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Erënnerungen aus der Hellege Apostolesche 
kathoulesche Jidderee kéint Kierch vun der Osten 

Sengem Hellege ¥ Mar Yousip Khnanisho 
Äerzbëschof vu Shamisdin an Rustaqa 

Donneschdeg, Mee 18, 1893 (Mar Ishoo, Tierkei) 
ze 

Sonndes, Juli 3, 1977 (Bagdad, am Irak) 
Kuerz Biografie 

Virun e puer Joerhonnerte, sech laanscht den Tempelen duerch eng 

geféierlech Phase vun hirer laanger a villsäiteger Geschicht. Si goufen op all Säit 

vum Fan an Net-Christian Nationalitéiten ëmginn, déi kee Geheimnis vun hire 

béisen Intentiounen huet si permanent ze schikanéieren ausser se hirt Christian 

Glawen weider. D'Tempelen an sech un all Zorte vun heinous Verbrieche vum 

Morden ënnerworf zu raschelt vun hire Béischten, verstänneg Arbecht machen an 

ze schützen op hir jonk Fraen, a schlecht, Akte vun sacrilege géint ecclesiastics 

asëtzen an hallowed Kierch Eegeschaften. 

Zanter dem éischte Joerhonnert, d'Kierch vun der Osten geweit sengem Zil 

vun dorënner eng Versammlung vun hierem. Héicht vun Äerzbëscheef oder 

Bëscheef zu der nächster méi Platz war mat an wëll Manéier traitéiert. Am Fall vun 

engem Zréck vakant gëtt wéinst der verstuewen vun der viregter Titulaire vun de 

Büro, war en Datum gesat Wahlen fir e Successeur ze schätzen. Sechs Zil, aus dicht 

Fragmenter Bistume géif virugoe direkt un de Prinzip Plaz wou balloting Plaz huelen 

géif. All prelate gouf vun engem ganz grousse retinue begleet fir Deeg, Wochen 

oder Méint duerch ganz haarde a wëller terrain oder Kibbuz Wüst ennerwee. Am 

meeschten, géif hire Wee Territoiren duerch Wëllschwäin a reagéieren marauding 
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tribesmen bewunnt Kräiz deen op hirem onschëllegen Affer Naschtjonk zu 

Geschiedegte a kill. Déijéineg déi den Doud am Hänn vun Bandits Flucht hiert Liewe 

verluer duerch Krankheet, Seuchen oder Accidenter, déi aus engem ganz tiresome 

laang Rees huet entweder zu Fouss oder op de Réck vun Finanzenveloppe, déi 

nëmmen heescht vun Transportmëttel op déi Zäit sinn. 

Unzepassen géint dës calamitous erarutscht vun der Kierch gelidden, all 

Kéier eng ganz Versammlung genannt gouf e prelate ze wielen, d'Hierarchie huet 

mat engem Lous Propositioun an deem de Risiko séng esou vill wäertvoll Liewen all 

vun deem sech de Service haten reduzéieren géif engagéierten vun dem Här an der 

Fräiheet. Fir hir Beräicher mat grousser Wäisheet a studéiert Erlaabnis, presentéiert 

si eng Recommandatioun fir d'séchert Leadership, Klerus an de sougenannte 

Verbriechen, suggeréiert, dass, ënnert dem Kanzler Ëmstänn, géif et unzeroden 

sinn net ze schätzen Wahlen fir Bëscheef, Äerzbëscheef an der Catholicos-Patriarch, 

Ieweschte Chef vun der Kierch, mä eng Ierfgroussherzogin System wou e prelate, 

op sengem Doud zu Institut, vun engem Ierwe gelongen gin ass offensichtlech aus 

Gebuert vun antauschen strikt Kierch Nawell bruecht huet. D'Ierwe geweit war, 

wann hien fonnt gouf all asetzt an aner Qualifikatiounen vun enger Persoun néideg 

ze besëtzen déi de geeschtleche Leedung vun der Trapp ze sengem ëm Hänn ze 

huelen huet. Zousätzlech zu de Riten an der Liturgie léisen mussen, soll seng 

Opzeechnunge fanne vun all waart ginn, datt mat der fundamental Prinzipie vun 

der Kierch net kompatibel sinn. Hien huet geschwuer Lehns un der Spëtzt vun der 

Kierch trei ze ginn an verspriechen der Kierch selflessly ze déngen, mat 

Engagement, Self-Affer an Integritéit. 

Dës Hypothes war Hënn vun der séchert Leadership an no Consultatioun mat 

hieren deliberated op si huet eestëmmeg an dofir vun der Propositioun. Domat war 

d'Hierarchie Rot voll mat ënnerhuele Iwwerzeegung vun der Spëtzt mat den 

allgemenge Konsens vun de Leit Begeeschterung. 

