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20. 7. 1999 dopoledne  

Proč jsem tady? Proč jste tady vy?
Před 20ti lety jsem přišel do New Yorku, 

kde v mé čtvrti byly beznadějné poměry. 
Prohlásil jsem: “V této generaci to skončí!” 
Jsem frustrovaný z lidí z různých zemí, kteří 
říkají: “To funguje jen v Americe, ale u nás 
ne.” To není americká věc! Až bude Ježíš 
vyvýšený, přitáhne k sobě ostatní. Naším 
úkolem je motivovat armádu mladých mužů a žen po celém světě, aby šli za Ježíšem. 
Vžycky to vyžaduje jednu osobu, aby nastala změna. Je to válka. Musíme to vzít vážně nebo 
jít od toho.  

Moje matka mě nechala sedět na rohu ulice, odešla a už se nikdy nevrátila. Tři dny jsem 
seděl na tom místě - malý chlapec, kterého nikdo nechtěl. Po třech dnech se u mně zastavil 
muž, vzal mě k sobě domů a zaplatil mi cestu na křesťanský mládežnický tábor. Ocitl jsem 
se na podobném shromáždění, jako je toto a seděl jsem vlevo úplně vzadu. Když byla výzva 
pro přijetí Ježíše, šel jsem dopředu. Každé dítě mělo při modlitbě spasení poradce. Já jsem 
měl na sobě špinavé tričko, kalhoty a děravé boty. Žádný poradce za mnou nepřišel. Nikdo 
se se mnou nechtěl modlit. Byl jsem malý chlapec, kterého nikdo nechtěl. A teď stojím na 
druhé straně světa a kážu. 

Tyto tři dny se stanou počátkem něčeho, co ještě nikdo neviděl. Jsi-li připravený, začne 
to právě teď (11:45 - rumunský čas). Tak, jak byl stvořen svět - zázrak se stal z ničeho. Vem 
si jakýkoliv zázrak poté (voda - víno; slepý - bláto) - Bůh vždy použil něco, co už bylo. Bůh 
viděl větší plán, než my vidíme. On vidí větší plán. Buď se ztáhnu zpět, nebo půjdu dál, vždyť 
mám před sebou možná 10 let života. Život je jako mince. Můžeš ji utratit za co chceš. Ale 
jen jednou. Co s tím uděláš, člověče? 

Jenom věci, které jsou vykonány pro Krista, vydrží. Čtyři věci, které kážeme: 

1. God loves me (Bůh mě miluje) 
2. I have sinned (zhřešil jsem) 
3. Jesus died for me (Ježíš za mě zemřel) 
4. I need to decide to live for God (Potřebuji se 

rozhodnout žít pro Boha)

Jste připraveni jít do ulic? Tyto čtyři věci fungují 
všude na světě. 

Alexandr Veliký, který dobyl celý tehdejší známý 
svět, vyslal špehy na výzvědy. Tři muži přišli k řece 
Eufrat. Jejich mapa jim říkala, že na druhé straně 
řeky už není nic. Ale oni viděli, že tam něco je... 
Budeš se řídit tím, co ti říkají ostatní lidé? “Nic tam 
není!” Vždycky musí být někdo první, kdo přejde 



řeku. Kdo udělá krok do té řeky. Před 20ti lety jsem přišel do 
New Yorku, kde jsem neměl nic. Každý si myslel, že jsem se 
zbláznil. V Americe tehdy tyto věci nikdo nedělal. Začalo to tím, 
že se někdo rozhodl vkročit do té vody. Stejně jako Petr, který 
vykročil z lodě do moře.  Vedoucí republikánské armády v Irsku 
se rozhodl držet kvůli svým politickým cílům hladovku a po 43 
dnech zemřel. Co uděláš ty během těchto 3 dnů? Co uděláš 
se svým životem, člověče!? Máme tady geneaci, která umírá 
před našima očima. Nestačí dát letáček na ulici a doufat, že 
si to přečtou. My v New Yorku jsme se v naší části města této 
věci vydali. Je to změna myšlení, lidé! Věřím, že uvidíme vážný 
problém v ďáblově království! Věříte tomu? V pekle znají moc 
dobře moje jméno. Znají v pekle tvoje jméno? Zajímavá otázka, 
že? My jsme ve válce, lidi. Musíme být připraveni v našem srdci, 
v naší hlavě, v našem duchu. Musíme na sebe vzít zbroj. Já 
jsem šílenec, blázen a proto jsem v mnoha televizích.  

Jaký druh lidí vstoupí do řeky? Jestliže dnes vidíš potřebu, tak to je Boží povolání, a 
ty tu potřebu můžeš naplnit. Není lehké otočit volantem auta, když stojíš na parkovišti. 
Je mnohem snažší s ním otočit za jízdy. Musíš někam jít, aby tě Bůh mohl vést. Každý 
má ve svém životě neviditelnou čáru a nikdy ji nepřekročí. Proč? Protože se bojí. 44 letá 
žena opustila USA, překročila tu čáru a přestěhovala se na Haiti. Slouží dětem v džungli. 
Opustila pěkný dům, auto, známé. Jednou večer jedla špagety se sýrem. Musela si na chvíli 
odskočit a položila talíř na stůl. Když se vrátila, tak se znovu zakousla do špaget a všimla 
si, že mají nějakou divnou chuť. Posvítila si a zjistila, že jsou úplně obalené mravenci. Co si 
myslíš, že udělala? Seškrábla mravence a pokračovala v jídle. Jsme s ní dohodnutí, že za 
ní pojedeme, abychom jí pomohli ustanovit na tom místě silnou službu dětem. Ve chvíli, kdy 
překročíš hranici, všechno se změní, tvůj život se změní na věky. Bůh mě nikdy nepovolal 
do služby. Nikdy jsem neslyšel hlas. Jestliže víš proč máš něco dělat, zjistíš také, jak to 
máš dělat! Jestliže nazasáhneš dítě dřív než se stane teenager, tak už je většinou pozdě. 
Amerika ztrácí děti velice rychle. V roce 1963 vláda zakázala modlitby na školách. Vlastně 
Bohu řekla: “Vypadni z našich škol!” Bůh odešel ze škol a ta prázdnota přitahuje všechno co 
je kolem. Byl jsem v parku v Irsku a viděl jsem malé děti, jak měli kameny v rukou, v jejich 

očích byla nenávist, připraveni házet ty 
kameny na protestanty. Zeptal jsem se 
jich: “Proč na ně chcete házet kameny?” 
Nevěděli. Můžeme tuto generaci změnit? 

