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Spomienky zo Svätej Apoštolské katolík 
Asýrska cirkev Východu 

Jeho Svätosť ¥ Mar Yousip Khnanisho 
Arcibiskup Shamisdin a Rustaqa 

Štvrtok, Máj 18, 1893 (Mar Ishoo, Turecko) 
na 

Nedeľu, Júl 3, 1977 (Bagdad, Irak) 
krátky životopis 

Pred niekoľkými storočiami, Asýrčania boli prechádzajúce nebezpečné fázy, 

vo svojej dlhej a všestranné histórii. Boli obklopení zo všetkých strán fanatických a 

nekresťanských národností, ktorí sa netajili ich zlé úmysly im obťažovať neustále iba 

ak by sa vzdal svojej kresťanskej viery. Asýrčania boli podrobené všetky druhy 

ohavné zločiny od vrážd na šušťanie ich dobytka, únosy a útoky na ich mladých žien, 

a horšie, páchanie svätokrádež proti ecclesiastics a oddelil cirkevného majetku. 

Od prvého storočia, kostol Východu zasvätený jeho prelátov zo 

zhromaždenia svojich rovesníkov. Nadmorská arcibiskupov a biskupov na najbližšiu 

vyššiu hodnosť bola riešená rovnakým spôsobom. V prípade, že je vidieť, že voľná 

vzhľadom na odchod z predchádzajúci držiteľ tohto úradu, dátum bol stanovený, 

aby usporiadať voľby nástupcu. Kvalifikačné preláti, od široko rozptýlených diecéz 

by okamžite pristúpiť k vopred určené miesto, kde by tajná voľba uskutoční. Každý 

prelát bol sprevádzaný pomerne početným sprievodom cestuje na dni, týždne 

alebo mesiace cez veľmi drsné a hornatom teréne alebo vyprahnuté púšte. 

Najčastejšie sa ich cesta by viedla cez územie obývaného divokými a barbarskými 

útočiacimi domorodcami, ktorí lovili na svoje nevinné obete lúpiť a zabíjať. Tie, 

ktoré unikol smrti z rúk banditov prišlo o život cez choroby, epidémie alebo úrazu, 
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veľmi únavné dlhé cesty prebiehajúcej buď pešo alebo na zadnej strane mulov sú 

jediným dopravným prostriedkom sú k dispozícii v tej dobe. 

Pre ochranu proti týmto katastrofálne katastrofy pri kostole, zakaždým, keď 

zhromaždenie bol povolaný vybrať preláta utrpeli, hierarchie prišiel s rozumným 

návrhom, ktorý by sa znížilo riziko straty toľko vzácnych životov, z ktorých všetci sa 

oddali službe pána a ľudstva. Spravovať ich domény s veľkou múdrosťou a 

usilovnosť, oni predstavovali odporúčania časové vedenia, duchovenstvo a laikov, 

čo naznačuje, že za daných okolností, že by bolo vhodné, aby usporiadať voľby pre 

biskupov, arcibiskupov a Catholicos-patriarchu, Najvyššia hlava cirkvi, ale aby 

zaviedli dedičný systém, v ktorom prelát, na jeho smrti, má byť nasledovaný dedič 

zjavný vychovaný od narodenia v celibáte prísnej cirkevnej disciplíny. Dedič bol 

vysvätený keby sa zistilo, že majú všetky cnosti a ostatné požadovanú kvalifikáciu 

osoby, ktorá mala prevziať duchovné vedenie zverenej stádo do jeho starostlivosti. 

Okrem toho, že zvládol obrady a liturgiu, jeho záznam by mal byť bez akýchkoľvek 

prehreškov, ktoré sú nezlučiteľné so základnými princípmi kostola. Má prisahať 

vernosť byť verný vedúceho cirkvi a sľubujú slúžiť Cirkvi nezištne, s oddanosťou, 

obetavosťou a integrity. 

Táto hypotéza bola dôkladne uvažoval o nej temporálnej vedením a po 

konzultácii so svojimi nasledovníkmi vyšli jednomyseľne v prospech návrhu. Tak 

hierarchickej rada bola plne podporila s najväčšou presvedčenia zo strany vedenia 

s všeobecným konsenzom ľudí. 

