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„A“ jako Autoportrét 
Můžeš v krátkosti popsat, jak vidíš sama sebe? Charakter, tempera-

ment, tvé schopnosti, touhy a plány...

Myslím si, že jsem věrná a spolehlivá osoba. Jsem také klidný, 
ale jsem svou přirozeností také průkopník, který rád za sebou 

vidí hotové věci, a možná někdy vyvíjím přílišný tlak, což je nega-
tivní. Jsem dobrý v tom, že 
si umím z ničeho něco vzít 
a něco z toho vytvořit. Neva-
dí mi těžké okolnosti. Čím je 
větší výzva, tím mám z toho 
větší radost. Jedna z mých 
nejhlubších tužeb je vidět 
celý národ změněný Boží 
mocí a modlím se a doufám, 
že uvidím, jak se to stane...

„B“ jako Běh života 
Mohl bys nastínit svůj životopis? Co vlastně všechno děláš? Kde byd-

líš? A jaký je tvůj směr služby?

Narodil jsem se v roce 1967 a měl jsem dobré mládí. Poté, co 
jsem ukončil střední školu, nastoupil jsem na civilní službu. 

Pracoval jsem jeden rok jako evangelista na školách ve svém rodném 
městě a potom jsme s Kicki odjeli na misie do Rakouska. Strávili jsem 
tři roky v Rakousku/Německu, 6 měsíců v USA a ten zbytek v České 
republice.

„C“ jako Cíl 
Mají všechny tvé aktivity nějaký 
společný jmenovatel? Jaký vidíš 

cíl pro svůj život?

Jsem průkopník. Miluji, 
když mohu začít nové věci 



a uskutečňovat nemožné. Mým životním cílem je být viditelně použit 
Bohem, až do té míry, abych mohl vidět celý národ změněný pod Boží 
mocí.

„D“ jako Domov 
Prozraď nám prosím něco o svém domově, o své rodině.

Vyrůstal jsem v Örnsköldsvik. Odsud je to 2 000 km na sever. 
Když jsem byl malý, zažívali jsme opravdové zimy. Od začátku 

listopadu jsme bruslili na jezerech a sníh roztával až na konci dubna. 
Moje maminka zemřela, když mi byly 2 roky a můj tatínek mě vychoval 

s pomocí babičky. Mám jednu nevlastní sestru a jednoho nevlastního 
bratra. Oženil jsem se, když mi bylo 20, já a Kicki jsme si užívali sedm 
let „misionaření“ a pak se narodilo naše první dítě Leslie, to bylo v roce 
1995. Poté Jasmine v roce 1997 a Kim v roce 2001. Tři úžasné děti, které 
dovedou vykouzlit úsměv na naší tváři…



„E“ jako Evangelium
Jak k tobě vlastně přišlo Evangelium, neboli Dobrá Zpráva?

Moje babička, můj strýc a má teta mě přivedli k Pánu. Když 
mi bylo 10 let, tak jsem na shromáždění byl silně usvědčen 

z hříchů a dal jsem své srdce Pánu. Potom jsem byl několik let bez 
společenství křesťanů a v 17 letech jsem našel sbor, do kterého jsem 
vstoupil.

„F“ jako Film 
Které filmy bys zařadil(a) mezi své nejoblíbenější? Napiš tři, čtyři... 

Mám rád romantické komedie jako Nottinghill. Mohl bych jich 
uvést několik, které máme já i moje žena rádi. Nemusíme 

nad nimi moc přemýšlet a nasmějeme se u nich. Mám rád také kvalitní 
filmy jako Gladiator nebo jiné filmy oceněné Oskary. Jednodušší nebo 
kvalitní filmy to je to, co mám rád.

„G“ jako Galerie 
Které lidi máš v pomyslné galerii svého srdce jako vzory, od kterých 

ses něčemu přiučil, nebo od nich něco četl?

Mám rád knihy, které napsal pastor Yongi Cho. Jinak mám 
několik lidí, kteří byli v určitých obdobích života mými vzo-

ry. V začátcích můj první pastor, potom Jeff 
Charles atd.… 

„H“ jako Hudba 
Co pro tebe znamená hudba? A jakou po-

sloucháš nejraději? 

Já moc hudbu neposlouchám. Pokud ano, 
tak chvály. Vlastně mám taky rád, když 

si můžu lehnout na Leslieho postel a poslou-
chat, jak hraje na kytaru. Miluji zvuk elek-
trické kytary!



„CH“ jako Charakter 
Jakých charakterových vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč?

Mám rád charakter obecně. I když pocházím z charismatického 
prostředí, dávám přednost charakteru než „moci“. Mnoho 

lidí může znít duchovně v charismatických kruzích a dokonce používat 
duchovní dary a „moc“, ale pokud nemají vybudovaný charakter, moc 
to neznamená. Kromě lásky nemohu vyzvednout jednu vlastnost nad 
jinou, protože stačí, aby jedna vlastnost chyběla, a může to zruinovat 
vaše „svědectví“. Pevný charakter každý den, v každé situaci, to je to, 
čeho si cením.

„I“ jako Ideál 
Můžeš v krátkosti popsat, jakou máš představu o ideální církvi pro 

21. století? 

Je to sbor, který se vzdal „politiky“ a místo toho se zaměřil na 
Království. Sbor, z jehož vnitřku vychází ta dynamika (myslím 

tím, že se toho účastní všichni členové) a ne jen několik klíčových členů, 
kteří pak před sebou tlačí ten zbytek. 

Sbor, který nalezl Boží milost (moc) a přináší ji praktickým způso-
bem ztraceným lidem. Boží přirozená moc pracující mezi lidmi, 

kteří potřebují Boží dotek z nebe.

