
JONA
Glassmaleriene i Immanuelkirken

Ting ble ikke som Jona forventet, og Jona ble fornærmet
og sint over at Gud viste ninivittene barmhjertighet da de
omvendte seg. Han ble så opprørt at han ba Gud om å
drepe ham. Han gikk utenfor byens porter og satte seg
ned i varmen for å surmule. Det var da det Gud la en busk
vokse opp, den ga Jona skygge fra den brennende solen.
Jona var fornøyd og nøt skyggen. Men da sendte Gud en
mark som angrep busker slik at den visnet.
Gud sendte også en glohet østavind. Jona ble svak og
trodde han var bedre død enn levende. På slutten av
historien sier Gud: «Du har vært bekymret for denne
busker, selv om du ikke stelte den eller fikk den til å vokse.
Burde jeg ikke bekymre meg for den store byen Ninive,
hvor folk ikke kan se forskjell mellom venstre og høyre?"
Gud ville at Jonas skulle forstå at denne busker, som  ga
Jona skygge, var mindre viktig for Gud enn alle
menneskene og dyrene Han hadde spart i Ninive.
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Gud ba Jona gå å fortelle det syndige folket i Ninive at de
skulle omvende seg. Jona prøvde å stikke av ved å gå
ombord på et skip som gikk fra Jaffa til Tarsis. Gud sendte
en voldsom storm. Mennene kastet lodd for å se hvem
som var ansvarlig for denne katastrofen. Loddet falt på
Jona. Jona ba dem kaste ham i havet.
Gud sendte en stor fisk for å svelge Jona. Han var inne i
magen til fisken i tre dager og netter (Du kan se Jona sitte
å be inne i magen til fisken). Da ba han Gud om å tilgi
ham for hans ulydighet, og fisken kastet ham opp på land.

Gud ba igjen Jona om å gå til Ninive, og denne gangen
dro han. I Ninive forkynte Jona den forestående
ødeleggelsen som kom til å skje hvis folket ikke snudde
seg fra deres onde veier. Folket i Ninive omvendte seg, og
da Gud så at de omvendte seg fra deres syndige veier,
ombestemte Han seg og sparte byen fra ødeleggelse.

Jona 1-3



Tabita var en disippel fra Jaffa som alltid gjorde godt og hjalp de
fattige. Hun ble syk og døde. Peter var i nærheten, så de ba ham
komme raskt. Da Peter kom, var det mange som gråt og viste ham
klær som Tabita hadde laget.

«Peter sendte alle ut av rommet. Så gikk han ned på kne og ba. Han
snudde seg mot den døde kvinnen og sa: «Tabita, reis deg!» Hun
åpnet øynene, og da hun så Peter, satte hun seg opp. Han tok henne i
hånden og hjalp henne på beina. Så ba han de troende komme,
spesielt enkene, og presenterte henne levende for dem.»

Apostlenes gjerninger 9, 36-41

PETER I JAFFA
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En gang, mens han var i Jaffa, ba Peter på et hustak. Plutselig falt han
i transe. Han så himmelen åpnet og noe som liknet et stort tøy som
ble senket ned med sine fire hjørner. Den inneholdt alle firebente dyr,
krypdyr og fugler. Da sa en stemme til ham: «Reis deg, Peter! Drep og
spis."

Peter svarte at det kunne han ikke gjøre, for han hadde aldri spist noe
urent. Da sa Gud: "Ikke kall noe urent som Gud har gjort rent".

Det var gjennom denne åpenbaringen at Peter senere forsto at
gjennom Jesus Kristus har Gud tatt bort enhver skillevegg og kaller
alle mennesker til seg – både jøder og hedninger (Efeserne 2:11-22).

Apostlenes gjerninger 10, 9-16

Cornelius fra Cæsarea, var en romersk offiser og en gudfryktig mann.
En dag kom en engel til ham i et syn og ba ham finne en mann som
heter Peter fra Jaffa, så han gjorde det. Peter gikk til Kornelius og
forklarte synet Gud hadde gitt ham tidligere. Han sa: "Jeg innser nå
hvor sant det er at Gud ikke favoriserer, men aksepterer den som
frykter ham og gjør det som er rett."

Peter delte evangeliet med Cornelius, og Den Hellige Ånd ble utøst til
hedningene. Peter innså at hedninger også er en del av Guds familie,
og derfor bør døpes i Jesu Kristi navn – for frelse er for alle som tror på
Jesus som Messias! 

