
Ve zprávách øíkali, že je velice pravdìpodobné, že dospívající 
èernoch, jako jsem já, bude nìkým zastøelen – zvláš� v oblasti, 
kde bydlím. Øíkají dokonce, že je mnohem pravdìpodobnìjší, 
že za pár let u sebe budu nosit pistoli.

Vùbec ale neví o tom, jak Bùh zmìnil mùj život. Už od svých 
tøí let jsem navštìvoval nedìlní školu, kde jsem se uèil o Bohu 
a o Jeho cestách. A rozhodl jsem se následovat Ježíše. 

Ne, nikdy mì neuvidíte, jak na nìkoho støílím z pistole. 
Nikdy! Protože, a� už se kolem mì dìje cokoliv, já žiju pro 
Ježíše.

Vincent
12 let

Když jdu do nedìlní školy, cítím se tam dobøe. Je tam 
spousta legrace, když hrajeme hry, a nejlepší vìc je, když mlu-
víme o Bohu. Každou sobotu se budím s myšlenkou, že ve tøi 
hodiny odpoledne musím být pøipravený vyrazit. Potom tam 
jdu, a když se vrátím zpátky, tak vyprávím rodièùm o všem, co 
se tam dìlo.

Hernan
11 let

Mám rád nedìlní školu. Rád chodím do Božího domu, abych 
slyšel, co je správné a co ne, a líbí se mi hry. Rád si dìlám leg-
raci, ale ne v Božím domì. Nechci si hrát nikde jinde.

Edwin
10 let

Drahý Bille, mám ráda nedìlní školu, líbí se mi hry, mám 
ráda lidi, kteøí tam jsou, a co se mi v nedìlní škole líbí nejvíc, 
je kázání. Miluji tvá kázání.

Nigeria
8 let



Mám rád nedìlní školu z mnoha dùvodù:
1. Uèí mì tam o Bohu.
2. Je to legrace uèit se o rùzných vìcech.
3. Lidé v nedìlní škole s námi jednají jako s vlastními.
4. Uèí nás, že život je víc než se stýkat se špatnými lidmi.
5. Nejdùležitìjší vìc je, že nás uèí, abychom chodili do školy 

a nebrali drogy.
Proto mám rád nedìlní školu.

Carlos
10 let

Mám ráda nedìlní školu, protože je pìkná. Nauèila jsem 
se tam o Pánu. Pokud Mu vìøíš, On se o tebe postará. Nikdy 
nechci chybìt v nedìlní škole. Nechodím tam jen, abych dostala 
svaèinu nebo vyhrála nìjaké ceny. Nìkteøí tam jdou jen kvùli 
tìm vìcem, ale já ne. Jdu tam, abych se nìco nauèila, zpívala a 
mluvila o Ježíši.

Monesia
12 let

Aby ses nìco nauèil a více porozumìl Bibli, musíš jít do 
nedìlní školy. Jasnìji porozumíš Bibli, dokonce i když jsi tak 
malá jako já. V nedìlní škole je nádherné vyuèování o našem 
Otci, Synu a Duchu Svatém, které se uèím milovat doopravdy 
celým svým srdcem a duší.

V nedìlní škole tì nauèí o tom, jak vznikla zemì a jaký byl 
první muž a žena. Uèíš se vážit si sebe a druhých a to øídí tvé 
chování. 

Nedìlní škola je mùj zpùsob, jak se dostat blíže k Bohu. 
Proto mám nedìlní školu tak moc ráda.

Torsandia
9 let



Mám rád nedìlní školu, protože nás tam uèí Bibli a je to leg-
race odpovídat na otázky. Doufám, že zde bude také, až budu 
starší a budu mít své dìti, aby mohly vidìt Boží dobrotu, která 
je v nìkterých lidech. Líbí se mi každé shromáždìní, na které 
jdu.

