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Zadání 

V tomto projektu 
Se budeš věnovat neobvyklým zvykům, aplikovat evangelium do kontextu nekřesťanského 
světonázoru a používat kulturní pravdu k ilustraci biblické pravdy nebo Biblické pasáže. 
 

Váš projekt by měl obsahovat 
1. JEDNU Z následujících možností: 

a. Popis zvyků Tvé kultury, které cizí návštěvník žijící ve Tvé zemi považuje za 
neobvyklé nebo obtížně pochopitelné. K dokončení této otázky proveď rozhovor 
s cizím návštěvníkem, který žije ve tvé zemi. 

b. Popis a diskuse o neobvyklých nebo nesrozumitelných zvycích jiné kultury. 
K dokončení této otázky proveď rozhovor se svým krajanem, který v cizí zemi 
zakusil neobvyklou nebo těžce pochopitelnou zvyklost. Vyjádři se také k tomu 
proč byla tato zkušenost pro něj pozitivní nebo negativní. Zahrň nejméně 4-6 
zvyků. (Lekce 3, 8 bodů, 500 slov) 

2. JEDNU Z následujících možností: 
a. Pojednání o tom, jak změnit kus křesťanské literatury (např. traktát nebo krátký 

příběh) používaný ve Tvé vlasti tak, aby se s ním jedinci určitého nekřesťanského 
světonázoru mohli ztotožnit. Přečti kus křesťanské literatury ze své vlastní země. 
Vyber jeden z nekřesťanských světonázorů, o kterém se mluví ve třetí Části III 
knihy Communicating Christ Cross-Culturally (Hesselgrave): naturalistický, 
kmenový, Hindo-Budhistický, Čínský, Židovský nebo Islámský. Rozeber, jak by 
měla být vybraná část literatury upravena, aby byla pochopena vyznavačem 
vybraného světonázoru. Přilož kopii zvolené křesťanské literatury. Zahrň 
nejméně 4-6 zvyků. 

b. Vytvoření evangelizačního traktátu, který vysvětluje plán spasení jednotlivci 
vyznávajícímu jeden z nekřesťanských světonázorů, o kterém se mluví v Části III 
knihy Communicating Christ Cross-Culturally (Hesselgrave): naturalistický, 
kmenový, Hindo-Budhistický, Čínský, Židovský nebo Islámský. Vybraný 
světonázor se musí odlišovat od světonázoru tvé domácí kultury. (Lekce 5, 6 
bodů, 350-500 slov) 

3. Použití kulturní pravdy (představené v krátkém příběhu, legendě nebo přísloví ze Tvé 
kultury) k ilustraci biblické pravdy nebo pasáže Písma. (Lekce 8, 6 bodů, 350-500 slov) 

Vodítka 
Tvůj projekt by měl být rozdělen do tří částí podle otázek výše. Bodové hodnoty a požadovaná 
délka je u každé otázky uvedena. Pro získání plného počtu bodů za každou otázku musí být Tvé 
odpovědi přesné a úplné. Více podrobností ke každé z otázek nalezneš v příslušné lekci v 
učebnici. Projekt by měl být napsán ne počítači nebo úhledným rukopisem. Po dokončení 
zkontrolujte všechny potřebné informace v záhlaví každé stránky (viz instrukce ve studijní 
příručce) a že sešil projekt spolu s úvodní stranou na začátku. Projekt by měl být odevzdán 
zkoušejícímu vedoucímu při závěrečné zkoušce. 
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Část 1 

Popis zvyků Tvé kultury, které cizí návštěvník žijící ve Tvé zemi považuje za 
neobvyklé nebo obtížně pochopitelné. K dokončení této otázky proveď rozhovor s 
cizím návštěvníkem, který žije ve tvé zemi. 

Abych správně rozeznal to, co je na mé kultuře neobvyklé, rozhodl jsem se v krátkém interview 
vyzpovídat svou manželku Anu-Marii. Přepis rozhovoru je v příloze 1. 