Co bylo řečeno Abrahamovi - co mu řekl 
Bůh? Poprvé mu řekl, aby obětoval Izáka. 
Po druhé mu řekl: “Nezabíjej svého syna.” 
Dvě rozdílná a vzájemně si odporující 
slova. Abraham posle-chl poprvé i podruhé. 
Kdyby podruhé neposlechl, znamenalo by 
to smrt. A teď Bůh chce mluvit ono druhé 
slovo do tvého života. Co uděláš, až k tobě 
Bůh bude mluvit podruhé? Jsi ochotný 
to druhé slovo přijmout? Jestliže budeš 
konfrontovat tu hranici ve svém životě, 
co budeš dělat? Když každý týden 



navštěvujeme děti, ve větších domech většinou jedeme výtahem až nahoru a poté jdeme 
dolů po návštěvách. Jeden dům je vysoký patnáct pater, a když jsem dorazil do dvanáctého, 
uslyšel jsem dětský pláč.Bylo to patro, kde bydlel jeden z našich spolupracovníků a malý 
chlapec – jeden z těch, kteří se mnou jezdili každý týden autobusem – seděl přede dveřmi 
svého bytu a čekal na maminku, až se vrátí domů.Bylo asi 16:30 a škola skončila před malou 
chvílí.„Proč pláčeš?“ zeptal jsem se. Nikdo jiný tam nebyl a nebyla to dobrá situace.„Moje 
maminka není doma a dnes mi neudělala oběd. Nic jsem nejedl a mám hlad. Nevím, co mám 
dělat.“Vzal jsem jej s sebou do pizzerie a koupil jsem mu kousek pizzy a limonádu. Zůstal se 
mnou po zbytek dne, prošel se mnou všemi návštěvami a poté jsme se navrátili do církve. 
Chlapec mě následoval jako stín.Každých pár minut jsme vytáčeli číslo jeho bytu, abychom 
věděli, jestli se jeho maminka vrátila domů. Bylo asi jedenáct hodin v noci, když se nám ji 
konečně podařilo zastihnout doma. Když jsme chlapce doprovodili domů, matka neřekla ani 
„děkuji vám“ a neprojevila ani malý kousek zájmu o chlapce. Místo toho mu začala nadávat 
a dala mu facku za to, že upoutal pozornost na její hloupost. Vzala chlapce a táhla ho pryč. 
Chlapec se otočil a řekl: “Miluji tě, pastore Bille.”Utratit život můžes za co chceš, ale jen 
jednou!        

20.7.1999 večer

Kam během této konference směřujeme? O čem dnes večer 
budeme mluvit? O tom nejdůležitějším poselství, o jakém bych 
chtěl kázat. Na jedné konferenci mě zastavil mladý muž, který 
se rozplakal a řekl, že chce být mocný Boží muž, ale neví co k 
tomu potřebuje. Měl touhu dělat něco pro Boha, ale z nějakého 
důvodu si myslel, že na to nemá. Ten muž byl z té konference 
poněkud zklamaný. 

Co k tomu potřebuješ? Během svého života jsem sloužil po 
boku nebo jsem se setkal s mnoha Božími muži (Benny Hinn, 
Billy Graham, Yonghi Cho) Od každého z těchto mužů jsem se naučil něco, co měli všichni 
společné - všichni začali sloužit jako obyčejní lidé. Jako muži s touhou sloužit Bohu. Byli 
ochotni vzít svoji neschopnost a změnit ji ve schopnost.

Poté, co jsem byl spasen, bydlel jsem ve skladišti církve. Jedna sestra mi každý den nosila 
jídlo. Jedl jsem jedno jídlo denně na zemi jako pes. Moji rodiče byli alkoholici. Před 8 lety byla 
moje matka nalezena mrtvá na ulici. Mám mnoho důvodů být naštvaný na rodiče, možná i 
na Boha . Ale já jsem se nevzdal. Co udělá velkou Boží ženu, či muže - musí umět kázat, 
pocházet z křesťanské rodiny? Viděl jsem na pódiu v církvi spoustu lidí, kteří dělali věci, které 
jsem já dělat nemohl. Když jsem poprvé mluvil na pódiu, udělal jsem ze sebe blázna. Škoda, 
že jste neznali Billiho, jaký byl dřív.  Prodělal jsem 3 operace s obličejem. Jako dítě jsem se 
velice styděl za to, jak vypadám - chodil jsem neustále se sklopenou hlavou.Co udělá velkého 
Božího muže?II. SAM. 23:1,8-20David seděl v jeskyni na konci svého života a mluvil sám k 
sobě. Já to dělám teď taky a sám si i odpovídám. David je obklíčen Filištínci. Je s ním pár 
mužů. Dívá se zpět na svůj život. Měl ve svém životě věci, které byli hodně vysoké a některé 
hodně nízké. Vztahy s druhými lidmi jsou to nejdůležitější, co máš ve svém životě. Já jsem 
neměl rodiče, kteří by se o mně starali. Ale já jsem se musel rozhodnout. Neměl jsem šanci 
mluvit se svou matkou, než zemřela, to mě naštvalo. David přemýšlí v té jeskyni. 

Je tu něco, co se můžeme naučit o tom, kdo to je udatný Boží muž. Některý z nich zabil 800, 
jiný 300 mužů v boji (chtěl bych jednoho do N.Y. jako ochranku). Je to docela zvláštní skupina 
mužů.Nedivím se tomu mladíkovi na konferenci v Malajsii, že byl zklamaný. Když se podíváš na 
Davidovy muže, tak se s nimi namůžeš srovnávat, že jo?Ale je zde také příběh o třech mužích, 



kteří přinesli Davidovi vodu. Jak se tito tři muži dostali na seznam hrdinů? Vzdyť nezabili ani 
800 ani 300 mužů. David, zatoužil po té vodě. Jeho život končí, sedí v jeskyni a touží, aby mu 
někdo dal napít vody ze studny, ze které pil jako malý kluk. Připomíná mi to část mého života, 
kdy bylo všechno jinak. Když jsem byl malý kluk, hodně jsem četl a chodil do knihovny. Byly to 
moje šťastné chvíle. Jednou do roka se jezdím dívat na místo, kde jsem si ty knihy četl. Jednou 
do roka také přijedu na místo na rohu ulice, kde mě opustila jako chlapce moje matka a strávím 
tam noc. Pomáhá mi to, abych nezapomněl na to dobré i špatné.David v té jeskyni nemluvil k 
těm třem vojákům, ale sám k sobě. Ti muži se museli probojovat ke studni a zpět. Jeden z těch 
tří mužů musel cestou zpět nést ten pohár s vodou. Bylo to něco po čem David jenom TOUŽIL. 
Oni milovali krále tak moc, že nebyli pohnuti jen jeho slovy a příkazy, ale touhami jeho srdce. 
Nebylo jim to přikázáno. Nezajímali se jenom o jeho rozkazy, ale o jeho nejvnitřnější přání. 

