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6. hodina
Dnešní program

křesťanství vs. islám

Svatý Jiří

obřízka

judaismus vs. islám 

svátek Mimouna

Antropologie islámského prostoru



teologické rozdíly
osoba Ježíše Krista

Korán striktně proti tomu,
že by Bůh měl syna (lam
yalid, wa lam yúlad

 dědiční hřích a spása

Křesťanství vs. Islám



z Kappadókie
žil ve 3. století
zmínky v 5. století a ve 13. století (Zlatá legenda)
služba v armádě - rytíř, člen osobní stráže Diokleciána
mučen a popraven stětím za zradu

přiznal se ke křesťanství
23. dubna 303

legenda o zabití draka
východího původu ale rozvinuta v západním
křesťanství (křižáci)
drak v Lyddě (Libyi)
sv. Jiří zachránil princeznu před drakem jemuž se
přinášely lidské obětí
obyvatelé přijali křesťanství

sv. Jiří patronem Bejrútu, princezna symbolem
Švédského království

Svatý Jiří



jeden z proroku po Ježíši 
žil spravedlivým životem, z
Palestiny

bohatý obchodník, štědrý k
chudým

v konfiktu s králem Sýrie jenž
uctíval modly
zavražděn, ožil a opět byl
zavražděn (celkem třikrát)
mešita Nabi Allah Jirjis v Mosulu

zničena ISILem 2014

Džirdžís an-Nabí



Genesis 17 - symbolem judaismu
není příkazem v křesťanství (obřezání
srdce)

ve středověku katolickou církví
zakázána (1442) - obřezaní ztratí
spásu
dnes neutrální postoj

islám - nejasný původ, existovala v
předislámské Arábii
koptové v Egyptě

až od 9. století ji neprováděli
koptská arabizace 12. a 13. století

přechod k arabštině
adaptace na islámskou kulturu a
také obřízka

Obřízka



"Židé se v islámských zemích nikdy němeli tak dobře ani tak špatně jako v Evropě" 

dnes sefardim a mizrahim v Izraeli
osobité tradice a zvyky

       (Martin Gilbert)

Židé v islámském světě



nehalachický židovský svátek
nejistý původ

pohanský marocký folklórní svátek -
oslava démona Sidi Mimuna a Lally
Mimuny 
emuna - víra v konečné vykoupení,
proto v Nisanu po Pesachu
připomínka Moše ben Maimona

svátek chamece (kvásku)
propojení s muslimskou komunitou

nakupování kvásku, ječmene
muslimské oblečení
požehnání v arabštině
modlitby v polích muslimů 
slavnosti v ulicích
stolování jako v ramadánu

Mimouna



Veronika Sobotková, Jan Pěchota a kol. Židé
v Islámu
webinář k Mimouně
https://merkazruach.nli.org.il/english/mimo
una?
fbclid=IwAR0vSX6IYiMntcC5oHmDrU5HWvE
MwTmUMSOXNSvM9e-
NTwSCso0G0dwH_5s
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Prostor pro dotazy.


