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«Se mannen» Jesus i Israelsk kunst 

Jesus har tradisjonelt vært et tabu emne blant observante 
jøder. Hans lidelse har fungert som et felles tema for 
moderne jødiske malere og forfattere. Amitai Mendelsohn, 
seniorkurator av Israel Museum avdeling av israelsk kunst, 
overså denne aktuelle utstillingen, som han sier: “skildrer 
hvordan lokale israelske kunstnere har gått  i dialog med 
‘den personen’(Jesus). Det tok mange år før museet våget å 
montere utstillingen som bearbeider Jesus.” Jay og jeg ble 
med vår Rabbi og bibelstudiegruppen for turen. “Hver jøde 
bør lese Det nye testamente! Jesus var en kosher Torah 
jøde.”sa Rabbineren vår i etterkant. Israelske kunstnere 
fletter en dyp nærhet til Jesus med en følelse av fare og 
avvisning. Likevel har vi også opplevd at flertallet av den 
israelske offentligheten gjør rekyl på dette temaet. Men 
mange israelske kunstnere nærmer Jesus fra veldig ‘dype 
steder’ som ikke kan tas lett på. Israelske kunstnere har 
vært opptatt av dette ‘flyktige emnet’.  

Ta israelske kunstneren Moshe Castel, (1909-1991) som malte 
Korsfestelsen (ovenfor). Født i 1909 inn i en observant familie i Jerusalem, han var etterkommer av en rabbinsk 
familie som kom til Jerusalem etter at den spanske utvisningen i 1492. Etter å ha mistet sin kone og tre år 
gamle sønn, lette han etter en måte å skildre den mektigste menneskelige lidelse: Jesu skikkelse var 
enestående. I 1948 skildrer han seg som den korsfestede Jesus, med inskripsjonen Jøden Castel. (Ovenfor) På 
skisser av dette temaet skrev han Yeshu'a snarere enn det vanlige nedsettende Yeshu, som ofte ble lest som et 
akronym for et hebraisk uttrykk som betyr “må hans navn bli utslettet.” Hans bakgrunn er en smertelig personlig 
tragedie.  Han malte et portrett av seg selv plaget og fant ingen annen måte å uttrykke sin smerte. Maleriet, 
gjemt og låst bort i 60 år, ble oppdaget i 2008. Jesus i jødedommen ER det forbudte sted.  

I 1922, Reuven Rubin (1893-1974) var den første til å nøye identifisere Jesus 
med Israelsk pioners etikk. Han betraktet Jesus som en utstøtt. In The 
Encounter (til venstre) avslører Jesus hans blodige sår. Rubin brukte kristne 
symboler for å uttrykke sionistiske ideer. På bildet til høyre ser vi Mount 
Tabor i Nord-Israel, og en liten pioner landsby. Jesus viser sårene til en 
Rabbi som skjuler ansiktet. Rubin bringer Jesus inn i sitt 
pionerkjerneområde 
som symbol på 
oppstandelse og 
kobler ham til den 
sionistiske vekkelsen 
av det jødiske folk 
som returnerte til 
hjemlandet. Øde 
som det var på den 

tiden. I sin konklusjon sa Rueven Rubin; “Naglene i Jesu 
hender og føtter er de som brenner meg, og ingen kan 
forstå min lidelse.”  



Vårt første møte begynner med verker av jødiske kunstnere fra Europa. De var forløpere som brakte Jesus 
tilbake til sin opprinnelig jødiske omgivelse. Mark Antokolskys skulptur Kristus framfor Folkets domstol i marmor 
fra 1876, er intet mindre enn revolusjonerende. 

Dette er første gang en jødisk kunstner viser Jesus, og jeg tror den eneste gangen Mendelsohn 
gjør det gjennom sitt liv. Gjennom middelalderen fram til 19-tallet, var de fleste jøder svært 
negative mot Jesus. Men det skjedde en endring i det samme århundre.  Jødene begynte å 
vende tilbake til sitt hjemland fra Litauen i 1850, som det var lovet hele 2500 år tidligere 
gjennom profetene. Opplysningstidens bevegelse kom, og Tyskland fikk merke dette.  

