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Wspomnienia od Stolicy Apostolskiej katolika 
Asyryjski kościół wschodu 

Jego Świątobliwość ¥ Mar Yousip Khnanisho 
Arcybiskup Shamisdin i Rustaqa 

Czwartek, 18 maja 1893 (Mar Ishoo, Turcja) 
do 

Niedziela, 03 lipca 1977 (Bagdad, Irak) 
Krótka Biografia 

Kilka wieków temu, Asyryjczycy byli przejazdem niebezpieczną fazę w swojej 

długiej historii i wszechstronny. Zostały one otoczone ze wszystkich stron przez 

fanatycznych i niechrześcijańskich narodowości, którzy nie kryli swoich złych 

intencjach nękać je nieustannie chyba dali się wiary chrześcijańskiej. Asyryjczycy 

poddano różnego rodzaju odrażające zbrodnie z morderstwami z szelestem ich 

zwierzęcej, porwania i ataki na swoich młodych kobiet, a co gorsza, do popełniania 

aktów świętokradztwa wobec duchownych i poświęcił własności Kościoła. 

Od pierwszego wieku, Kościół Wschodu poświęcił swoje prałatów spośród 

zespołu rówieśników. Podniesienie arcybiskupów i biskupów do następnego 

wyższego rzędu została rozpatrzona w podobny sposób. W przypadku Apostolskiej 

jest zwolnione ze względu na odejście od poprzedniego posiadacza urzędu, datę 

ustalono na przeprowadzenie wyborów do następcy. prałatów kwalifikacyjna, z 

rozproszonych diecezji natychmiast przystąpić do góry określonym miejscu 

Głosowanie odbędzie. Każdy prałat towarzyszyła dość dużą świtą podróżującego na 

dni, tygodnie lub miesiące po bardzo szorstki i górzystym terenie lub jałową 

pustynię. Najczęściej ich ścieżki skrzyżują terytoriów zamieszkałych przez dzikich i 

barbarzyńskich plemion grasujących który polujące na swoich niewinnych ofiar 
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grabić i zabijać. Te, które uniknął śmierci z rąk bandytów zginęło z powodu choroby, 

epidemie lub wypadki wynikające z bardzo męczącej długiej podróży wykonane 

pieszo lub na grzbiecie mułów, jedynym środkiem transportu dostępnych w danym 

momencie. 

Aby zabezpieczyć się przed tymi katastrofalnymi katastrof poniesione przez 

Kościół, za każdym razem zespół został powołany, aby wybrać prałata, hierarchia 

wymyślił sensownej propozycji, które mogłyby zmniejszyć ryzyko utraty tak wielu 

cennych życie które poświęcił się służbie Pana i ludzkości. Aby administrować swoje 

domeny z wielkiej mądrości i pracowitości, przedstawili zalecenia do kierownictwa 

skroniowej, duchownych i świeckich, co sugeruje, że w tych warunkach panujących, 

byłoby wskazane, aby przeprowadzić wybory dla biskupów, arcybiskupów i 

Katolikos-patriarcha, szef Najwyższego Kościoła, ale aby ustanowić system 

dziedziczny, gdzie prałat, po jego śmierci, ma być następcą spadkobiercy pozornej 

wychowany od urodzenia w celibacie ścisłej dyscypliny kościelnej. Spadkobierca 

został konsekrowany gdyby stwierdzono, że posiadają wszystkie zalety i inne 

kwalifikacje wymagane od osoby, która miała przyjąć duchowe przywództwo w 

stadzie powierzonej jego opiece. Oprócz po opanowaniu obrzędów i liturgii, jego 

rekord powinien być pozbawiony jakichkolwiek wykroczeń, które są niezgodne z 

podstawowymi zasadami kościoła. Ma przysięgać wierność do wierności Głowy 

Kościoła i obiecujemy służyć Kościołowi bezinteresownie, z oddaniem, ofiarność i 

integralności. 

Hipoteza ta została gruntownie obrady po przez kierownictwo skroniowej i 

po konsultacji z ich zwolenników wyszli jednogłośnie za przyjęciem wniosku. W ten 

sposób hierarchiczny rady został w pełni potwierdzony największym przekonaniem 

przez kierownictwo z ogólnego konsensusu ludzi. 

