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ZEMÃ‰ ZASLÃ•BENÃ• VI.
ÃšterÃ½, 01 duben 2014

A je tu ráno &scaron;esté a my míÅ™íme opÄ›t do Jeruzaléma. Tentokrát na opaÄ•nou stranu údolí Kidrónu, na Olivovou
horu. Jdeme tak trochu proti proudu Ä•asu a na&scaron;e dne&scaron;ní &ndash; kÅ™esÅ¥anské &ndash; putování zaÄ•neme
v kapli Nanebevstoupení.

Osmiboká kaple je pozÅ¯statkem kostela postaveného kÅ™iÅ¾áky ve 12. století, po zniÄ•ení kostela byla pÅ™emÄ›nÄ›
me&scaron;itu. Ve stÅ™edu se nachází mramorový balvan s otiskem poslední &scaron;lépÄ›je Krista.
Fronta do kaple a he
&bdquo;dzien dobry&ldquo; a &bdquo;jeden dolar, dva dolar&ldquo; v&scaron;udypÅ™ítomných pouliÄ•ních prodavaÄ•Å¯
korálkÅ¯ a zrcátek dávají tu&scaron;it, co nás Ä•eká: poÄ•etné polské a ruské výpravy, skrz které se nám bude celý
den prodírati.

V sousedství kaple stojí byzantský kostel Pater Noster s velkou zahradou.
Zdi kolem atria jsou osázené keramickými
kachly s textem OtÄ•ená&scaron;e ve v&scaron;ech moÅ¾ných jazycích vÄ•etnÄ› napÅ™íklad maj&scaron;tiny :-) Do jeskynÄ›
v zahradÄ›, kde JeÅ¾í&scaron; uÄ•il apo&scaron;toly modlitbu PánÄ› stojí stra&scaron;livá fronta, která se nikterak nehýbe,
protoÅ¾e uvnitÅ™ jedna z výprav slouÅ¾í &bdquo;mini-m&scaron;i&ldquo;. Tak jen velmi nedisciplinovanÄ› nakouknu z druhé
strany východem.
Z vyhlídky popatÅ™íme na Chrámovou horu pÅ™ímo proti nám a vÅ¯bec celý Jeruzalém.

Kolem nejstar&scaron;ího, nejvÄ›t&scaron;ího a nejÅ¾ádanÄ›j&scaron;ího Å¾idovského hÅ™bitova scházíme do údolí.
V&scaron;echny hroby smÄ›Å™ují k Chrámové hoÅ™e, protoÅ¾e aÅ¾ jednou pÅ™ijde Mesiá&scaron;, zmrtvýchvstalí se mu b
dívat pÅ™ímo do tváÅ™e. Na hÅ™bitovÄ› je liduprázdno, poÅ™ád je&scaron;tÄ› je &scaron;abat a o &scaron;abatu Å¾idé na h
nechodí. Koheni nesmí na hÅ™bitov chodit vÅ¯bec, neb se nesmí zneÄ•istit dotykem mrtvoly ani místem, kde jsou mrtvá tÄ›la
pÅ™echovávána.
Proto na nÄ›kterých hÅ™bitovech jsou zbudovány nadzemní lávky, to prej pak náv&scaron;tÄ›va
nevadí. Jak komu asi, v letadle s námi jeden takový cestoval, a jak jsme se zaÄ•ali blíÅ¾it k pobÅ™eÅ¾í, zahalil se celý do
plá&scaron;tÄ›nky. EvidentnÄ› ani nÄ›kolika kilometrová vzdu&scaron;ná mezera není dostateÄ•ná, je&scaron;tÄ› je tÅ™eba se
odizolovat kusem igelitu.

