Lidé v našem sboru
od A do Z

.....
Nela
Pavlová

.....

„A“ jako Autoportrét
Můžeš v krátkosti popsat, jak vidíš sama sebe? Charakter, temperament, tvé schopnosti, touhy a plány...

J

sem veselá hol ka
(typický sangvinik:)), extrovert
a optimista. Možná to zní blbě, ale
je to tak. Jsem
ne pat r ně muzikální. Možná
mám skryté plány a touhy, ale
čekám, až co vymyslí Bůh :).☺
ouha: Být svědkem zázraku.

T

„B“ jako Běh života
Mohla bys nastínit svůj životopis? Co vlastně všechno děláš? Kde
bydlíš? A jaký je tvůj směr služby?

N

arodila jsem se 13. 8. 1995 v Chrudimi a bydlím v Hlinsku
se svými milovanými rodiči, babičkou a sestřičkou. Jsem v 7.
ročníku Základní školy Resslova v Hlinsku. Jsem ve chválícím týmu.
Směr služby…..hmm…to se ještě ukáže, ale asi něco s hudbou. No, já
nevím jak to Bůh vymyslí☺.
„C“ jako Cíl
Mají všechny tvé aktivity nějaký společný jmenovatel? Jaký vidíš cíl
pro svůj život?

A

si by se to všechno dalo shrnout do věty: Všechno, vždy a všude
s Bohem. To stačí, aby to klaplo☺.

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

M

ůj flegmatický táta, moje cholerická máma, moje melancholická sestra a já tvoříme dokonalou zoologickou. Když k tomu
připočítám geniální babičku vševědku, dvě předpubertální sestřenice
a ťáplýho bratrance, nemá to chybu!
S: Nevím po kom mám svou genialitu☺!

P

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

P

rotože ve víře vyrůstám už od narození, první zprávy byly od
rodičů. To ale nic nemění na tom, že cestu k Bohu jsem si musela
najít sama. A povedlo se!!!
„F“ jako Film
Které filmy bys zařadila mezi své nejoblíbenější? Napiš tři, čtyři...

M

ůj nejoblíbenější film se jmenuje Vzepřít se obrům a Dlouhá
cesta (A Walk To Remember). Oba filmy se dotýkají křesťanství. Vždy mě rozbrečí☺.
„G“ jako Galerie
Které lidi máš v pomyslné galerii svého srdce jako vzory, od kterých
ses něčemu přiučil, nebo od nich něco četl?

A

ndy a David Holland, Jeff a Bonnie Charles jako „velcí proroci
dnešní doby☺“ a Rebecca St. James (kniha 40 dní s Bohem).

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

H

udba pro mě znamená vyplnění veškerého volného času. Nejraději poslouchám Switchfoot, Hillsong, Newsboys, Delirious?,
P.O.D., BarlowGirl, Planetshakers, Relient K. Z jednotlivců jsou to např.

Toby Mac, Rebecca St. James, Chris Tomlin, Krystal Meyers... Všichni
jsou křesťani, což je pro mě důležité.
„CH“ jako Charakter
Jakých charakterových vlastností si vážíš u lidí okolo sebe, a proč?

K

dyž je někdo trpělivý... Před ním vážně smekám, protože to já
opravdu nejsem.

I“ jako Ideál
Můžeš v krátkosti popsat, jakou máš představu o ideální církvi pro
21. století?

Ž

ivá, jednotná a vedená Duchem svatým (říká jeden chytrý člověk a já taky).
„J“ jako Jídlo
Jaká máš oblíbená jídla (a nápoje?)

K

ofola a Coca-Cola… Všem se omlouvám, vím že mi to žere
vnitřnosti☺, pizza, hranolky a nějakej ten flák masa☺.
„K“ jako Koníčky
Jaké máš koníčky, baví tě nějaký sport?

V

současnosti moje
koníčky hned po
škole zabíjejí nejvíc času
mého drahocenného života☺, (pondělí: bubny, úterý:
hodina klarinetu a tria, čtvrtek: hudební nauka a soubor,
pátek: zkouška ve Vile, sobota: mládež, neděle: shromáždění) a zbytek času strávím se svými dokonalými rodiči, sestrou
a počítačem.