“Jesus ble nå tatt som en slags profet eller en person av moralsk karakter. Dette gjorde det 
mulig å ta imot ham som en del av det jødiske folk, dog uten å akseptere kristendommen.” 
uttalte kurator Amitai Mendelssohn.   Fordi jødene måtte håndtere anti-semittisme og 
assimilering, var det et trengende behov for å skape en særegen jødisk identitet, spesielt da 
når Jødene fikk ‘like rettigheter’, dog bare i noen europeiske områder. Hele forholdet mellom 
jødedommen og kristendommen er uttrykt i deres holdning til Jesus.  
Det er nå vi begynner å se Jesus forandret til et symbol på lidelse av 
jødiske kunstnere. 

Frem til dette tidspunktet i antikken hadde jødene blitt oppfattet 
som låste i det kristne Storbritannia, Europa og Russland. I maleriet 
til høyre, The Wandering Jew (Den Vandrende Jøde) viser en livredd 
person på rømmen, utstøtt og uvelkommen de fleste steder.  

Ved slutten av det 18. århundre flyktet millioner av jøder mot vest. 
Korsene representerer forfølgelse i det Tsariske Russland.  De 
beryktede forfølgelsene varte helt fram til 2.VK. 

Til venstre, et maleri fra 1944 av den russiske jøden 
Marc Chagall, The Crusified. Han skildrer 
ødeleggelsen av hans elskede landsby Vitebsk. Jøder 
er sett korsfestet i gata. På taket ser vi en jødisk mann som holder en Tora rull, 
dette viser til det som var et av Chagalls mest kjente malerier før krigen brøt 
ut; Spelemann på Taket. Drapet på jødene var begynnelsen på slutten av Shetl 
landsbyene.  

Chagall omdannet korset til et symbol på jødisk lidelse. The Crusifixion in 
Yellow ble malt i 1941 etter Tysklands invasjon av USSR. Et bønnesjal er rundt 
Jesu hofter, hodet er omkranset av en halo 
som symboliserer jødenes skjebne. En stor 
Tora-rull er strakt ut som en forlengelse av 
hans høyre arm, og understreker Jesus 
identitet som jøde og hellig lærer av 
Toraen. Katastrofer som finner sted på den 
tiden er alle malt under korset. Jøden 
Jesus er sett i smerte og korsfestet med 
sitt folk. Dette er gjenforeningen av det 
bildet som en gang hadde tilhørte jødene, 
men som hadde blitt utelukkende kun for 

kristne over en periode på hundrevis av år. Chagall bringer Jesus frimodig 
tilbake inn i jødisk lidelse. Den jødiske tilbakekomsten til datidens pre- 1948 
Palestina skapte et gjensyn med personen Jesus gjennom jødiske kunstnere! 
Chagall skrev følgende i ett dikt under Andre verdenskrig: 

En jøde passerer med Kristi ansikt. Han roper: ‘Ulykker over oss!’



Spørsmål: 

 Hvorfor ble Israel stedet til inspirasjon for israelske kunstnere til å begynne å male og skrive om den 
tradisjonelle kristne Jesus på en annen måte fra alle som hadde vært før? Har disse "frie" jøder i sitt eget land 
nå funnet en ny følelse av identitet? Var det fordi de ikke lenger måtte be om unnskyldning for å være "en jøde"?  

Svar: I jødisk tradisjon er "den fortapte sønn" et tema like kjent som "ofringen av Isak '. Verden hadde gjort 
jødene til bortkomne, ved å avvise de og gjøre dem skyldige for drapet på Jesus. Religiøse hadde gjort sine egne 
til bortkomne, deres sønner som hadde forlatt den religiøse mengden. Men etter som antisemittisme svulmet 
ble hele den jødiske befolkningen forkastet i Nazi-Europa i 2VK. La oss heller ikke glemme de jøder som bodde i 
de arabiske land som også led tap av alt når de ble tvunget til å flykte til det lovede land med bare klærne på 
ryggen ... alt forandret seg!  

