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Spomini iz Sveti apostolski katoliškim 
Vzhodna asirska cerkev 

Njegova svetost ¥ Mar Yousip Khnanisho 
Nadškof Shamisdin in Rustaqa 

Četrtek, 18. maj, 1893 (Mar Ishoo, Turčija) 
za 

Nedelja, 3. julij, 1977 (Bagdad, Irak) 
Kratek Življenjepis 

Pred nekaj stoletji, so Asirci so bili skozi v nevarno fazo, v svoji dolgi in 

vsestranski zgodovino. Bili so obdana z vseh strani z fanatičnih in nekrščanskih 

narodnosti, ki ni skrivala svojih zlih namenov, da jih nadlegujejo ves čas, razen če so 

dali svoje krščansko vero. Asirci so bili podvrženi vsem vrstam grozljivih zločinov, od 

umorov do šumenje svoje živine, ugrabitev in napadov na svoje mlade ženske, in 

slabše, ki stori dejanja bogoskrunstva proti klerikov in posvetil cerkev lastnosti. 

Od prvega stoletja, cerkev na vzhodu in posvetil svoje prelatov izmed 

sestavom vrstniki. Zvišanje nadškofje in škofje v višji rang je bila obravnavana na 

podoben način. V primeru, da je prazna Oglejte si zapadel na minevanje prejšnjega 

imetnika urada in datum je bil določen, da imajo volitve naslednika. Kvalifikacijske 

prelati, od široko raztresene škofij bi takoj preide na vnaprej določeno mesto, kjer 

bi Glasovanje poteka. Vsak prelat je spremljalo dokaj veliko spremstvom potuje več 

dni, tednov ali mesecev po zelo razgibanem terenu in gorati ali sušnih puščavi. 

Najbolj pogosto, bi bila njihova pot prečka ozemlja divje in barbarskih Maroderstvo 

plemena, ki plen na njihovih nedolžnih žrtev za plenjenje in ubiti naseljene. Tisti, ki 

je ušel smrti v rokah banditov izgubili življenje zaradi bolezni, epidemij ali nesreče, 
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ki izhajajo iz zelo dolgo naporno potovanje je bodisi peš ali na hrbtni strani mule, 

edino prevozno sredstvo na voljo v tistem času. 

Za zaščito pred temi katastrofalnimi katastrof, ki jih je cerkev, vsakič sklop je 

bilo zahtevano, da izberejo prelat utrpeli, hierarhija prišel z razumen predlog, ki bi 

zmanjšali tveganje za izgubo toliko dragocenih življenj, ki vsi so se zapisali v službi 

Gospodov in človeštva. Za upravljanje svojega področja z veliko modrosti in 

skrbnostjo, ki jih je predstavila priporočilo za časovno vodstvo, duhovnikov in 

laikov, kar kaže, da je v danih okoliščinah, bi bilo priporočljivo, da ne volitve za 

škofje, nadškofje in Catholicos-patriarha, vrhovni vodja cerkve, ampak za uvedbo 

dedno sistema, če so po njegovi smrti, je prelat ki naj bi ji jih Nesojeni vzgajala od 

rojstva v celibatu strogo cerkvene discipline. Dedič je bila posvečena, če je bil 

ugotovljeno, da ima vse vrline in druge ustrezno usposobljene osebe, ki naj bi 

prevzel duhovno vodstvo jate mu je bila zaupana njegovi oskrbi. Poleg tega, da 

obvlada obrede in liturgijo, bi moral njegov zapis neveljavne o vseh prestopkov, ki 

so nezdružljive s temeljnimi načeli cerkve. Ima priseči pripadnost zvesti vodji Cerkve 

in obljubo, da služijo Cerkvi nesebično, z predanosti, požrtvovalnosti in integritete. 

Ta hipoteza se je temeljito razpravljalo na s časovno vodstvo in po 

posvetovanju s svojimi privrženci so prišli soglasno podprle predloga. Tako se je 

hierarhično svetovanje v celoti podprto z vso obsodbo s strani vodstva s splošnim 

soglasjem ljudi. 

