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Emlékek a Szent Apostoli Katolikus 
Asszír Keleti Egyház 

Őszentsége ¥ Mar Yousip Khnanisho 
Érsek Shamisdin és Rustaqa 

Csütörtök, május 18, 1893 (Mar Ishoo, Törökország) 
nak nek 

Vasárnap, július 3, 1977 (Bagdad, Irak) 
Rövid életrajza 

Néhány évszázaddal ezelőtt, az asszírok haladtak át egy veszélyes szakasz 

hosszú és sokoldalú történelem. Vették körül minden oldalról fanatikus és nem 

keresztény nemzet, aki nem titkolta, hogy gonosz szándékkal, hogy zaklassák őket 

folyamatosan, kivéve, ha ők a keresztény hit. Az asszírok voltak kitéve mindenféle 

szörnyű bűncselekmények származó gyilkosságok a suhogó az állatállomány, az 

emberrablás és a támadások azok a fiatal nők, és ami még rosszabb, cselekmények 

elkövetése szentségtörés ellen egyházi és megszentelte egyházi ingatlanok. 

Mivel az első században, a keleti egyház megszentelt annak főpapok közül 

egy összeállítást a társaik. Magasság érsekek vagy püspökök a következő magasabb 

rangú foglalkoztak hasonló módon. Abban az esetben, ha See betöltetlennek miatt 

elmúlás az előző tulajdonosa az irodában, a pontos időpont választásokat tartani az 

utód. Kötelezett a főpapok, a származó elszórtan egyházmegyék járna el azonnal az 

előre meghatározott helyre, ahol Szavazni kerül sor. Minden főpap kísérte egy 

meglehetősen nagy kísérettel utazó a napok, hetek vagy hónapok keresztül nagyon 

durva és domborzati viszonyok, illetve a száraz sivatagi. Leggyakrabban, az útjukba 

átkel által lakott területeken a vad és barbár rabló törzsek akik vadászott az ártatlan 

áldozatok a zsákmányt, és megölik. Azok, akik megmenekültek a halál a kezében 
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banditák vesztették életüket a betegség, járvány vagy baleset következtében egy 

nagyon fárasztó, hosszú útra készül, akár gyalog, akár a hátán öszvérek az egyetlen 

közlekedési eszköz rendelkezésre áll abban az időben. 

Elleni védelmet ilyen szerencsétlen katasztrófák által elszenvedett egyház, 

minden alkalommal, amikor egy szerelvény hívták, hogy válasszon egy főpap, a 

hierarchia jött egy értelmes javaslat, amely csökkentené a veszélye, hogy elveszítik 

oly sok drága életét melyek már szentelte magát, hogy a szolgáltatás az Úr és az 

emberiség. Szükségük ahhoz, hogy tartományok nagy bölcsességgel és szorgalom, 

akkor bemutatott egy ajánlást a temporális vezetés, papság és a laikusok, ami arra 

utal, hogy az adott körülmények között, célszerű lenne, hogy ne tartsanak 

választásokat püspökök, érsekek és a katholikosz-pátriárka, a Legfelsőbb egyház 

feje, de létrehozzanak egy olyan rendszert, ahol az örökletes főpap, az ő halála, 

hogy utódja a trónörökös hozzák fel a születés cölibátusban szigorú egyházi 

fegyelem. Az örökös-ben szentelték, ha kiderült, hogy rendelkezik minden erényét 

és egyéb szükséges szakmai képesítéseket, olyan személy, aki vállalja a szellemi 

vezetést a nyáj rábízott. Amellett, hogy miután elsajátította a rítusok és a liturgia, a 

rekord kell void semmiben amelyek nem egyeztethetők össze az alapelvek az 

egyház. Ő hűségesküt hű az Egyház feje, és ígéretet, hogy szolgálja az egyház 

önzetlenül, nagy odaadással, az önfeláldozás és integritását. 

