JERUZALÉM
Hebrejské jméno Jerušalajim znamená „místo míru“, avšak zt ží bychom našli jiné
m sto, jehož d jiny byly tak výrazn utvá eny nejr zn jšími válkami. Za dobu své t í
a p l tisícileté historie byl Jeruzalém více než t icetkrát zcela nebo áste n zni en a
to p evážn z náboženských d vod . Pokaždé bylo m sto znovu postaveno. Ve
st edov ku byl Jeruzalém považován za st ed sv ta.

Ro n m sto navštíví na milion poutník všech vyznání stejn jako ateist .
Muslimové p icházejí, aby ve starém m st navštívili Skalní dóm na ho e Moriah a
mešitu Al-Aksa (po Mekce a Medin nejvýznamn jší centrum islámu). Pro židy je
kamenným dokladem jejich náboženské tradice Západní ze známá také jako Ze
ná k (západní ze druhého židovského chrámu zni eného ímany v roce 70 n.l.)
A nakonec pro k es any je m sto místem, kde žil a p sobil, byl uk ižován a vstal
z mrtvých Ježíš Kristus. Jejich nejvýznamn jším místem je k ížová cesta za ínající
na Via Dolorosa a chrám Božího hrobu.
Staré m sto je obehnáno hradbami postavenými za krále Herodesa. Ze je dlouhá
asi 5 km a vysoká až 12 m. V tšina je dodnes sch dná. Z cimbu í je výhled na
památky mimo staré m sto i na pouli ní ruch uvnit hradeb.
Východn od hradeb Starého m sta odd lená údolím Kidron se zvedá vyvýšenina
Olivetské hory, odkud je krásný výhled zp t na Staré m sto.
Mezi zajímavá místa,která jsem navštívila pat í Davidova citadela s unikátním
muzeem t ítisíciletí d jin m sta. Pevnost stojí u Jaffské brány. Dnešní podobu má
z doby vlády sultána Suleymana, a p vodní pevnost pochází z 1.stol.p .n.l. Muzeum
je zajímavé pro návšt vníky všech vyznání.

Již z dálky je patrná nejvýznamn jší muslimská mešita Skalní dóm. Kupole je 36
m vysoká a má pr m r 26 m. Vn jší st ny jsou zdobené skv lými mozaikami.
Sklen ná okna pat í k mistrovským díl m islámského um ní.Ob í zlatá kupole svítí
do dálky zvlášt p i ve erním nasv tlení. Do chrámového okrsku je zákaz vstupu pro
Židy.

Pro k es any je na území starého m sta posvátným místem chrám Božího hrobu,
který stojí na míst uk ižování a hrobu Ježíše Krista. O správu se d lí katolická,
ecká ortodoxní, arménská, etiopská a koptská církev. Ale kv li spor m k es anských
pat í muslimské rodin , jejiž potomci otevírají a
vyznání již od 12.stol.správa klí
zavírají chrám dodnes.
Nejsv t jší místo židovských poutník je Ze ná k z obrovských vápencových
kvádr . Byla ástí obvodové zdi chrámu, který byl postaven po návratu
z babylonského zajetí na základech prvního chrámu. Nejvíce poutník je tady v pátek
ve er, kdy za íná sabat. Do škvír mezi balvany vkládají Židé líste ky s prosbami,
p áními a pod kováním.

Mimo hradby k historickým míst m pat í Getsemanská zahrada s adou starých
olivovník . Nejstarší patrn pamatují dobu p elomu letopo tu. Cestou vzh ru kolem
židovského h bitova a ruského ortodoxního kostela sv. Ma í Magdaleny skon íme na
Olivetské ho e.

A koliv v mediích jsou asté lánky o nepokojích a konfliktech mezi obyvateli r zných
vyznání, nesetkali jsme se s žádnou nevraživostí. Prostí lidé musí žít vedle sebe a
nepokoje odrazují turisty, kte í jsou zdrojem práce a pen z pro židy i muslimy.