V posebnem zasedanju sinode ta predlog je bil sprejet in uveljavljen kot 

prava in syndic. Ta zakon zahteva za vsako prelat, da ima njegov prvorojenec 

očetovski nečak odraščali pod cerkveno nadzorom, ki se v celoti usposobljeni v 

zapletenih naukih dogme Cerkve v pripravi, da bi lahko podedoval naslov in organ 

episkopalni ga njegovi predhodniki, ki se izvaja v času njegove smrti. Cerkev je prav 

tako posebne smernice o tem, kako je dedič, ki se dvigne od otroštva do odrasle 

osebe, da bi bili upravičeni do Marijinega zelo cenjen duhovni pisarni. 

To je bilo v skladu s to dolgoletno tradicijo cerkve na vzhodu, mati pokojnega 

nadškofa Mar Yousip Khnanisho, ko je spočela s svojim otrokom, ki je bila 

posvečena služenju Gospodu, izvaja samo-zanikanje, ki vzdrži vse Hrana, 

pripravljena iz živali iz mesa ali pa ena od sestavin, do trenutka, ko se je rodil leta 



 

 

 
Stran 3 od 7 

 

  

1893. od trenutka, ko je bil rojen, je bil Mar Yousip Khnanisho odraščali v togi 

obzirnosti do cerkvene potrebe. 

Večina Asirci se zavedajo, da Mar Yousip prihaja iz dolge vrste dedovanja v 

družini Mar Khnanisho, imena vseh nadškofje, ki so pristopile k See od Shamisdin 

drugo najvišjo sedež v cerkvi na vzhodu nosi. Ta celica nadškof Shamisdin in Rustaq 

se je nahajal v vasi Mar Ishoo v pokrajini Shamisdin, Turčija. Mar Ishoo samostan, 

zgrajen v začetku 5. stoletja, ki je vključeno v pisarni in uradna rezidenca nadškofa. 

Družina Mar Khnanisho je znan po svoji pobožnosti, krotkost in plemstva. Po 

zgodovinskih dokumentih ohranjenih, so dvanajst Nadškofi zasedli to vzvišeno 

sedež v upravi cerkev, vsi, ki so se izkazali, brez sence dvoma, da bo obdarjen z 

duhovno trdnost, neoslabljenega kreposti, modrosti in Modrost; Poleg tega so 

njihova zvestoba in predanost k voditelji cerkve vedno bila nedvoumna in 

unfaltering. Grobovi pet svojih svetih očetov, zakopane v templju samostana Mar 

Ishoo je, lahko brez težav opazimo vgravirano kamnov še vedno nedotaknjena. 

Grobovi treh drugih umrlih nadškofje ni bilo mogoče najti, saj je tempelj doživela 

veliko sprememb v teku zadnjih nekaj sto let. 

Deveta nadškof v tej liniji nasledstva je bil položen k počitku v cerkvi Bnai 

Shmooni v vasi Charookhinn v pokrajini Bothan, Turčija. Vračal se je na romanje v 

Sveto deželo, ko je nenadoma okuženi s smrtnim bolezni, ki se je končalo njegovo 

življenje. Deseti nadškof Shamisdin umrla v okviru ene od svojih rednih obiskih 

različnih župnijah v njegovi pristojnosti. Na zahtevo svojih zvestih vernikov, ki so mu 

resnico globoko, je bil interniran v cerkvi Mar Tooma Shlikha (Saint Tomaža 

apostola), cerkev v vasi Baloolan, Targawar in severozahodne Iranu. 

