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Doğu Kutsal Apostolik,  
Katolik Süryani Kilisesi Hatıralar 

Hazretleri ¥ Mar Yousip Khnanisho 
Shamisdin ve Rustaqa Başpiskoposu 

Perşembe, Mayıs 18, 1893 (Mar Ishoo, Türkiye) 
için 

Pazar, Temmuz 3, 1977 (Bağdat, Irak) 
Kısa Bir Biyografi 

Birkaç yüzyıl önce, Asurlular uzun ve çok yönlü tarihinin tehlikeli bir faz 

üzerinden geçiyordu. Onlar kendi Hıristiyan Faith vazgeçti sürece sürekli kendilerini 

taciz etmeye onların kötü niyetlerini gizlemeyen fanatik ve Hıristiyan olmayan 

milletlerden tarafından her tarafta çevriliydi. Asurlular genç kadınlara kendi 

hayvancılık, kaçırma ve saldırı hışırtı için cinayetler gelen iğrenç suçların her türlü 

tabi ve daha da kötüsü, din adamları karşı saygısızlık eylemlerini işlediği ve 

kutsanmış kilise özellikleri bulundu. 

İlk yüzyıldan beri, Doğu Kilisesi akranları bir derleme arasından kendi prelates 

kutsandı. Bir sonraki üst rütbeye başpiskoposun veya Piskoposlar Yükseklik benzer 

şekilde ele alınmıştır. Bir See olay nedeniyle uzak ofis önceki sahibinin geçirmeden 

boş olmak, bir tarih halefi seçimlerini kuruldu. Yeterlilik kardinali, yaygın 

piskoposluk dağınık gelen oylama yer alacağını önceden belirlenmiş yere hemen 

devam ediyorum. Her başrahip çok kaba ve dağlık arazide veya kurak çöl yoluyla 

günler, haftalar ya da aylar boyunca seyahat oldukça büyük beraberindekiler eşlik 

etti. Çoğu zaman, kendi yolunu yağma ve öldürmek için masum kurbanları üzerinde 

preyed vahşi ve barbar yağmacı kabilesi yaşadığı toprakları çapraz olacaktır. 

çetelerinden ölümden kurtuldu olanlar yürüyerek ya da o anda ulaşım tek yolu 
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mevcuttur, katır sırtında ya yapılan çok yorucu uzun bir yolculuktan kaynaklanan 

hastalık, salgın hastalıklar veya kaza sırasında hayatını kaybetti. 

Kilise, bir derleme, dini önderimiz seçmek için çağrıldı her zaman uğradığı bu 

belâlı felaketlerden karşı korumak için, hiyerarşi tüm pek çok değerli hayatını 

kaybetme riskini azaltacak mantıklı bir öneri ile geldi hizmete gönül vardı Rab ve 

insanlığın. Büyük bilgelik ve titizlik ile etki alanlarını yönetmek için, onlar, hakim 

koşullar altında, piskopos, başpiskoposlar ve Katolikos-Patriği seçimlerini değil 

tavsiye olacağını düşündüren, zamansal liderlik, din adamlarının ve meslekten 

olmayanlar için bir öneri sundu Yüce Kilisesi başkanı ancak bir başrahip, ölümünden 

sonra, bekârlık sıkı Kilise disiplini doğumdan itibaren yetişmiş belirgin bir mirasçı 

tarafından başarılı olmak için bir kalıtsal sistem enstitüye. onun bakımına emanet 

sürünün manevi liderliğini üstlenmesi için bir kişinin sahip olması gereken tüm 

erdemleri ve diğer niteliklere sahip bulunmuştur eğer mirasçı kutsandı. ayinleri ve 

ayin hakim olan ek olarak, onun kayıt kilisenin temel ilkeleri ile bağdaşmayan 

herhangi bir ihlallerde geçersiz olmalıdır. O bağlılık kilisenin baş sadık ve özveri, 

fedakarlık ve bütünlük içinde, selflessly kiliseye hizmet için söz yemin vardır. 

Bu hipotez iyice zamansal liderlik tarafından üzerine kasıtlı ve onların 

takipçileri ile görüştükten sonra onlar teklifin lehine oybirliği ile çıktı. Böylece 

hiyerarşik tavsiye tamamen halkın genel uzlaşma ile liderliği tarafından son derece 

inançla kabul edildi. 