Dette var den første utbredelsen av evangeliet, utenom det jødiske
folket, til hedningene.

Apostlenes gjerninger 10, 1-8 & 10, 21-48



Glassmaleriene er illustrasjoner av de grunnleggende delene av
kristen tro, og historier som skjedde i og rundt Jaffa. 
Det er også glassmalerier ved trappene, i sakristiet og i
klokketårnet. 
Denne forklaringen henvender seg til dem i kirkens helligdom.

JAFFA
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En engel dukket opp
for å kunngjøre Jesu
fødsel, Messias, til
noen hyrder, for å
fortelle dem at de ville
finne spedbarnet
liggende i en krybbe.
Så dukket en stor hær
av engler opp
sammen med
engelen, alle priste
Gud!

Engel
Et symbol på Guds
kjærlighet. En hånd
fra himmelen,
sentrert i et hjerte,
strekker seg ned til
menneskeheten, og
under er en
bloddråpe med en
tornekrone i. Han som
bar tornekronen for
hele menneskeheten
ble født inn i Guds
utvalgte folk – jødene.
Det var gjennom
dette folket at Gud
ville velsigne og frelse
hele menneskeheten.
Kronen er i form av
Davidsstjernen for å
minne alle om at
Jesus selv var jøde, og
om lidelsene Guds
folk, jødene, har
utholdt gjennom
tidene.

Guds kjærlighet
Dette symboliserer
triumfen lovet oss.
Sammen med de
jublende englene
svever Den Hellige
Ånd (i form av en due)
over det nye
Jerusalem. Det
himmelske Jerusalem
har tolv tårn og tolv
porter, som
representerer Israels
tolv stammer og Jesu
tolv disipler.

Triumf



MENORAH
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Det midterste bilde viser en tent syvarmet menorah
med Guds hender som velsigner og bevarer sitt folk
for alltid. Dette representerer måten Hans
hjemvendte folk, jødene, feirer sabbaten.

Menoraen er beskrevet i Bibelen som lysestaken
laget av rent gull satt opp av Moses i tabernaklet i
ørkenen, og senere i tempelet i Jerusalem.

Rosen har vært et symbol
for lutherske kirker siden
Martin Luthers tid. En rose
ble brukt i seglet designet
for ham. Luthers segl er
viktig fordi det forklarer
hans teologi på en enkel
måte.



Evangelister - "mennesker som
forkynner gode nyheter"
Hvert av symbolene er avbildet
med vinger, etter de bibelske
kildene først i Esekiel 1-2, og i
Åpenbaringen 4.

DE FIRE
EVANGELISTENE 
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Mann
Inkarnasjon

Matteus evangelium
understreker Jesu
menneskelige natur,
da det begynner med
å spore Kristi
menneskelige aner
fra Abraham.

Matteus

Okse
Oppstandelse

Lukas starter med at
Sakarias ofret i templet,
skriver spesielt om
prestedømmet og
offeret (som oksen er
symbolsk på) og
inkluderer en detaljert
beretning om Jesus som
vårt sonoffer
e. 

Lukas
Ørn
Himmelfart

Johannesevangeliet
starter med en evig
oversikt over Kristus,
og beskriver Jesu
Kristi uforståelige
doble natur med
høye ord. Dermed
brukes ørnen,
himmelens høyeste
figur.

Johannes

Løve
Oppstandelse

Markus åpner sitt
evangelium med
døperen Johannes
som forkynner som
en brølende løve.

Markus

En liten båt, en
eldgammel
representasjon for
kirken.

Symboliserer at Gud
har kontroll når vi
seiler gjennom livet.

Disiplene
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Han forrådte Jesus
for 30 sølvmynter.
Etter å ha fått vite
at Jesus skulle
korsfestes, forsøkte
Judas angrende å gi
yppersteprestene
tilbake pengene
han hadde fått for
sviket sitt. Så gikk
han bort og hang
seg selv.

Judas Iskariot
Tradisjonen lærer at
Matteus,
skatteoppkreveren
som ble en disippel,
dro til Etiopia etter å
ha forkynt for jødene i
Palestina. Han led
martyrdød der,
korsfestet og
halshugget. De tre
pengesekkene er et
symbol på hans yrke
som skatteoppkrever.

