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SVETA ZEMJA - GOSPOD ISUS HRISTOS

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Се движиме низ древ-
ниот Ерусалим каде 
што по след ните го ди-

ни многу архео лошки места 
и локалитети се реставри ра-

"Капитоли и искршени парчиња од 
столбови

расфрлани како шаховски фигури 
во партијата која е прекината 

од гневот!"

песна за Ерусалим
 од писателот Јехуд Амихај

ни и отворени за јавноста. 
Меѓу нив, забеле жани се и 
силен впечаток кај посети те-
лите особено оста ваат и не-
колку долунаве дени:

"Запалената куќа" - која всушност е подрум на рабо-
тилницата во куќата, која Римјаните ја урнале во 70 го дина, 
сведочи за крајот на древниот Ерусалим.

"Иродовиот кварт" - от крил резиденции на богати луѓе, 
вклучувајќи ги тука и свештениците на Храмот од Иродовото 
време. 

Римска порта - ископана е под Дамаскиновата порта, која 
Турците ја изградиле во шеснаесеттиот век. Тоа веро јатно 
бил главниот влез во Елија Капитолина, од вре ме то на царот 
Адријан. Влезот се состои од порта во облик на кула со три 
премини, кои водат кон стражарските ку ли, и плоштад во вна-
треш ниот простор.

Неина црква - која во шесттиот век ја изградил визан-
тискиот цар Јустинијан, е откриена и е реставрирана. Црк-
вата ја краси монумен тален натпис на грчки јазик. 

ЗАПАЛЕНАТА КУЌАЗАПАЛЕНАТА КУЌА

ИРОДОВИОТ КВАРТИРОДОВИОТ КВАРТ

РИМСКА ПОРТАРИМСКА ПОРТА

НЕИНА ЦРКВАНЕИНА ЦРКВА
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит Европски г. Го разд

"NEKA POGLEDOT SVOJ 
BOG GO SPU[TI NA TEBE 

I MIR DA TI DONESE"

Кардо - место на главниот патен правец во градот од рим-
скиот и од византискиот период. Денес тоа е рестав рирано и 
повторно се ко ристи за трговија.

Калинка од слонова кос-
ка - со големина на па лец, со 
натпис на старо хеб рејски ја-
зик, е единствен от криен пр-
едмет од ризницата на из-
губениот Храм на цар Соло-
мон. Натписот на малата ка-
линка, за кој се мисли дека се 
наоѓал на врвот на скип тарот 
на свештеникот на Хра мот, 
гласи: "Припаѓа на Гос подо-
виот Храм и на светите све-
штеници". Тој датира од сре-
дината на осмиот век пред 
новата ера. 

Многу богатства кои се 
пронајдени во текот на овие 
ископувања, а и во текот на 
многу други, кои се правеле 
како во Ерусалим, така и во 
неговата околина, се смес-
тени во Бронфмановиот биб-
лиски и археолошки музеј и 
во Рокфелеровиот музеј (два-

та му припаѓаат на Музејот 
на Израел во Ерусалим).

Меѓу откритијата се нао-
ѓаат и два мали сребрени 
свитоци, пронајдени заедно 
со 1.000 други предмети на 
античките гробишта, познати 
под името Кетеф Хином, кои 
се наоѓале покрај ѕидините 

на Стариот град. 
Кога свитоците внима-

телно биле одвиткани, се по-
кажал ракопис на старохеб-
рејски јазик, кој датира од 
седмиот век пред новата 
ера. Тоа е еден од најстарите 
библиски текстови на хебреј-
ски јазик, кој воопшто е про-
најден. Свитоците содржат 
свештенички благослов: "Не-
ка те благослови Бог и нека 
те чува: Нека Бог со своето 
лице те осветли, милостив 
нека ти биде: Нека погледот 
свој Бог го спушти на тебе и 
мир да ти донесе.КАРДОКАРДО

КАЛИНКА ОД СЛОНОВА КОСКАКАЛИНКА ОД СЛОНОВА КОСКА


