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Beathaisnéis ghearr
Tá cúpla bliain ó shin, bhí na Aisiriach dul trí chéim contúirteach ina stair
fhada agus versatile. Bhí siad timpeallaithe ar gach taobh ag fanatic agus neamhChríostaí náisiúntachtaí, a rinne aon rún a n-intinn olc a chiapadh iad i gcónaí ach
amháin má thug siad suas a n-Faith Críostaí. a bhí faoi réir ag an Aisiriach do gach
cineál coireanna heinous ó dhúnmharuithe go rustling ar a beostoic, fuadach agus
ionsaithe ar a mná óga, agus níos measa, ghníomhartha de sacrilege gcoinne is
eaglais agus hallowed airíonna séipéal.
Ós rud é an chéad haois, Eaglais an Oirthir choisric a prelates as measc
cóimeáil de a gcomhghleacaithe. Déileáladh ingearchló Ardeaspaig nó Easpaig don
chéim eile is airde leo sa tslí chéanna. I gcás Féach folamh mar gheall ar an dul
amach shealbhóir níos sine den hoifige, socraíodh dáta le toghcháin a shealbhú do
chomharba. Bheadh préaláide cáilitheach, ó deoisí scaipthe go forleathan ar
aghaidh láithreach chuig an áit réamhshocraithe ina mbeadh vótáil ar siúl. Rinneadh
gach prelate in éineacht le retinue cothrom mór ag taisteal ar feadh laethanta,
seachtainí nó míonna trí an-garbh agus sléibhtiúil tír-raon nó Desert arid. Is minic,
go mbeadh a gcuid cosán tras gcríocha inhabited ag tribesmen marauding fiáin agus
barbaric a seilg ar a n-íospartaigh neamhchiontach d'argain agus a mharú. Iad siúd
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a éalaigh bás ar an lámha bandits bás ar thinneas, eipidéimí nó timpistí mar thoradh
turas fada an-tiresome a déanfar a siúl nó ar chúl na miúileanna, t-aon bhealach
iompair ar fáil ag an am sin.
A chosaint i gcoinne na catastrophes calamitous bhain don Eaglais, gach uair
Glaodh tionól a roghnú prelate, tháinig an ordlathas suas le togra ciallmhar a
laghdódh an baol de chailliúint saol lómhara oiread fad a bhí tiomanta iad féin chun
an tseirbhís an Tiarna agus an cine daonna. A riar ina réimsí le eagna mór agus
dúthracht, chuir siad moladh don cheannaireacht ama, chléir agus an tuath, le
tuiscint go, faoi na cúinsí atá i réim, bheadh sé inmholta nach toghcháin do easpaig,
Ardeaspaig agus na Catholicos-patriarch de bheith i seilbh, ceann Uachtarach na
hEaglaise, ach a thionscnamh córas hereditary más rud é, ar é a fháil bháis is
prelate, tiocfaidh an ríoghdhamhna thabhairt suas ó bhreith in celibacy smacht
Eaglais dian. Bhí choisric an oidhre dá fuair sé a bhfuil na virtues agus cáilíochtaí eile
is gá duine a bhí glacadh leis an cheannaireacht spioradálta an flock chuirtear de
chúram ar a gcúram. Chomh maith le tar éis máistreacht na deasghnátha agus an
liotúirge, ba chóir a thaifead ar neamhní ar aon transgressions nach bhfuil ag luí leis
na prionsabail bhunúsacha na heaglaise. Tá sé a swear dílseachta a bheith dílis do
Cheann na hEaglaise agus gealltanas chun freastal ar an Eaglais selflessly, le
devotion, féin-íobairt agus sláine.
Cuireadh an hipitéis breithniú maith a bheidh formheasta ag an
cheannaireacht ama agus tar éis dul i gcomhairle lena n-leanúna a tháinig siad
amach d'aon toil i bhfabhar an togra. Dá bhrí sin an chomhairle ordlathach
formhuinithe go hiomlán le ciontú ndícheall ag an cheannaireacht an comhaontú
ginearálta de na daoine.