W specjalnej sesji Synodu wniosek ten został przyjęty i uchwalony jako 

prawo Syndykatu. Ustawa ta wymaga dla każdego prałata mieć pierworodny jego 

ojcowska bratanek wychowana pod nadzorem kościelnym, być przeszkoleni 

całkowicie w zawiłych nauk Kościoła Dogma w przygotowaniu aby móc odziedziczyć 

tytuł i władzy biskupiej wykonywanej przez jego poprzedników w czasie jego 

upadku. Kościół również umieścić konkretne wytyczne, jak spadkobierca ma być 
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podniesiony z dzieciństwa do dorosłego w celu zakwalifikowania się na założeniu 

cenionego biura duchowego. 

Było to zgodne z tym długą tradycję Kościoła Wschodu, matka zmarłego abp 

Mar Yousip Khnanisho, gdy poczęła z dzieckiem, który był poświęcony na służbę 

Panu, wykonywane samozaparcia przez powstrzymywanie się od wszystkich 

jedzenie przygotowane z mięsa zwierząt lub mięso jest jednym ze składników, aż 

do czasu, gdy urodziła się w roku 1893. od chwili, kiedy się urodziłem, mar Yousip 

Khnanisho została wychowana w sztywnej szacunkiem do wymagań kanonicznych. 

Większość Asyryjczycy są świadomi, że Mar Yousip pochodzi z długiej linii 

sukcesji w rodzinie Mar Khnanisho, nazwa ponoszonego przez wszystkich 

arcybiskupów, którzy przystąpią do Stolicy Shamisdin drugi najwyższy urząd w 

Kościele na Wschodzie. Ta komórka Arcybiskup Shamisdin i Rustaqa znajdował się 

w miejscowości Mar Ishoo w prowincji Shamisdin, Turcja. Mar Ishoo Klasztor, 

zbudowany na początku wieku 5, zawierał biuro i oficjalną rezydencją arcybiskupa. 

Rodzina Mar Khnanisho jest dobrze znany ze swojej pobożności, pokory i 

szlachetności. Według zachowanych dokumentów historycznych, dwanaście 

Arcybiskupów zajęły ten wzniosły urząd w obrębie administracji kościelnej, z 

których wszystkie sprawdziły się, bez cienia wątpliwości, które mają być obdarzony 

duchową kondycją, cnót nienaruszonego, przenikliwości i mądrości; Ponadto ich 

wierność i oddanie wobec przywódców kościoła zawsze były jednoznaczne oraz 

niepodważalną. Groby pięciu swoich świętych ojców, pogrzebanych w świątyni 

klasztoru Mar Ishoo, można łatwo dostrzec z wygrawerowanym kamienie wciąż 

nienaruszone. Groby zmarłych arcybiskupów trzech innych nie można było znaleźć 

jako świątynia przeszła wiele zmian w ciągu ostatnich kilkuset lat. 

Dziewiąty arcybiskupa w tej linii sukcesji został pochowany w kościele Bnai 

Shmooni w miejscowości Charookhinn w prowincji Bothanina, Turcja. On wracał z 

pielgrzymki do Ziemi Świętej, kiedy nagle zakażonych śmiertelną chorobą, która 

zakończyła jego życie. Dziesiąty Arcybiskup Shamisdin zmarł w trakcie jednej ze 

swoich rutynowych wizyt w różnych parafiach pod jego jurysdykcją. Na prośbę 

swoich wiernych parafian, którzy czczonych go głęboko, został internowany w 

kościele Mar Tooma Shlikha (św Tomasza Apostoła) Kościół w miejscowości 
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Baloolan, Targawar i Północno-Zachodniej Iranie. 

W wyniku pierwszej wojny światowej, Mar Iskhaq Khnanisho, jedenastego 

arcybiskup w swoim wierszu, stracił cenny czas, podobnie jak wiele innych tysiące 

swoich ludzi, którzy zginęli podczas długiego exodus od swoich przodków ojczyzny 

w Turcji i Iranie-oni skrzyżowane wzniosłe i głębokie wąwozy gór w poszukiwaniu 

bezpiecznego schronienia na odpoczynek swoje zmęczone kości. Cholera i inne 

choroby śmiertelne pochłonął dwie trzecie całej ludności asyryjskiej. Mar Iskhaq 

Khnanisho, która była uważana za prawdziwy święty został pochowany w 

Kermanshah, miasta na wschodniej granicy Iranu. Sanktuarium zostało zbudowane 

na jego grobie, do którego tysięcy ze wszystkich sekt religijnych, aby co roku 

pielgrzymki ze wszystkich części Iranu. 