V osobitnom zasadnutí synody bol tento návrh prijatý a vydať ako syndikáty 

zákonom. Tento zákon požaduje, aby každý preláta mať prvorodený jeho otcovskej 

synovec vychovaný pod cirkevné dohľad, ktoré majú byť školení úplne v spletitých 

učení cirkevnej dogma v rámci prípravy, aby bolo možné zdediť titul a biskupské 

právomoci, ktorú vykonáva jeho predchodcovia v tej dobe jeho zániku. Cirkev tiež 

uhasiť konkrétne pokyny, ako je dedič byť zvýšený z detstva do dospelosti, aby sa 

kvalifikovali pre prevzatie vysoko pokladaného duchovného úradu. 

To bolo v súlade s touto dlhodobou tradíciu cirkvi Východu, matka zosnulého 

arcibiskupa Mar Yousip Khnanisho, keď začala s dieťaťom, ktorý bol venovaný 

službe Pánovi, vykonával sebazaprenia zdrží sa všetci jedlo pripravené zo zvieracej 
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mäso alebo mäso je jedna zo zložiek, až do doby, sa narodil v roku 1893. od chvíle, 

kedy sa narodil, Mar Yousip Khnanisho bol vychovaný v tuhom úcte k kanonické 

požiadavky. 

Väčšina Asýrčania sú si vedomí, že Mar Yousip pochádza z dlhej rady 

postupnosti v rodine Mar Khnanisho, meno, ktoré nesie všetky arcibiskupov, ktorí 

pristupujú k stolcu Shamisdin druhú najvyššiu funkciu vo vnútri cirkvi Východu. 

Tento arcibiskup bunka Shamisdin a Rustaqa sa nachádza v obci Mar Ishoo v 

provincii Shamisdin, Turecko. Ishoo kláštor Mar, postavený na začiatku 5. storočia, 

obsahoval kanceláriu a oficiálne bydlisko arcibiskupa. 

Rodina Mar Khnanisho je dobre známy pre jeho zbožnosť, pokoru a šľachty. 

Podľa historických dokumentov zachovaných dvanásť arcibiskupi obsadili toto 

vznešené sídlo na území cirkevnej správy, z ktorých všetky sa osvedčili, a to bez 

akéhokoľvek tieňa pochybností, ktoré majú byť obdarený duchovné zdravie, 

neporušený cnosti, dôvtipu a múdrosti; Navyše ich vernosť a oddanosť voči vodcom 

kostola boli vždy jednoznačná a nezajíkající. Hroby svojich piatich svätých otcov, 

skryté vo vnútri chrámu Mar Ishoo kláštora, možno ľahko rozoznať od rytých 

kameňov stále neporušené. Hroby troch ďalších zosnulých arcibiskupov nebol 

nájdený ako chrám prešla mnohými zmenami v priebehu niekoľkých posledných sto 

rokov. 

Deviaty Arcibiskup v tejto rade následníctvo bol položený na oddych v 

kostole B'nai Shmooni v obci Charookhinn v provincii Bothanka, Turecko. On sa 

vrátil z púte do Svätej zeme, keď bol zrazu infikované smrteľná choroba, ktorá 

ukončila jeho život. Desiaty arcibiskup Shamisdin zomrel v priebehu jednej zo 

svojich pravidelných návštevách rôznych farností pod jeho jurisdikciu. Na žiadosť 

svojich verných farníkov, ktorí ho hlboko cenených, bol internovaný v kostole Mar 

Tooma Shlikha (Svätý Thomas apoštol) Kostol v obci Baloolan, Targawar a 

severozápadnom Iráne. 

V následku prvej svetovej vojny, Mar Iskhaq Khnanisho, jedenásty 

arcibiskupa v jeho líniu, stratil svoj drahocenný život, rovnako ako mnoho iných 

tisíce jeho ľudí, ktorí zahynuli počas dlhého exodu z ich predchodcov vlasti v 

Turecku a Iráne-oni skrížené velebné hory a hlboké strže pri hľadaní bezpečného 
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útočiska k odpočinku ich unavené kosti. Cholera a ďalším smrteľným chorobám, 

vzal životy dvoch tretín celého asýrskeho populácie. Mar Iskhaq Khnanisho, ktorý 

bol veril byť pravdivý svätý, bol pochovaný v Kermanšáhu, mesto na východnej 

hranici Iránu. Svätyňa bola postavená nad jeho hrobom, ku ktorému tisíce zo 

všetkých náboženských siekt, aby púť každý rok zo všetkých častí Iránu. 