Skořápka české duše jako definitivní rozdílnost 

Každý člověk je sám a všichni kašlou na všechny a naše bolesti jsou 
opuštěným ostrovem. — Jacques Brel 

Slova Jacquese Brela vystihují jedince české národnosti, byť jim nejsou jmenovitě určena. Češi 
brblají u piva na účet stavu demokracie, vášnivě nesouhlasí s výroky prezidenta a nebojí se 
klasifikovat křivdy. Když ale dochází k pobuřujícím křivdám v bezprostřední blízkosti, povstane 
málokdo1. 
Zkušenost izolace a nulové odpovědi na poptávku po důvěrných přátelských vztazích vnímá 
respondentka dlouhodobě jako nejzásadnější rozdíl mezi její domácí kulturou a kulturou, kterou 
nyní postupně asimiluje. Tradice a zvyky, které zasahují do občanského kalendáře, či drobné 
rozdíly v pořádku každodenních činností, nestojí za zmínku a jsou zanedbatelné vedle českého 
faktoru nedůvěry a uzavřenosti, který v jistém bodě hlubší společenské interakce dvou jedinců 
zamezí progresi vztahu. 
 
Aby se předešlo nesprávnému pochopení nastíněné teze: Nelze říci, že Čech je společensky 
zakrnělý, a priori nepřátelský, netolerantní nebo popravidle introvertní. Jde jen o to, že bez 
ohledu na definici individua v termínech psychologické teorie, přicházíme v jistém bodě jeho 
poznávání k jeho vnitřní překážce, která neznemožňuje, ale jakoby odklání možnost skutečného 
duševního prohlubování vzájemného vztahu. Samotný Čech odklon necítí. Pouze podvědomě 
vnímá rozdíl mezi společnou zábavou a vzájemným sdílením osobních problémů. Pro 
respondentku, která v domácí kultuře navykla snadnějšímu přístupu „pod kůži“ svých přátel, je 
však toto pomyslné mlčení a klopení zraku nesmírně frustrující. Z jejího pohledu se totiž 
zamezením hlubšího vzájemného poznání zamezuje pokračování samotného vztahu, neboť ve 
chvíli, kdy přítel odmítne odkrýt hlouběji své nitro, stává se přátelství společenskou hrou a 
pozlátkem; spíše povyražením a zábavou. V okamžiku bariéry přestává opravdové Já a Ty. 
 
Hluboké otevření se je podmínkou soucitu ze strany druhých. Teprve ono je pro křesťana 
příležitostí k opravdovému zvěstování evangelia bez obalů, frází, bez střílení naslepo. Čech však 
má tuhou skořápku. Můžeme se s ním smát, bavit, fundovaně konverzovat a při tom vlastně 
nevědět, kým skutečně je a o čem vlastně přemýšlí. Vztah s ním je běh na dlouhou trať, při 
kterém se snad pozahřeje, takže skořápka rozmrzne. Pak nastane příležitost ke zvěstování, 
k opravdové pastoraci, ke skutečnému poradenství, k relevantnímu kázání a ke společným 
modlitbám. Příležitost k tomu, co lze skutečně nazývat „vztah“. 
  

  

                                                             
1 http://zpravy.idnes.cz/brutalni-utok-v-jeseniku-0xv-/domaci.aspx?c=A130312_143134_olomouc-
zpravy_kol 
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Část 2 

Varianta B. Vytvoření evangelizačního traktátu, který vysvětluje plán spasení 
jednotlivci vyznávajícímu jeden z nekřesťanských světonázorů, o kterém se mluví v 
Části III knihy Communicating Christ Cross-Culturally (Hesselgrave): naturalistický, 
kmenový, Hindo-Budhistický, Čínský, Židovský nebo Islámský. Vybraný světonázor 
se musí odlišovat od světonázoru tvé domácí kultury. 

Rozhodl jsem se pro návrh evangelizačního traktátu, jehož cílem bude vysvětlit plán spasení 
jednotlivci Islámského světonázoru. Mým prvním úkolem bude provést sondování kulturních 
okolností, které postavím na přísně metodických poznatcích profesora D. Hesselgravea a 
nemetodických poznatcích misionáře C. Medearise, jehož kniha Muslims, Christians and Jesus 
radikálně změnila nejen můj pohled na Islám a jeho vyznavače. 
 