Dwunasty i ostatni Arcybiskupów rodziny Mar Khnanisho oddanej do 

Kościoła był Jego Świątobliwość późno Mar Yousip Khnanisho, świeć nad jego 

duszą. Został wezwany do nieba przez swego Ojca Niebieskiego w niedzielę trzeci z 

lipca 1977 roku w Bagdadzie, stolicy Iraku (Bet-Nahrain). W młodym wieku, 

natomiast młody chłopiec był świadomy tego co wzniosłe pozycji był poświęcony, 

więc nauczył się na pamięć pełne eucharystyczne obrzędów wykonywanych w 

kościele przez diakona lub kapłana. Był wychowywany odpowiednio przez 

uczonego, wielebny Rehana wujek ojca, który był dobrze zorientowany w języku 

aramejskim, rosyjskim i tureckim i organ we wschodniej teologii. Wielebny Rehana 

był szef Seminary w Mar klasztoru Ishoo a on prowadził zajęcia do liczby studentów 

studiujących do kapłaństwa. Z tego Seminarium ukończył stać wielu biskupów i 

księży z różnych diecezji i parafii. 

Kiedy miał dwanaście-letnia młodzież, Mar Yousip święcenia diakonatu. 

Przez 1912 Mar Yousip już nabyte gruntowną znajomość teologii i dlatego został 

uznany za dobrze nadaje się do święcenia kapłańskie. W roku 1914, na początku II 

wojny światowej 1, został wysłany jako delegat reprezentujący abp Mar Iskhaq 

Khnanisho, do udziału w najważniejszym spotkaniu zwołanym przez Jego 

Świątobliwość Mar Beniamina Shimun, Katolikos-Patriarcha w patriarchalnym 

komórce w Qudchanis, Turcja. Znaczenie miała omówić skutki wojny światowej o 

Kościele i narodu i przygotować się do zmian, które były oczekiwane się odbyć. 
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Chociaż nie, był konsekrowany na biskupa w poniedziałek, 10 sierpnia 1914, przez 

Jego Świątobliwość i został powołany jako asystent patriarchy. 

Pozostał w Qudchanis do 1916, kiedy Asyryjczycy musiał opuścić swoją 

ojczyznę i wszystkie ich dobytek jako konsekwencja Wielkiej Wojny. Po 

zdradzieckiego zamachu na patriarchę Mar Benjamin w 1918 roku, mar Yousip 

zakłada się w dużym stopniu, kierownictwem narodu, aż Asyryjczycy przybył w 

obozach dla uchodźców, ustanowiony Czerwonego Krzyża i Ligi Narodów, w 

Baaqooba, Iraku w 1918. w grudniu 1918 roku Jego Wysokość został podniesiony 

do rangi arcybiskupa w Bagdadzie w Iraku, przez zmarłego patriarchy Mar Paulus 

Shimun. 

Gdy Mar Eshai Shimun, Katolikos-Patriarcha, został zesłany w 1933 roku 

przez lalkowego monarchistycznej reżimu w Iraku, mar Yousip Khnanisho 

powierzono administracji kościelnej w Iraku i na Bliskim Wschodzie. 

W roku 1973, kiedy Mar Eshai Shimun zrezygnował ze stanowiska Katolikosa 

patriarchy, mar Yousip Khnanisho została powierzona odpowiedzialność 

administrowania Kościołem Wschodu na całym świecie. Jednocześnie iracki rząd 

wydał dekret o powołaniu Republikańskiej Mar Yousip Khnanisho za Najwyższego 

Naczelnika wszystkich Asyryjczyków w Iraku. 

W niedzielę 3 lipca 1977, 1:10 P.M. Jego Eminencję zmarł w Bagdadzie, Irak. 

Jego śmierć zbiega się w święto obchodzone corocznie w pamięci Mar Tooma 

Shlikha (św Tomasza Apostoła). 