Nå var jødene i stand til å stå opp og kjempe for sine liv. De løftet hodet og pustet inn nytt liv til tross for 
pågående terror og krig. Disse israelere hadde ingenting å tape nå. De hadde stått opp på sine føtter, en 
overmåte stor hær som Esekiel profeterte i kapittel 37. Nå rystet israelske kunstnere av seg stigmaet av å være 
bortkomne. De begynte å arbeide og skape nye uttrykksmåter for å bringe Israels fortapte sønn Jesus tilbake til 
sine egne. Kunstnere tok så å si Jesus ned fra korset og gjorde sin verden til hans ved å pakke ham i en bønn sjal 
eller tallit, akkurat som de gjør for sine kjære som dør. De identifiserte seg med ham i mange nye måter. Den 
israelske poeten Uri Zvi sa: "Det er en forskjell mellom Jesu s som offerfiguren fra kirkene og hans hebraiske 
navnet Yeshua som kan bety Frelse  «som er vår!»  

«I dag er det knapt noen viktig hebraisk forfatter som ikke har latt Jesus få plass i hans verdensbilde. "Jesus er 
som foret i en frakk. Når frakken blafrer i vinden, blir litt av foret avslørt hver gang" utalte Amitai Mendelsohn 
som har skrevet doktorgradsavhandling var akkurat dette temaet: Se, mennesket Jesus. 

 Moshe Gershuni, (1936-2017) er en israelsk kunstner som døde i 
januar. Han følte en spesiell nærhet til det bibelske temaet blodoffer. Til 
tross for at han kom fra en ortodoks bakgrunn, våget han å skape det 
utenkelige. For eksempel, denne asjetten med blod som ses til høyre. 
(Beklager for litt uklart bilde.)  To store malerier ble også innskrevet med 
hebraisk skrift. Hans dristige spørsmål lammer alle som leser det: 
"Hvem vil tilgi våre synder".  Jeg  fant arbeidet hans kraftig og svært 
tankevekkende. Blod var et sentralt tema i bibelsk tid i Tabernaklet og 
under Tempel-perioden. Selvfølgelig er det sentrert i Jesu død. 
Gershuni våget å ta opp dette temaet, et tema som aldri blir adressert i 

jødiske kretser. Gershuni (til venstre) viser 
en bibelsk tekst, gule og hvite stjerner og en 
skoeske flatet ut i form av et kors. Han 
er personlig, selektiv og fysisk, men likevel 
enkel, noe som kan være dypt. De øverste hebraiske bokstavene representerer 
SHEM eller Navnet ... De to mørkeblå merkene, som apostrofer er yods; skrevet 
på hebraisk for Navnet over alle Navn. Jay underviser at når Israel møter deres 
Messias i Sakarja 12: 10b og 13: 6; «De vil sørge (hebraisk å betrakte med ære 
og respekt) for ham, som en sørger over sin eneste sønn, og sørge for ham 
som en sørger for sin førstefødte.  Hva er disse sårene mellom hendene 
(håndledd)? Da skal han svare, jeg ble såret i huset til mine venner. "Jeg tror 
israelerne vil gjenkjenne naglemerkene i Jesu håndledd ... Guds navn trykt inn i 
kroppen hans. Jeg tror kunstneren fanget dette. Han omfatter hele kroppen av 
jøder med hvite stjerner av David og Holocaust ofre med den gule stjernen. "Og 
hva vil dette bety for hele verden? Hva vil deres aksept være, men livet fra 
de døde ... ikke skryte mot grenene, ikke bli hovmodig, men frykt 
(respekt) ... "Romerne 11: 15b, 18a, 20b.  