An engem speziell Sitzung vun der Leonie war dës Propositioun ugeholl an 

als syndic Gesetz gestëmmt. Dëst Gesetz verlaangt fir all prelate sengem firstborn 

Monni Neveu ënner kierchlecher Kontroll bruecht bis hunn, an Virbereedung vun 

der raffinéiert Léier vun der Kierch Dogma trainéiert total ze ginn, fir kënnen den 
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Titel an der Episcopal Autoritéit vun sengem Virgänger am Moment vläicht ze 

ierwen vun Verhängnis. D'Kierch och spezifesch Richtlinnen Supporter aus, wéi 

d'Ierwe ass vu klengem un Erwuessener an fir d'Virgab vun der héichgradeg 

erauskoum geeschtege Büro ze qualifizéieren gin opgewuess. 

Et war am Aklang mat dëser laang stoe Traditioun vun der Kierch vun der 

Ost, déi Mamm vun de spéiden Äerzbëschof Mar Yousip Khnanisho, wou mat hirem 

Kand empfaang, déi un de Service vum Här engagéierten war, Widdersproch Self-

Negatioun vun aus all däitlech Liewensmëttel virbereet vum Déier Fleesch oder 

Fleesch eng vun den Ingredienten Wiesen, bis d'Zäit huet hien an 1893 vun de 

Moment gebuer gouf hien war gebuer, Mar Yousip Khnanisho war zu steiwe 

deference zu kanonesche verlaangt bruecht huet. 

Déi meescht Tempelen sinn bewosst dass Mar Yousip kënnt aus enger 

laanger Linn vun den Nofolger vun der Famill vun Mar Khnanisho, de Numm vun all 

den Äerzbëscheef Bockel deen d'zweet héchsten Amt bannent der Kierch vun der 

Osten un d'See vun Shamisdin Successeur. Dëst Äerzbëschof Zell vun Shamisdin an 

Rustaqa war am Duerf vun Mar Ishoo an der Provënz Shamisdin, Tierkei wellkomm. 

D'Mar Ishoo Klouschter, am Ufank vum 5. Joerhonnert gebaut, Texter am Büro an 

déi offiziell Residenz vum Äerzbëschof. 

D'Mar Khnanisho Famill ass fir seng Frëmmegkeet, meekness, an Adel 

bekannt. Laut historeschen Dokumenter festhält, hunn zwielef Äerzbëscheef dëser 

getrennt Büro an der Administratioun Kierch besat, all vun deem selwer bewisen 

hunn, ouni Häng vun Zweiwel, mat Spiritualitéit Fräiraum, verbuëden asetzt 

dotéiert ginn, sagacity a Wäisheet; besonnesch hire Vote an Engagement fir de 

Leader vun der Kierch nach ëmmer däitlech an unfaltering ginn. D'Griewer vu 

fënnef vun hire helleg Pappen, am Tempel vun Mar Ishoo d'Klouschter bäigesat, 

kënnen einfach vun de Fotoapparat Steng nach intakt discerned ginn. D'Griewer 

vun dräi anere verstuerwenen Äerzbëscheef konnt net fonnt ginn wéi der Tempel 

vill Ännerungen am Laf vun de leschten puer honnert Joer weiderentwéckelt huet. 

Déi néngten Äerzbëschof vun dëser Linn vum Trounwiessel gouf an der 

Kierch vun Bnai Shmooni am Duerf vun Charookhinn an der Provënz Bothan, Tierkei 

Rescht geluecht. Hien war zréckgoen vun enger Pilgerfaart an d'Hellegt Land, wou 
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hien eemol mat engem fatale Krankheet infizéiert war, datt säi Liewen opgehalen. 

Déi zéngt Äerzbëschof vu Shamisdin batter am Laf vun engem vu senge Iddi Visite 

zu de verschiddene Paren ënner senger Juridictioun ewech. Op der Ufro vun 

sengem treie Porkanner, deen him déif geéiert, war an der Kierch vun Mar Tooma 

Shlikha (Hellegen Thomas Apostel) Kierch am Duerf vun Baloolan, Targawar, an 

Nord-Westen Iran internéiert. 

An de Fräisproch vun den éischte Weltkrich, Mar Iskhaq Khnanisho, eelefte 

Äerzbëschof a senger Linn, verluer sengem wäertvollt Liewen, wéi vill aner 

Dausende vu senge Leit gemaach, déi während de laange Moses vun hire Virfueren 

Heemecht vun der Tierkei an Iran-si qualvoll, duerchgestrachenem iert Bierger an 

déif ravines zu Sich vun enger sécherer vermëttelt hir midd Schanken ze raschten. 