Dvanásty a posledný arcibiskupov rodiny Mar Khnanisho darované Cirkvi 

bolo Jeho blaženosť neskoré Mar Yousip Khnanisho, budiž mu zem ľahká. Bol 

povolaný do neba jeho Nebeskému Otcovi v nedeľu tretieho júla 1977, v centre 

Bagdadu, hlavnom meste Iraku (Bet-Nahrain). V ranom veku, zatiaľ čo mladý 

chlapec si bol vedomý toho, čo vznešené postavenie mu bol venovaný, tak sa naučil 

naspamäť kompletné eucharistickej obrady, ktoré sa vykonávajú v kostole diakona 

alebo kňaza. On bol školený adekvátne učencom, reverenda Rehana, otcovho 

strýka, ktorý sa dobre orientuje v aramejčine, ruského a tureckého jazyka a autorita 

vo východnej teológiu. Reverend Rehana bol vedúci seminára v Ishoo kláštore Mar 

a učil triedy na počte študentov ku kňazstvu. Z tohto seminára mnoho absolvoval, 

aby sa stal biskupi a kňazi v rôznych diecézach a farnostiach. 

Keď bol dvanásťročný mladík, Mar Yousip bol vysvätený na diakona. 1912 

Mar Yousip už získal dôkladnú znalosť teológie, a preto bolo zistené, že sa dobre 

hodí, ktoré majú byť vysvätený na kňaza. V roku 1914, na začiatku 1. svetovej vojny, 

bol poslaný ako delegát zastupujúci arcibiskup Mar Iskhaq Khnanisho, k účasti na 

najdôležitejšie stretnutie s názvom Jeho Svätosťou Mar Binyamin Shimun sa 

Catholicos-patriarcha na patriarchálnej bunke v Qudchanis v Turecku. Význam bol 

určený na prejednanie dopady svetovej vojny na cirkvi a národa a pripraviť sa na 

zmeny, ktoré boli podľa očakávania bude konať. Kým tam, on bol vysvätený na 

biskupa v pondelok, 10. augusta 1914, Jeho Svätosťou a bol menovaný ako asistent 

patriarchu. 

On zostal v Qudchanis do roku 1916, kedy Asýrčania museli opustiť svoju 

vlasť a všetky svoje svetské majetky v dôsledku prvej svetovej vojny. Po zradné 

atentáte patriarcha Mar Binyamin v roku 1918, Mar Yousip predpokladať, do 

značnej miery, vedenie národa, kým Asýrčania prišiel v utečeneckých táboroch 

zriadených Červeného kríža a národov, v Baaqooba, Irak v roku 1918. v decembri 
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roku 1918 bola jeho lordstvo povýšený do hodnosti arcibiskupa v Bagdade Iraku, 

neskoré patriarcha Mar Paulus Shimun. 

Keď Mar Eshai Shimun sa Catholicos-patriarcha, bol vyhostený v roku 1933 

bábkové monarchial režime Iraku Mar Yousip Khnanisho bol zverený cirkevnej 

správy v Iraku a na Strednom východe. 

V roku 1973, kedy Mar Eshai Shimun rezignoval na svoju pozíciu ako 

Catholicos patriarcha Mar Yousip Khnanisho bola zverená zodpovednosť podávanie 

cirkev Východu po celom svete. Zároveň iracká vláda vydala dekrét o vymenovaní 

republikánskej Mar Yousip Khnanisho ako najvyšší hlava všetkých Asýrčanov v 

Iraku. 

V nedeľu 3. júla 1977 v 1:10 hod Jeho blaženosť zomrel v Bagdade, Irak. Jeho 

smrť sa zhoduje s sviatok slávi každý rok v pamäti Mar Tooma Shlikha (Svätý Thomas 

apoštol). 