Thaddeus
8 let

Mám ráda nedìlní školu, protože se tam uèím o Bibli. Také 
se tam uèím být ve všem dobrým èlovìkem. Mám ráda všechny 
lidi, kteøí tam pracují, protože se mnou jednají jako s vlastní. 
Pøála bych si, aby nedìlní škola byla každý den.

Joanne
6 let

Chodím do nedìlní školy, abych slyšela Boží slovo a po-
slouchala pastora Billa. Uèí nás poslouchat rodièe, vážit si 
ostatních a pomáhat jim. Mám ráda pastora Billa, protože 
mì uèí o vìcech, které mám dìlat. Døíve jsem si nevážila své 
maminky, ale teï si jí vážím. Dìkuji ti, pastore Bille.

Erica
12 let

Mám rád písnièky v nedìlní škole, protože znìjí zajímavì 
a jsou vzrušující. Mám rád hry v nedìlní škole, protože jsou 
zábavné a dají se pøi nich vyhrát dobré ceny. Líbí se mi kázání, 
protože mì uèí o Bohu a o lidech z minulosti.

Aaron
9 let

Myslím si, že nedìlní škola je dobrá hlavnì proto, že se v ní 
uèíme o Bohu a setkáváme se s ostatními dìtmi. Všichni jsou 
pøátelé, jsou vždycky š�astní a hrají si spolu.

Damion
7 let



Mám ráda Billa a všechny ostatní lidi v nedìlní škole, ráda 
tam chodím, protože se ráda uèím o Ježíši a o Bohu, ráda hraju 
hry, zpívám písnièky a beru s sebou své kamarádky, aby se 
mohly více nauèit o Ježíši a o Bohu.

Maria
11 let

Miluji nedìlní školu, protože nás tam uèí spoustu dobrých 
vìcí, jako nebrat drogy a chodit do školy. Uèí nás o Bohu 
a o tom, jak si máme vážit všech vìcí. Jednají s námi jako 
s lidmi. Uèí nás vážit si sebe a ostatních. V nedìlní škole je 
také spousta her a legrace, ale je èas si hrát a je èas pracovat.

Robert
11 let

Dìkuji všem lidem v nedìlní škole, že drží tuto církev pohro-
madì, takže se já a ostatní dìti mùžeme uèit o našem Spasiteli 
Ježíši Kristu. Jsem tak hrdý, když jdu do nedìlní školy, a ne-
záleží na tom, co øíkají ostatní. Jsem tady, abych se uèil, ne 
abych byl v sobotu a nedìli ráno na ulici, protože tam lehce 
pøijdeš k úrazu.

Tracey
11 let

Mám ráda nedìlní školu, protože se tam mùžu uèit o Ježíši 
a o Jeho lidech.

Shauna
6 let

Nechodím sem kvùli jídlu. Chodím sem kvùli Bohu. 
Nechodím si sem povídat. Chodím sem mluvit o Bohu a uèit se 
o Nìm. Líbí se mi Bill a ostatní, jsou velice laskaví.

Kiana
10 let
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Tolika lidem jsem na vìky vdìèný
 za jejich pøátelství a podporu. 

Jsem jim všem zavázán. 
Nicménì toto vìnování je jen nedostateèným 

podìkováním èlovìku, který do mì 
investoval jako první a otevøel mi dveøe,

které by pro mì jinak
zùstaly zavøené – Davidovi Rudenisovi.

Až budeš èíst tuto knihu,
porozumíš, jak Davidova láska

a citlivost ke chlapci,
který byl doslova „nikdo“,

vydláždila cestu pro
mé osobní spasení.
Dal mi také pøíklad

péèe a zájmu,
který jsem následoval
po zbytek svého života.

Bez zaváhání
vìnuji tuto knihu
„Èí je tohle dítì?“

èlovìku, jehož dítìtem
jsem se v mnoha ohledech stal.

Dìkuji ti, mùj pøíteli.
Tvoje investice pøinesla ovoce

a ještì nadále ponese
v nadcházejících generacích.

Miluji tì.



