Hlavní město Izraele


Jeruzalém je, co do rozlohy a
počtu obyvatel, největší město
Izraele, kde na území o rozloze
125,1 km2 žije celkem 769 400
obyvatel. Izrael považuje
Jeruzalém za své hlavní město,
většina států však jako hlavní
město uznává Tel Aviv-Jaffa.
Jeruzalém se nachází v Judských
horách na hranici úmoří
Středozemního a Mrtvého moře
na okraji Judské pouště. Současný
Jeruzalém se rozrůstá daleko za
hranicemi Starého Města.

Jeruzalém




Do Jeruzaléma byla údajně
přenesena Archa úmluvy, takže
se Jeruzalém stal nejen
správním, ale také náboženským
centrem. Davidův syn
Šalomoun pak, podle tradice,
navíc v městě zbudoval Chrám,
což pozici Jeruzaléma
Podle biblických zpráv bylo město
významně posílilo.
přinejmenším až do 11. stol. př n. l.
Archeologický průzkum však
obýváno Jebusity a okolo roku 1000
př. n. l. Jeruzalém padl do rukou
ukázal, že v 10. století byl
Izraelitů (pod vedením krále Davida) a
Jeruzalém pouhou horskou
následně byl ustanoven hlavním
vesnicí.
městem izraelského království.
Jádro Jeruzaléma vzniklo v eneolitu na
vyvýšenině, která je dnes nazývána
jako Město Davidovo. Proměna
z přechodného sídliště v regulérní
město se udála v 19. stol. př. n. l. Ve
14. stol. př. n. l. byl již Jeruzalém
opevněným a důležitým kenaánským
městem.

Vlajka Izraele


Izraelská vlajka je tvořena dvěma
modrými pruhy podél horního i
dolního okraje listu na bílém
podkladu, s modrou šesticípou
Davidovou hvězdou (Davidovým
štítem) tvořenou dvěma přetínajícími
se trojúhelníky uprostřed.

I bílá a modrá jsou barvy židovských
bohoslužebných látek a znamenají
v nové interpretaci čistotu
sionistických ideálů a oblohy.
ZNAK-

Nejvýznamnější památky
Davidova věž (Citadela)
Nachází se v historickém centru města
a patří mezi významné
archeologické lokality. Davidova
věž byla postavena v roce 37 až 34
př. n. l. Dohromady byly ale věže 3
- Phasael (na památku bratra
Heroda), Miriam (po Herodově 2
manželce) a Hippicus (jeden z jeho
velmi blízkých přátel). Dochována
však byla pouze jedna věž, a to
Phasael, dnes nazývaná Davidova.

Betlém
Jedno z nejsvatějších poutních míst
křesťanství ležící nedaleko
od
Jeruzalému. Místo Ježíšova
narození. V blízkosti se také
nachází důležité židovské poutní
místo - hrob Ráchel, manželky
Jákoba. Nejvýznamnější památkou
je chrám Narození Páně, jedna
z
nejstarších křesťanských svatyní
postavená na místě Ježíšova
narození svatou Helenou. Zde též
svatý Jeroným strávil mnoho let
překladem Bible do latiny.

Další památky
Chrám Božího hrobu
Na pahorku Golgota roku 326
založil Stavitel Eustachem
Konstantinův chrám Božího
hrobu. Stojí přesně na místech,
kde došlo k ukřižování, uložení
do hrobu a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Chrám byl
několikrát zničen, ale vždy byl
zase obnoven. Bohužel při
poslední obnově křižáky roku
1149 ztratil veškerou původní
architektonickou podobu
baziliky.

Zlatá brána - patří mezi
nejlegendárnější brány
v
jeruzalémských hradbách. Tato
brána byla uzavřena v 16. století
na pokyn sultána Sulejmana I. z
důvodu staré židovské tradice touto branou měl vstoupit
Mesiáš, až znovu sestoupí na
zem. Sulejman se tedy rozhodl
tuto bránu zabezpečit, aby tak
zabránil Mesiášovu příchodu.
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