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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Ете, нозете наши стоеја 
во твоите дворови, 
Ерусалиме - Ерусалим 

кој е изграден како град, из-
лиен во една целина... Нека 
има мир околу ѕидовите тв-
ои и изобилие во кулите тв-
ои" (Псал. 121, 2-3, 7).

Во историјата на Еру са-
лимските ѕидини, секако де-

 Уште од времето на Ирод Велики, подрачјето 
околу Цитаделата било посебно утврдено. 

Градот Ерусалим се протегал кон запад до таа 
надворешна граница во времето на Иван 

Хиркан (134-104 г. пр. Хр.), а всушност на овој 
ѕид Ирод ги подигнал трите гласовни кули - 

Фазаел, Хипик и Миријам - и величествениот 
дворец. Фазаел кулата е наречена според 

неговиот брат, Хипик кулата според неговиот 
пријател, а Миријам кулата го добила името по 

неговата жена.  

ка треба да ја вклучиме и 
Цитаделата, која се наоѓа 
близу Портата Јаффа. Еруса-
лимската цитадела, за која 
темелите се положени во 
хасмонејскиот период, исто 
така, се нарекува и Давидова 
кула, според називот кој на 
оваа кула со минаре й го 
дале патниците во XIX век. 

Оваа цитадела има големо 
значење во текот на долг 
историски период. Уште од 
времето на Ирод Велики, 
подрачјето околу Цита де-
лата било посебно утврдено. 
Градот Ерусалим се протегал 
кон запад до таа надворешна 
граница во времето на Иван 
Хиркан (134-104 г. пр. Хр.), а 

" всушност на овој ѕид Ирод 
ги подигнал трите гласовни 
кули - Фазаел, Хипик и Ми-
ријам - и величествениот 
дво   рец. Фазаел кулата е на-
речена според неговиот 
брат, Хипик кулата според 
неговиот пријател, а Ми ри-
јам кулата го добила името 
по неговата жена.  

ЕРУСАЛИМСКАТА ЦИТАДЕЛА (НОЌЕ) - СУГЕСТИВНА ГЛЕТКА ОД ЕРУСАЛИМСКАТА ЦИТАДЕЛА (НОЌЕ) - СУГЕСТИВНА ГЛЕТКА ОД 
ЗВУЦИ И СВЕТЛОСТ ВО ЦИТАДЕЛАТАЗВУЦИ И СВЕТЛОСТ ВО ЦИТАДЕЛАТА
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

Овие кули се користеле за 
да ја бранат соседната па ла-
та на Ирод и подоцна биле 
поштедени при униш тува ње-
то кое го вршела римската 
армија на Тит, за во нив да 
мо же да се смести двана е-
сеттата Легија.

Во византиското време 
пок лониците кои доаѓале во 
Светиот град во тие тврдини 
го препознавале Дави до ви-
от двор. 

Цитаделата била кори с те-
на како главна тврдина во 
дванаесеттиот век од страна 
на Крстоносците, кои ја об-
новиле. 

Муслиманите ја урнале во 
1239 година и таа ос та нала 
напуштена сè до 1335 го ди-
на, кога Турците ги по пра-
виле ѕидините и го из гра ди-
ле ми нарето, кое де нес е 
познато како Дави до вата 
кула. Ци таделата ста нала 
британска база (од 1917 до 
1948 го дина),  а по тоа била 
јорданска база сè до 1967 
година. 

Денес, овде има неколку 
музеи, а позната е по гла-
совните и светлосните прет-
стави кои се одржуваат на 
нејзините ѕидини.

Давидовата кула станала 
симбол на Ерусалим и на 
враќањето на Сион, а денес 
во него се наоѓа музејот на 
ерусалимската историја. 

CITADELATA - 
DAVIDOVA KULA 

SIMBOL NA ERUSALIM
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