PODÌKOVÁNÍ

KDYŽ JSEM POPRVÉ pøišel do New Yorku v roce 1979, 
ani ve snu mì nenapadlo, kolik lidí bude obìtavì 
dávat, aby umožnili chod Metro‘s inner–city ministry. 

Nìkteøí dali peníze, jiní zboží a služby, nìkolik jich pøišlo, aby 
ve mìstì pracovali po mém boku. Jejich obì� zpùsobila rozdíl 
mezi životem a smrtí pro tisíce dìtí v New Yorku. Bez tìchto 
lidí by tato kniha nemohla být nikdy napsána.

Jsem také vdìèný Stevovi Strangovi a nakladatelství 
Creation House za jejich odhodlání realizovat tuto knihu a Ne-
ilovi Eskelinovi za pomoc pøi psaní rukopisu. Mnoho díkù patøí 
také Lise Dolabové a zamìstnancùm Metro Church, kteøí pro-
cházeli stohy rukopisù, obrázkù a dopisù pro knihu.

A nakonec chci vyjádøit své hluboké uznání Tommymu 
Barnettovi za jeho upøímné pøátelství a povzbuzení v dobách, 
kdy jsem to nejvíce potøeboval.
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ÚVOD

PØED MNOHA LETY, kdy jsem poprvé zaèal – po mnoha 
letech na poli evangelizace – pastoraèní práci, cítil jsem 
silné bøemeno za americká velkomìsta. Nejvíce jsem 

mìl na mysli New York – nedotèené misijní pole pøekypující 
lidmi, kteøí potøebují Pána. Mé srdce toužilo po velkém Božím 
díle v oblasti, na kterou vìtšina køes�anù zapomnìla – oblasti, 
do které nikdo nechtìl jít.

Nedlouho poté, co jsem mìl tuto vizi, se stal vedoucím naší 
autobusové služby ve Westside Assembly of God v Davenportu, 
Iowa, mladý muž neuvìøitelné energie a neobvyklého odhod-
lání. Okamžitì jsem vìdìl, že na Billu Wilsonovi je nìco 
zvláštního. Vlastnosti, které ho odlišovaly, pozdìji dozrály 
a staly se peèetidly jeho dnešní mocné služby v Brooklynu, 
New Yorku. Jeho veliké nasazení vyvážené hlubokým sou-
citem a neobvyklým zájmem o každého jednotlivce, umožnilo 
Billovi nejenom objevit a projít jednu z nejzapadlejších oblastí 
Ameriky, ale stabilnì se zde usadit navzdory tlakùm, které by 
pro mnoho lidí byly pøíliš neúnosné.

Bill Wilson šel tam, kam nikdo jiný nechtìl jít, a stal se 
vytrvalým prùkopníkem. Nádherné výsledky viditelné v jeho 
službì nejsou doèasné – kde jiní pøišli a odešli, on obstál ve 
zkoušce èasu. Bill jako velký vychovatel vytrénoval mladé 
muže, kteøí kážou ke slávì Pána Ježíše Krista po celém svìtì. 
Jako opravdový vedoucí Bill nejenom pracuje, ale také výbornì 
motivuje, je nejenom autorem skvìlých nápadù, ale také se 
nádherným zpùsobem se svými myšlenkami sdílí a má neob-
vyklou schopnost a Bohem dané pomazání roznítit lidi tak, aby 
se v dùsledku toho promìnily jejich životy.
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xiv

Knihu „Èí je tohle dítì?“ doporuèuji do knihovny každému, 
kdo touží udìlat nìco velkého pro Boha. Jakmile objevíš Billovo 
prùkopnické srdce plné slitování, tvé vlastní srdce bude obna-
ženo, sevøeno a vymaèkáno. A právì když budeš cítit, že to už 
staèí, bude zmáèknuto ještì více.

Pøiprav se na vyzývající cestu do života muže, kterého bez 
nejmenšího zaváhání oznaèuji za génia køes�anského vedení 
dnešních dnù. Dìkuji Bohu, že vize, kterou dal do mého srdce 
pøed více než dvaceti lety, našla své naplnìní v práci Billa 
Wilsona. Zaèni èíst „Èí je tohle dítì?“ s otevøeným srdcem 
a otevøenou myslí a oèekávej, že tvá vize bude mocným zpù-
sobem rozšíøena.

