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Успомене из Свете Апостолиц католик 
Асиријска црква Истока 

Његова Светост ¥ Мар Иоусип Кхнанисхо 
Надбискуп Схамисдин и Рустака 

Четвртак, 18 Април, 1893 (Мар Исхоо, Турска) 
до 

Недеља, 3 јула, 1977 (Багдад, Ирак) 
Кратка биографија 

Пре неколико векова, Асирци су пролазили кроз опасно фазу у својој 

дугој и разноврстан историје. Они су окружени са свих страна фанатични и 

не-хришћанских националности, који није крио своје злих намера да их 

малтретирају стално, осим ако они одрекли своје хришћанске вере. Асирци 

су подвргнути све врсте гнусних злочина из убистава у шушти своје стоке, 

отмица и напада на њихове младе жене, и још горе, које су поциниле 

скрнави свештеници и посветио црквене имовине. 

Од првог века, Црква Истока осветио своје прелате из реда скупштине 

својих вршњака. Надморска висина од архиепископа и епископа на следећу 

вишег ранга је решен на сличан начин. У случају Сее је упражњено због 

пролазности далеко од претходног носиоца функције, датум је постављен за 

одржавање избора за наследника. Квалификовани црквени 

великодостојници, од широко расутих епархија ће одмах почети са унапред 

одређеном месту где би гласање одвија. Сваки прелат је у пратњи прилично 

великом пратњом путују данима, недељама или месецима кроз веома груба 
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и планинским пределима или суве пустиње. Најчешће, њихов пут ће прећи 

територије дивље и варварским хара племена који ловила на својим невиним 

жртвама да опљачкају и убију насељених. Они који су избјегли смрт у 

рукама бандита изгубило живот због болести, епидемије или несрећа која 

произилази из врло напорног дуго путовање направио било пешице или на 

леђима мазги, једино превозно средство на располагању у том тренутку. 

Да би заштитили против ових погубне катастрофа претрпео од стране 

Цркве, сваки пут скупштина је позвала да изабере прелату, хијерархија је 

дошао са осетљивом предлог који би смањио ризик од губитка толико 

драгоцене животе које сви су се посветили служби Господа и човечанства. 

Да управља својим домене са великом мудрошћу и марљивости, они 

представили препоруку временске руководству, свештенства и лаика, 

указује на то да, под датим околностима, било би пожељно да се не одржи 

изборе за епископа, архиепископа и Цатхолицос-патријарха, Врховни глава 

crkve, али да успоставе наследни систем где је прелат, након његове смрти, 

треба да се наслеђује као наследника одрастао од рођења у целибату строгом 

црквене дисциплине. Наследник је освећена ако је утврђено да поседују све 

врлине и друге квалификације потребне особе које је требало да преузме 

духовно руководство стада поверио своје окриље. Осим што је савладао 

обреде и литургију, његов досије треба да буде лишен било какве преступе 

које су неспојиве са основним принципима цркве. Он је заклињања да буде 

веран шефа Цркве и обећавају да ће служити Цркву несебично, предано, 

само-жртвовања и интегритета. 

Ова хипотеза је темељно расправљао на од временског руководства и 

након консултација са својим следбеницима су изашли једногласно у корист 

предлога. Тако је хијерархијски савет је у потпуности подржао са највећом 

осуде од стране руководства са општим консензусом народа. 

У специјалној седници Синода овај предлог је усвојен и донет као 

Представник закона. Овај закон захтева за сваку прелата да му првенац 
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очински нећак одрастао под црквену надзором, да буду обучени у 

потпуности у замршеним учења Цркве Догма у припреми да буде у стању 

да наследи титулу и Еписцопал власт коју спроводе његови претходници у 

том тренутку од његове смрти. Црква је ставио конкретне смернице како 

наследник је да се подигне из детињства до одраслих како би се 

квалификовали за претпоставци, веома угледног духовног канцеларији. 

То је било у складу са овим дугу традицију Цркве Истока, мајка 

покојног архиепископа Мар Иоусип Кхнанисхо, када осмишљен са својим 

дететом, који је посвећен служби Господа, вршио самоодрицање од 

апстинираве од свих храна припремљена од животињског меса или меса као 

један од састојака, до тренутка када је рођен у 1893. od тренутка када је 

рођен, Мар Иоусип Кхнанисхо је одрастао у крутој поштовања према 

канонским захтевима. 