Ezt a hipotézist alaposan mérlegelte, amelyről az időbeli vezetés egyeztetést 

követően követőik kijöttek egyhangúlag támogatta a javaslatot. Így a hierarchikus 

tanácsot teljes mértékben támogatta a legnagyobb meggyőződéssel a vezetést az 

általános konszenzus az emberek. 

Egy speciális ülésén a Zsinat ezt a javaslatot fogadták el, és elfogadnak egy 

tanácstag törvény. Ez a törvény felhív minden prelátus, hogy az ő elsőszülött apai 

unokaöccse nevelkedett egyházi felügyelet kell képezni teljesen a bonyolult az 

egyház tanításait Dogma előkészítés, hogy képes legyen örökli a címet és a püspöki 

hatóság által gyakorolt elődei idején halálakor. Az egyház is tesz konkrét 

útmutatást, hogy milyen az örökös kell emelni a gyermekkorból a felnőtt ahhoz, 

hogy jogosultak legyenek a feltételezés a nagyra lelki irodában.  
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Ez összhangban volt e hosszú hagyománya van az a keleti egyház, az anya a 

néhai érsek Mar Yousip Khnanisho, amikor fogant a kislánnyal, aki elkötelezett a 

szolgáltatás az Úr, gyakorolta az önmegtagadást tartózkodnak minden készült 

ételek az állati hús vagy hogy az egyik összetevő, amíg az idő született 1893-tól a 

pillanatban született, Mar Yousip Khnanisho nevelkedtem merev tisztelet, hogy a 

kanonikus igényeket. 

A legtöbb asszírok tisztában vannak azzal, hogy a Mar Yousip jön egy hosszú 

sorban, a család Mar Khnanisho nevét viseli valamennyi érsek, aki csatlakozik a Lásd 

a Shamisdin a második legnagyobb irodája a keleti egyház. Ez érsek cellájába 

Shamisdin és Rustaqa volt található, a falu Mar Ishoo tartományban Shamisdin, 

Törökország. A Mar Ishoo kolostor épült, az elején az 5. században tartalmazott az 

irodában, és a hivatalos rezidenciája az érsek. 

A Mar Khnanisho család jól ismert a jámborság, szelídség, és a nemesség. 

Szerint a történelmi dokumentumok tartósított, tizenkét érsekek elfoglalta ezt a 

magasztos irodája a templom adminisztráció, amelyek már bizonyították magukat, 

anélkül, minden kétséget, hogy felruházva lelki épségét, sértetlen erények, okosság 

és bölcsesség; továbbá a hűség és odaadás felé a vezetők az egyház mindig is 

egyértelmű és határozott. A sírok közül öt szent atyák, eltemetve a templom Mar 

Ishoo monostora, könnyen felismerhető a vésett kövek még mindig érintetlen. A 

sírok három másik elhunyt érsekek nem található a templom sok változáson ment 

keresztül során az elmúlt néhány száz évben. 

A kilencedik érsek ebben a sorban az egymás rakták pihenni a templom Bnai 

Shmooni a falu Charookhinn tartományban bothan, Törökország. Ő visszatért a 

zarándoklat a Szentföldre, amikor hirtelen fertőzött halálos betegség, amely véget 

vetett életének. A tizedik érsek Shamisdin elhunyt során az egyik rutin látogatások 

különböző plébániákon az ő hatáskörébe tartozik. Kérésére a hűséges hívei, akik 

imádták őt mélyen, internálták a templom Mar Tooma Shlikha (Szent Tamás 

apostol) Templom a falu Baloolan, Targawar, és észak-nyugati Iránban. 