TOMMY BARNETT
PHOENIX FIRST ASSEMBLY OF GOD

PHOENIX, ARIZONA

Èí je tohle dítì?
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SLOVO VYDAVATELE

NIKDY NEZAPOMENU na okamžik, kdy jsem se s Billem 
Wilsonem setkal poprvé. Bylo to v srpnu 1977, jen pár 
dní poté, co zemøel Elvis Presley. Byl jsem tehdy na 

denominaèním shromáždìní v Oklahoma City a Elvisova smrt 
byla pøedmìtem rozhovoru, který jsem právì vedl s nìkolika 
kazateli v jedné restauraci. Pøišel štíhlý mladý muž s vlasy po 
ramena a nìkdo tohoto nezvykle vypadajícího èlovìka pøed-
stavil jako Billa Wilsona – pastora mládeže zodpovìdného za 
neuvìøitelnì úspìšnou autobusovou službu v církvi Tommyho 
Barnetta v Dawenportu, v Iowì.

O tøi roky pozdìji pøenesla Billa jeho touha po získání dìtí 
pro Ježíše ze srdce Ameriky do Bedford–Stuyvesantu, èásti 
Brooklynu v New Yorku – do gheta nazývaného taxikáøi, kteøí 
tam odmítají jezdit, „váleèná zóna“. Bìhem dalších deseti let 
jsem neustále slyšel další a další úžasné zprávy o jeho úspìchu 
v Metro Church. Dokonce jsme o jeho prùkopnické službì 
ve vnitøním mìstì psali v našem èasopisu Charisma. Avšak 
nikdy jsem s ním nemluvil osobnì až do roku 1990, kdy jsem 
jej slyšel mluvit v Indianapolisu na Severoamerickém kon-
gresu Ducha Svatého a svìtové evangelizace.

Tehdy v srpnu, tøináct let po našem prvním setkání, se Bill 
stal zajímavým mluvèím na jednom veèerním shromáždìní. Ve 
srovnání s nìkterými nejznámìjšími charismatickými kazateli 
pùsobil rozpaèitì a nesvùj. Avšak když ze srdce mluvil o své 
službì v Brooklynu, dvacet pìt tisíc lidí, kteøí tam tehdy byli, 
to hluboce zasáhlo. Billovo poselství mì zastihlo v dobì, kdy 
Pán probouzel mùj zájem o køes�anské vzdìlávání. Po patnácti 
letech publikování køes�anských magazínù jsem si více uvì-
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domoval potøebu zasáhnout pøíští generaci evangeliem. Cítil 
jsem stále vìtší frustraci, protože jsem vidìl velice malý zájem 
o mládež ze strany køes�anù, kteøí se oznaèují za Duchem 
naplnìné.

Když jsem ten veèer naslouchal Billovi, moje oèi se otevøely 
a uvidìl jsem, jaká je to obrovská výzva. Pochopil jsem vizi 
ukazující pøíležitost, která je pøed nás pøedložena.

Ztráta hodnot v naší kultuøe a znièení domovù zplodilo celou 
generaci zranìných, zapomenutých a èasto odložených dìtí. 
A naše spoleènost zamìøená na sebe se zdá mít tak málo èasu 
nebo zájmu dìlat cokoliv, aby naplnila potøeby této ztrápené 
generace.

Tento nedostatek zájmu o dìti je zøejmý dokonce i v církvích. 
Pøíliš èasto je dìtská služba jen o nìco málo více než hlídání 
dìtí, pøi kterém se mají dìti zabavit bìhem toho, co si dospìlí 
užívají nedìlního shromáždìní. Bìžnì má služba dìtem menší 
hodnotu než hlavní shromáždìní, služba mládeži, chvála, atd. 
Mnoho církví – dokonce charismatických – už nemá tréninkový 
program zvaný nedìlní škola.