Až se vrátím z této konference, otevřu si ledničku a vezmu mléko, které mám nejvíc 
rád a hrozny. Vím, že tam na mě budou čekat. Proč? Mám totiž kolem sebe čtyři ženy, 
spolupracovnice, které dobře vědí, co mám nejraději. Nemusím jim nic říkat. Tak jako ti tři 
muži s číší vody. 

Jestliže se najde pár křesťanů, kteří budou milovat Krále natolik, a pokusí se zjistit po čem 
touží, co skutečně chce...“Nebudu tu vodu pít, obětuji jí Hospodinu,” řekl David. Proč ji David 
nechtěl? To nedává smysl! Možná to nedává smysl tobě, ale králi ano. David byl pohnutý 
ne tím, co pro něj ti muži udělali, ale PROČ to udělali, jejich sebevydáním. Co opravdu 
děláš pro Boha, co je tvoje motivace? “Proč to pořád děláš?” ptají se mně v televizi. Proč jsi 
přišel na tuto konferenci.?Sebevydání těchto mužů, pro které to udělali. TO ZNAMENÁ BÝT 
SLUŽEBNÍKEM. 

Kázal jsem na konferenci a seděl na pódiu. Lidé vyplňovali kartičky se sliby víry na misii. 
Vzadu seděl 15ti letý chlapec na vozíčku, snažil se zvednout svoji ruku, aby od uvaděče 
dostal kartičku. Vzal pero, ruka se mu tolik třásla, ale napsal, že tento rok dá 100 dolarů na 
misii. Uvaděč tu kartu dal k sobě do kapsy, protože si myslel, že ten chlapec na to nebude 
mít. Ale ten chlapec nebyl hloupý a viděl, že ta suma nenaběhla na obrazovce. Šel tedy za 
pastorem. Pastor toho chlapce povzbudil, že to dokáže. Každý den ten chlapec na vozíku 
jel na okraj dálnice, v ruce měl hůl s 
hřebíkem na konci, na který napichoval 
plechovky, které dával do vozíčku 
za sebe a vozil je do sběrny. Také si 
na vozíček přidělal klakson, jezdil po 
sousedství, když zatroubil, lidé mu nosili 
staré noviny. Večer před domem prodával 
limonádu, kterou připravovala jeho 
maminka. Po roce přijel za pastorem, 
na kolenou měl dřevěnou krabici, která 
byla naplňená mincemi 100 dolarů. Řekl 
jenom: “Dokázal jsem to.” Když odjížděl, 
uprostřed parkoviště spadl z vozíku a 
umřel  na infarkt. 

Co je tvoje motivace? Proč se připravuješ na misijní výjezd? Jak mohli ti tři muži slyšet, 
co si David říkal pro sebe? Myslím, že seděli dost blízko, aby slyšeli to, co nemohli slyšet 
ostatní. Lidé o mně říkají, že vedu osamělý život, ale není to pravda. Večer, když se jiní lidé 
dívají na televizi, já jdu na balkón v hotelu a jsem velice potichu. Poslouchám ty věci, které 
nikdy nebyly řečeny. Proto jsem nikdy neslyšel žádný hlas, nepotřeboval jsem žádný blesk 
z nebe, jako znamení, že mě Bůh povolal do služby. Miluješ Ho? Znáš Ho? Buď potichu a 
naslouchej Mu.



21.7.1999 dopoledne 

Půjdeme na jinou úroveň. Minulý večer byl jenom úvod. Mluvili jsme o motivaci - proč jsme 
tady. Opustíš tuto konferenci a buď budeš mít úspěch nebo ne. Záleží to na tvojí motivaci. 
Chci vám dát nějaké principy pro vaši práci.  

Bůh nám dal dvě uši a jedna ústa, abychom mohli více poslouchat, než mluvit. Mnoho lidí 
mluví prázdná slova o ničem. Jací lidé změní zemi? Jací lidé způsobí změnu? Jestliže lidé 
nevidí jak jsi nadšený a po čem toužíš, tak nikoho nezískáš. Musíš mít takové nadšení pro 
věc, že o tom musíš stále mluvit a hoří to ve tvých kostech. Mnozí služebníci, když se s nimi 
setkáš, tak mluví o svých osobních věcech, o tom kde si nakupují šaty, kde byli na dovolené. 
Ale pojďme raději mluvit o nějakém rozkládacím pódiu, o nových nápadech, jak zasáhnout 
ztracené. Jestliže chci udělat nějaký rozdíl v této generaci, musím si dát pozor s jakými lidmi 
trávím svůj čas. Máme 110 lidí zaměstnaných na plný úvazek a 420 dobrovolníků. Z těch 
110 lidí je asi 7 - 8 nepříliš pozitivních. Vždycky trav čas s pozitivními lidmi. Hlupák přitahuje 
hlupáky, negativní lidé negativní a chytří s hlupáky nejsou. Musíš tomuto porozumět velice 
jasně. Jsou to biblické proncipy. Jak tedy poznáš ty pozitivní lidi, kteří chtějí něco dělat? 
Musíš políbit hodně žab, něž najdeš prince. Trvá to nějaký čas. Velcí lidé mluví o nápadech, 
dobří lidé mluví o věcech a špatní lidé mluví o druhých lidech. Mám dva dary, řídím autobus 
a naštvávám lidi. Moje práce tady je profackovat vás, abyste viděli ty věci, které jsou 
kolem vás. Proč chce Bůh zasáhnout lidi skrze lidi? Přemýšlejte o tom. Nechci prostě být s 
hloupými křesťany. Hodně lidí bylo v křesťanství zraněno a říkají nepěkné věci o druhých 
lidech. Když jsem přijal Krista, bydlel jsem v církvi a můj pastor se o mě postaral. Později 
spáchal sebevraždu a bylo to kvůli zlým křesťanům. 

Než však budeme dělat změny, musíme všemu rozumět. Půjdeme na novou úroveň ve 
třech věcech: 

1. nová úroveň komunikace. 83% toho, čemu se lidé naučí, přichází skrze zrak. Nejchudší 
vyučování je tehdy, když někdo pouze mluví. Kouzlo s červeným kapesníkem - nová úroveň 
komunikace. Nestačí jenom mluvit, musí to být vidět v našich životech. Komunikace znamená, 
když lidé vidí pravdu, nejenom ji slyší.To, že ty víš o čem mluvíš, automaticky neznamená, 
že ostatní ví i čem mluvíš. Chceme-li změnit města, musíme jít na novou úroveň komunikace 
- vizuálně kázat evangelium.