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

H

odně dlouho jsem se modlila
za tři moje kamarádky ze školy, které neznají Boha. Moc jsem chtěla,
aby uvěřily a abych je mohla přivést
do sboru. Modlila jsem se a modlila
a modlila... a modlila, a ono pořád nic.
Tak jsem se ptala Boha, co jako ještě
mám udělat, aby se teda něco stalo. Asi
za čtrnáct dní, když jsme měli mládež
s Amandou, jsme narazili na téma „My
a naši kamarádi“.
ned jsem začala mluvit o svých
kamarádkách ze školy. První
z nich přišla na mládež s Janou, druhá přišla na projekt „Art and Music“
s Amandou. Třetí (moje nejlepší kamarádka ze školy) byla ve Vile už jednou
- na Vánoční slavnosti, a také přišla na
mládež. To není všechno! Ve škole se mě začaly všechny tři ptát úplně
stejnou otázkou: „Nelo, vezmeš mě zase tam do Vily, že jo?!“ Myslím,
že se to docela dobře rýsuje a stále se za ně modlím!!

H

A

promiňte, ale kdo nevěří, že: „U lidí je to nemožné, ale u Boha
je možné všecko“ (Mat 19,26), tak je fakt mimo!!☺

„M“ jako Motto
Znáš nějaký výrok, který tě vystihuje, nebo pod který by ses bez váhání podepsala?

J

á umím něco, co neumíš ty; ty umíš něco, co neumím já – společně můžeme udělat pro Boha něco krásného. – Malcolm Muggeridge

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

D
P

oufám, že budu mít možnost poznat ještě jiné národy, abych
mohla porovnat Čechy s jinými, a tak uznat, co se mi na nás
líbí a co ne.
S: Co se týče Welšanů, Švédů, Kanaďanů a Američanů, tak ti
se mi opravdu líbí☺.
„O“ jako Odpočinek
Jakým způsobem nejraději odpočíváš?

P

ři poslechu hudby, s přáteli nebo s Bohem. Je to nejlepší způsob
relaxace.
„P“ jako Práce
Popiš prosím ve stručnosti kde všude jsi pracovala, čím se živíš teď
a co tvá práce obnáší.

S

vou kariéru jsem začala ve školce, teď chodím do školy, a ještě
nejmíň 6 let asi do školy chodit budu. Co potom... ???
„R“ jako Roční období
Které roční období máš nejraději?

L

éto!!!

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

M

oje poslední splněné přání je ze
17.2.2008 - mohla jsem jít fandit Kanaďanům na „noční hokej“.

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

L

íbí se mi komedie, dobrodružné a romantické filmy.

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

J

ednoho krásného dne jsme při hodině dějepisu trošičku zlobili
jednu naší milou paničelku. Všichni se vesele bavili a paničelka
se na celou třídu rozkřikla slovy: „Přestaňte na mě štěkat!!“ Třída se
utišila, jen já jsem si chtěla vyzkoušet, jak vypadá takové štěkání na
pedagogického pracovníka v praxi, a tak jsem si štěkla: „HAF, HAF!“ To
jsem však ještě netušila, že druhý den o tom bude mluvit celá škola.
„V“ jako Verš
Který verš z Písma tě v současnosti nejvíce oslovuje?

A

č jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přece
v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak
docházíte cíle víry, spasení duší.“ 1. Petrův 1, 8-9
„Z“ jako Zajímavost na závěr
Víš o sobě ještě nějakou zajímavost, na kterou se těmito otázkami
nepřišlo?

M

oooc se modlím za všechny lidi v Hlinsku (ve Walesu, v Kanadě a v Minnesotě:☺)!!! Jak říká Jeff Charles: „Věřte svým
snům! Sněte!!!“ A já jim věřím!

A

ještě jedna zajímavost:
Musím vzdát velký holt mé
sestře, která mi celé toto slohové cvičení opravila.

