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Anussim – Marranos-jødene:
De ukjente etterkommerne etter jøder jaget ut under inkvisisjonen på
1500-tallet fra Spania/Italia. De skal også hjem til Israel.
Når vi refererer til Marranos eller Anussim menes det Israels barn som har blitt jaget og blitt
assimilert i nasjonene. Ordet «anuss» menes på hebraisk «tvinge» og refererer til jøder som har
blitt tvunget til å konvertere til annen tro. Marranos-Anussim refererer til jøder som har blitt
tvunget til den Kristne (egentlig katolske) tro, eller gikk frivillig over til den kristne tro.
Troen på at Jeshua (Jesus) var Israels Messias fulgte mange jøder fra tiden etter Jesu død og
oppstandelse. Romernes Keiser Titus førte bland annet 100.000 jødiske menn fra Jødeland i år 70
– 72 e. Kr., da jødene tapte slaget om landet sitt, som galeislaver til Italia og Spania. Disse
videreførte sin jødiske kunnskap. De ble spredd rundt i havnene og fikk etter hvert familie og
etterkommere.
Messianske jøder protesterte på vedtaket i år 325 e. Kr. under kirkemøtet i Nikea, da Keiser
Konstantin erklærte kirken fri for jøder og jødisk påvirkning. Miguel de Servet var en av de spanske
jødene som ble brent på bål for opposisjonen mot dette vedtaket. I fengselet i Palermo kan en i
dag se grafitti som stammer fra fengslede jøder i mellomalderen.
Inkvisisjonen
De Jesus-troende
Marranos ble av den
katolske kirke kalt for
falske kristne; for de
ortodokse jødene var
de svikere. Det samme
ble de jøder kalt som
ble tvunget til å døpe
seg og tilhøre den
katolske kirken under
inkvisisjonen i Spania og
Sør-Italia fra år 1492 og
senere.
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Bilde fra Gibraltar-stredet: Deltakere fra konferansen i Gibraltar om Marranos jødene proklamerer
at Tarsis-skip skal komme tilbake med Israels sønner og døtre.
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En stor eksplosjon skjedde i Grenada i Spania i 1492, og jødene fikk skylda. Paven i Rom påvirka
Kong Ferdinand og Dronning Isabella av Spania til å jage ut alle jøder som ikke lot seg døpe og
tillagt den katolske kirke. Mange jøder ble drept på en fryktelig måte.
På denne tiden var Italia delt i to riker, norddelen og kongeriket Napoli som dekket området fra
Napoli og sørover til og med Sicilia. I 1505 hærtok Spania kongeriket Napoli, og de jøder som
hadde funnet tilflukt i Sør-Italia ble spredd til Hellas, rundt kysten i Nord-Afrika og Nord-Europa,
spesielt til Holland. 3-400 års videre forfølgelse av jøder i Sør-Europa gjorde at båter med jøder
kom helt opp til Skandinavia, ikke minst Norges sør-vest-kyst. (Italia ble et samlet rike i år1861).
Reisene til Kristoffer Columbus som var messiansk jøde (brever av han finnes i biblioteket i Sevilla),
tok mange Marranos-jøder til det Amerikanske kontinent under inkvisisjonen. Fattigdommen på
1800-tallet i Europa førte også mange Marranos fra Sør-Europa til USA, og spesielt fra Italia etter
1. verdenskrig.
De messianske Marranos-jødene
Disse jødene finner vi i dag både i pinsemenigheter og statskirke. De begynner å bli sin etniske
identitet bevisst. Vi ser et bilde der mange går ut og danner sine egne messianske menigheter der
de fritt får feire jødiske skikker og høytider, jødisk sang og dans. De viser et forsvar for, og kontakt
med Israel. Mange kristne forstår bedre sin tilhørighet til jødene som gav oss loven, og leser flittig
«Det gamle Testamentet». Både loven og nåden understrekes. Ekte kristne er poda inn i det ekte
oljetreet, og kjenner dermed jødene som sine søsken.
I de siste 20 år har forholdet mellom de evangeliske kristne og jødene fått et gjennombrudd. Den
gamle mistroen til kristne fra jødenes side har smeltet bort, da jødene ser vår omsorg og
trofasthet. Korsfarerbål, inkvisisjonen og holocaust, der alt ble utført med korset hevet, blekner
når ekte kjærlighet blir vist.
En vekkelse av jødiskhet
Så å si i alle land finnes Marranos-jøder som ikke er messianske jøder, slik vi forstår uttrykket. De
våkner opp til sin jødiskhet og istandsetter synagoger, holder Guds høytider og ellers øker
interessen for jødisk kultur og religion. Mange steder, spesielt i Sør-Europa og Sør-Amerika finnes
denne oppvåkningen.
Marranos-jødene til Israel
Og nå vurderer Israel å få hjem etterkommerne av de som ble tvunget til kristendommen.
Samtidig må de Jesus-troende Marranos komme. Rabbinatet i Israel må arbeide med saken. Det er
stipulert 60 millioner Marrano-jøder rundt i nasjonene. Profetien i Esaias 49, 20 kommer til
anvendelse, og dette senariet kan vi få oppleve.
Nylig arrangerte Knesset-medlemmer (ansvarlig: Robert Latrov – Israel Beiteinu) og israelske
forskere på emnet en konferanse i Israel om Marranos-jødene. Marranos-jøde og historiker
Giovanni Melchionda fra Italia foredro på den videre konferansen med samme tema i Gibraltar.
Undertegnede deltok på Gibraltar-konferansen.
Kriterier for å kunne emigrere til Israel
Det offentlige Israel vil granske etternavnet til Marranos-jøder som vil gjøre Alyah (emigrere til
Israel). De ser etter jødiske etternavn, stedsetternavn der jødisk kultur har stått sterkt eller ultra-
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katolske etternavn. Følelse av tilhørighet til Israels folk og land vil bli tatt hensyn til. I denne
kategorien kommer også de mange kristne turister som føler tilhørighet til Israel. Denne gruppen
har Israel lært å kjenne som sine beste venner.
Det er velkjent at Israel har tatt inn i landet folk som har delt deres religion og kultur – helt fra
utgangen fra Egypt. Vi kan bare nevne Rahab fra Jeriko og moabitten Ruth, oldemor til Kong David.
Den store Efraim stamme skal hjem til Israel, sammen med alle de andre stammene. Prof. Mika 5.
kap. nevner at etterkommerne av Jakob skal finnes blant hedninger, midt blant mange folk.
Grethe Tangen Olsen