2. nová proveň péče o druhé. Každý týden létám v letadle a letušky mě vždy pečlivě 
obsluhují, nosí mi buráky a ubrousky. Jednou jsem po letu zjistil, že se mi ztratily dva kufry 
a přišel jsem za letuškou, která mě ještě před chvílí obsluhovala. Ta mi ale odmítla pomoci. 
Nebyla to součást její práce. Příjemná “buráková lady” se změnila v démona. Někteří z vás 
se asi naštvou, ale víte kteří lidé se nejméně starají o druhé? Křesťané! Vzpomeňte si když 
přinášeli děti k Ježíši, že to byli učedníci, kteří jim v tom bránili.

3. nová úroveň sebevydání. Někteří z nás máme problém s dlouhodobým sebevydáním. 
Například navštěvovat stejné děti každý týden, to stojí nějaké sebevydání tomu místu a určité 
skupině lidí. Příběh o kuřeti a praseti:Kuře a prase šli po ulici a kuře uvidělo bezdomovce. 
Bylo pohnuté slitováním a chtělo mu pomoci. Chvíli přemýšlelo a řeklo: “Uděláme mu šunku 
s vajíčkem.” Prase řeklo: “Počkej, pro tebe to je maličkost, ale pro mě je to opravdová oběť.” 
I my takhle chodíme do církve, na konference a všude necháváme svá vajíčka (“Bůh tě 
požehnej”). Ale my mluvíme o novém sebevydání, o zaplacení ceny. Ženy se chodí rády 
dívat po výkladech obchodů. Když uvidí pěkné šaty ve výloze, tak se na ně jdou dovnitř 
podívat. Co je první věc na kterou se podívají, když jim šaty přinesou? Cenovka. Potom 
většinou nechají šaty zase odnést zpět. Změnila se jejich touha mít ty šaty? Ne. Jen nechtěly 
zaplatit cenu. Dnes budem trošku mluvit o té cenovce, protože musíš vědět, jak to prakticky 
funguje.



TÁŇA: Děti nechtějí jít jen tak 
do církve, musíš přijít a vzít je 
tam autobusem. Děláme také 
pouliční nedělní školy. V sobotu 
v 6:00 vstáváme a čistíme 
našich 50 autobusů. V 8:00 se 
v círky modlíme za děti. V 8:50 
autobusy vyjíždí pro děti. Máme 
tři schromáždění až do večera a 
do postele se dostanem až kolem 
23:00. Na shromážděních máme 
od 6 000 - 10 000 dětí. 3 - 6ti leté 
děti mají zvláštní program. Hlavní 
program je pro děti od 7 -12ti let. 
Před programem je důležité mluvit s dětmi. Pohladit je, obejmout je, protože to doma nemají. 
Když Táňa přišla do N.Y. a nastoupila do pouliční nedělní školy, bála se lidí a stát před lidmi. 
Každý den jsme na jiném místě, kam se vracíme každý týden. Máme 5 náklaďáků a 40 
stanovisť. Na pouličním shromáždění se může stát cokoliv. Kdykoliv půjdeš ven, tak tě Duch 
svatý povede. Mám asi 300 dětí, které navštěvuji a skze tyto návštěvy s nimi buduji vztahy. 
Ten úspěch není kvůli programu, ale kvůli těm vztahům. Návštěvy jsou ten klíč. V Brooklynu 
nemáme žádný volný den.

BILL: Pokud máš strach kázat nebo mluvit, tak ten strach budeš mít jenom, když půjdeš 
poprvé. Když se Ježíš zjevil učedníkům poprvé po svém vzkříšení, řekl: “Pokoj vám, nebojte 
se.” Když se jim zjevil podruhé, řekl jen: “Pokoj buď s vámi.” Každý týden navštívíme 23 000 
dětí. Jestli chceš bavit děti, mušíš vědět jakou jim máš dát návnadu. Všechny věci , které 
jsme vytvořili, byli vytvořeny na základě potřeb. Dnes mluvíme o sebevydání. Není to žádná 
hra, lidi. Existuje zde cenovka. Život je jako mince, můžeš jej utratit za co chceš, ale jen 
jednou. 

21.7.1999  večer 

Chtěl bych mluvit o normálních lidech, se kterými se můžeš srovnávat. Jsou dvě nejtěžší 
věci na světě. První je začít něco a  druhá dokončit to.  

Před 20ti lety bylo pro mě těžké se přestěhovat do N.Y., ale nejtěžší věc bylo dokončit 
to.Jednou jsem po konferenci spěchal na letiště a na cestě k taxíku mě zastavil vedoucí 
mládeže se slzami v očích. Zeptal se mě, jestli na něj nemám chvilku čas. ”Dvě minuty”, 
odpověděl jsem. Zoufale se mě zeptal, co je ta nejdůležitější věc, kterou si má z této 
konference zapamatovat. Řekl jsem mu, jen: “Luk. 17:32”, a utíkal jsem na taxík. V tom verši 
jsou jenom tři slova. Pamatuj na Lotovu ženu! Proč nám to Ježíš říká? Ježíš tam o něčem 
vyučuje a najednou se zmíní o Lotově ženě. A to přitáhlo mou pozornost. Našel jsem potom 
něco, co je velice důležité. Můžeme se naučit lekci o tom, co máme dělat, aby bylo změněno 
město. Historie se opakuje.  

Jednou se Lot pohádal s Abrahamen, potom se rozdělili a každý šel jiným směrem. Lot 
postavil svoje stany naproti Sodomě. Každé ráno i večer Lot ze svého stanu viděl Sodomu a 
všechny ty nečisté aktivity, které tam byly. Sodoma byla centrem homosexuálů. Přes všechen 
ten hřích se Lot nastěhoval do města. Proč? Můžete se totiž na něco dívat tak dlouho, až tě to 
začne ovlivňovat. Dejte si pozor na co se díváte, lidi. Lot se stal součástí toho systému. Když 
se Bůh rozhodl město zničit, přišel za Lotem anděl a řekl mu: “Opusťte toto místo a neohlížejte 
se zpět.” Utíkali ven z města a na okraji Sodomy se Lotova žena otočila a proměnila se v 



sochu ze soli. Takchle se o tom většinou káže. Ale tak se to nestalo. Lot a jeho rodina utíkali 
do jiného města, Ségor, které bylo vzdálené 47 mil. Lotova rodina přišla do Segor. Lotova žena 
přišla až na hranici města Ségor, nikoliv Sodomy, když se obrátila. Skoro dokázala dojít do 
Segoru. Skoro poslechla Boha, aby udělala co jí řekl. Skoro není však dostatečně dobré. Ona 
skoro naplnila Boží vůli. 47 mil, to znamená 3,5 dne cesty. Měla dost dlouhou dobu na to, aby 
o všem přemýšlela. Bylo něco v tom městě, něco v jejím životě, co nebyla ochotná pustit.Tam 
vzadu bylo něco, co jí táhlo zpět a ona věděla, co to je.  