KdyÅ¾ JeÅ¾í&scaron; na jaÅ™e r. 33 do&scaron;el na dohled Jeruzaléma, zaplakal nad jeho zkázou a jako pÅ™ipomínka t
správného tu&scaron;ení stojí ve svahu Å™ímskokatolický kostel Dominus Flevit (Pán zaplakal). Má tvar slzy.
PÅ™i st
souÄ•asného kostela byly odkryty základy klá&scaron;tera z 5. století (kousek mozaikové podlahy je k vidÄ›ní) a také
rozsáhlé pohÅ™ebi&scaron;tÄ› s netradiÄ•ními urnami. Kolem pÅ™elomu letopoÄ•tu se v pomÄ›rnÄ› krátkém období pohÅ™bív
tak, Å¾e se nechali zpráchnivÄ›t, a teprve pak se jejich ostatky uloÅ¾ily do keramického, cca 80 cm dlouhého truhlíku a
pohÅ™bily. Délka truhlíku se odvíjela od nejdel&scaron;í lidské kosti &ndash; kosti stehenní.
Na úpatí Olivové hory jsme pak nav&scaron;tívili Getsemanskou zahradu s prastarými olivovníky. Dva tisíce let sice staré
nejsou, nicménÄ› podle radioaktivního uhlíku oslavily nÄ›které stromy 900. narozeniny a tím se zaÅ™adily k nejstar&scaron;ím
listnatým stromÅ¯m na svÄ›tÄ›. DNA testy ukazují, Å¾e pocházejí ze stejné mateÅ™ské rostliny. Název Getsemany je
aramejského pÅ¯vodu a znamená &bdquo;olivový lis&ldquo;.
Olivovníky v zahradÄ› stále plodí a olej vylisovaný ze
sklizených oliv se pouÅ¾ívá pro sakrální úÄ•ely.

Vedle zahrady stojí kostel Utrpení, který je postaven nad skálou, kde JeÅ¾í&scaron; v noci pÅ™ed svým zatÄ•ením proÅ¾ív
smrtelnou úzkost z vÄ›cí nadcházejících, zatímco jeho uÄ•edníci si klidnÄ› usnuli. ÄŒást &bdquo;skály&ldquo; je uvnitÅ™ koste
a Ä•ást venku v zahradÄ›.

V Getsemanské zahradÄ› také pohÅ™bili uÄ•edníci JeÅ¾í&scaron;ovu matku a nad jejím prázdným hrobem dnes stojí pravo
kostel vyhloubený ve skále. Je postaven ve tvaru kÅ™íÅ¾e a schází se do nÄ›j po dlouhém schodi&scaron;ti jak do tunelu.
Vedle kostela je pak Getsemanská jeskynÄ›, kde byl JeÅ¾í&scaron; zatÄ•en.
A pak uÅ¾ jen pÅ™ekroÄ•íme Kidrón a stoupáme vzhÅ¯ru k hradbám Starého mÄ›sta. Kousek za Lví bránou jsme
nav&scaron;tívili kÅ™iÅ¾ácký kostel sv. Anny a Bethesdu. Podle tradice zde Å¾ili Jáchym a Anna, rodiÄ•e Panny Marie, která
se zde také narodila. Románský kostel byl postaven v r. 1140 a aÄ• v prÅ¯bÄ›hu staletí chátral a chátral, na&scaron;tÄ›stí
nedochátral. Osman&scaron;tí Turci ho za podporu v krymské válce nabídli nejprve Anglii, av&scaron;ak královna
Viktorie vzala za vdÄ›k radÄ›ji Kyprem, tak kostel získali Francouzové. Dnes ho spravuje kongregace bílých otcÅ¯ a má
krásnou akustiku, prý nejkrásnÄ›j&scaron;í v celém JeruzalémÄ›.

Rybník Bethesda byly obrovské, 13 m hluboké rezervoáry na vodu vystavÄ›né ve vyschlém korytÄ› potoka, které se
zaplÅˆovalo vodou pouze v období de&scaron;Å¥Å¯. SlouÅ¾ily jako zdroj vody pro Jeruzalém i nedaleký Chrám. Za Heroda
Velikého se zmÄ›nily na mÄ›stské láznÄ›. Vody v nádrÅ¾ích mÄ›ly údajnÄ› léÄ•ivou moc, takÅ¾e se kolem zdrÅ¾ovalo mnoho
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nemocných. V byzantské dobÄ› byla na místÄ› nádrÅ¾í postavena obrovská bazilika.
Kousek odsud, v bývalé Å™ímské pevnosti Antonia, zaÄ•íná Via Dolorosa &ndash; Cesta bolesti, po na&scaron;em KÅ™íÅ¾
Zde byl JeÅ¾í&scaron; odsouzen, vÄ›znÄ›n a biÄ•ován. Dnes je tu muslimská kolej a franti&scaron;kánský klá&scaron;ter.
V kapli BiÄ•ování jsou v pÅ¯vodním kamenném dláÅ¾dÄ›ní vyryté hrací plány, které slouÅ¾ily Å™ímským stráÅ¾ím ke krácení
dlouhé chvíle.