Matteus

Simon, også kalt
Seloten Simon, var
ofte Judas'
følgesvenn på
misjonsreiser. En
tidlig historiker
hevder at Simon led
martyrdøden i
Persia ved å bli
halshugget eller
sagd i stykker.

Simon Seloten
Armenia og India
antas å ha vært
områder av hans
misjonsarbeid.
Tradisjonen sier at
han døde i India
som en martyr for
sin Herre. Han ble
flådd levende med
kniver.

Bartelomeus

Det sies at han fikk i
oppdrag å bygge et
palass for kongen av
India, og at han ble
drept med en lanse
som en martyr for
sin Herre.

Thomas
Filip er representert
ved et liggende kors,
for han understreket
korset som et tegn på
kristendom og seier.
Selv om hans død
ikke er dokumentert,
viser noen
beretninger at han
ble korsfestet opp-
ned på et kors, og at
Filip forkynte fra sitt
kors.

Filip
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Judas, også referert
til som Thaddeus og
som Judas, sønn av
Jakob, reiste
sammen med
Simon Seloten på
misjonsreiser. Den
nøyaktige måten
Judas døde på er
ukjent, men ifølge
legenden hogde
religiøse ledere ham
i hjel med en øks.

Thaddeus
Tradisjonen sier at han
ble kastet fra toppen
av tempelet i
Jerusalem da han
nektet å fornekte sin
tro på Kristus. Da de
oppdaget at han
overlevde fallet, slo
fiendene ham i hjel
med en fuller kølle.

Jakob, den yngste

Han var den første som
opplevde martyrdøden
da kong Herodes fikk
ham halshugd rundt år
44 (den eneste
apostelens martyrdød
nedtegnet i Skriften, i
Apg 12:1-2). Jakob er
representert med en
ryggsekk og en stav
fordi etter å ha etablert
den kristne religionen
på den iberiske halvøy,
så vendte han tilbake til
Judea på en
pilegrimsreise. Det var
da han ble halshugget.

Jakob, den eldste
Nøklene symboliserer
Peters trosbekjennelse
som Kirken er bygget på:
«Du er den sanne Kristus,
den levende Guds Sønn»
(Matt 16:16). Etter at Peter
bekjente sin tro på Jesus
som Messias og den
levende Guds Sønn, sa
Jesus: «Jeg vil gi deg
himmelrikets nøkler; det
du binder på jorden, skal
være bundet i himmelen,
og det du løser på jorden,
skal være løst i
himmelen.» (Mt 16,19). Ofte
er den ene nøkkelen gull,
den andre sølv.

Simon Peter

Det sies at det ble
gjort et forsøk på livet
hans ved å gi ham en
giftbeger som Gud
sparte ham fra. Han
døde av
naturlige årsaker. Et
beger med en slange i
er symbolet hans.

Johannes
Da han ble dømt til å
dø på et kors, følte
han seg uverdig til å
bli korsfestet på det
samme korset som sin
Mester.
Så han ble korsfestet
på et X-formet kors.
Det sies at mens
Andrew var døende,
fortsatte han å
forkynne for de rundt
ham.

Andreas



KIRKETÅRNET
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En blomst med tre røde
kronblad er et symbol
på Kristi fem sår.

Tre epler symboliserer
menigheten. 
I antikken symboliserte
epler det jødiske folk i
forhold til Gud.



SAKRISTIET
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I sakristiet er det to vinduer med bokstavene A og O (Alfa
og Omega), og symbolene på nattverden. De minner
ministeren om at Guds nåde er Alfa og Omega for hans liv
og verk.



Denne kirken, som betjener et jødisk kristent
samfunn, ligger i den bibelske byen Joppa (i dag
en del av Tel Aviv). Det er derfor naturlig for meg
å la utsmykningen av kirken være preget av sin
kristne religiøse opprinnelse fra jødedommen.

Når lyset strømmer gjennom glassmaleriene i
dag, kaster de ikke bare lys og farger inn i kirken
og til menigheten; men vinduene gjenspeiler
også troens seier over hele verden, slik den ble
fremmet av de første kristne, som alle var jøder.

Teknikken som brukes i vinduene ble først
utviklet i Frankrike rundt 1930. Det er «La Dalle»-
metoden, der 2 centimeter tykt farget glass er
skjøtet sammen med armert betong.

Fra kunstneren av glassmalleriene:

VICTOR SPARRE
Glassmaleriene i Immanuelkirken