Na jedné konferenci seděla v první řadě dívka, která usedavě plakala. Po shromáždění 
přišla za mnou, že se mnou chce mluvit. Již od dětství věděla, že ji Bůh povolává být 
misionářkou. Snažila se žít čistým životem, pak se najednou náhle zamilovala, otěhotněla a 
prodělala nelegální potrat. Když se po tomto zákroku probrala, byla v místnosti sama, chtěla 
si opláchnout oblyčej v umyvadle a když chtěla vyhodit ručník, podívala se do odpadkoného 
koše. Leželo tam její mrtvé dítě s rozdrcenou hlavičkou a useklými ručkami a nožičkami. 
Zeptala se mě, jestli ji Bůh může odpustit. Řekl jsem jí: “Jistě, když za ním přijdeš, tak ti 
odpustí.” Zeptala se mě: “Mohu pro Boha dělat stejným způsobem to, k čemu mě povolal?” 
“Nikdy”, odpověděl jsem. Potom mě ještě řekla jednu věc: “Ale skoro jsem to dokázala, že 
ano?” “Skoro.“ 

Nemáš vůbec právo na svůj život. Musíš říct: “Bože, zlom mě jako ty ryby a chléb.” Dnes 
mluvíme o radikálním křesťanství, o radikálním sebevydání.       

22.7.1999 dopoledne 

Včera jsme hovořili o nové úrovni komunikace, péče o 
druhé a sebevdání.  

Když chceme způsobit rozdíl, jaký druh lidí to vyžaduje? 
Jaký druh lidí může jít na tyto nové úrovně komunikace, 
péče a sebevydání?  

Jsme tvořeni ze zvyků, rádi děláme věci znovu a znovu, 
což je naneštěstí pravda i o církvi.Změny, které pak 
přicházejí jsou bolestivé a dlouhodobé. Návyky jsou těžko 
změnitelné. Musíš jít na novou úroveň. Získáš-li něco,co 
jsi nikdy předtím neměl, budeš muset potom dělat něco, 
co jsi předtím nikdy nedělal.Test pro blázny - v mítnosti 
plné vody, kam přitéká voda. Dají jim mopy a kdo začne 
mopovat, místo toho, aby zavřel kohoutek, tak tam ještě 
zůstane. To je obrázek cirkve. Mnoho lidí říká, že chce získávat lidi pro Krista. Do jedné 
církve přišly děti; poté byl koberec špinavější i toalety a věci v církvi již tolik nevoněly. Proto 
se církev rozhodla, že tam děti už nechtějí. Tak jaký druh lidí přinese tu změnu do církve? 
Jenom pojištění našich autobusů stojí 1,5 mil. dolarů ročně. Nikdy nikdo nedělal něco 
takového jako já. To chce jít na novou úroveň.

1. Potřebuješ nový způsob myšlení, mentality. Neobviňuj nikoho jiného za negativní věci, 
ani v církvi, ani ve městě. 

V roce 1963 Bůh odešel ze škol, to prázdné vakuum se časem naplnilo tím, co je kolem. 
Je třeba vzít ty děti, dokud jsou malé.  

Musel jsem vyjít ze své krabice a to je život. Většina křesťanů nikdy nezjistí, že může vyjít 
ven. Uvnitř se totiž cítí bezpečně. Neznáte to, co je tam venku. Musíte jít na novou úroveň 
myšlení. Můžeš si dokonce udělat krabici sám pro sebe a to je horší. Mušíš začít u sebe a 
získat novou mentalitu.



2. Musíš získat novou motivaci, pokud chceš jít na novou úroveň. Jestliže víš, proč děláš 
nějakou věc, ty sám také zjistíš, jak to máš dělat. Před 20ti lety jsem byl motivovaný, měl 
jsem něco v srdci, chtěl jsem dělat nové věci jinak.  

Vymysleli jsme program nazvaný Místní biblický klub. Pozval jsem si na pomoc několik 
výrostků, přišli jsme do určité čtvrti, kde bylo nějaké prázdné prostranství a vybudovali 
tam barevné pódium. Těmito venkovními shromážděními jsme upoutali pozornost dětí. 
Měli jsme jednoduchý plán. Chtěli jsme je učit biblické lekce, co nejvíce je zaujmout, aby 
přišly do naší nedělní školy a potom pokračovat s následnou péčí.Některé sestry v církvi 
vytáhly šicí stroje a vyrobily klaunské obleky. Potom jsme našli velkou lepenkovou krabici 
od ledničky, udělali do ní díru a natřeli jsme ji zářivými barvami. Připevnili jsme k ní malou 
oponu a poté jsem hrál svou vlastní loutkovou imitaci Syd a Mary Kroftových.Pamatuji si 

na den, kdy jsme náš loutkový experiment 
zkoušeli poprvé. Bednu od ledničky jsme 
postavili na kopec a děti jsme posadili na 
zemi pod kopcem. Myslel jsem si, že to je 
výborný nápad. V určitý moment programu 
jsem vyšplhal do bedny, abych vykonal své 
loutkové představení. Avšak do krabice, ve 
které jsem seděl, se opřel prudký závan větru 
a převrátil ji. Skutálel jsem se z kopce mezi 
křičící a rozradostněné děti. Byl jsem otřesen, 
ale ony tleskaly. Myslely si, že to bylo součástí 
programu. V tomto okamžiku by si mnoho 
lidí řeklo – tohle prostě nefunguje. Musíme 
být mimo Boží vůli.Příští den jsme se vrátili 
na stejné místo a já jsem dal na bednu dva 
kusy betonu. Zástup kolem rostl. Třetí den, 
v pátek, se sešlo více než sto dětí a zpívaly, 
dívaly se na loutkové divadlo, hrály biblické 
soutěže a slyšely poselství evangelia.Poté 
jsem udělal něco, co jsem nikdy před tím 
ve svém životě neudělal. Zeptal jsem se 
dětí, jestli chtějí přijmout Ježíše do svého 
života. Byl jsem velice překvapen, když jsem 
viděl, že více než polovina dětí zvedla ruku. 
Nevěděl jsem, jak mám pokračovat, tak jsem 

