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Minner Fra Den Hellige Apostoliske Katolske  

Assyriske Kirke I Øst 

Hans Hellighet ¥ Mar Yousip Khnanisho  

Erkebiskop av Shamisdin og Rustaqa 
Torsdag, 18 Mai, 1893 (Mar Ishoo, Tyrkia) 

til 

Søndag, 3 Juli, 1977 (Bagdad, Irak) 

En Kort Biografi 

Et par hundre år siden, ble assyrerne passerer gjennom en farefull fase i sin 

lange og allsidige historie. De var omgitt på alle sider av fanatiske og ikke-kristne 

nasjonaliteter, som gjorde ingen hemmelighet av sine onde hensikter å trakassere 

dem konstant med mindre de ga opp sin kristne tro. Assyrerne ble utsatt for alle 

typer avskyelige forbrytelser fra mord til rustling av deres husdyr, bortføring og 

overgrepene på sine unge kvinner, og verre, begå helligbrøde mot geistlige og 

hellige kirkelige eiendommer.  

Siden det første århundre, innviet kirken i Øst sine prelater blant en 

forsamling av sine jevnaldrende. Heving av erkebiskoper eller biskoper til neste 

høyere rang ble behandlet på samme måte. I tilfelle av en Se blir ledige grunnet 

forgår av forrige innehaveren av kontoret, ble en dato satt til holde valg etter en 

etterfølger. Kvalifiserende prelater, fra vidt spredt bispedømmer ville fortsette 

umiddelbart til den forhåndsbestemte stedet hvor balloting ville finne sted. Hver 

prelat ble ledsaget av en ganske stort følge reiser for dager, uker eller måneder 

gjennom svært grov og fjellterreng eller tørre ørkenen. Oftest vil deres vei krysse 

områder bebodd av ville og barbariske plyndrende stammefolk som bytte for deres 

uskyldige ofre til å plyndre og drepe. De som unnslapp døden i hendene på 
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banditter mistet sine liv gjennom sykdom, epidemier eller ulykker som følge av en 

svært kjedelig lang reise gjort enten til fots eller på baksiden av muldyr, den eneste 

transportmiddel tilgjengelig på det tidspunktet.  

Å beskytte mot disse katastrofale katastrofene led av Kirken, hver gang en 

forsamling ble kalt til å velge en prelat, kom hierarkiet opp med en fornuftig forslag 

som vil redusere risikoen for å miste så mange verdifulle liv som alle hadde viet seg 

til tjenesten av Herren og menneskeheten. Å administrere sine domener med stor 

visdom og flid, presenterte de en anbefaling til samtidig lederskap, prester og 

legfolk, noe som tyder på at under de rådende omstendigheter, ville det være 

tilrådelig å ikke holde valg for biskoper, erkebiskoper og Catholicos-patriark, 

Høyesterett kirkens overhode, men å innføre en arvelig system hvor en prelat, etter 

hans død, er å bli etterfulgt av en arving brakt opp fra fødselen i sølibat streng 

Kirkens disiplinering. Arvingen ble innviet hvis han ble funnet å ha alle dyder og 

andre kvalifikasjoner som kreves av en person som var å anta det åndelige 

lederskap av flokken betrodd hans. I tillegg til å ha mestret riter og liturgi, bør hans 

rekord være blottet for enhver overtredelser som er uforenlige med de 

grunnleggende prinsippene i kirken. Han må sverge troskap til å være trofaste mot 

kirkens hode og lover å tjene Kirken uselvisk, med hengivenhet, selvoppofrelse og 

integritet. 

 Denne hypotesen ble grundig behandlet på av den timelige ledelse og etter 

samråd med sine tilhengere kom de ut enstemmig i favør av forslaget. Dermed 

hierarkisk råd var fullt godkjent med ytterste overbevisning av ledelsen med den 

generelle konsensus i folket. 

 I en spesialsesjon i synoden dette forslaget ble vedtatt og vedtatt som en 

syndic lov. Denne loven krever for hver prelat å ha sin førstefødte faderlig nevø 

brakt opp under kirkelig tilsyn, for å bli trent helt i de intrikate Kirkens læresetninger 

Dogma i forberedelse for å kunne arve tittelen og Episcopal myndighet utøves av 

hans forgjengere på det tidspunktet av hans død. Kirken har også satt ut spesifikke 

retningslinjer for hvordan arving skal heves fra barndom til voksen for å kvalifisere 

for antakelsen av den høyt ansette åndelig kontor. 
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 Det var i samsvar med denne lang tradisjon av Kirken i øst, utøvde mor til 

den avdøde erkebiskop Mar Yousip Khnanisho, når unnfanget med sitt barn, som 

var dedikert til tjeneste for Herren, selvfornektelse ved å avstå fra alle mat tilberedt 

fra animalsk kjøtt eller kjøtt som en av ingrediensene, inntil den tid han ble født i 

1893. Fra det øyeblikket han ble født, ble Mar Yousip Khnanisho brakt opp i stiv 

hensyn til de kanoniske krav. 