Већина Асирци су свесни да Мар Иоусип долази из дуге линије 

сукцесије у породици Мар Кхнанисхо, име сноси све архиепископа који 

приступе седисте Схамисдин другу највишу функцију у оквиру Цркве 

Истока. Овај надбискуп ћелија Схамисдин и Рустака је лоциран у селу Мар 

Исхоо у провинцији Схамисдин, Турске. Манастир Мар Исхоо, изграђен 

почетком 5. века, садржи канцеларију и званична резиденција надбискупа. 

Породица Мар Кхнанисхо је позната по својој побожности, кротост, и 

племенитости. Према историјским документима сачуваним, дванаест 

Архиепископи су заузели ову узвишену дужност у цркви администрације, а 

сви су се доказали, без трунке сумње, да се пружи духовну исправности, 

необезвређени врлинама, Сагацити и мудрости; штавише њихов верност и 

оданост према лидерима цркве су увек били недвосмислени и 

непоколебљив. Гробови пет својих светих отаца, сахрањена у храму 

манастира Авг Исхоо, могу бити лако разликовати од угравираним камење 

и даље нетакнут. Гробнице три преминулих архиепископа нису могли наћи 
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као храм је претрпео многе промене током последњих неколико стотина 

година. 

Девети надбискуп у овој линији сукцесије је сахрањен у цркви Бнаи 

Схмоони у селу Цхароокхинн у провинцији Ботхан, Турске. Он се враћао са 

ходочашћа у Свету земљу када је изненада инфициран са смртним болест 

која се завршила свој живот. Десети надбискуп Схамисдин преминуо током 

једне од његових рутинских посета разним парохија под његовом 

јурисдикцијом. На захтев његових верних парохи, који га је цењеним 

дубоко, интерниран је у цркви Мар Tоома Схликха (Саинт Тхомас Апостола) 

Црква у селу Балоолан, Таргавар, и северозападном Ирану. 

У периоду после Првог светског рата, Мар Искхак Кхнанисхо, 

једанаестог архиепископа у својој линији, изгубио драгоцени живот, као и 

многе друге хиљада његових људи који су страдали током дугог егзодуса од 

својих предака домовине у Турској и Ирану-они цроссед узвишени планине 

и дубоки кањони у потрази за уточиште да одморе уморне кости. Колера и 

друге смртоносне болести су животе две трећине целог асирске популације. 

Мар Искхак Кхнанисхо, који се веровало да је прави светац, сахрањен је у 

Кермансхах, граду на источној граници Ирана. Храм је саграђен у гробу у 

који хиљада, од свих верских секти, да ходочашће сваке године из свих 

делова Ирана. 

Дванаести и последњи од архиепископа породице Мар Кхнанисхо 

поклонио цркви је Његово Блаженство је покојни Мар Иоусип Кхнанисхо, 

Бог да му душу прости. Он је позвао на небу које је својим Небеског Оца у 

недељу трећи јула 1977, у граду Багдаду, главном граду Ирака (Бет-

Нахраин). У раном узрасту, а дечак је био свестан да оно узвишено место је 

посвећен, тако је научио напамет комплетне еухаристичних обреде, 

изведена у цркви од стране ђакона или свештеника. Он је туторед адекватно 

од стране уваженог научника, свештеника рехана, очевог стрица, који је 

добро упућен у арамејском, руском и турском језику и органа у источној 
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теологији. Велечасни Рехана је био на челу Богословије у манастиру Мар 

Исхоо и он подучавао часове на броју студената који студирају за 

свештеника. Из ове Богословије многи дипломирани да постану бискупи и 

свештеници у разним епархија и парохија. 

Када је имао млади од дванаест година, Мар Иоусип је рукоположен 

за ђакона. Од 1912 Мар Иоусип већ стекли темељно познавање теологије, и 

стога је утврђено да је погодна да се рукоположен у свештеника. У 1914. 

години, на почетку Првог светског рата 1, послат је као делегат, који 

представља надбискуп Мар Искхак Кхнанисхо, да учествује у најважније је 

сазвао Његова Светост Мар Биниамин Схимун је Цатхолицос-патријарха у 

патријархалном ћелије у Кудцханис, Турској. Значење је требало да 

разговара ефекте свјетског рата на цркве и народа и припреме за промене 

које су се очекивале да се одржи. Тамо је освећена бискуп у понедељак, 10. 

августа, 1914., од стране Његове Светости и именован је као асистент на 

патријарха. 

Он је остао у Кудцханис до 1916. године када су Асирци морали да 

напусте своју домовину и све њихове световне ствари као последица Првог 

светског рата. Након издајничке убиства патријарха Мар Биниамин 1918. 

