
Lidé v našem sboru 
od A do Z
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Leslie
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.....



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

ment, tvé schopnosti, touhy a plány… 

Asi by se dalo říct, 
že mi je jedno, co 

si o mně myslí jiní lidé 
a taky chci být úplně jiný.

„B“ jako Běh života (cu-
riculum vitae) 

Mohl bys nastínit svůj 
životopis? Co vlastně 

všechno děláš?

Ted‘ studuji na Gymnázii K. V. Raise, narodil jsem se 9.2.1995 ve 
Švédsku. Nejdříve jsme bydleli v Blansku a v mých pěti letech 

jsme se přestehovali do Hlinska. Můj život by se dal rozdělit na tři 
části, na školu, na počítač a na to nejlepší, shromáždění v neděli, Ježíš 
a hraní na kytaru.

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

pro svůj život?

No snažím se co nejvíce se chovat podle Bible, ale ne vždy to jde. 
Jinak cíl by byl se stát super chváličem a dostat se co neblíže 

k Bohu.

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

No řek bych, že všichni vědí, že mám setru Jasmine, bratra Kima, 
mámu Kicki a tátu Christra.



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

Místo, kde se to úplně zmenilo, si ani nepamatuji, asi to šlo tak 
postupně.

„F“ jako Film 
Které filmy bys zařadil mezi své nejoblíbenější? Napiš tři, čtyři… 

Určitě Matrix, Pán prstenů, Terminator a Inside man.

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

ses něčemu přiučil, nebo od nich něco četl? 

Určitě tam budou Dow a Cindy, Jeff Charles, Andy Holland 
a Aydan Watkins. 

„H“ jako Hudba 
Co pro tebe znamená hudba? A jakou posloucháš nejraději? 

Nejvíce se mi líbí „vy-
sokovýkonné chvály“ 

což znamená, že to bud‘ jsou 
chvály, co mě opravdu rozská-
čou nebo takové, co opravdu 
přivávějí k Boží přítomnosti, 
nejlépe obojí v jednom.

„CH“ jako Charakter 
Jakých charakterových 

vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč? 

Asi to, že někdo dokáže bez problému mluvit o Ježíši s kým-
koliv.



„I“ jako Ideál 
Můžeš v krátkosti popsat, jakou máš představu 

o ideální církvi pro 21. století? 

Byla by to taková církev, která by byla pří-
jemná každému kdo do ní vstoupí, a měla 

by chvály, které člověka vytrhnou z kůže.

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

Jím „skoro“ všechno a kdybych to musel jmenovat, nevešlo by se 
to na papír.

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

Kytara... kytara... co ješte... už vím... kytara, ostatní věci nejsou 
tak v popředí.



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

Je fantastická a kdykovil mě dokáže zlepšit náladu.

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

hání podepsal?)

Nic mě nenapadá.
 

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

O Švédském národě toho tak moc nevím ale u Čechů by mně asi 
vadilo, že jsou docela pesimičtí, tím nemyslím všechny. 

„O“ jako Odpočinek 
Jakým způsobem nejraději odpočíváš? 

Čtením Bible a hraním na kytaru. 

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

a co tvá práce obnáší. 

Zrovna žádnou práci 
nemám a žádnou 

ani nechci. Spíš chci být 
chváličem a možná gra-
fikem, ale chci, aby moje 
práce přinášela s sebou 
něco dobrého.



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

Pozdní jaro a léto.

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

přání? 

Vždy jsem chtěl být chváličem a jedním tím velkým splněným 
přáním je, že teď hrajeme skoro každou druhou neděli.

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

Nejvíc se mi líbí pořad Dr. HOUSE.



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

V roce 2004 jsme slavili Vánoce v Kanadě a já jsem dostal kabelku 
a sestra dostala obal na diskman, který jsem dostal o den dřív, 

neváhali jsme a hned jsme si dárky vyměnili.

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

Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. 
1. List Korintským 15.22 

„Z“ jako Zajímavost na závěr 

No v americe je Leslie holčičí jmeno a někdy příjde o mých 
narozeninách rodičům email, kde je napsáno: Blahopřejeme 

vaší dceři k Xtým narozenimám.