A követően az első világháború Mar Iskhaq Khnanisho, a tizenegyedik érsek 

a vonal, elvesztette drága életét, mint ahogy sok más az ő sok ezer ember, akik 

elpusztultak, a hosszú kivonulást őseik hazáját Törökországban és Iránban, ők 
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keresztbe magas hegyek és mély szakadékok keresve menedéket a pihenésre a 

fáradt csontjait. Kolera és más halálos betegségek vette az életét kétharmada a 

teljes népesség asszír. Mar Iskhaq Khnanisho, akik azt hitték, hogy egy igazi szent, 

temették el Kermanshah, a város keleti határán Irán. A szentély épült az ő sír, 

amelyre több ezer, az összes vallási szekták, hogy zarándoklatot minden évben 

minden részéből Iránban. 

A tizenkettedik és utolsó érsek Mar Khnanisho család adományozott a 

templom volt az ő Boldogság késő Mar Yousip Khnanisho, Isten nyugosztalja. Úgy 

hívták, hogy ég az ő Mennyei Atya vasárnap a harmadik július 1977, a város Bagdad, 

a Capital Irak (Bet-Nahrain). Korán, miközben egy fiatal fiú tisztában volt azzal, amit 

magasztos helyzetben ő volt szentelt, így tanulta meg kívülről a teljes eucharisztikus 

rítusokat végzett a templomban egy diakónus vagy a pap. Ő tutored megfelelően 

egy tudós, tiszteletes Rehana, apja nagybátyja, aki jól ismeri az arámi, orosz és török 

nyelven, és egy hatóság keleti teológia. Tiszteletes Rehana volt a feje a Szeminárium 

március Ishoo kolostor és tanított osztályok a tanulók számát a papságra. Ebből 

Szeminárium sok diplomázott válni püspökök és papok, különböző egyházmegyék 

és plébániák. 

Amikor tizenkét éves fiatalok, Mar Yousip felszentelt diakónus. 1912 Mar 

Yousip már megszerzett alapos ismerete, teológia, s ezért azt találtuk, hogy 

kiválóan alkalmas, hogy pappá. Abban az évben, 1914-ben, a világháború kezdetén 

1 küldték küldöttnek, ami az érsek Mar Iskhaq Khnanisho, hogy részt vegyen egy 

fontos találkozási hívott Őszentsége Mar Binyamin Shimun, a katholikosz-pátriárka 

a patriarchális sejt a Qudchanis, Törökország. Jelentése célja az volt, hogy 

megvitassák a hatását a világháborúba egyház és a nemzet, és felkészülhessenek a 

változásokra, amelyek várhatóan sor kerül. Bár, ő szentelte a püspök a hétfő, 

augusztus 10, 1914, Őszentsége, és nevezték asszisztens a pátriárka. 

Ott maradt Qudchanis 1916-ig, amikor az asszírok kellett hagynia hazájukat 

és minden földi vagyonuk következtében a Nagy Háború. Miután az áruló 

merénylet a pátriárka Mar Binyamin 1918 Mar Yousip feltételezhető, hogy nagy 

mértékben, a vezetés a nemzet, amíg az asszírok megérkezett a 

menekülttáborokban, által létrehozott Vöröskereszt és Népszövetség, a Baaqooba, 
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Irak 1918 decemberében 1918 őlordsága rangra érsek Bagdadban iraki néhai 

pátriárka Mar Paulus Shimun. 

Amikor Mar Eshai Shimun, a katholikosz-pátriárka, száműzték 1933-ban a 

báb monarchikus rendszer Irak Mar Yousip Khnanisho bízták az egyház 

adminisztráció Irak és a Közel-Keleten. 

1973-ban, amikor Mar Eshai Shimun lemondott posztjáról a katholikosz 

pátriárka, Mar Yousip Khnanisho volt felruházott felelősségét beadására keleti 

egyház az egész világon. Ugyanakkor az iraki kormány kiadott egy rendeletet 

republikánus kinevezéséről Mar Yousip Khnanisho, mint a Legfelsőbb vezetője 

minden asszírok Irakban. 

Vasárnap a július 3, 1977, at 13:10 Ő Boldogság elhunyt Bagdadban, Irak. 

Halála egybeesik ünnepe minden évben emlékezik Mar Tooma Shlikha (Szent 

Tamás apostol). 