Jay forteller historien da han ble invitert til å vise sin film Gates of Brass i en 
synagoge i Reno Nevada for 30 år siden. Etter filmen sa rabbineren; kom til mitt kontor. Han lukket døren og 
stod og holdt den stengt.  "Min far var en Hassidic rabbiner i New York da jeg var liten. En Shabbat fikk han en 
løpeseddel på et gatehjørne, han kastet den i rennesteinen og spyttet på den. Umiddelbart visste jeg at dette 



var noe jeg måtte undersøke og gjemte den som jeg 
hadde fått. Selvfølgelig var det om Jesaja 53 og den 
lidende tjener. Jeg har elsket ham mesteparten av livet 
mitt! »« Han ga meg en megetsigende smil etterfulgt av 
en stor bjørneklem! ".  Israelsk fødte Adi Nes iscenesatt 
dette bildet tatt fra Da Vincis Det siste måltid. Her er 
soldatene avslappet og bare den sentrale personen i 
midten synes opptatt som han ser ut i det ukjente. 
Ansikt til ansikt med risikoen for å dø i kamp, disse unge 
mennene er i de farligste øyeblikkene i livet. Bildets 
mening snakker om engasjement og offer. Nes gjør 
analogien mellom Kristi apostler, og soldatene som 
utsendinger av en kraft sterkere enn seg selv. Ofre for 
en geopolitisk konstellasjon som de ikke har kontroll 
over. De kan bli forrådt ... Dette kan faktisk være deres 
"Siste Måltid".  

Jesus var den første palestiner! Uttrykket ble 
skapt av ingen ringere enn selveste Arafat når et 
muslimsk Betlehem var vert og holdt sin første 
julaften for kristne pilegrimer. Da hadde 80 % av 
de lokale kristne flyktet for livet. Det iscenesatte 
bildet (til høyre) ble tatt av palestinerne. Mannen 
på bakken ligger i en korsfestet posisjon. 
Budskapet er klart. Israel korsfester palestinerne. 
Årlig kommer besøkende og deltar sammen med 
kristne og muslimske palestinere i Betlehem på en 
konferanse kalt «Jesus på grenseposten».  
Agendaen er alltid den samme. Både kristne og 
muslimer priser Fatahs retorikk mot det onde 
Israel! Denne fantastiske utstillingen inspirert oss 
nye måter å forstå Jesus i sitt hjemland. Send oss 
dine kommentarer. Her er hva Bibelen sier: 

Jakobs del ikke liker dem. (Hedningene) Han er den som har skapt alle ting, og Israel er den ætt - ROD hans 
arv. Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Jeremia 10:16, 51: 19. 

 En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. Jesaja 11: 1  

Herren skal ta besittelse av Juda som sin arv i Det hellige land, og vil igjen utvelge Jerusalem. Sakarias 
02:12 ... og han skal styre dem (nasjonene) med en jernstang ... Åpenbaringen 19: 15b 

 Jeg delte denne historien med vår bibelgruppe. For noen år siden deltok Jay og jeg på en boksignering av 
professor David Flusser. Han var en utrolig lærd som startet en hel avdeling ved Det hebraiske universitetet for å 
studere Jesu liv. Jeg spurte da han signerte sin bok; Jesus. 

 "Professor Flusser, hvorfor Jesus? Du kunne ha studert livet til noen andre storheter i den jødiske verden. 
Hvorfor Jesus? ».  Han reflekterte et øyeblikk og svarte deretter:" Fordi vi har hans ord og en dag vil vi forstå 
hans ord! " 

Takk for deres bønner for Israels folk! Vennligst ikke bli trette. I år feirer vi Israels 70-årsdag som en moderne 
nasjon, og 50 år med Jerusalems gjenforening. Hvis du planlegger å besøke Israel, gi oss beskjed og vi vil gjøre 
vårt beste for å møte deg i Jerusalem.  

En velsignet påske fra hele Rawlings familien. 
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