Sinod özel bir oturumda bu öneriyi kabul edilmiş ve bir syndic kanun olarak 

yürürlüğe koydu. Bu kanun, onun ilk doğan baba yeğeni, dini gözetiminde yetişmiş 

zamanda onun öncülleri tarafından icra başlığı ve Piskoposluk yetkisini miras 

edebilmek için hazırlık kilise dogma karmaşık öğretileri tamamen eğitimli olmak için 

her prelate çağrısı onun ölümü. Kilise ayrıca mirasçı saygın manevi ofis varsayımına 

için hak kazanmak için yetişkin çocukluktan kaldırdı olmaktır olarak nasıl belirli 

kurallar söndürüldü. 

Bu Doğu, geç başpiskoposu Mar Yousip Khnanisho annesi Kilisesi'nin bu uzun 

soluklu geleneğine uygun olduğunu, Rabbin hizmetine adanmış çocuğu ile gebe 

zaman, tüm çekimser tarafından kendini inkar icra doğduğu andan itibaren 1893 
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yılında doğdu zamana kadar hayvan eti veya et maddelerden biri olmaktan 

hazırlanan gıda, Mar Yousip Khnanisho kanonik taleplerine sert saygı kadar getirildi. 

Çoğu Süryaniler Mar Yousip Mar Khnanisho, Shamisdin of See Doğu Kilisesi 

içinde en yüksek ikinci ofis katılan tüm başpiskoposlar tarafından karşılanacaktır adı 

ailesinde arkaya uzun bir çizgi geliyor farkındayız. Shamisdin ve Rustaqa Bu 

başpiskoposu hücre Shamisdin, Türkiye ili Mart Ishoo köyünde bulunan oldu. 5. 

yüzyılın başlarında inşa Mar Ishoo Manastırı, ofis ve başpiskoposunun resmi 

ikametgahını içeriyordu. 

Mar Khnanisho ailesi de onun dindarlık, uysallık ve asalet için bilinir. 

korunmuş tarihi belgelere göre, on iki archbishops şüphe herhangi gölgesi olmadan, 

kendini kanıtlamış bütün bunlar Kilisesi yönetimi içinde bu yüce ofisi, işgal etmiş, 

manevi sağlamlığı, bozulmamış erdemler, bilgelik ve hikmet sahip olması; üstelik 

kilise liderleri karşı sadakat ve bağlılık her zaman açık ve sarsılmaz olmuştur. Mar 

Ishoo en manastırın tapınak içinde gömülü kendi kutsal babaları, beş mezarları, 

kolayca hala bozulmamış oyulmuş taşlardan ayırt edilebilir. Tapınak son birkaç yüz 

yıl boyunca birçok değişikliklere uğramıştır olarak diğer üç ölen başpiskoposun 

mezarlar bulunamadı. 

Art arda bu satırı dokuzuncu Başpiskoposu Bothan, Türkiye'nin ilinde 

Charookhinn köyünde Bnai Shmooni Kilisesi'nde geri kalanı için atılmıştır. O aniden 

hayatını sona erdi ölümcül bir hastalık bulaşmış olan Kutsal Topraklara Hac dönüşü 

oldu. Shamisdin onuncu başpiskoposu kendi sorumluluğu altında çeşitli mahalle 

yaptığı rutin ziyaretlerinden birinde sırasında vefat etti. onu derinden saygı sadık 

etrafımızdakilere, talebi üzerine, Baloolan, Targawar ve Kuzey-Batı İran köyünde 

Mart Tooma Shlikha Kilisesi (aziz Thomas Havari) Kilisesi staj edildi. 

Birinci Dünya Savaşı, Mar Iskhaq Khnanisho, onun doğrultusunda onbirinci 

başpiskoposunun sonrasında, Türkiye ve İran-onlar atalarının vatanı uzun göç 

sırasında ölen kavmine, diğer birçok binlerce yaptığı gibi, onun değerli hayatını 

kaybetti geçti yüce dağlar ve güvenli bir sığınak arayışı içinde derin ravines yorgun 

kemiklerini dinlenmek için. Kolera ve diğer ölümcül hastalıklar, tüm Asur nüfusunun 

üçte ikisinin can aldı. Gerçek bir aziz olduğuna inanılıyor Mar Iskhaq Khnanisho, 

Kermanşah, İran doğu sınırında bir şehir gömüldü. Bir tapınak bütün dini 



 

 
Sayfa 4 7 

 

  

mezheplerin gelen İran her yerinden her yıl hac yapmak için hangi binlerce 

mezarının üzerine inşa edilmiştir. 