dělal to, co dělal pastor Rippy v církvi. Požádal jsem je, aby sklonily své hlavy a vedl jsem 
je v modlitbě hříšníka.Potom jsem se jich zeptal: „Kolika z vás se líbil tento biblický klub? 
“Všechny děti zvedly ruku. „Kolik z vás by přišlo do nedělní školy, kdybychom ji dělali stejným 
způsobem? “Znovu se všechny ruce natáhly k nebi.„Kolik z vás by se mnou jelo tento týden 
Volkswagenem do nedělní školy?“Všechny řekly ano.Než si to mohly rozmyslet, řekl jsem 
jim: „Pokud to myslíte vážně, postavte se do řady a my si vezmeme vaše adresy.“ Příští 
den byla sobota, tak jsem jim řekl: „Řekněte rodičům, že se u vás zítra zastavíme, abychom 
se dozvěděli, jestli s námi můžete tento týden jet do nedělní školy.“Náš tým dobrovolníků 
si rozdělil adresy dětí a navštívili jsme osobně všechny doma. Většina rodin, které jsme 
navštívili, nechodila do žádné církve.První neděli jsme do nedělní školy přivezli třicet šest 
dětí. Když se dodávka vrátila na církevní parkoviště, měla dvě propíchnuté pneumatiky. Byl 
zde nějaký protitlak, ale byli jsme na cestě, abychom vybudovali dynamický program pro 
získání mladých lidí.



Bylo mi 19 let, když jsem začal. I když to první divadlo dopadlo, tak jak dopadlo, šel jsem 
tam znovu - získal jsem další, novou motivaci. 

Jestliže nepřemýšlíš a nechováš se stejně jako jiní lidé, tak si myslí, že jsi blázen. Dělal 
jsem třídenní testy u psychiatra. První den jsem to zvládl v pohodě. Druhý den jsem to také 
zvládl. Třetí den jsem se rozčílil - přece mi nechtějí říct, že jsem normální!? 

Získáš-li novou mentalitu, novou motivaci, tak automaticky získáš také nové metody. 
Poselství se nezměnilo, ale změnily se metody. Jestliže se rozhodneš jít na novou úroveň, 
budeš se dívat zpět na tuto konferenci a pamatovat si, co zde udělal Bůh. 

Jákob,když zestárnul, tak před smrtí žehnal své syny. Je psáno, že při tom ležel na 
vrcholku své hole. Jak mohl oběma rukama žehnat a jestě se opírat o hůl? 

Jednou jsem kázal v jedné církvi. V pastorově kanceláři byla podivná hůl. Byla celá 
pokryta zářezy a značkami. Zeptal jsem se ho, co to je. Řekl, že to je replika Mojžíšovy hole. 
Pak mi vysvětlil, proč je na ní tolik značek. Když se mladý chlapec stal mužem, dostal hůl, 
která byla napuštěná nějakou chemikálií, aby mu vydržela celý život. Neměly tehdy žádné 
deníky, kdykoliv se stalo něco důležitého v jejich životě, udělali zářez na holi. Hůl = deník. 
Hůl se stala reprezentací života toho člověka. Hůl Mojžíše - když rozdělil moře: Měl za zády 
tři miliony lidí, kteří mu věřili. Bůh se ho zeptal: “Co držíš ve své ruce?” On odpověděl: ”Hůl.” 
Bůh řekl: “Odhoď ji!” = vezmi svůj život a odhoď ho. Jenom pokud jsi schopen položit svůj 
život, budeš schopen vzít ho zpět a vše, co ti Bůh slíbil.  

Proč si David, když šel bojovat s Goliášem, vzal hůl a odhodil ji? Bible říká, že zabil 
medvěda a zabil lva. Kameny a prak byly dobré, ale byly nedostatečné. Byla to ta největší 
bitva v jeho životě - mohl padnout. Tou holí si připomínal, jak mu Bůh pomohl předtím. 
Jestliže pomohl tehdy, může i nyní. (Tvoje hůl mě potěšuje - nebudu se bát jít údolím stínů 
smrti).2. královská 4 - Elizeus posílá svého služebníka Gézu, aby vzkřísil mrtvé dítě. Géza 
vzal Elizeovu hůl a jenom ji dal na tvář dítěte. Dítě se neuzdravilo. Přišel Elizeus a dítě se 
uzdravilo. Proč to nefungovalo Gézimu? Protože nemůžeš vzít život a zkušenosti jiného 
člověka. Musíš vzít svoje vlastní zkušenosti, vzít svoji vlastí víru a potom to bude fungovat. 
Pamatuji si všechny věci, které mi pomáhaly projít. I ty si po této konferenci zaznamenej tyto 
věci na svoji hůl (poznámky v Bibli), nikdy totiž nevíš, jak na tebe ďábel zaútočí, pak ti hůl 
pomůže tím projít.       

22.7.1999 večer

”Rád bych s vámi mluvil v soukromí,” řekl 
mi baptistický pastor. Oh, pomyslel jsem 
si. Právě jsem skočil kázání na biblické 
konferenci a stál jsem za stolem se svými 
knihami. Podobné prosby jsem slyšel již 
dříve. V mém případě to většinou znamená, 
že je na mě někdo naštvaný.Mám takový 
dar. Naštvat lidi. Mám vlastně dva dary. 
Naštvávám lidi a řídím autobus nedělní 
školy v nejvíce násilném a zločinem 
prolezlém okolí vnitřní části New Yorku. 
Jsem dobrý v obojím.Sedli jsme si s tím 
pastorem dozadu téměř prázdného sálu. 
“Chci Vám položit otázku a nechci, aby 
jste mi dal ‚správnou’ odpověď,” začal. 