Stor konferanse om Marranos-jødene i Ashalim, Negev i påsken onsdag
til langfredag 23.-25. mars 2016.
Tema: De sefardiske Marranos-jødene spredd i alle land.
De sefardiske jødene skal bo i Syd-landet, det vil si i Negev, sier Bibelen. For den jødiske
historikeren Dr. Giovanni Melchionda er dette interessant, og han ber om Exodus Nord kan
arrangere en konferanse som viderefører Knesset-og Gibraltar- temaet.
Foredragsholdere i tillegg til Dr. Giovanni Melchionda er foreløpig:
-

Prof. Michael Corinaldi, direktør av Netanja Anussim studier.
Prof. Sergio della Pergola, ekspert på demografi fra Universitet i Jerusalem.
Dr. Aviel Shneider, redaktør for magasinet Israel Today.
Alan Vandervolk, ansvarlig for det arkeologiske stedet Tamar Rose.

En gruppe deltakere fra Italia kommer. Musikere. Språk på konferansen: engelsk.
Overnatting på hotellet i kibbutsen Mashabim Sade ved Ashalim. Der fås halvpensjon.
Foredragene holdes i Exodus Nords gjestehus, eller i kommunal foredragshall hvis mange
deltakere. Konferanseavgift: 250 ILS eller 500 NOK. Lunsj fås kjøpt på stedet.
Ta gjerne kontakt med Exodus Nord allerede nå for konferansen.
Konferansen i Ashalim kaller vi
«Sangen av anussim-jødene fra Negev».
Den profetiske bakgrunnen for konferansen finner
vi i Esaias 40,3: «Rydd i ørkenen vei for Herrren».

Bilde: Dr. Giovanni Melchionda på talerstolen under Gibraltarkonferansen.
Fotos: Grethe
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Ukrainske jøder kommer til Israel ved Exodus Nord’s hjelp
Fra Ukrania takker leder Tatiana i People Who Care
for at vi har fått hjulpet så mange emigranter til
Israel.
Her ser vi en av familiene trygt i sin hjemland.
Gjennom 10 år har vi hjulpet mer enn 1.300 jøder,
deriblant 500 barn til Israel.
På grunn av dere givere har vi reddet mange hundre
liv fra krigen og gitt dem en sjanse i det lovede land,
skriver Tatiana.
People Who Care er ekstremt takknemlig for
vennligheten og generøsiteten som har blitt gitt fra
Exodus Nord.
Takk til dere alle givere til Exodus Nord. Vi trenger
fortsatt pengegaver og forbønn. Krigen er fremdeles
aktiv og jødene vil og må ut av krigssonen.
Bilde: Familien Lykhin takker Exodus Nord

Besøk Web-siden vår: www.exodusnord.org. Se film fra Ukraina.
VOLONTØR: Har du lyst å være volontør i Negev?
Vi trenger to personer hele tiden i gjestehuset. Fine omgivelser og godt klima.
Vennligst ta kontakt med kontoret tlf . 56-141411 eller send oss en mail.
Fra kontoret:
Giverinntektene til Exodus Nord i fjor var på NOK 2.325.000,-. Hittil i år har vi fått inn
NOK 2.397.000 i gaver til arbeidet. Av disse har vi fått en engangsgave på NOK 170.000,-.
Vi takker så inderlig for at vi på denne måten kan stå sammen i arbeidet for det jødiske folket.

Takk til alle givere og forbedere for arbeidet vårt. Gud velsigne dere rikelig!
Hilsen Grethe
Skattefritak for gaver fra NOK 500 opptil NOK 20.000. Vi trenger da personnummeret ditt. Husk
å skrive ditt fulle navn og adresse på giroen når du gir gaver.

Norge: Exodus Nord: Storekleiva 7, 5307 ASK, tlf.: 56-141411, Mob.: 906 54 640,
www.exodusnord.org e-mail: exodusno@online.no, Bankkonto: 7878 05 65135
Sverige: Bankgiro: 54 35 17 – 7
Danmark: Bankgiro: 858-6985
Israel: Exodus North, Etrog street 52, P.o.box 67, 85512 ASHALIM, Tlf: +972 8 6555 977.
Mob.: +972 54 230 8681 e-mail: exodusnordashalim@gmail.com