Onikinci ve kiliseye bağışlanan Mar Khnanisho ailesi Patrik Hazretleri geç Mar 

Yousip Khnanisho oldu başpiskoposun son Allah rahmet eylesin. O Bağdat şehrinde, 

Temmuz, 1977 üçüncü Pazar günü yaptığı Cennetteki Babamızın cennete çağrıldı, 

Irak Sermaye (Bet-Nahrain). Erken bir yaşta, genç bir çocuk iken o nedenle o ezbere 

bir papaz veya rahip tarafından kilisede gerçekleştirilen tam Eucharistic ayinler, 

öğrendiğini, yüce hangi pozisyonda o adandığı farkındaydı. O iyi Aramice, Rusça ve 

Türkçe dillerinde ve Doğu teoloji bir otorite usta bir bilgin, Rahip Rehana, babasının 

amcası tarafından yeterince tutored oldu. Muhterem Rehana Mar Ishoo Manastırı 

Ruhban başkanı oldu ve o rahiplik için okuyan öğrencilerin bir dizi dersleri verdi. Bu 

Seminary birçok çeşitli piskoposluk ve mahalle içinde piskoposlar ve rahipler olmak 

mezun oldu. 

O on iki yaşındaki genç iken, Mar Yousip bir papaz rütbesi verilmiştir. 1912 

tarafından Mar Yousip zaten teoloji bir bilgimizin edinmişti ve bu nedenle de bir 

rahip rütbesi için de uygun bulunmuştur. Yıl 1914, 1. Dünya Savaşı başında o ataerkil 

hücrede Hazretleri Mar Binyamin Shimun, Katolikos-Patriği tarafından çağrılan en 

önemli toplantıya katılmak üzere, başpiskopos Mar Iskhaq Khnanisho temsil eden 

temsilci olarak gönderilen Qudchanis Türkiye'de. anlam Kilisesi ve millete Dünya 

Savaşı etkilerini tartışmak ve gerçekleşmesi beklenen değişiklikler için hazırlamak 

gerekiyordu. Oradayken Papa tarafından Pazartesi, 10 Ağustos, 1914, bir Bishop 

kutsandı ve Patrik yardımcısı olarak atandı. 

Asurlular yurtlarını ve Büyük Savaş'ın bir sonucu olarak tüm dünyevi 

eşyalarını bırakmak zorunda 1916 yılına kadar Qudchanis kaldı. Asurlular mülteci 

kamplarında geldi kadar 1918 yılında Patrik Mar Binyamin hain öldürülmesinden 

sonra, Mart Yousip Baaqooba, Irak Kızıl Haç ve Milletler Cemiyeti tarafından 

kurulmuş, büyük ölçüde, milletin liderliği kabul 1918 yılının Aralık ayında 1918 

yılında Lordun geç Patriği Mar Paulus Shimun tarafından, Bağdat'ta Irak 

başpiskoposunun rütbesine yükselmiş. 
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Mar Eshai Shimun, Katolikos-Patriği, Irak'ın kukla krallık rejimi tarafından 

1933 yılında sürgün edildiğinde, Mar Yousip Khnanisho Irak ve Ortadoğu'da Kilise 

yönetimi ile emanet edildi. 

Mar Eshai Shimun Katolikos Patrik görevinden istifa 1973 yılında, Mar Yousip 

Khnanisho dünyada Doğu Kilisesi uygulanması sorumlulukları ile kazanılmış oldu. 

Aynı zamanda Irak hükümeti Irak'taki tüm Asurlular Yüce Başkanı olarak Mar Yousip 

Khnanisho atayan bir Cumhuriyetçi kararname yayınladı. 

01:10 akşam saat Pazar, Temmuz 1977 3, üzerinde Patrik Hazretleri Bağdat, 

Irak vefat etti. bayram Mar Tooma Shlikha (aziz Thomas Havari) anısına her yıl 

kutlanan ile Onun ölümü çakışmaktadır. 