Jeho pohrebné služby boli vykonané v stredu 6. júla 1977 v kostole Mar 

Gewargis v Dora, na predmestí Bagdadu. Podieľať sa službami bol Jeho blaženosť 

Mar Narsai, arcibiskup z Libanonu, ktorý letel z Bejrútu pri príležitosti, ktorej 

pomáhajú Mar Daniel, biskup Kirkuk, Irak, a veľmi veľký počet kňazov a diakonov. 

Viac ako dvanásť tisíc ľudí prišlo zo všetkých častí Iraku podieľať sa na pohrebný 

sprievod tohto uctievaného a sväté postavy, ktorý bol milovaný a zbožňovaný 

všetkými, ktorí ho poznali. Veľké množstvo hodnostárov pohrebe obrady, medzi 

nimi aj vysoko postavený vládny úradník zastupuje Jeho Excelencia Ahmed Hassan 

Al Bakar, prezident Irackej republiky, iné ministrami a úradníkmi, rímskokatolícka 

arcibiskup zastupuje Jeho Svätosť pápež ako veľvyslanec v Iraku, jeho Svätosť Mar 

Polus Shekh, patriarcha Babel z chaldejskej cirkvi, jeho blaženosť Mar Ignatius Zakka 

zo sýrskej pravoslávnej cirkvi, Mar Andrawos Sanna, vedúci Kongresu asýrskeho 

jazyka a mnoho ďalších. 

V 10:00 sa prehodila rakva na nariekal duchovný vodca, nesie kléru, ako Pall 

posli, bol odstránený z Mar Gewargis cirkvi a umiestni do pohrebný voz nasleduje 

tisíce smútiacich zo všetkých kresťanských vyznaní a moslimami príliš so slzami 
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žiaľu, ubúdanie cez ich tváre. Stovky mladých ľudí z rôznych našich farnostiach 

nasleduje rakvu ložisko vence girlandy a fotky zosnulého cirkevných. 

Keď sa kolóna sprievod dorazil na kostol Panny Márie v Naireya, konečné 

miesto odpočinku tohto svätého muža, veľký dav tam zhromažďovali celé hodiny. 

Potom, čo boli konečné obrady podávané v súlade s cirkevnou tradíciou, 

potom všetky smútiaci venovaná ich posledný hold tomuto milovanému pastierovi, 

ktorý opustil svoje stádo cnosti Mal taký ako miernosti, lásky, oddanosti, láskavosti, 

vernosť, odpustenie, integrity, ľudskosť a spravodlivosť. Jeho posvätený telo bolo 

pochované v krajine az jeho kostí prietoku útechu a útechu srdciach tých, ktorí sa 

modlia v jeho pamäti. 

Neskoré Mar Yousip Khnanisho napísal mnoho modlitebné knihy ako 

Kashkol, knihy hymnov a preložil liturgiu svätenia, cirkevných sviatostí a ďalšie. Je 

autorom mnohých kníh o svoje vlastné, vrátane kompozícií chvály byť spievaný na 

náboženských sviatkov, z ktorých mnohé boli publikované v knihe "Turgama". 

Posvätné svetelné žiarenie, ktoré vyžarovala z jeho svätej tváre bude vždy 

mať na pamäti tisícky, ktorí boli privilégium mali publikum s ním. napäto kráčal v 

stopách svojho Pána a Majstra, Ježiša Krista, a on je teraz v spoločenstve s ním v 

nebi. Kázal tolerancia, súcit, veľkorysosť a skromnosť, vernosť a ako sa správať 

morálne. Je vhodné, aby bol pripomínaný každoročne a pastvou pomenoval podľa 

neho, pre mnoho vypočutie prisudzované zázračné jeho dotyk sú viditeľným 

dôkazom toho, že si zaslúži byť priznaná posvätnosti synody Svätej Apoštolské 

katolíckej asýrskej cirkvi Východu. Jeho duša sa nikdy odpočívať v pokoji, ak sa ľudia 

miloval tak vrúcne, a viedol už viac ako pol storočia, dosiahnuť ich Bohom dané 

právo na sebaurčenie a bezpečnosti vo vlasti, že môžu hrdo volať ich vlastné. 
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