I seisiún speisialta den Sionad Glacadh an togra seo agus achtaithe mar dhlí
syndic. Iarrann an reachtaíocht seo le haghaidh gach prelate a chuid firstborn nia
paternal thabhairt suas faoi mhaoirseacht eaglasta, a bheith oilte go hiomlán i
teachings den intricate an Dogma hEaglaise atá á hullmhú a bheith in ann a
hoidhreacht an teideal agus an t-údarás Easpaig bhfeidhmiú ag a
réamhtheachtaithe ag an am dá léig. An Eaglais chur freisin amach inti treoirlínte
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sonracha maidir le conas an oidhre a ardú ó óige go fásta chun cáiliú le haghaidh an
toimhde na hoifige spioradálta ard-mheas.
Bhí sé i gcomhréir leis an traidisiún fada an lá na hEaglaise an Oirthir, an
mháthair nach maireann Ardeaspag Mar Yousip Khnanisho, nuair cumadh lena
leanbh, a bhí dírithe ar an tseirbhís an Tiarna, a fheidhmítear féin-shéanadh trí
staonadh ó gach bia ullmhaithe ó feoil ainmhithe nó feoil a bheith ar cheann de na
comhábhair, go dtí an t-am a rugadh é i 1893. ón nóiméad a rugadh é, tugadh Mar
Yousip Khnanisho i lánurraim á dochta a thabhairt ar éilimh Canonical.
Tá an chuid is mó ar an eolas Aisiriach a thagann Mar Yousip ó líne fhada
chomharbais sna theaghlach Mar Khnanisho, an t-ainm a iompraíonn na Ardeaspaig
a aontú don Féach na Shamisdin na hoifige dara is airde laistigh de na hEaglaise an
Oirthir. Seo cill Ardeaspag Shamisdin agus Rustaqa bhí lonnaithe i sráidbhaile Mar
Ishoo i gCúige Shamisdin, an Tuirc. An Mar Ishoo Mhainistir, a tógadh i dtús an 5ú
haois, atá an oifig agus an áit chónaithe oifigiúil an Ardeaspag.
Is é an teaghlach Mar Khnanisho ar eolas go maith le haghaidh a cráifeacht,
meekness, agus uasal. Dar le doiciméid stairiúla a chaomhnú, tá dhá cheann déag
de Ardeaspaig áitiú an oifig exalted laistigh den chóras riaracháin na hEaglaise, gach
ceann acu a bheith cruthaithe iad féin, gan aon scáth amhras, a dtabharfaí fóntacht
spioradálta, virtues gan oirbhearnadh, sagacity agus ghaois; ina theannta sin tá a ndhílseacht agus deabhóid i dtreo na ceannairí an séipéal i gcónaí aonchiallach agus
unfaltering. Na uaigheanna de chúig n-aithreacha naofa, faoi thalamh laistigh de
teampall mainistir Mar Ishoo ar féidir, a discerned go héasca ó na clocha greanta
slán go fóill. Ní fhéadfadh an tuamaí de thrí Ardeaspaig éagtha eile a fháil mar an
teampall go leor athruithe le linn na blianta anuas céad.
An tArdeaspag naoú sa líne seo de chomharbais leagadh chun sosa in Eaglais
Bnai Shmooni i sráidbhaile Charookhinn i gCúige Bothan, an Tuirc. Bhí sé ag filleadh
ó oilithreacht ar an Talamh Naofa nuair a bhí sé ionfhabhtaithe go tobann le galar
marfach a chríochnaigh a shaol. An tArdeaspag deichiú de Shamisdin bás le linn ar
cheann de chuid cuairteanna rialta do na paróistí éagsúla faoi an Ombudsman
Eorpaigh. Ar iarratas ó chuid paróistigh dílis, a revered air go domhain a bhí a
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imtheorannú, in Eaglais na Mar Tooma Shlikha (Naoimh Thomas aspal) Eaglais i
sráidbhaile Baloolan, Targawar, agus an Iarthuaiscirt Iaráin.
I ndiaidh an Chéad Chogadh Domhanda, Mar Iskhaq Khnanisho, an
Ardeaspag déag ina líne, chaill sé a shaol lómhara, mar a rinne na mílte eile a lán de
chuid daoine a d'éag, le linn an chuirfeadh deireadh fada óna dtír dhúchais sinsear
sa Tuirc agus an Iaráin-siad sléibhte ard thrasnaigh agus ravines domhain sa tóir ar
Haven sábháilte a gcuid eile a chnámha traochta. Calar agus galair deadly eile ghlac
an saol de dhá thrian den daonra iomlán Aisiriach. Mar Iskhaq Khnanisho, gur
creideadh a bheith ina naomh fíor hadhnaiceadh, i Kermanshah, cathair ar an
teorainn thoir na hIaráine. Tá scrín Tógadh thar a uaigh lena mílte, ó gach sects
creidimh, déan oilithreacht gach bliain ó gach cearn den hIaráine.