Plán spasení zpravidla ilustrujeme na takzvaných „čtyřech duchovních zákonech“ 
formulovaných americkým evangelistou Billem Brightem2. Pokud má být jejich doslovný text 
předložen muslimským přátelům, bude muset doznat citelných změn, zvláště s ohledem na 
předsudky muslimů vůči křesťanské Bibli3 a vůči některým kristologickým dogmatům. 
 
Pevná struktura čtyř duchovních zákonů však našemu účelu výborně poslouží. Každý ze čtyř 
bodů Brightova původního traktátu nejprve konfrontuji s Islámem, jak jej chápou Hesselgrave a 
Medearis a pak stručně nastíním text traktátu. 

1. Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život 
a. Bůh tě miluje. Běžnou praxí mnoha misionářů je snaha představit „svého 

křesťanského Boha“ jako alternativu vůči Alláhovi. Dle Medearise je tento krok 
zbytečný a chybný. Jeden-Bůh (Al-láh) je tím, kým je4. 

b. Nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život. Ano, Alláh nabízí dokonalý plán pro 
každého muslima. Je to plán, který si neumí představit ani muslim v temnotě 
svého náboženství, ani my „zápaďané“ v temnotě pocitu nadřazenosti. Ježíš na 
rozdíl od nás křesťanů nepřilétá na perutích biasu, konfliktu a války5. 
Islám je značně zákonické náboženství, což často ústí v neupřímnou zbožnost 
poháněnou strachem z Božího hněvu. Božím plánem pro muslima lapeného 
v okovech zákonictví není převlečení jeho tradic, politických názorů a přetržení 
společenských vazeb, ale poznání zbožnosti pravé, která činí skutky poslušnosti 
z lásky k Bohu. 
Islám podobně jako křesťanství zahrnuje otázku Boží svrchovanosti a lidské 
svobody. Podle křesťanské teologie ale Bůh vyčerpává každou možnost, aby 
lidem představil cestu spásy. Tato sebevyprazdňující láska agapé v Koránu 
chybí6. V Koránu navíc chybí balanc v pojetí Boží svrchovanosti, což má za 
následek pandemický fatalismus7. 

                                                             
2 Text tohoto traktátu je všeobecně známý. Jeho české znění převzato z adresy 
http://www.greatcom.org/czech/four.htm. Ve své práci použiji pouze nadpisy jako jeho klíčové body. 
Biblické verše, aplikaci a ilustrace vynechávám, nejsou pro záměr této práce relevantní. 
3 Ačkoli muslimové Bibli uznávají jako součást svých svatých Písem (samozřejmě mimo epištol a 
s výtkou k „upraveným“ evangeliím), v islámské teologii platí princip nahrazení pozdějšího 
dřívějším podle súry 13, verše 39: 

Bůh vymazává i potvrzuje to, co chce, a u Něho je Kniha původní. 
Znamená to, že při konfliktu Bible s Koránem vítězí Korán, neboť je mladší. 
4 Medearis, 39 
5 Medearis, 51 
6 Hesselgrave, 276 
7 Hesselgrave, 276 
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c. Text: 
i. Jediný pravý Bůh Alláh stvořil svět a stvořil i Tebe. Miluje Tě! Jak se píše 

v Písmu: 
Pán můj slitovný je i láskyplný! (K 11,90b) 
On odpouštějící je, láskyplný (K 85,14) 

ii. Alláh má s Tebou, se Tvou rodinou a Tvými přáteli dokonalý plán. On je 
dobrý Bůh. Můžeš se spolehnout na to, že Jeho vůle je dobrá, neboť „Bůh 
miluje ty, kdož na Něj se spoléhají.“ (K 3,159) 

2. Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží 
lásku a Boží plán pro svůj život 

a. Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Bůh je v představě muslima 
nepoznatelný, nevyzpytatelný, vzdálený8 a hřích je téměř neznámým pojmem. 
Muslimům je proto potřeba co nejpečlivěji vysvětlit, že právě proto nemůže 
člověk Boha poznat, neboť je hříšný, čili oddělený. 
Lidskou povinnost vůči Alláhovi drží pět pilířů. Ty ale málo souvisí s morálkou, 
která je v důsledku volnější9. Představit morální aspekt hříchu proto může 
znamenat výzvu, je to nicméně nezbytné pro vyvedení posluchače z utěšené 
samospravedlivosti. 
Hřích musí být prezentován jako cosi, co nevyhnutelně vyústilo v inkarnaci a 
smrt Krista. 

b. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.  
Navždy zůstanou bez diskuse slova našeho Pána: „Nikdo nepřichází k Otci než 
skrze mne.“ (J 14,6). Pro muslima to však nemusí znamenat odvržení všeho, 
čemu jako muslim věří. Je-li Alláh, jak věřím, Bůh Otec, pak jednoduše stačí, aby 
poznal Ježíše. Nic víc, nic míň. Slovy Medearise: „V přímém porovnání chybí 
muslimskému vyznání víry jedna zásadní věc: Ježíš.“ 10 

c. Text: 
i. Svět je v nepořádku. Děje se nespravedlnost, lidé na sobě navzájem 

páchají násilí a nenávidí se. I Ty jsi jako všichni ostatní lidé zasažen 
hříchem. Nemůžeš přeci říct, že by ses nikdy nebál Boha kvůli tomu, že jsi 
udělal něco špatného. 

ii. Alláh je dokonale svatý, slavný, vyvýšený. Je daleko nade vším, co si 
člověk umí představit. On „nemiluje ty, kdož se dopouštění bezpráví“ (K 
2,190). Jak by mohl člověk obstát? Pouze pomocí vlastních skutků? Vždyť 
zlo je uvnitř nás, a když dobro činí zlý člověk, pak je to vlastně zlo. A 
nemysli si, že jsi lepší, neboť „Bůh věru nemiluje domýšlivé vychloubače“ 
(K 31,18). 

3. Ježíš Kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu. V něm 
můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život 

a. Ježíš Kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu. 
Uvědomělí a trénovaní muslimové se budou v tomto Bodě snažit postavit Ježíše 
do poměrů Koránu. Začít je proto potřeba s vysvětlením tvrzení, že Ježíš je 
Kristus. Drtivá většina muslimů uvažuje jiným způsobem a potřebuje především 
názorně předvést, co to znamená přijmout Ježíše jako vtěleného Boha.11 
 

                                                             
8 Hesselgrave, 275 
9 Hesselgrave, 276 
10 Medearis, 38 
11 Hesselgrave, 279 
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Narození Ježíše: je potřeba vysvětlit, že Bůh se nestal přirozeným mužem, který 
Ježíše fyzicky zplodil12. 
Ukřižování Ježíše: Kážeme Krista ukřižovaného. Jádrem tohoto kázání není 
dokazování faktů, ale ukazování na Ježíše13. 

b. V něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život. 
Zbytečná debata o Ježíšově Božství a Synovství jen posílí ostatní bariéry. Naším 
cílem je tyto bariéry zbořit, ne upevnit. Úkol Božího zjevení jednotlivci v otázkách 
Boží osoby můžeme nechat na Bohu samotném14. Ježíš musí být představen 
především jako odpověď Alláha na hřích člověka. 

c. Text: 
i. Jediné řešení našeho problémů může být sám Bůh. Je-li člověk hříšný a 

propadá-li soudu, pak to nejsou jeho dobré skutky, ale milosrdný Alláh, 
který jediný může člověka zbavit jeho viny. 

ii. Představ si Boha, který chce sám ukázat lidem cestu spásy. Z nesmírné 
svatosti a slávy se kvůli lásce k Tobě a ke Tvým bližním ponížil, sestoupil 
do světa, stal se člověkem a jako člověk zemřel nejpotupnější smrtí. Tím 
Ti chce říci jediné: Já Ti odpouštím. Bůh chce, abys toto odpuštění přijal. 
V Bibli se tento Bůh nazývá Ježíš. Byl to Bůh a zároveň člověk – prorok. 
Ježíš je Alláh. A Alláh je Ježíš. Je to tentýž Bůh. Jako Alláha jej známe zdola, 
jako Ježíše uprostřed nás. 