Odtud se Via Dolorosa vine se úzkými uliÄ•kami muslimskou Ä•tvrtí.
V místÄ› sedmého zastavení, kde JeÅ¾í&scaro
podruhé pod kÅ™íÅ¾em ve starovÄ›ku konÄ•ily mÄ›stské hradby. Devátým zastavením, kde JeÅ¾í&scaron; padá pod kÅ™íÅ¾
600 m dlouhá Via Dolorosa jakoÅ¾to ulice konÄ•í, a zbývajících 5 zastavení je uÅ¾ v chrámu BoÅ¾ího hrobu.

Z pÅ¯vodního kostela, který nechala na Kalvárii postavit Helena, matka císaÅ™e Konstantina, se zachovala pouze Ä•ást
rotundy. TémÄ›Å™ do základÅ¯ zbouraný svatostánek pak znovu vybudovali kÅ™iÅ¾áci. Po roce 1187, kdy byl Jeruzalém
dobyt sultánem Saladinem, získalo správu nad bazilikou spoleÄ•nÄ› nÄ›kolik kÅ™esÅ¥anských církví a bylo zadÄ›láno na
spory&hellip;
Proto sultán pÅ™edal klíÄ•e od chrámu do opatrování palestinské rodinÄ› a dodnes vchod hlavní kÅ™esÅ¥anské svatynÄ›
kaÅ¾dé ráno otevírá a veÄ•er zamyká muslim :-)
Dnes se na správÄ› chrámu podílí celkem &scaron;est kÅ™esÅ¥anských církví &ndash; katolická, arménská, Å™ecká
pravoslavná, syrská pravoslavná, koptská a etiopská. V&scaron;echny chrámové prostory, výklenky a kaple mají
mezi sebou rozdÄ›lené s pÅ™esností na centimetr. Chrám není v úplnÄ› nejlep&scaron;ím stavu, v 19. a 20. stol. byl znaÄ•nÄ›
po&scaron;kozen poÅ¾árem a zemÄ›tÅ™esením, ale opravy jsou tak poÅ™ád nÄ›jak v nedohlednu. To je tak, kdyÅ¾ nemovito
má nÄ›kolik Å¾árlivých spoluvlastníkÅ¯&hellip;

Na hlavním portále stojí na Å™ímse pod jedním z oken opÅ™ený &bdquo;nehybný&ldquo; Å¾ebÅ™ík. Legenda praví, Å¾e
podmínky správy jednotlivých Ä•ástí chrámu a pokud se sebeménÄ› pohne, dohoda pozbude platnosti. Jedovaté jazyky
praví, Å¾e obÄ› okna nad vchodem patÅ™í arménské církvi, která je také odpovÄ›dná za jejich opravu, zatímco Å™ímsa pod ni
náleÅ¾í Å™ecké pravoslavné církvi a ani jedna z nich není ochotna Å¾ebÅ™ík odklidit. Mezitím ten pÅ¯vodní uÅ¾ dávno shnil
musel být nahrazen novým :-)
Hlavní atrakce chrámu: Golgota seshora, Golgota zespoda, BoÅ¾í hrob, Kámen pomazání a kaple sv. Heleny, kde byly
nalezeny 3 kÅ™íÅ¾e, z nichÅ¾ jeden konal zázraky, Ä•ímÅ¾ si Helena potvrdila, Å¾e kope na tom úplnÄ› nejsprávnÄ›j&scaron
Kámen pomazání, který mimochodem pochází z r. 1810, usilovnÄ› polévají poutníci vodou z pÅ™inesených PET
fla&scaron;tiÄ•ek, následnÄ› vodu do tÄ›ch fla&scaron;tiÄ•ek zase smetají a doma ji pak vnitÅ™nÄ› podávají tÄ›Å¾ce nemocným
zhusta se sníÅ¾enou imunitou&hellip;
A co na to evangelíci?
Evangelíci si zajdou vnÄ› hradeb kousek od Dama&scaron;ské brány do tiché nenápadné zahrady s prostým hrobem,
vytesaným ve skále. Å˜íká se mu Zahradní hrob a nedaleká skála svým tvarem pÅ™ipomíná lebku. MÅ¯ra Blízkovýchodní
(pÅ™í&scaron;tÄ› Herodion, PastýÅ™ská pole a Ejn Kerem)
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