An déag agus an ceann deireanach de na Ardeaspaig an teaghlaigh Mar
Khnanisho bhronnadh ar an Eaglais A Beatitude maireann Mar Yousip Khnanisho, a
Dhia a anam. Glaodh chun na bhflaitheas ag a Athair ar Neamh ar an Domhnach an
tríú Iúil, 1977, i gcathair na Bagdad, an Caipitil na hIaráice (Bet-Nahrain). Ag aois anóg, agus buachaill óg raibh a fhios aige cad post sublime bhí sé tiomanta, mar sin a
bhí foghlamtha aige ag croí na deasghnátha Eocairisteach iomlán, a dhéantar sa
séipéal ag Deacon nó sagart. Bhí teagasc aige go leordhóthanach scoláire
fhoghlaim, Oirmhinneach Rehana, a athar uncail, a bhí go maith versed sa Aramais,
sa Rúisis agus na Tuirce agus údarás i diagacht Oirthir. Ba tUrramach Rehana ceann
an Seminary Márta Ishoo Mhainistir agus mhúin sé ranganna do roinnt mac léinn
ag staidéar don tsagartacht. Ón Chliarscoil leor céim a bheith easpaig agus sagairt
in deoisí agus paróistí éagsúla.
Nuair a bhí sé ina dhá-bliain d'óige d'aois, oirníodh Mar Yousip deagánach.
Faoi 1912 bhí Mar Yousip faighte cheana eolas críochnúil ar diagacht, agus dá bhrí
sin go raibh fuair sé a bheith oiriúnach go maith le bheith Oirníodh ina shagart. Sa
bhliain 1914, ag tús an Dara Cogadh Domhanda 1, cuireadh sé mar thoscaire, a
ionadaíonn an Ardeaspag Mar Iskhaq Khnanisho, a bheith rannpháirteach i
gcruinniú is tábhachtaí ar a dtugtar ag a Naofa Mar Binyamin Shimun, na Catholicospatriarch ag an chill patriarchal i Qudchanis, an Tuirc. Bhí i gceist leis brí leis na
éifeachtaí an Dara Cogadh Domhanda ar an Eaglais agus an náisiún a phlé agus a
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ullmhú le haghaidh na n-athruithe a bhí ag súil go siúl. Cé go bhfuil, bhí sé choisric
ina Easpag ar Dé Luain, 10 Lúnasa, 1914, ag a Naofa agus ceapadh mar chúntóir leis
an patriarch.
D'fhan sé i Qudchanis dtí 1916 nuair a bhí an Aisiriach a fhágáil ar a homeland
agus go léir a sealúchais worldly mar thoradh ar an gCogadh Mór. Tar éis an
feallmharú fealltach an patriarch Mar Binyamin i 1918, ghlac Mar Yousip a bheag
nó mhór, an cheannaireacht an náisiúin, go dtí go tháinig na Aisiriach sna campaí
teifeach, arna chur ar bun ag na Croise Deirge agus an Chumann na Náisiún ag
Baaqooba, an Iaráic in 1918. i mí na Nollag 1918 tugadh ardú céime a Tiarnas do
chéim Ardeaspag i Bagdad san Iaráic, ag an patriarch maireann Mar Paulus Shimun.
Nuair Mar Eshai Shimun, na Catholicos-patriarch bhí ar deoraíocht, i 1933 ag
an puipéad réimeas monarchial Iaráic, bhí a chuirtear de chúram Mar Yousip
Khnanisho le riarachán na hEaglaise san Iaráic agus an Meánoirthear.
I 1973 nuair a d'éirigh Mar Eshai Shimun a phost mar an patriarch Catholicos,
dílsíodh Mar Yousip Khnanisho le freagrachtaí a riaradh an Eaglais an Oirthir ar fud
an domhain. Ag an am céanna d'eisigh an rialtas na hIaráice foraithne Poblachtach
ag ceapadh Mar Yousip Khnanisho mar Cheann Uachtarach de na Aisiriach san
Iaráic.
Ar Dé Domhnaigh an 3 Iúil, 1977, ag 1:10 A Beatitude fuair bás i Bagdad, An
Iaráic. comhthráthach A bhás leis an feast a cheiliúradh gach bliain i gcuimhne Mar
Tooma Shlikha (Naoimh Thomas aspal).