4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout jako Spasitele a Pána. Potom můžeme 
poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život. 

a. Toto podmínění je samo o sobě nepřijatelné. Pokud ale čtenář našeho traktátu 
správně pochopí jeho předchozí body, možná, že se v něm nepřekonatelné 
pohoršení změní ve výzvu k obnovené víře v Boha v plnějším pochopení Jeho 
spásy. Musí ale vědět, že: 

i. Zvěst, kterou přijímá, je akulturní, apolitická, nekřesťanská, nežidovská, 
nezápadní, netradiční, ale Boží. Je to zvěst shora, ne „ze strany“. 

ii. Nemusí se stát „křesťanem“. Stačí, když zůstane „muslimem“15. Jeho 
dosavadní víra v Alláha není odlišná od víry v Boha. 

iii. Ježíš je Kristus. On je odpověď na jeho hříchy. Je také Boží Syn, ne však v 
doslovném tělesném významu. Je Bůh, zároveň však člověk a Boží prorok. 
Představu o Ježíši je nutné u muslima korigovat, ne od základu vyvrátit.  

b. Text: 
i. Důvěřuj proto Bohu celým srdcem, že Tvá vina je odňata, protože ji nesl 

On sám. Proto děkuj Bohu a chval Ho za to, že jako Ježíš Kristus zemřel za 
tvé hříchy, abys ty mohl žít. 

  

                                                             
12 Medearis, 108 
13 Medearis, 110 
14 Medearis, 84 
15 Medearis, 25; „muslim“ znamená „podřízený Bohu“ 
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Část 3 

Použití kulturní pravdy (představené v krátkém příběhu, legendě nebo přísloví ze 
Tvé kultury) k ilustraci biblické pravdy nebo pasáže Písma. 

České přísloví 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

Vysvětlení biblické pravdy 
1. Před Bohem jsme vždy v neprávu. Nemáme nárok na nic. On nám dal život a tím 

pádem nám nic nedluží. 
2. Bůh si může dělat, co chce. Není vůči nám vázán povinností. 
3. Bůh s námi jedná podle toho, jak na Něj spoléháme. Jak se na Něj obracíme v naší 

tísni. 
 
A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Synu 
Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ 
Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť 
za námi křičí!“ 
On odpověděl: „Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ 
Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ 
On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům.“ 
Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ 
Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její 
dcera zdráva. 
- Matouš 15,22 

 
4. Tato pohanka, které Ježíš zprvu nechtěl posloužit uzdravením, nevědomky odhalila 

základní pravdu Ježíšovy služby: Ježíš je dán celému světu. Nový zákon posléze 
ukázal, že ztracené izraelské ovce si většinou nepřály jíst z nabízeného chleba. A tak 
byla ušlechtilá ratolest vyťata a chléb se dostal ostatním, psům, ratolesti 
naroubované. 

5. Kananejská žena mne inspiruje. Byla to ona, která jako první překročila misijní bariéru, a 
to z opačné strany! Podobně jako ona i my volejme k Bohu, aby se nám ozval, změnil náš 
úděl, uzdravil náš hřích, přijal nás za syny. Bůh s námi jedná podle toho, zda na Něj 
spoléháme. Pokud jako kananejská žena budeš toužit po Ježíši bez ohledu na 
okolnosti svého náboženství, politiky, světonázoru či národnosti, které jen 
podněcují tvou pýchu, On ti odpoví a smiluje se nad tebou. 
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Příloha 1 

Relevantní a vybrané údaje. Přepis rozhovoru s Anou-Marií Bubanovou. Rozhovor 
je přeložen do češtiny. Původní nahrávka přiložena. 

Relevantní životopisné údaje respondentky 
1. Narozena do tradičního vesnického prostředí. 
2. Národnost rumunská, kulturní kořeny slovenské, součástí identity je však i odkaz na 

maďarské a židovské předky. 
3. Vyrostla v silně náboženském prostředí (letniční). 

Vybrané socioekonomické a historické faktory Rumunska 
1. Rumunsko je jednou z nejchudších zemí evropské unie16 s ohromnou inflací (5,8%)17, 

nízkými platy18 (dělník reálně asi 3600,- Kč měsíčně) a naopak vyšší cenou potravin. 
2. Pracovní turismus je pro Rumuna lákavý a mnohdy nezbytný. 
3. Země s několikanásobně lepšími podmínkami práce a finančního ohodnocení (Španělsko, 

Francie, Německo, Británie), se přílivu Rumunů brání19,20. Je to pochopitelné. Rumun je 
„věčný imigrant, věčný chuďas, věčná přítěž“ (srov. „věčný žid“). 

