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TYSKE 
TEMPELRIDDERE 

WILHELM II 
OPPMUNTRER 

KIRKEN BLIR 
FERDIGSTILT 

BRITISK 
MANDAT 

DNI OVERTAR RENOVERINGER 

I 1866  kom kolonister fra 
Maine i USA og grunnla den 
amerikanske kolonien. De 
laget trehus av 
prefabrikkerte deler de 
hadde med seg. På grunn av 
sykdommer, klimaet og 
behandlingen fra 
ottomanerne vendte mange 
av dem tilbake til Maine. 
 
I 1868 slo de tyske 
tempelherrene seg ned i 
området. De så på seg selv 
som «det nye folket i 
Israel», og de ønsket å 
etablere et utopisk samfunn 
i Det hellige land. 
 
 
 

Den tyske keiseren 
Wilhelm II og hans kone,  
Auguste Victoria var på 
reise i Det hellige land i 
1898. Under besøket i 
Jaffa møtte de de tyske 
tempelridderne. På dette 
tidspunktet brukte 
templerne de 
amerikanske trehusene, 
til og møtes og be. 
Wilhelm oppmuntret 
dem imidlertid til å 
bygge en egen kirke. 
 
Dermed begynte 
planleggingen av en kirke 
i nygotisk stil. 
 

Byggingen av kirken tok 
seks år og åpnet 
6 juni 1904. 
 
Den opprinnelige 
åpningsdatoen var 22. 
mai. Dessverre fikk 
hovedgiver for menighet 
og kirke, Friedrich Braun 
dysenteri etter ankomsten 
og døde. Dette forsinket 
åpningen av kirken. Det er 
et minnesmerke for ham 
ved kirken. 
 
Kirken tjente det tyske 
evangeliske samfunnet til 
det ble oppløst ved 
begynnelsen av andre 
verdenskrig. 
 

Under det britiske 
mandatet kunne ikke 
tyskerne oppholde seg i 
området under andre 
verdenskrig. Britene 
deporterte 
tempelridderne til 
Australia. 
 
Religiøse bygninger ble 
allemannseie. Derfor ble 
ikke Immanuel kirke 
brukt regelmessig under 
og etter krigene. 
 
Som følge av 
2.verdenskrig, og 
opprettelsen av staten 
Israel, Immanuel-kirken 
overlevert til Lutheran 
World Federation i 1951 
 

I 1955 ble ansvaret Kirken 
gitt til Den Norske 
Israelsmisjon. 
 
DNI hadde jobbet i 
Romania før andre 
verdenskrig, og mange 
rumenske jødiske kristne 
(messianske jøder) flyttet 
til Palestina/Israel. 
 
Siden 1955 har DNI vært 
ansvarlig for virksomheten 
og vedlikeholdet av kirken. 
 
Med tiden sluttet andre 
lokale og internasjonale 
troende seg til 
menigheten, og 
hovedspråket endret seg 
fra rumensk og tysk til 
hebraisk og engelsk. 
 
 

1977 ble bygningen 
renovert for å romme 
og gjenspeile 
menighetens jødisk-
kristne natur. 
 
Den norske kunstneren, 
Victor Sparre, lagde 
fascinerende vinduer av 
glassmalerier. Paul Ott 
fra Tyskland utformet 
det nye pipeorgelet 
med 1200 piper og 18 
stopp. En hebraisk 
inskripsjon av Johannes 
3:16 ble installert bak 
alteret, den gamle 
prekestolen ble fjernet 
og et nytt gulv installert. 
I 2009, ble renoveringen 
av klokketårnet 
påbegynt. 
 

Bygging av kirken 