 De fleste assyrere er klar over at Mar Yousip kommer fra en lang rekke rad i 

familien av Mar Khnanisho, navnet bæres av alle erkebiskoper som tiltrer 

bispesetet i Shamisdin den nest høyeste kontor i Den norske kirke i øst. Dette 

erkebiskop celle Shamisdin og Rustaqa lå i landsbyen Mar Ishoo i provinsen 

Shamisdin, Tyrkia. Mar Ishoo klosteret, bygget i begynnelsen av det 5. århundre, 

inneholdt kontoret og den offisielle residensen til erkebiskopen.  

Mar Khnanisho familien er kjent for sin fromhet, ydmykhet og adelen. Ifølge 

historiske dokumenter bevart, har tolv erkebiskoper okkupert denne opphøyde 

kontor innen Kirken administrasjon, har som alle vist seg, uten skygge av tvil, å være 

utstyrt med åndelig sunnhet, uberørte dyder, klokskap og visdom, dessuten deres 

trofasthet og hengivenhet mot lederne av kirken har alltid vært entydig og uten 

vakling. Gravene til fem av deres hellige fedre, begravet inne i templet Mar Ishoo-

klosteret, kan lett skilles fra de graverte steiner fortsatt intakt. Gravene til tre andre 

avdøde erkebiskoper ble ikke funnet som templet har gjennomgått mange 

endringer i løpet av de siste par hundre år.  

Den niende erkebiskop i denne arvefølgen ble stedt til hvile i Den norske 

kirke Bnai Shmooni i landsbyen Charookhinn i provinsen Bothan, Tyrkia. Han var 

tilbake fra en pilegrimsreise til Det hellige land da han plutselig ble infisert med et 

dødelig sykdom som endte sitt liv. Den tiende erkebiskopen av Shamisdin gikk bort 

i løpet av en av hans rutinemessig besøk til de ulike menighetene i henhold 

jurisdiksjon hans. På anmodning fra hans trofaste parishioners, som aktet ham 

dypt, ble internert i kirken Mar Tooma Shlikha (helgen Thomas apostelen) Kirke i 

landsbyen Baloolan, Targawar, og Nordvest-Iran.  

I kjølvannet av den første verdenskrig, mistet Mar Iskhaq Khnanisho, den 

ellevte erkebiskop i linjen hans, hans dyrebare liv, som gjorde mange andre tusenvis 
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av hans folk som omkom under den lange flukten fra sine forfedre hjemland i Tyrkia 

og Iran, de krysset høye fjell og dype raviner på jakt etter en trygg havn å hvile sine 

slitne bein. Kolera og andre dødelige sykdommer tok livet av to tredeler av hele 

assyriske befolkningen. Mar Iskhaq Khnanisho, som ble antatt å være en sann 

helgen, ble begravet i Kermanshah, en by på den østlige grensen av Iran. Et alter er 

bygget over graven hans som tusenvis, av alle religiøse sekter, gjør pilegrimsferd 

hvert år fra alle deler av Iran.  

Den tolvte og siste av erkebiskopene Mar Khnanisho familien donert til 

kirken var hans Beatitude sent Mar Yousip Khnanisho, Gud hvile hans sjel. Han ble 

kalt til himmelen etter sin himmelske Far søndag den tredje av juli 1977, i byen 

Bagdad, hovedstaden i Irak (Bet-Nahrain). I en tidlig alder, mens en ung gutt var 

han klar på hva sublime posisjon han var dedikert, så han hadde lært utenat de 

komplette eukaristiske ritualer, utført i kirken av en diakon eller prest. Han ble 

undervist tilstrekkelig av en lærd forsker, pastor Rehana, farens onkel, som var godt 

bevandret i arameisk, russisk og tyrkisk språk og en myndighet i Øst teologi. 

Reverend Rehana var leder av seminaret mars Ishoo kloster og han lærte klasser til 

en rekke studenter som studerer til prest. Fra dette seminaret mange uteksaminert 

å bli biskoper og prester i ulike bispedømmer og menigheter.  

Da han var tolv år gammel ungdom ble Mar Yousip ordinert til diakon. I 1912 

Mar Yousip hadde allerede fått en grundig kjennskap til teologi, og derfor ble han 

funnet å være godt egnet til å bli ordinert til prest. I året 1914, i begynnelsen av 

andre verdenskrig 1, ble han sendt som delegat, som representerer erkebiskop Mar 

Iskhaq Khnanisho, å delta i en viktig møte sammenkalt av Hans Hellighet Mar 

Binyamin Shimun, den Catholicos-patriark på den patriarkalske cellen i Qudchanis, 

Tyrkia. Betydningen var ment for å diskutere virkningene av første verdenskrig på 

kirken og nasjonen og forberede seg på de endringene som forventes å finne sted. 

Mens det ble han vigslet en biskop på mandag, 10 august, 1914 ved Hans Hellighet 

og ble utnevnt som assistent til patriarken. 