4. Rumunské sebevědomí prochází těžkou zkouškou povýšenosti jeho sousedů navzdory 
neopakovatelnému kulturnímu, historickému a přírodnímu bohatství. 

5. Přehlíženo je Rumunsko i křesťany. V éře komunismu (1945-1989), kdy české 
křesťanstvo div úplně nezašlo, vzrostlo rumunské letniční hnutí více než 
jedenáctinásobně21. V době posledních dvaceti let, kdy se zraky českých letničních a 
charismatiků s úžasem obracely k různým probuzeneckým turbulencím na obou 
amerických kontinentech, prodělalo rumunské letniční hnutí více než dvojnásobný růst.  

Přepis rozhovoru 
Tazatel: Tak ahoj, Aničko, vítám Tě v tomto rozhovoru, který natáčím jako přílohu ke své 
seminární práci do předmětu Mezikulturní komunikace. Chtěl bych se Tě zeptat na několik 
otázek a ilustrovat na nich rozdíly mezi Rumunskou a českou kulturou v různých ohledech. 
Řekni mi odkud pocházíš? 
Respondentka:  Pocházím z Rumunska z Bihoru, nedaleko Oradei, můj rodný kraj je Bodonoš, 
který je slovenská vesnice. 
Tazatel: Myslíš si, že kultura, ze které pocházíš, ta vesnice Bodonoš, a vůbec tamto okolí, že to je 
typicky rumunská kultura, rumunská vesnice? 
Respondentka: No, né, to je spíš slovenská. 
Tazatel: A prvky rumunské kultury a rumunská mentalita je tam vidět nějakým způsobem? 
Respondentka: Nějakým způsobem jo. 
Tazatel: Tak, řekni mi, jak ses dostala do České republiky? 
Respondentka: No, do České republiky jsem se dostala tak, že mi někdo tady doporučil studovat 
biblickou školu. 
Tazatel: A byla jsi před tím i v jiné zemi? Navštívila jsi i jiné části světa? 
Respondentka: Ano, byla jsem v Německu. 
Tazatel: Jo, a cos‘ tam dělala? 