Cholera an aner déidlecher Krankheet huet d'Liewe vun zwee Drëttel vun de ganze 

jidderee kéint Populatioun. Mar Iskhaq Khnanisho, déi gegleeft huet eng richteg 

Hellegen ze ginn, war an Kermanshah, eng Stad op der ëstlech Grenz vun Iran 

begruewen. Ee Schräin gouf iwwer säi Graf gebaut fir déi dausende, aus all reliéis 

opkënnt, Pilgerfaart aus all Deeler vum Iran all Joer maachen. 

Den ultimative an de leschten vun den Äerzbëscheef de Mar Khnanisho 

Famill un der Kierch gespent war Seng Beatitude spéiden Mar Yousip Khnanisho, 

Gott seng Séil Rou. Hien huet zu Himmel duerch seng Faarf Papp op e Sonndeg 

genannt der drëtter Juli 1977, an der Stad vun Bagdad, der Haaptstad vum Irak (Bet-

Nahrain). Op eng fréi Alter, iwwerdeems e jonke Bouf war hie bewosst zu wat 

subliméiere Positioun hien dofir war, also huet hien duerch Häerz hai Eucharistic 

Riten, opgeféiert an der Kierch vun engem Lien oder Paschtouer geléiert haten. Hie 

war de Koup vun engem geléiert Léier tutored, Weisou Rehana, sengem Papp 

d'Monni, deen och an der Aramaic, russesch an tierkesch Sproochen an eng 

Autoritéit an Osteuropa Theologie beherrscht war. Weisou Rehana war de Chef vun 

de Seminaire zu Mar Ishoo Klouschter an hien léiert Klassen op enger Zuel vu 

Studenten fir d'Priister ënnersicht. Vun dësem Seminaire Diplom vill ze Bëscheef a 

Paschtéier zu verschiddenen Bistume a Parverbänn ginn. 

Wann hien eng zwielef-Joer al Jugend war, war Mar Yousip e Lien Mgr. Vun 

1912 hat Mar Yousip schonn en- Wëssen vun Theologie bäibruecht kréien, an dofir 
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ass hien gin gutt geegent fonnt engem Paschtouer geweit ginn. Am Joer 1914, am 

Ufank vum Éischte Weltkrich 1, gouf hien als Delegéierte geschéckt, vertrëtt 

d'Äerzbëschof Mar Iskhaq Khnanisho, an engem wichtegst Reunioun vun Seng 

Hellege Mar Binyamin Shimun, déi Catholicos-Patriarch um deng Zell genannt 

matmaachen zu Qudchanis, Tierkei. D'Bedeitung huet gemengt de Folge vum 

Zweete Weltkrich op der Kierch an der Natioun an de Virbereedunge fir 

d'Ännerungen ze diskutéieren, datt zu statt erwaart goufen. Iwwerdeems et, gouf 

hien als Bëschof op Méinden, 10. August geweit, 1914, vun Seng Hellege a gouf als 

Assistent an der Patriarch ernannt. 

Hie bleift an Qudchanis bis 1916, wou den Tempelen an hir Heemecht ze 

verloossen, an all hire weltlechen Besëtz als eng Konsequenz vun der Grousse Krich. 

No der treacherous Ermuerdung vun de Patriarch Mar Binyamin vun 1918, 

iwwerhëlt Mar Yousip zu engem groussen Deel, d'Spëtzt vun der Natioun, bis den 

Tempelen an d'Flüchtlingslageren agesat ukomm, duerch d 'Rout Kräiz a 

Championat vun Natiounen, um Baaqooba, Irak Ariichten vun 1918. am Dezember 

1918 gouf seng umoossen fir de Rang vun Äerzbëschof zu Bagdad am Irak, nik 

duerch den spéiden Patriarch Mar Paulus Shimun. 

Wann Mar Eshai Shimun, déi Catholicos-Patriarch, an 1933 vun der 

Poppentheater monarchial Regime vum Irak, war Mar Yousip Khnanisho mat der 

Kierch Administratioun am Irak an dem Mëttleren Osten uvertraut Exil war. 

1973 wann Mar Eshai Shimun seng Positioun als Catholicos Patriarch, Mar 

Yousip Khnanisho mat Responsabilitéit vun Administratioun der Kierch vun der East 

uechter d'Welt vested huet demissionéiert. Gläichzäiteg erausginn déi irakesch 

Regierung e Republikanesche Dekret Ernennung Mar Yousip Khnanisho den 

Ieweschte Chef vun all den Tempelen an am Irak. 

Um Sonndeg den 3. Juli 1977, um 1:10 P.M. Seng Beatitude batter zu Bagdad, 

am Irak ewech. Sengem Doud gläichzäiteg mat dem Fest all Joer an Erënnerung vun 

Mar Tooma Shlikha (Hellegen Thomas Apostel) gefeiert. 