V obdobju po prvi svetovni vojni, Mar Iskhaq Khnanisho, enajstem nadškof v 

svoji liniji, je izgubil dragoceno življenje, tako kot mnoge druge na tisoče njegovih 

ljudi, ki so umrli, v dolgem eksodus iz svojih prednikov domovine v Turčiji in Iranu-

oni prekrižane vzvišeni gore in globoke soteske v iskanju varno zatočišče za počitek 

svoje utrujene kosti. Kolera in drugih smrtonosni bolezni vzel življenje dve tretjini 

celotne asirska populacije. Mar Iskhaq Khnanisho, ki so verjeli, da je pravi svetnik, 

je bil pokopan v Kermanšahu, mesto na vzhodni meji Iran. Svetišče je bila zgrajena 

v grobu Ki tisoč, iz vseh verskih sekt, bi romanje vsako leto iz vseh delov Irana. 
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vanajsti in zadnji nadškofov Mar Khnanisho družina podaril Cerkvi je bila 

njegova blaženost pozno Mar Yousip Khnanisho, bog reši njegovo dušo. On je bil 

imenovan v nebesa od njegovega nebeškega Očeta v nedeljo tretji od julija 1977, v 

mestu Bagdadu, glavnem mestu Iraka (Bet-Nahrain). V zgodnjem otroštvu, medtem 

ko deček se je zavedal, da je tisto, kar je bil vzvišen položaj namenjen, zato ga je 

naučil na pamet celotno evharističnega obrede, opravljene v cerkvi duhovnik ali 

diakon. Bil je ustrezno tutorka ga je naučil učenjak, častiti Rehana, očetovega strica, 

ki je bil dobro podkovanega v aramejščini, ruskih in turških jezikov in organom v 

vzhodni teologiji. Rev. Rehana bil vodja semenišča v Mar Ishoo samostanu in je 

poučeval razrede in število študentov, ki študirajo za duhovništvo. Iz tega mnogi 

Seminary diplomiral, da postanejo škofje in duhovniki v različnih škofij in župnij. 

Ko je bil dvanajst let star mladina, je Mar Yousip posvečen v diakona. Z 1912 

je Mar Yousip že pridobil temeljito znanje teologije, in zato je bil ugotovljeno, da je 

zelo primerna za posvečen v duhovnika. V letu 1914, na začetku 1. svetovne vojne, 

je bil poslan kot delegat zastopa nadškof Mar Iskhaq Khnanisho, da sodelujejo v 

najbolj pomembnem sestanku, ki ga Njegove Svetosti Mar Binyamin Shimun je 

Catholicos-patriarha na patriarhalne celice Qudchanis v Turčiji. Pomen je bilo 

mišljeno, da bi razpravljali učinkov svetovne vojne Cerkve in naroda in se pripraviti 

na spremembe, ki so bile naj bi potekala. Medtem ko je bil posvečen v škofa v 

ponedeljek, 10. avgusta 1914, Njegove svetosti in je bil imenovan za pomočnika 

patriarha. 

On je ostal v Qudchanis do leta 1916, ko so Asirci moral zapustiti svojo 

domovino in vse svoje posvetno imetje, ki so posledica svetovne vojne. Po zahrbten 

umor patriarha Mar Binyamin leta 1918, Mar Yousip predpostavlja, da v veliki meri, 

vodstvo naroda, dokler Asirci prispeli v begunskih taboriščih, ki so jih ustanovile 

Rdečega križa in Društva narodov, na Baaqooba, Irak leta 1918 v decembru 1918 je 

bila njegova milost povzdignjen na rang nadškof Bagdadu v Iraku, ki jih je konec 

patriarh Mar Paulus Shimun. 

Ko Mar Eshai Shimun je Catholicos-patriarh, je bil izgnan leta 1933 po 

lutkovne monarchial režima v Iraku, je Mar Yousip Khnanisho zaupano upravljanje 

cerkve v Iraku in na Bližnjem vzhodu. 
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Leta 1973, ko Mar Eshai Shimun odstopil svoj položaj kot Catholicos 

patriarha, je Mar Yousip Khnanisho dobiti odgovornosti upravljavke cerkve na 

vzhodu in po vsem svetu. Hkrati je iraška vlada izdala republikanski dekret 

imenovanja Mar Yousip Khnanisho kot vrhovnega vodje vseh Asirci v Iraku. 

V nedeljo, 3. julija 1977, ob 1:10 popoldne Njegova blaženost umrl v Bagdadu 

v Iraku. Njegova smrt sovpada s praznik praznujemo vsako leto v spomin na Mar 

Tooma Shlikha (Saint Tomaža apostola). 