                                                             
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_European_Union 
17 http://www.tradingeconomics.com/romania/inflation-cpi 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country 
19 http://zpravy.idnes.cz/rumuni-rozjeli-kampan-na-zlepseni-povesti-zeme-fry-
/zahranicni.aspx?c=A130201_162129_zahranicni_tss 
20 http://www.novinky.cz/zahranicni/292049-nejezdete-k-nam-prsi-tu-britove-chteji-odradit-rumuny-
od-cesty-za-stestim.html 
21 Pozn.: Letniční hnutí opatrně kolaborovalo s Ceausescovým režimem. Za cenu mírných ústupků 
v rétorice vztahu k státu bylo tolerováno a nezakoušelo pronásledování. 
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Respondentka: Byla jsem tam tři a půl roku a pracovala jsem tam v jedné rodině, která byla 
taky z Rumunska a hlídala jsem tam děti. 
Tazatel: Jak dlouho už žiješ v České republice? 
Respondentka: No, dohromady asi tři roky. Dva roky z toho jsem studovala na biblické škole a 
rok žiju tady. 
Tazatel: Jak hodnotíš ten čas strávený na biblické škole ve smyslu adaptace při přechodu z jiné 
kultury do prostředí, kde jsi měla opravdu skoro výhradně české spolužáky? 
Respondentka: Ten čas na biblické škole byl skvělý. Teda na začátku to bylo dost těžké. Jak 
jazyková bariéra, tak získávání nových přátel. Ve společnosti jsem se cítila někdy tak trapně, 
poníženě a hodně jsem se podceňovala. Protože ten vztah tady byl (se mi zdál) takový chladný, 
že každý si viděl svoje a já jsem se cítila, že tady nepatřím. Ale pak samozřejmě jsem se na 
biblické změnila hodně a zvykla jsem si pak trochu na tuhletu zem. 
Tazatel: Co tedy považuješ za takový hlavní rozdíl mezi tou kulturou – jestli to dobře chápu 
slovensko-rumunskou kulturou, – ze které pocházíš a kulturou, do které jsi přišla studovat. 
Respondentka: No, tak samozřejmě na prvním místě jsou ty vztahy, jo, že tady jsou ti lidi trochu 
jiní, mají jiné zvyky, jiné tradice a tak a Rumuni jsou spíš takový… třeba typický Rumun je 
takový, že má otevřené srdce a je takový svojský tím způsobem, že třeba přemýšlí takhle: jezme, 
pijme, užívejme si. On si třeba užívá všechno teďka a ten Čech je spíš takový, že… mě přijde, že je 
takový jako chladný, že má tvrdé srdce, má takový svůj směr, svůj záměr, po kterém jde a nic ho 
nezajímá. Je šetřivý, mě přijde, že Čech je moc šetřivý a teda je pravda že on jako zanechává za 
sebou jo takovou budoucnost, jo, že… 
Tazatel: Pozorovala jsi něco podobného i v Německu a na Slovensku? 
Respondentka: No, tak každá kultura samozřejmě je jiná, no, že i na Slovensku… Ale už Slováci 
jsou jako podobní Rumunům bych řekla, jo, že ten Čech… že stejně je tam takový rozdíl mezi tím 
Slovákem a Čechem, no. A v Německu taky, mě přijde že ti Němci jsou takoví hodně pracovití, 
taky jsou uzavření, že pracují pro sebe a oni se honem honí dopředu, aby co nejvíc nasbírali, ale 
zas mají rádi čistotu. Každá kultura si myslím, že má svoje. Ale Čech se mi zdál takoví víc odřízlý. 
Tazatel: Odřízlý, takže jestli to dobře chápu, tak Češi jsou podle Tebe takoví chladní, 
Respondentka: Ano 
Tazatel: méně vřelí při navazování osobních vztahů 
Respondentka: Jo 
Tazatel: a vztah s nimi nelze prohloubit do té hloubky třeba tak, jak by Ti to šlo s Rumunem, 
jestli to dobře chápu. 
Respondentka:  Jo 
Tazatel: Dobře. Já si myslím, že na biblické škole a vůbec tady v tom českém prostředí se 
pohybovali i někteří Tví příbuzní a Tví známí. Dívají se na to Tví krajané stejně? Pozorujou tam 
lidé z Tvé kultury podobný rozdíl? 
Respondentka: No, to teďka přesně nevím, ale myslím, že je tam nějaký rozdíl. Taky to tak 
vnímají, ale nevím, jestli do takové míry, jako já. Možná já jsem taková citlivější na ty věci, 
protože v Rumunsku jsem byla zvyklá na takový blízký vztah a okolo sebe jsem měla takové 
blízké kamarády, kterým jsem se mohla svěřit, ale tady už to nejde, jo, že je to jiné. Ale myslím si, 
že si to myslí taky. 
Tazatel: To, co říkáš, že Češi jsou chladnější, platí i v církvi, nebo jenom ve styku s širší 
veřejností? 
Respondentka: No, myslím si, že to taky platí i v církvi. Sice ne tak moc, ale taky tam je takový 
rozdíl. Přijde mi, že třeba v církvi se cítím taková cizí, že necítím ten blízký domov, jaký jsem 
cítila v Rumunsku, konkrétně v našem sboru v Bodonoši. Byla jsem zvyklá na takové vedení, kde 
se dával víc důraz na hluboký vztah, na upřímnost, na čistotu srdce, a na dávání, a tady spíš, 
podle toho, jak jsem si všimla, je takový hlubší důraz na službu. Na sloužení Bohu. Jak nejlíp 
Bohu sloužit a co Bohu dát. Co nejvíc přinést Bohu. Spíš víc taková služba. Ale tak samozřejmě i 
postupně se najde ten vztah, ale pro mě jako pro cizinku je to trochu těžší. 
Tazatel: Máš v této chvíli na mysli nějaké další zvyklosti a charakteristiky české církve, české 
společnosti, které považuješ za neobvyklé, nebo rozdílné oproti těm v Rumunsku? 
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Respondentka: Jenom to, že jsou takoví chladní. Třeba i na tom úřadě. Je to cítit, že tady prostě 
pracují s cizincem tak ostře, že moc to neřeší, že je odbíjí a neobětuje se za ně, aby jim pomohl. 
Tazatel: Na úřadě tedy cítíš spíše nepřátelství. Spíše takovou odtažitost a neochotu úředníků 
vyhovět ti. Je to tak? 
Respondentka: Tak trochu. Ne zas až nepřátelství, ale je tu cítit takovou chladnost, že je tam 
taková silná bariéra mezi Čechem a Rumunem. Spíš ta chladnost a postoj Čechu je přísný, takový 
silný. 
Tazatel: Dobře, pokud tedy není nic dalšího, co by Tě napadlo k tématu tohoto rozhovoru, tak Ti 
děkuju a měj se dobře.  
 