 Han forble i Qudchanis til 1916 da assyrerne måtte forlate sitt hjemland og 

alle deres jordiske eiendeler som følge av den store krigen. Etter den farlige drapet 

på patriark Mar Binyamin i 1918, antok Mar Yousip i stor grad ledelse av nasjonen, 
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til assyrerne kom i flyktningleirene, satt opp av Røde Kors og League of Nations, på 

Baaqooba, Irak i 1918. I desember 1918 Hans Lordship ble opphøyd til rang av 

erkebiskop i Bagdad Irak, etter den avdøde patriarken Mar Paulus Shimun. 

Når Mar Eshai Shimun, den Catholicos-patriark, ble forvist i 1933 av dukken 

monarchial regime i Irak, var Mar Yousip Khnanisho betrodd Kirken 

administrasjonen i Irak og Midtøsten.  

I 1973 da Mar Eshai Shimun fratrådte sin stilling som Catholicos Patriark, ble 

Mar Yousip Khnanisho opptjent med ansvar for administrering av Kirken i Øst over 

hele verden. Samtidig den irakiske regjeringen utstedte en republikansk dekret 

utnevne Mar Yousip Khnanisho som Overhode av alle assyrerne i Irak. 

På søndag den 3. juli 1977, kl 01:10 Hans Beatitude gikk bort i Bagdad, Irak. 

Hans død sammenfaller med festen feires hvert år til minne om Mar Tooma Shlikha 

(helgen Thomas apostelen).  

Hans begravelse ble gjennomført onsdag 6. juli 1977, ved kirken Mar 

Gewargis i Dora, en forstad til Bagdad. Å delta i tjenestene var hans Beatitude Mar 

Narsai, erkebiskop av Libanon, som fløy fra Beirut for anledningen, assistert av Mar 

Daniel, biskop av Kirkuk, Irak, og et meget stort antall prester og diakoner. Mer enn 

tolv tusen mennesker kom fra alle deler av Irak for å delta i begravelsen prosesjon 

av dette aktet og hellig figur som var elsket og beundret av alle som kjente ham. Et 

stort antall myndighetspersoner deltok i begravelsen seremonier, blant dem en høy 

rangering embetsmann som representerer HE Ahmed Hassan Al Bakar, president 

irakiske republikk, andre ministre og embetsmenn, den romersk-katolske 

erkebiskop representerer Hans Hellighet paven som ambassadør til Irak, Hans 

Hellighet Mar Polus Shekho, patriarken av Babel for den kaldeiske kirke, Mar Hans 

salighet Ignatius Zakka fra syrisk-ortodokse kirke, Mar Andrawos Sanna, leder for 

kongressen for assyriske språk og mange andre. 

Kl 10:00 AM, beklaget drapert kisten den åndelige lederen, bæres av 

presteskapet, som fungerer som pall bærere, ble fjernet fra Mar Gewargis kirke og 

plassert i en likbil fulgt av tusenvis av sørgende fra alle kristne kirkesamfunn og 

muslimer også, med tårer av sorg, Shedding over ansiktene deres. Hundrevis av 



 

 
Side 6 av 7 

 

  

ungdom fra de ulike menighetene fulgte kisten bærende kranser av kranser og 

bilder av de avdøde kirkelig.  

Når bilkortesjen prosesjon ankom Mariakirken i Naireya, den endelige 

hvilested av denne hellige mannen, hadde en svært stor folkemengde vært 

congregating der i timevis.  

Etter de siste ritualer ble gitt i samsvar med kirkens tradisjon, så alle de 

sørgende betalt sine siste hyllest til denne elskede hyrde som har forlatt flokken sin 

dydene han eide som ydmykhet, kjærlighet, hengivenhet, godhet, lojalitet, 

tilgivelse, integritet, menneskeheten og rettferdighet. Hans Sanctified kroppen har 

blitt begravd i bakken og fra hans bein flyt trøst og lindring til hjertene til dem som 

ber i hans minne. 

Den avdøde Mar Yousip Khnanisho har skrevet mange bønnebøker som 

Kashkol, en bok av salmer, og har oversatt liturgi ordinasjon, Kirkens sakramenter, 

og andre. Han har skrevet mange bøker av sin egen, inkludert komposisjoner av ros 

for å bli sunget på religiøse høytider, hvorav mange har blitt publisert i boken 

"Turgama".  

Den hellige lysende stråling som sendes ut fra hans hellige ansikt vil alltid bli 

husket av tusenvis som var privilegert å ha hatt et publikum med seg. Han fulgte 

spent i fotsporene til sin Herre og Mester, Jesus Kristus, og han er nå i fellesskap 

med Ham i himmelen. Han forkynte toleranse, medfølelse, storsinnethet og 

beskjedenhet, troskap og hvordan man oppfører seg moralsk. Det er 

hensiktsmessig at han skal markeres årlig og en fest oppkalt etter ham, for de 

mange høringer tilskrives hans mirakuløse touch er et synlig bevis på at han 

fortjener å bli gitt sacrosanctity ved kirkemøtet i Den Hellige apostoliske katolske 

assyriske kirke i øst. Hans sjel vil aldri hvile i fred med mindre de menneskene han 

elsket så høyt, og førte til mer enn et halvt århundre, oppnå deres Gud gitt 

rettigheter selvbestemmelse og sikkerhet i et hjemland som de kan stolt kalle sitt 

eget. 
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