„J“ jako Jídlo 
Jaká máš oblíbená jídla (a nápoje?) 

Každé jídlo, které je uvařené 
z nejkvalitnějších ingrediencí 

s láskou a vášní. Jídlo, při kterém jen 
zavřete oči a užíváte si toho momentu... 
Miluji DOBRÉ jídlo...



„K“ jako Koníčky 
Jaké máš koníčky, baví tě nějaký sport? 

Sport a hraní 
deskových 

her se svými dět-
mi. Jeden z nejlep-
ších sportů je hokej. 
Opravdu miluji, když 
můžu hrát hokej! 
Přeji si, abych začal 
hrát hokej před 32 
lety. Tenis, squash 
a floorbal jsou taky 
supr sporty.

„L“ jako Láska 
Jakým způsobem se tě v současnosti nejvíce dotýká Boží láska? 

On byl ke mně tak milostivý poslední tři roky. Prostě miluji 
jeho LÁSKU!

„M“ jako Motto 
Znáš nějaký výrok, který tě vystihuje, nebo pod který by ses bez vá-

hání podepsal?

Život je tvořen z 10% okolnostmi a 90% tím, jak na tyto okolnosti 
reaguješ.

Každá myšlenka je dobrá do té doby, než najdeme lepší.



„N“ jako Národ 
Které vlastnosti našeho národa se ti líbí a které naopak vůbec?

Nemám rád negativismus a závist, kterou vidím v této zemi. 
Myslím si, že jsou zde velmi schopní lidé, což je velmi pozitivní. 

Tento národ může být velmi úspěšný, pokud jeho sila a schopnosti do-
stanou správné výzvy. Mám také rád „lidský přístup“, který je možno 
nalézt tady na Vysočině.

„O“ jako Odpočinek 
Jakým způsobem nejraději odpočíváš? 

Buď sportuji, nebo nedělám nic, vedle bezmyšlenkovitého kou-
kání na televizi nebo čtení komiksů. Pravidelně strávím první 

týden dovolené ve Švédsku čtením komiksu Donald Duck a „jedno-
duchých“ knih. Když pracuji, pracuji na 110%, a když odpočívám, tak 
odpočívám na 110%.

„P“ jako Práce 
Popiš prosím ve stručnosti kde všude jsi pracoval, čím se živíš teď 

a co tvá práce obnáší. 

V e Švédsku jsem pracoval 7 měsíců v továrně a jeden rok jako 
evangelista na školách. Během posledních 19 let na misijním 

poli jsem dělal skoro vše, co je jen pod sluncem možné. Zabralo by 
to příliš mnoho místa, kdybych měl vyjmenovat všechny věci, které 
jsem dělal během těchto 
let. Právě teď jsem příliš 
zaměstnán konferenčním 
centrem, to mi zabírá 
všechen čas, ale jinak 
mé zaměření nyní je na 
vybudování centra a na 
aktivní práci ve sboru.



„R“ jako Roční období 
Které roční období máš nejraději?

LÉTO! Čím teplejší, tím lepší…

„S“ jako Splněná přání 
Můžeš prozradit, jaké bylo v poslední době tvé nejkrásnější splněné 

přání? 

Musím říct, že to bylo to, že se nám vrátilo konferenční centrum. 
Ale nejenom ten fakt, že se centrum vrátilo, ale také to, jakým 

způsobem. Byla další menší či větší přání, které se vyplnila, nejenom 
jedno velké. Byla to úžasná cesta...

„T“ jako Televize 
Sleduješ televizi? Pokud ano, jaký typ pořadů se ti líbí?

Často se na něco dívám mezi 21. - 22. hodinou. Pomáhá mi to 
odpočívat předtím, než jdu spát. Říkám tomu „bezmyšlenko-

vitá“ aktivita, která mi pomáhá si trochu udržet „rovnováhu“ k velmi 
intenzivnímu a hektickému dni. Rád sleduji různé programy...



„U“ jako Úsměv 
Máš nějakou úsměvnou historku, na kterou rád vzpomínáš? 

Nad tím bych se musel zamyslet. Existuje totiž mnoho příběhů 
z doby, kdy děti byly malé, zvláště Leslie. Když byl malý, tak 

nás byl schopen rozesmát i rozplakat zároveň...

„V“ jako Verš 
Který verš z Písma tě v současnosti nejvíce oslovuje?

Právě teď mám období ve svém životě, kdy ke mně Pán Bůh mluví 
o tom, jak Mu sloužit novým způsobem, tak nemám jeden verš, 

který by ke mně mluvil, ale místo toho spíše principy a koncepty o Boží 
práci skrze nás. Můj oblíbený příběh je o učednících, kteří vyjeli lovit 
ryby v noci a nic nechytili, ale Ježíš jim pak ukázal, kam mají hodit sítě, 
a oni chytili tolik ryb, že to na lodi ani nemohli uvést. Tento příběh ke 
mně velmi mocně promlouvá.…

„Z“ jako Zajímavost na závěr 
Víš o sobě ještě nějakou zajímavost, na kterou se těmito otázkami 

nepřišlo? 

Většina lidí mě pravděpodobně zná jako velmi soustředěnou 
a vážnou osobu. Mám v sobě taky tu „bláznivou“ stránku, kte-

rou projevuji většinou jen v rodině. Například budím své děti zpěvem 
bláznivých písniček (většinou mírně falešně a opravdu nahlas) a ještě si 
vymýšlím svá slova, když zpívám. A mé děti odpoví: „Tati, přestaň!!!“ 
Příšerný způsob, jak někoho budit, ale já to prostě miluji!☺