Záznam rozhovoru: 
 

Buban COM3103 Project Priloha 1.mp4
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Příloha 2 

Další postřehy k Části 1 

• Nepřátelství vůči muslimům překračuje křížové výpravy, imperialismus a podpodu 
Izraele na blízkém východě až k nepřátelství Izáka a Izmaele22. 

• Individualismus, na jehož strunu bije evangelizace západního světa při volání 
k osobnímu vztahu s Bohem, je východnímu myšlení kamenem úrazu23. Dějiny 
islámského myšlení jednoduše postrádají drama přechodu od Augustina a Akvinského ke 
Kierkegaardovi a Barthovi. 
Muslimská se skládá z uzavřených článků rodin a kruhů přátel. Medearis radí odvážnou 
akci: vstoupit do uzavřené společnosti a spřátelit se s celou najednou24. 
Náš traktát nesmí vzbudit dojem, že kladná odpověď na něj nutně zpřetrhá všechny 
dosavadní vazby jednotlivce. Naopak: musí tento dojem umlčet. 

• Traktát musí vést muslima k autentické křesťanské zkušenosti za současného zachování 
jeho kulturní, ideologické, rodinné a částečně i náboženské identity. Medearis dokazuje, 
že obrácení k Ježíši bez následného pronásledování je možné25 a že k pronásledování 
jednotlivých konvertitů často nedochází proto, že by mluvili o Ježíši, ale proto, že se 
připojili k „druhé straně“. 

• „Křesťan“: Ježíš ani Pavel tento termín nepoužívali26 
• Islám důsledně zakazuje jakékoli zobrazení Boha. Toto je potřeba znát zvláště při 

vytváření grafického návrhu traktátu. Chceme-li tvrdit, že Ježíš je Bůh, neměli bychom ho 
nijak zobrazovat. A vyhnout se štítkování traktátu křesťanskými symboly (kříž, ryba), 
nebo dokonce znaky křesťanského sionismu (Davidova hvězda, osmiramenný svícen), je 
nezbytné. 

• Modlitba je klíčovým faktorem při duchovním sbližování27. 
• Biblické verše bude v traktátu pro muslimy možné používat s pouze ohledem na jeho 

předporozumění a na jeho pojetí Bible jako Písma svatého. Korán Bibli potvrzuje28 
• Problém je, že křesťané, židé a muslimové se nepotkávají jako cizinci, ani jako přátelé. 

Misionář si musí posluchače získat tím, že bude reprezentovat Krista a Jeho kvality. 
Sdílíme stejný základ, zápas o termíny přetrvává.  
 

                                                             
22 Hesselgrave, 277 
23 Medearis, 27 
24 Medearis, 83 
25 Medearis, 147 
26 Medearis, 138 
27 Medearis, 107 
28 Korán 6,92 říká: A toto [Korán] je Písmo požehnané, jež seslali jsme jako potvrzení pravdivosti toho, co 
dříve bylo sesláno [Bible], abys jím varoval Matku měst i ty, kdož kolem ní žijí. Ti, kdož věří v život 
budoucí, věří i v ně, a to jsou ti, kdož pečliví jsou v modlitbách svých. 