Věděl jsem, co tím myslí: nechtěl standardní odpověď. To znělo dobře - věděl, že nedávám 
standardní odpovědi. Možná proto jsou na mě lidé stále naštvaní.Potom se ke mě naklonil 
a zeptal se: “Opravdu si myslíte, že jeden člověk dokáže způsobit změnu?” To byla jedna 
z nejostřejších otázek, na které se mě kdy kdo zeptal. “Může jednotlivec způsobit změnu v 
tom, čemu říkáme křesťanství,” pokračoval, “anebo je to jenom něco, co říkají lidé jako jste 
vy, lidem jako jsme my, abyste nás přiměli k tomu, abychom něco začli dělat?” Odpověděl 
jsem jediným možným způsobem. “Vrátím se k vám zpátky,” řekl jsem.Když někomu řeknu, 
že se k němu vrátím, udělám všechno, co bude v mých silách, abych to dodržel. Vrátil jsem 
se tedy domů, do skladiště, kde bydlím, v Bushwick/Bedford-Stuyvesantské části Brooklynu - 
prohlášené New Yorským zdravotním oddělením za místo, kde je největší pravděpodobnost, 
že budete zastřeleni - a otevřel jsem si svoji Bibli v knize Numery, 16. kapitole.Tato pasáž 
Písma pojednává o neobvyklé události v historii Izraele. Izraelci si opět stěžovali, což dělali 
často. Nezáleželo na tom, jak byli zaopatření, nezáleželo na tom, kdo byli jejich vedoucí, 
nezáleželo na tom, v jaké situaci se zrovna nacházeli; Izrelci nebyli nikdy spokojeni. Tentokrát 
byli znechuceni vedením Mojžíše a Árona, kteří se je snažili udělat více duchovními, než oni 
sami chtěli být. To známe, že? Úkol Mojžíše a Árona v knize Numery 16 se dá srovnat s prací, 
kterou dělám v New Yorku. Před 16-ti lety jsem založil Metro Ministries na místě, kterému se 
říká “americká válečná zóna”.Byl jsem dvakrát pobodán a zbit. Naše budovy byly vypáleny. 
Autobusy naší nedělní školy byly vyhozeny do povětří. Moji zaměstnanci byli přepadeni, 
znásilněni, někteří dokonce zabiti. To není žádná televize, to je opravdový život.Přesto jsme 
zůstali. A proto, že jsme zůstali, sloužíme nyní více než 20.000 dvanáctiletých nebo mladších 
dětí, teenagerům, a dospělým v tuctech stanovištích po celém vnitřním městě. Milujeme je, 
navštěvujeme je a vyučujeme je o Ježíši Kristu. To, s čím tady jednám není problém gheta. 
Je to problém lidí. A lidé jsou stejní na celém světě - nyní, stejně jako v dobách Bible.Izraelci 
se v knize Numery 16 rozhodli, že svrhnou Mojžíše a Árona. Byla to všeobecná vzpoura. 
Na jedné straně stálo vedení, na straně druhé několik milionů nešťastných Židů. Bůh se 
rozhodl, že čeho je moc, toho je příliš. Ti lidé si vybrali špatný den pro vzpouru. Najednou 
se přes ně převalila vlna smrti a 14.700 z nich zemřelo.Pro většinu lidí znamená 14.700 
jenom číslo. Většině z nách chybí možnost srovnání - je to pro nás jen jedna ze statistik. Ale 
Izraelci tam tehdy viděli, jak 14.700 lidí zemřelo ošklivým způsobem.Osobně jsem viděl 19 
vražd. Když vidíš záblesk vycházející z pistole a díváš se, jak někomu ustřelí hlavu, změní 
to způsob, jakým se díváš na život a službu. Dá ti to možnost srovnání. Možná právě v této 
věci to americká církev minula. Nemusíme se dívat, můžeme se odvrátit. Pamatujete si na 
občanskou válku ve Rwandě před několika lety? Naráz tam bylo rozsekáno a hozeno do řeky 
800 lidí. Z helikoptéry tehdy někdo natáčel televizní kamerou břehy této řeky. Když jsem se 
díval na tu strašnou podívanou, přemýšlel jsem o tom, na kolik mrtvých lidí se může člověk 
dívat a jak dlouho.Západní křesťané s tím přijdou do styku jen zřídka. Jestliže je pohled příliš 
ohromující, jednoduše změníme kanál.Rozhodl jsem se žít v ghetu v Brooklynu, přestože 
jsem mohl žít kdekoliv jinde ve Spojených Státech. Proč jsem to udělal? Protože když vyjdu 
ráno ze svého skladiště, vidím destrukci; a ta nemizí. Je to naléhavé. Prostitutky a bufeťáci 
jsou moji přátelé. Každé úterý večeřím s nějakým bezdomovcem. Nedělám to pro ně, ale 
pro sebe. Spojuje mě to s naléhavostí situace.Proto také stále řídím svůj vlastní autobus. 
Metro Ministries organizuje největší nedělní školu ve Spojených Státech. Já jsem ředitel 
této organizace, takže proč bych měl stále řídit vlastní autobus? Dělám to kvůli sobě.Když 
se přiblížíš tak blízko ke smrti, něco se s tebou stane. Nutí tě to jednat. Říkám tomu tíha 
pravdy. Když uvidíš pravdu a náhle (snad poprvé) si uvědomíš, že je to skutečně pravda, 
potom víš, že musíš reagovat. To v tobě způsobí nutnost. Samozřejmě, že většina z nás se 
nechce dostat tak blízko.Mojžíš a Áron viděli zemřít tisíce lidí. Byli dostatečně blízko, aby to 
viděli, slyšeli a cítili. Situace byla naléhavá a oni věděli, že musí reagovat. Mojžíš se otočil k 



Áronovi a zakřičel na něj: “Běž k oltáři! Udělej něco!” Mojžíš nevěděl přesně, co mají dělat, 
věděl jen, že je potřeba něco udělat. Áron utíkal, popadl kadidelnici, vzal oheň z oltáře a 
vyběhl do davu umírajících lidí. Písmo nám ukazuje, že se stala úžasná věc: “Postavil se 
mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila” (Num. 16:48, Ek). Nepřehlédni to: kde stál, tam 
se smrt zastavila.Otázka, na kterou se zeptal baptistický pastor zněla: “Může jeden člověk 
způsobit změnu?” Bylo to Áron sám, kdo držel kadidelnici s ohněm a stál mezi živými a 
mrtvými. Nebyl to sbor. Nebyl to žádný výbor. Byl to jeden člověk.To je způsob, jakým to 
vždycky fungovalo: jeden muž nebo jedna žena s ohněm ve svých kostech reagovali jediným 
pro ně možným způsobem na naléhavost, která je bila přímo do očí.Před nedávnem byly dvě 
dobrovolnice na pravidelné návštěvě některých dětí z naší nedělní školy v Jižním Bronxu. 
Chtěly zkontrolovat jednu malou dívku a jejího bratra. Té dívce bylo kolem 7 let a chlapec 
byl asi o rok mladší. Nedá se říct, že by byli mentálně postižení, ale vyvíjeli se “pomaleji”. 
Nedělní školu navštěvovali pravidelně. Tento týden poprvé nebyli na shromáždění.Dvě ženy 
zaklepaly na dveře bytu, kde děti bydlely se svojí matkou. Televize byla puštěná, ale nikdo 
se neozýval. Zaklepaly tedy u sousedů, myslely si, že by mohli vědět, co se děje. Znovu 
žádná odpověď. Potom se vrátili k bytu dětí a klepaly hlasitěji. Tehdy ucítily zvláštní zápach. 
Ustarané zavolaly domovní policii ze 44. obvodu, ti přijeli a rychle rozhodli, že vniknutí do 
bytu je opodstatněné. Za použití 6 stop dlouhého ocelového beranidla vylomili dveře.Scéna 
uvnitř bytu vypadala jako noční můra. Matka ležela mrtvá na podlaze. Obě děti seděly poblíž. 
Snědly už každý kousek jídla, který doma našly. Nyní starší sestra trhala na kousky krabici 
od obilnin a spolu se svým bratrem jedli lepenku.