Njegove pogrebne storitve so bile opravljene v petek, 6. julija 1977, ob cerkvi 

Mar Gewargis v Doro, predmestju Bagdada. Sodeluje pri storitvah je bila njegova 

blaženost Mar Narsai, nadškof Libanona, ki je priletel iz Bejruta za to priložnost, ki 

ji pomagajo Jan Daniel, škof Kirkuk, Irak, in zelo veliko število duhovnikov in 

diakonov. Več kot dvanajst tisoč ljudi je prišlo iz vseh delov Iraka, da sodelujejo v 

pogrebnem sprevodu tega spoštovanih in svetniške figure, ki je bil ljubljeni in 

občudovale vse, ki so ga poznali. Veliko število dostojanstvenikov udeležili 

pogrebne slovesnosti, med njimi visoko uvrstitev vladnega uradnika, ki predstavlja 

Njegova Ekscelenca Ahmed Hassan Al Bakar, predsednik Iraka republike, drugi 

ministri in uradniki, Rimskokatoliška nadškof, ki predstavlja njegovo svetost papež 

kot veleposlanika v Iraku, njegova svetost Mar Polus Shekho, patriarh Kaldejca 

Babel cerkve, njegova blaženost Mar Ignacij Zakka od sirske pravoslavne cerkve, 

Mar Andrawos Sanna, vodja kongresa za asirski jezik in mnogi drugi. 

Ob 10:00 se je draped krste iz duhovnega vodjo pritoževali, ki ga duhovniki 

nosijo, ki deluje kot Pall nosilci, odstrani iz Mar Gewargis cerkve in postavi v mrliški 

voz, ki mu sledi na tisoče žalujočih iz vseh krščanskih veroizpovedi in muslimani tudi 

s solzami žalosti, prašijo preko njihove obraze. Na stotine mladih iz naših različnih 

župnijah sledila krsto nosi vence in vence fotografij na preminulega cerkvenega. 

Ko je Povorka sprevod prispel v St. Marijina cerkev v Naireya, končno 

počivališče tega svetega človeka, je zelo velika množica bil tam ure congregating. 

Potem ko so končne obrede upravlja v skladu s tradicijo cerkve, nato pa vse 

žalujoče plača svoje zadnje spoštovanje temu ljubljenemu pastirju, ki je zapustil 

svojo čredo vrline Imel Kot so krotkosti, ljubezni, predanosti, prijaznosti, zvestobi, 
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odpuščanje, integritete, človečnost in pravičnost. Posvečeni Njegovo telo je 

zakopan v zemljo in iz njegovega tolažbo kosti pretoka in tolažbo v srcih tistih, ki 

molijo v njegov spomin. 

Pokojni Mar Yousip Khnanisho je napisal številne molitvene knjige, kot 

Kashka, knjigo hvalnic in je prevedena v liturgijo v usklajevanju, cerkvenih 

zakramentov, in drugi. Napisal je številne knjige sam, vključno s skladbami pohvale, 

ki se pojejo o verskih praznikih, od katerih so bile objavljene v knjigi "Turgama". 

Sveti svetlobni sevanja, ki oddaja od svojega svetniški obraz bo vedno 

spomnil na tisoče, ki so bili počaščeni, da so imeli občinstvo z njim. Je pozorno sledil 

stopinjam svojega Gospoda in Učitelja, Jezusa Kristusa, in je zdaj v občestvu z njim 

v nebesih. Je pridigal toleranco, sočutje, plemeniti in skromnost, zvestobo in kako 

se obnašajo moralno. Primerno je, da se ga spominjajo na leto in praznik imenuje 

po njem, za več obravnav, ki pripisujejo njegovo čudežno dotik so jasen dokaz, da 

si zasluži, da je treba priznati nedotakljive s sinode Sveti apostolski katoliške asirska 

cerkve na vzhodu. Njegova duša nikoli ne počiva v miru, razen če ljudi je ljubil drago 

z in vodila za več kot pol stoletja, dosežejo svoje Boga dane pravice do samoodločbe 

in varnosti v domovini, da lahko ponosno imenujejo sami. 
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