Seng Trauerfeieren goufen op Mëttwochs 6. Juli gehaal, 1977, bei der Kierch 

vun Mar Gewargis zu Dora, engem Viruert vu Bagdad. an de Servicer war Seng 
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Beatitude Mar Narsai, Äerzbëschof vu Libanon, déi aus Beirut vernannt fir déi 

Gelegenheet, assistéiert duerch Mar Daniel, Bëschof vu Kirkuk, Irak, an eng ganz 

grouss Zuel vun de Paschtéier a deacons NGO. Méi wéi zwielef dausend Leit aus 

allen Deeler vum Irak huet an der Begriefnes Ëmzuch vun dësem geéiert a saintly 

Figur un deen duerch all léiwen a adored war deen him kannt. Eng grouss Zuel vu 

Dignitaire Turiner Begriefnes Zeremonien, dorënner eng héich Ranking Regierung 

offiziell vertrëtt Seng Exzellenz Ahmed Hassan Al Bakar, de President vun irakesch 

Republik, aner Ministeren a Beamten, déi réimesch kathoulesch Äerzbëschof 

representéiert Seng Hellege de Poopst als Ambassadeur zu Irak, seng Hellege Mar 

Polus Shekho, de Patriarch vu Babel vun der Chaldean Kierch, seng beatitude Mar 

Ignatius Zakka aus der syresch Orthodox Kierch, Mar Andrawos Sanna, Direkter vun 

der Wiener fir jidderee kéint Sprooch a vill anerer. 

Um 10:00 AM, déi Owes- Sarg vun der gekrasch well Leader, vum Klerus 

dréit, wéi Pall bearers schléit, war aus Mar Gewargis Kierch ofgegruewen an e 

hearse vun Dausende vu Poste vum all Christian Dénominatiounen an Moslems ze 

gefollegt geluecht, mat Tréinen hir Gesiichter vun Trauer, hiren Environnement 

méi. Honnerte vu Jugendspiller aus eise verschiddene Paren duerno d'casket 

wreaths vun garlands a Fotoe vun der higaang ecclésiastique dotéiert. 

Wann der motorcade Cortège um Ulster an Naireya ukomm, d'lescht Rou-

Plaz vun dësem Hellege Mann, e ganz grousse Virsprong fir Stonnen congregating 

et schonn. 

No der Finale Riten am Aklang mat der Kierch Traditioun verwalt goufen, 

dann all d'Poste hir lescht Wallfahrt zu dësem léiwen Hiert bezuelt deen sengem 

Trapp asetzt lénks huet hie wéi meekness haat, Léift, vérifiéieren, Frëndlechkeet, 

Loyalitéit, Verzeiung, Integritéit, Mënschlechkeet a Gerechtegkeet. Seng Sanctified 

Kierper gouf an de Buedem an aus sengem Schanken Flux Trouscht an solace un 

d'Häerz vun deenen, déi a sengem Mémoire biet begruewen. 

De spéiden Mar Yousip Khnanisho huet vill Gebied Bicher wéi Kashkol, 

engem Buch vun senger Mod gekuckt geschriwwen, an huet der Liturgie vun 

Ordinatioun, d'Kierch sacraments, an anerer iwwersat. Hien huet vill Bicher vun 
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sengem eegenen dokter, dorënner Kompositioun vun luewen op reliéise gesonge 

ginn, vill vun deenen hunn am Buch vum "Turgama" publizéiert ginn. 

Déi helleg hell Stralung, déi vu senger saintly Gesiicht ausgestraalt gëtt 

ëmmer vun dausende erënnert ginn déi privilegiéiert sech mat him en Publikum ze 

hunn. Hien huet duerno intently am Spass vu sengem Här a Meeschter, de Jesus 

Christus, an hien ass elo an Gemeinschaft mat Him am Himmel. Hien gepriedegt 

Toleranz, Auschwitz, magnanimity an egal, Vertrauen a wéi morally ze behuelen. Et 

ass ubruecht, dass hien jäerlech commemorated ginn an engem Fest no him 

genannt, fir déi vill Auditioune zu sengem Kranke upaken zougeschriwwen sinn e 

siichtbar Beweis, dass hien sacrosanctity (sacrosanctity: hellege) vun der Leonie 

vum Hellege Apostolesche kathoulescher jidderee kéint Kierch vun der East 

bestanen gin verdéngt. Seng Séil wäert ni am Fridde Rescht ausser d'Leit hien sou 

Léiergeld gär, a probéiert fir méi wéi en halleft Joerhonnert, erreechen hire Gott 

entscheet Rechter vun Self-Determinatioun a Sécherheet an eng Heemecht, datt se 

nennen hir eegen nennen kann. 
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