O dva týdny později mě zavolal detektiv z tohoto 
obvodu. “Nebyly tam otisky prstů, takže asi nikdy 
nezjistíme, kdo tu matku zabil,” řekl, “ale to není 
to, proč vás volám. Už jsem v tom obvodu 18 
let,” řekl, “viděl jsem autobusy a náklaďáky vaší 
nedělní školy, ale nikdy jsem se nikoho nezeptal, 
co vlastně děláte. Potom jsem mluvil s jedním z 
těch, kteří tehdy vyráželi dveře bytu. Říkal, že vaše 
ženy šly přímo dovnitř, posadily se na pohovku a 
když se posadily, ty malé děti pospíchaly přímo 
za nimi. Potom je vaše ženy objaly a postaraly 
se o ně.” Na chvíli se odmlčel. “Neco takového 
jsem ještě nikdy neviděl. Stále ještě nevím, co 
vlastně děláte. Ale jménem New Yorkského 
policejního oddělení vás chci povzbudit, abyste 
pokračovali, protože to vypadá, jakoby to činilo 

rozdíl.”Pravděpodobně nikdy neuvidíte ty dvě ženy. Nehodily by se do křesťanské televize. 
Nejsou ten správný “hvězdný” materiál. Ale ten den v bytě omšelého činžáku v jednom z 
nejnebezpečnějších New Yorkských ghet, stály doslova mezi životem a smrtí.

Lidé se na mě podívají a ptají se: “Jak mohl někdo jako jsi ty skončit jako vedoucí největší 
nedělní školy v Americe?” Odpověď je prostá: Běžel jsem jednou k oltáři, dostal jsem nějaký 
oheň a šel jsem - to je všechno.Dostal jsem se tak blízko k té naléhavosti, abych ji cítil. 
Dostal jsem se dostatečně blízko, abych viděl lidi umírat. A šel jsem. Pro mě je ta “potřeba” 
povolání. Neslyšel jsem slyšitelný hlas, který by mě volal do služby. Věřím, že pokud vidíš 
nějakou potřebu a můžeš ji dnes naplnit, potom je to Boží povolání pro tebe dnes.

Když Áron přiběhl k oltáři a vzal kadidelnici, dělal to, co mu právě přišlo na mysl. Co 
jiného mohl dělat? Když jsi tak blízko naléhavosti, jako byl on, prostě děláš to, co se zdá 
samozřejmé. 



Když jsem byl dítě v St. Petersburgu na Floridě, posadila mne moje máma na kanál poblíž 
odvodňujícího příkopu. Byl to pro ni a pro naši rodinu těžký rok.”Takhle to dál nejde,” řekla, 
“počkej tady.” Vstala, odešla pryč a nikdy se už nevrátila. Seděl jsem tam tři dny. Neměl jsem 
kam jít. 

Nakonec tam zastavil nějaký křesťan a vzal mě k sobě domů. Spolu se svojí ženou mě 
dali najíst a zaplatili mi cestu na křesťanský mládežnický tábor. Nikdy předtím jsem nebyl 
v církvi. Ale tu středu večer jsem seděl vzadu jednoho sálu a slyšel jsem nějakého muže, 
jak říká: “Jestli chceš Ježíše, tak přijď dopředu.” Nerozumněl jsem ničemu, ale šel jsem 
dopředu a od toho dne bylo všechno jiné. Jsem šťastný, že se ten muž, který mě našel na 
ulici nemusel modlit za to, co má dělat. Nemusel čekat na slyšitelný hlas. Viděl jen malého 
chlapce, jak sedí osamělý a vystrašený a to pro něj bylo Božím povoláním pro ten den.

Jedna Portoričanka, potom, co byla spasena v naší církvi, za mnou přišla s naléhavou 
prosbou. Neuměla ani slovo anglicky, takže se mnou mluvila přes překladatele: “Chci dělat 
něco pro Boha, prosím.”

”Nevím, co bys mohla dělat,” odpověděl jsem.
”Prosím, nech mě něco dělat,” řekla španělsky.
”Dobře, dám tě k autobusům. Budeš jezdit každý týden jiným autobusem a jen budeš 

milovat děti.”
Každý týden jela jiným autobusem (máme jich asi padesát) a milovala děti. Našla vždy 

to nejošklivější dítě v autobuse, posadila si je na klín a opakovala ta jediná slova, která 
se naučila v angličtině: “Miluji tě, Ježíš tě miluje.” Po několika měsících byla obzvláště 
přitahovaná jedním malým chlapcem. “Už nechci ty autobusy střídat. Chci zůstat v tomto,” 
řekla.Ten chlapec nemluvil. Jezdil do nedělní školy každý týden se svojí sestrou, sedával 
na klíně té ženy, ale nikdy nevydal ani hlásku. A ona mu každý týden říkala celou cestu do 
nedělní školy a celou cestu domů: “Miluji tě, Ježíš tě miluje.”Několik týdnů před Vánocemi 
zastavil autobus na zastávce a on nastoupil. “Miluji tě, Ježíš tě miluje,” řekla mu ta žena. K 
jejímu překvapení se ten malý chlapec otočil a zakoktal: “Mmm - mám tě taky rád.” Potom ji 
objal.To se stalo ve 2:30 v sobotu odpoledne. V 6:30 téhož večera byl ten chlapec nalezen 
mrtvý v odpadcích pod únikovým východem. Jeho matka jej ubila k smrti a jeho tělo hodila 
do smetí.”Miluji tě, Ježíš tě miluje.” To byla jedna z posledních slov, která slyšel ve svém 
krátkém životě z úst portorikánské ženy, která téměř neuměla anglicky.

Kdo z nás je kvalifikovaný sloužit? Kdo z nás vlastně ví, co má dělat? Ne ty, ne já. Jednou 
jsem běžel k oltáři a dostal jsem nějaký oheň a prostě jsem šel. Stejně to udělala tato žena, 
která neuměla anglicky. A stejně to můžeš udělat i ty.

Dny náboženské rétoriky končí. Lidé musí vidět realitu evangelia. A my jsme ten jediný 
Ježíš, kterého uvidí.Ty - jedna osoba - můžeš způsobit změnu. Přibliž se k lidem, kteří trpí, 
ve jménu Ježíše. Pociťuj  bolest. Viz smrt. Pociťuj naléhavost. Potom utíkej k oltáři a postav 
se mezi živými a mrtvými.