Temetése szolgáltatások végeztek szerdán július 6, 1977, a templom a Mar 

Gewargis Dóra, egyik külvárosában Bagdad. Részt vesz a szolgáltatás volt a 

Boldogság Mar Narsai érsek Lebanon, aki repült a bejrúti erre az alkalomra, segítője 

Mar Daniel püspök Kirkuk, Irak, és egy nagyon nagy számú papok és diakónusok. 

Több mint tizenkét ezer ember jött minden részéből Irakba, hogy részt vegyenek a 

gyászmenet e nagyra becsült és szent alak, aki szeretett és imádott mindenkit, aki 

ismerte őt. Számos magas rangú részt vett a temetési szertartás, köztük egy magas 

rangú kormányzati tisztviselő képviselő Őexcellenciája Ahmed Hassan Al Bakar, az 

elnök az iraki köztársasági más miniszterei és a tisztviselők, a római katolikus érsek 

képviselő Őszentsége a pápa a nagykövet Irakban, Őszentsége Mar Polus Shekho 

pátriárka Bábel a káldeus egyház, az ő boldogság Mar Ignatius Zakka a szír ortodox 

egyház, Mar Andrawos Sanna, vezetője a kongresszus asszír nyelvet és még sokan 

mások. 

At 10:00, a letakart koporsót a panaszkodott Spirituális vezető által viselt 

papság, meghatalmazotti Pall hordozói, lekerült Mar Gewargis templom és 

helyezzenek el egy halottaskocsi, majd több ezer gyászolók minden keresztény 

felekezet és a muzulmánok is, könnyek a bánat, szórnak arcukra. Több száz fiatalok 
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a különböző plébániákon követte a koporsót hordozó koszorúk koszorúkat és fotók 

az elhunyt egyházi. 

Ha a gépkocsi menet megérkezett a St. Mary templom Naireya, a végső 

nyughelye e szent ember, egy nagyon nagy tömeg volt gyülekeztek ott órákig. 

Miután az utolsó rítusok adtuk összhangban egyházi hagyomány, akkor az 

összes gyászolók fizetett utolsó tisztelgés ez szeretett pásztor, aki elhagyta a nyájat 

az erények ő rendelkezett, mint a szelídség, szeretet, odaadás, kedvesség, hűség, 

megbocsátás, az integritás, emberiség és az igazságosság. Ő megszentelt test már 

temették a földbe, és az ő csontjait flow vigaszt és megnyugvást, hogy a szívét, akik 

imádkoznak az emlékezetében. 

A néhai Mar Yousip Khnanisho írt számos imakönyvek, mint Kashkol, egy 

könyvet himnuszokat, és fordította liturgiája koordináció, az Egyház szentségei, és 

mások. Ő szerzője számos könyvet saját, beleértve a készítményeket, a dicséret 

énekelt vallási ünnepek, melyek közül sok már megjelent könyvében "Turgama". 

A szent fénysugárzás sugárzó ő szent arca mindig emlékezni ezrei, akik 

kiváltságos, hogy volt a közönség vele. Követte feszülten a nyomában Urunk és 

Mesterünk, Jézus Krisztus, és ő most Vele a mennyben. Prédikált a tolerancia, az 

együttérzés, nagylelkűség és a szerénység, a hűség és hogyan kell viselkedni 

erkölcsileg. Helyénvaló, hogy megemlékeznek évente egy ünnep róla elnevezett, a 

sok meghallgatások tulajdonított ő csodálatos touch látható bizonyítéka annak, 

hogy megérdemli, hogy élvezik szent és sérthetetlen a Zsinat Szent Apostoli 

Katolikus Asszír Keleti Egyház. A lelke soha nem fog békében nyugodni ha az 

emberek nem annyira szeretett drágán, és vezette több mint egy fél évszázad, 

elérjék Isten adta jogait önrendelkezés és a biztonságot haza, hogy büszkén hívni a 

saját. 
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