Jego pogrzeb usługi przeprowadzono w środę 6 lipca 1977 roku, w kościele 

Mar Gewargis w Dora, na przedmieściach Bagdadu. Biorąc udział w usługach był 

Jego Świątobliwość Mar Narsai abp Libanu, który leciał z Bejrutu do okazji, 

wspieranego przez Mar Daniela, biskupa Kirkuk, Irak, oraz bardzo dużą liczbę księży 

i diakonów. Ponad dwanaście tysięcy osób przyszło ze wszystkich części Iraku do 

udziału w procesji pogrzebowej tego szacownego i świętej figury, która była 

ukochaną i uwielbiany przez wszystkich, którzy go znali. Duża liczba dygnitarzy 

uczestniczył w ceremonii pogrzebowych, a wśród nich wysokiej rangi urzędnik 

reprezentujący Jego Ekscelencja Ahmed Hassan Al Bakar, prezydent Republiki Iraku, 
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innych ministrów i urzędników, katolicki arcybiskup reprezentujący Jego 

Świątobliwości Papieża jako ambasadora w Iraku jego Świątobliwość Mar Polus 

Shekho patriarcha Babel Kościoła chaldejskiego, jego Świątobliwość Mar Ignacy 

Zakka z syryjskiego Kościoła prawosławnego, mar Andrawos Sanna, szef Kongresu 

dla języka asyryjskiego i wielu innych. 

O godzinie 10:00, The drapowana trumna z ubolewał przywódca duchowy, 

ponoszone przez duchownych, działając jako nosicieli Pall, został usunięty z Mar 

Gewargis Kościoła i umieszczona w karawanie, a następnie przez tysiące 

żałobników ze wszystkich wyznań chrześcijańskich i muzułmanów też, ze łzami 

smutek, przelewając na ich twarze. Setki młodzieży z różnych naszych parafiach 

następnie trumnę łożysko wieńce z girlandami i zdjęciami zmarłych duchowny. 

Gdy procesja kawalkada przybył do kościoła Mariackiego w Naireya 

ostateczna miejsce odpoczynku tego świętego człowieka, to bardzo wielki tłum był 

congregating tam przez kilka godzin. 

Po końcowe obrzędy były podawane zgodnie z tradycją kościoła, a potem 

wszyscy żałobnicy zapłacił swój ostatni hołd tego umiłowanego pasterza, który 

opuścił swoją owczarnię cnoty Posiadał takie jak łagodność, miłość, poświęcenie, 

dobroć, wierność, przebaczenie, uczciwość, człowieczeństwo i prawość. Jego 

Sanctified ciało zostało zakopane w ziemi i od jego pociechy przepływu kości i 

pociechy do serc tych, którzy modlą się w jego pamięci. 

Późno Mar Yousip Khnanisho napisał wiele książek modlitewnych jak 

Kashkol, książka hymnów i przetłumaczył liturgii święceń, sakramentów Kościoła i 

innych. Jest autorem wielu książek, w tym jego własne kompozycje pochwała być 

śpiewane w święta religijne, z których wiele zostało opublikowanych w książce 

"Turgama". 

Poświęcona promieniowania świetlnego, która promieniowała z jego świętej 

twarz zawsze będzie pamiętany przez tysiące, którzy byli uprzywilejowani mieli 

audiencję u niego. Podążył uważnie śladami swego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa, 

a on jest teraz w społeczności z Nim w niebie. Głosił tolerancję, współczucie, 

wielkoduszność i skromność, wierność i jak zachowywać się moralnie. Wskazane 
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jest, że on być obchodzony corocznie święto nazwane po nim, dla wielu rozpraw 

przypisywanych jego cudownym dotyku są widocznym dowodem, że zasługuje on 

być rozumiany święty przez Synod Stolicy Apostolskiej katolickiego asyryjskiego 

Kościoła Wschodu. Jego dusza nie spocznie w spokoju, chyba że lud kochał tak 

bardzo, i prowadził przez ponad pół wieku, w osiągnięciu ich Bóg dał prawo do 

samostanowienia i bezpieczeństwa w kraju, że mogą z dumą nazywamy własnym 

zakresie. 
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