Rinneadh chuid seirbhísí sochraide Dé Céadaoin 6 Iúil, 1977, ag an Eaglais na
Mar Gewargis i Dora, mbruachbhaile de Bagdad. Páirt a ghlacadh sna seirbhísí a bhí
a Beatitude Mar Narsai, Ardeaspag Liobáin, a flew as Béiriút don ócáid, cúnamh
Mar Daniel, epscop Kirkuk, an Iaráic, agus líon an-mhór na sagart agus deochan.
Tháinig níos mó ná dhá mhíle duine ó gach cearn den Iaráic a bheith rannpháirteach
sa procession sochraide an figiúr revered agus saintly a bhí beloved agus adored ag
gach duine a raibh aithne acu air. D'fhreastail líon mór daoine móra le rá na
searmanais sochraide, ina measc oifigeach rialtais ard rangú ionadaíonn A Shoilse
Ahmed Hassan Al Bakar, cuirfidh Uachtarán Phoblacht hIaráice, airí agus oifigigh
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eile, an Caitliceach Rómhánach Ardeaspag ionadaíonn a Naofa an Pápa mar
ambasadóir go dtí an Iaráic, a Naofa Mar Polus Shekho, an patriarch de Babel na
hEaglaise Chaldean, a beatitude Mar Iognáid Zakka ón Eaglais Cheartchreidmheach
Siria, Mar Andrawos Sanna, Ceannasaí na Comhdhála do theanga Aisiriach agus go
leor eile.
Ag 10:00, baineadh an cónra draped an Leader Spioradálta lamented,
iompróidh chléir, ag gníomhú mar shealbhóirí pall, ó Mar Gewargis Eaglais agus a
chur i eileatram dhiaidh mílte mourners ó gach creideamh Críostaí agus
Moslamaigh freisin, le deora de grief, shedding thar a n-aghaidh. Na céadta hóige
ónár paróistí éagsúla lean an cóifrín fleasca garlands agus grianghraif de na eaglasta
departed bhfuil.
Nuair a tháinig an procession motorcade ag Séipéal Naomh Muire san
Naireya, an deiridh resting-áit an fear Naofa, slua an-mhór a bhí chruinnithe ann ar
feadh uair an chloig.
I ndiaidh na deasghnátha deiridh arna riar de réir an traidisiún séipéal, ansin
d'íoc na mourners a ómós seo caite chun an aoire beloved a d'fhág a flock na virtues
sheilbh aige amhail meekness, grá, devotion, cineáltas, dílseacht, maithiúnas,
ionracas, daonnachta agus righteousness. Tá a chomhlacht beannaithe curtha faoi
thalamh agus as a sólás cnámha sreabhadh agus solace ar an gcroí na ndaoine a guí
i gcuimhne air.
An déanach Mar Yousip Khnanisho ag scríobh leabhar paidir leor mar
Kashkol, leabhar iomann, agus aistrigh an liotúirge na comhordú, na sacraimintí na
hEaglaise, agus daoine eile. Tá sé authored go leor leabhar dá chuid féin, lena náirítear comhdhéanamh moladh a cheol ar laethanta saoire reiligiúnacha, go leor
díobh foilsithe sa leabhar ar "Turgama".
Beidh an radaíocht lonrúil naofa a radaithe as a aghaidh saintly a mheabhrú
i gcónaí ag na mílte a bhí phribhléid go raibh lucht féachana leis. Lean sé go géar i
footsteps a Thiarna agus Máistir, Íosa Críost, agus tá sé anois i comhaltacht le Eisean
ar neamh. preached sé an chaoinfhulaingt, compassion, magnanimity agus
modesty, fidelity agus conas iad féin a iompar go morálta. Is iomchuí go sé
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comóradh bliantúil agus tá féasta ainmnithe i ndiaidh dó, do na héisteachtaí go leor
i leith a mharc miraculous cruthúnas infheicthe go fiú sé a bheidh le sacrosanctity
ag an Sionad Naofa Aspalda Chaitliceach Aisiriach Eaglais an Oirthir. Ní bheidh a
anam chuid eile i síocháin mura rud é daoine a grá sé go daor, agus mar thoradh ar
feadh níos mó ná leathchéad bliain, a bhaint amach a gcearta Dia a thabhairt
féinchinnidh agus slándála i dtír dhúchais gur féidir leo glaoch proudly a gcuid féin.
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