године, Мар Иоусип претпоставља се да у великој мери, руководство нације, 

док су Асирци стигли у избегличким камповима, коју је формирала Црвеног 

крста и народа, у Баакооба, Ираку 1918. u децембру 1918. Његово Господство 

је уздигнута у ранг надбискупа у Багдаду Ираку, покојни патријарх Мар 

Паулус Схимун. 

Када Мар Есхаи Схимун је Цатхолицос-Патријарх, је прогнан у 1933. 

од стране марионетске монарцхиал режима Ирака, Мар Иоусип Кхнанисхо 

је поверена управи цркве у Ираку и на Блиском истоку. 

Године 1973. када Јун Есхаи Схимун поднео оставку на функцију као 

Цатхолицос патријарха, Мар Иоусип Кхнанисхо је поверено одговорности 
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администрирање Цркву Истока широм света. Истовремено је ирачка влада 

је издала декрет о именовању републикански Мар Иоусип Кхнанисхо као 

врховног поглавара свих Асираца у Ираку. 

У недељу 3. јула 1977, у 1:10 поподне Његово Блаженство је преминуо 

у Багдаду, Ирак. Његова смрт се поклапа са празник слави се сваке године у 

знак сећања на Мар Tоома Схликха (Саинт Тхомас Апостола). 

Његови погребне услуге су обављени у среду 6. јула 1977., у цркви 

Мар Геваргис у Дора, предграђу Багдада. Учествује у служби је Његово 

Блаженство Мар Нарсаи, надбискуп из Либана, који је летео из Бејрута за 

ову прилику, уз помоћ Мар Даниел, епископ Киркук, Ирак, као и великог 

броја свештеника и ђакона. Више од дванаест хиљада људи дошли из свих 

делова Ирака да учествују у погребна поворка овог поштовали и светог 

фигура који је био омиљен и обожавају сви који су га познавали. Велики број 

великодостојника присуствовали су погребним церемонијама, међу њима 

високи владин званичник који представља његова екселенција Ахмед Хасан 

ал Бакар, председника ирачке републике, друге министре и званичнике, 

Римокатоличка надбискуп представља Његову Светост Папа као амбасадора 

у Ираку, njegova Светост Мар Полус Схекхо, патријарх Вавилонска 

Калдејских цркве, njegovo Блаженство Мар Игњатије Закка из сиријске 

православне цркве, Мар Андравос Санна шеф Конгреса за асирске језика и 

многих других. 

У 10:00 ујутру, умотан ковчег од пожалио духовни вођа, сноси 

свештенства, делујући као Палл носиоци, је уклоњен из Мар Геваргис цркве 

и стављен у мртвачким колима затим хиљада ожалошћених од свих 

хришћанских деноминација и Муслимана такође, са сузама од туге, бацају 

преко њихових лица. Стотине младих из наших различитих парохија 

пратила ковчег носи венце венаца и фотографијама је напустио црквеног. 
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Када је поворка стигла процесија у Ст. Мари цркве у Наиреиа, коначни гроб 

овог светог човека, веома велика гомила је окупљају тамо сатима. 

Након завршног ритуали су давани у складу са црквеном традицијом, 

онда сви ожалошћени платили свој последњи признање вољене пастира који 

је напустио своје стадо врлине је поседовао, као што су благост, љубави, 

оданости, доброте, верности, опроштај, интегритет, хуманост и праведност. 

Његово тело Санцтифиед је укопан у земљу и из његовог утеху кости 

протока и утеху срцима оних који се моле у својој меморији. 

Покојни Мар Иоусип Кхнанисхо је написао многе молитвене књиге 

као Касхкол, књигу химни, те је превео литургију у ординацији, Црква 

светих тајни, и други. Он је аутор многих књига његова, укључујући 

композиције хвале да се пева на верским празницима, од којих су многе 

објављене у књизи "Тургама". 

Свети светлосни зрачење које зрачи из његовог светог лица ће увек 

бити упамћена по хиљада људи који су били привилеговани да имају 

публику са њим. Он је затим пажљиво у стопама свог Господа и Господара, 

Исуса Христа, и он је сада у заједништву са њим на небу. Он је проповедао 

толеранцију, самилост, великодушност и скромност, верност и како да се 

понашају морално. То је прикладно да му се сваке године обележава и 

празник назван по њему, за многе расправе које се приписују његовом 

чудесном контакту су видљиви доказ да заслужује да буде пружена 

сацросанцтити од стране Синода Светог Апостолиц католичке Асиријска 

црква Истока. Његова душа никада неће почивати у миру осим људи воли 

тако скупо, и водио више од пола века, остварити своја Бог дао права на 

самоопредељење и сигурности у домовини који су поносно могу позвати 

своје. 
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