Onun cenaze hizmetleri Dora Mart Gewargis Kilisesi, Bağdat'ın bir 

banliyösünde, Çarşamba 6 Temmuz 1977 tarihinde yapılmıştır. Patrik Hazretleri 

Mar Daniel, Kerkük, Irak Bishop ve rahipler ve diyakonun çok sayıda yardımıyla 

vesilesiyle, Beyrut uçtu Mar Narsai, Lübnan başpiskoposu, hizmetler yer oldu 

alınması. Fazla on iki bin kişi sevgili ve onu tanıyan herkes tarafından hayran oldu 

bu saygı ve aziz figürü cenaze alayına katılmak üzere Irak'ın tüm bölgelerinden gelen 

geldi. gelenleri çok sayıda aralarında, diğer bakanları ve yetkilileri Ekselansları 

Ahmed Hassan Al Bakar, Irak Cumhurbaşkanı temsil eden bir üst düzey hükümet 

yetkilisi, Irak büyükelçisi olarak Kutsal Efendi'yi Papa temsilen Roma Katolik 

Başpiskoposu, cenaze törenleri katıldı Hazretleri Mar Polus Shekho, Keldani Kilisesi 

Babil Patriği, Asur dili ve diğerleri için Süryani Ortodoks Kilisesi Patrik Hazretleri Mar 

Ignatius Zakka Mar Andrawos Sanna, Kongre Başkanı. 

Saat 10:00 'da, bıktırmak taşıyıcıları gibi davranarak, din adamları tarafından 

karşılanacaktır yakındı Ruhani Lideri dökümlü tabut, Mar Gewargis Kilisesi'nden 

çıkarıldı ve gözyaşları ile çok bütün Hıristiyan mezhepleri ve Müslümanlar gelen 

yaslı binlerce ardından cenaze arabasına yerleştirilen keder, yüzlerini üzerinde 

akıtan. Bizim çeşitli mahalle gençlerin Yüzlerce yola din adamı ve çelenk ve 

fotoğraflar çelenk taşıyan tabut izledi. 

Konvoy alayı Naireya St. Mary Kilisesi geldi, bu kutsal adamın son dinlenme 

yeri, çok büyük bir kalabalık orada saatlerce congregating olmuştu. 
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Nihai ayinleri kilise geleneğine uygun olarak uygulanmıştır sonra, o zaman 

bütün yaslı sürüsünü terk etti bu sevgili çobana son haraç ödenen böyle uysallık, 

sevgi, bağlılık, şefkat, sadakat, bağışlama, bütünlük o deli erdemler, insanlık ve 

dürüstlük. Onun kutsallaşan vücut toprağa ve onun anısına dua edenlerin kalplerine 

kemikleri akış teselli ve teselli gelen gömülmüştür. 

Geç Mar Yousip Khnanisho Kashkol, ilahilerin bir kitap gibi birçok dua kitabı 

yazmıştır ve koordinasyon, Kilise gizini, ve diğerleri ayin çevirmiştir. O, "Turgama" 

kitabında yayınlandı çoğu dini bayramlarda, üzerinde söylenen övgü 

kompozisyonlar da dahil olmak üzere kendisine ait pek çok kitap, yazmıştır. 

Onun aziz yüzüne yayılan kutsal ışık radyasyon her zaman onunla bir seyirci 

olduğu için ayrıcalıklı binlerce hatırlanacak. O'nun Rab ve Usta, İsa Mesih'in ayak 

izlerini dikkatle takip ve o cennette O'na dostluk artık. O nasıl ahlaki davranmaya 

hoşgörü, merhamet, alicenaplık ve tevazu, sadakat ve vaaz verdi. O yıl anılmalı ve 

onun mucizevi dokunuş atfedilen birçok duruşmalar için onun adını bir bayram, o 

Doğu Kutsal Apostolik, Katolik Süryani Kilisesi Sinodu tarafından sacrosanctity 

tanınan hak olduğunu görünür bir kanıtı olduğunu uygundur. insanlar o kadar çok 

sevdiği ve bir yarım asırdan fazla led sürece ruhunu huzura, onlar gururla kendi 

arayabileceğiniz bir vatan içinde kendi kaderini tayin ve güvenlik onların Tanrısı 

verilen haklarını elde. 
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