Billova vize køes�anského vzdìlání je s tím v pøíkrém roz-
poru. Sváží autobusy tisíce dìtí do nedìlní školy nejen v nedìli, 
ale také v sobotu a bìhem týdne.

Zaèal dokonce projekt zvaný „Poulièní nedìlní škola“, aby 
zasáhl mladé lidi v èástech New Yorku, které jsou pøíliš 
vzdálené od církve. Bill a jeho lidé používají skládací pódia 
namontovaná na staré opotøebované náklaïáky a s touto 
poulièní nedìlní školou pøicházejí k dìtem v tìch nejnebez-
peènìjších oblastech New Yorku. Navzdory nebezpeèným 
nástrahám zasahuje Metro Church evangeliem více než jede-
náct tisíc dìtí každý týden (v dobì vydání této knihy je poèet 
dìtí v Metro Church pøes 22.000, pozn. pøekl.).

Mùj vlastní zájem o nedìlní školu se datuje od mého dìtství, 
kdy jsem vyrùstal v letnièním prostøedí. Mìl jsem dokonalou 
docházku do nedìlní školy, což nebylo nic tìžkého. V mé malé 
církvi to vypadalo, že nedìlní škola je dùležitìjší než hlavní 
shromáždìní – mìla alespoò vìtší návštìvnost. V tìch dobách 
si témìø každá církev mohla dovolit školní autobus a „autobu-
sovou službu“, aby dostala dìti do církve. Nedìlní škola byla 
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dùležitá nebo to tak alespoò vypadalo.
Avšak to se zmìnilo. Jakmile se prohnalo církví charisma-

-tické obnovení, rozvinul se nový dùraz na biblické vyuèování 
– namísto kázání. Mnoho pastorù si zaèalo myslet, že celý 
sbor mùže pøijmout všechno potøebné biblické vyuèování na 
hlavním shromáždìní, takže zùstala jen malá potøeba tradièní 
nedìlní školy. Nìkteré církve, když procházely obnovením, ve 
své dychtivosti po nových a èerstvých vìcech odstranily vše, co 
bylo vybudováno pøed pøijetím plnosti Ducha – a èasto do toho 
zahrnuly i nedìlní školu.

Jako mnoho jiných také církev stánku Jamieho Buckin-
ghama v Melbourne na Floridì skonèila s provozováním 
nedìlní školy. Ale již v pozdních devadesátých letech zaèal 
Jamie znovu zdùrazòovat køes�anské vzdìlání – znamení toho, 
že se kyvadlo zaèíná vracet zpìt.

Bodem obratu pro Jamieho bylo zjištìní, že vìtšina mladých 
lidí v jeho církvi dokonce nezná ani jména šedesáti šesti knih 
Bible. Vlastnì pochyboval, že by totéž dokázala vìtšina dospì-
lých v jeho církvi. Bylo mu líto, že tolik lidí ignoruje zá-klady 
køes�anské víry – vìci, kterým se on sám nauèil v nedìlní 
škole.

Ve „vizi pro køes�anské vzdìlání“, úvodníku, který jsem 
napsal do èasopisu Charisma v roce 1989, jsem použil Jamieho 
zkušenost, abych položil dùležité otázky: „Samozøejmì, že úkol 
je hlubší než znát knihy Bible nebo nìkolik biblických veršù. 
Podstatou problému je náš postoj ke køes�anskému vzdìlání. 
Jak trénujeme nejenom naši mládež, ale také dospìlé? Jak 
jsou naši lidé zbìhlí ve vìcech Pána? Mají nìjakou znalost 
hlavních témat a základních uèení Bible? Mají nìjakou pøed-
stavu o tom, jak Bùh jednal bìhem historie?“

Moje hledání odpovìdí na tyto otázky se spojilo s pocitem 
naléhavosti sdíleného Billem Wilsonem v jeho poselství v Indi-
anapolissu v roce 1990 a nakonec mì pøivedlo k tomu, že jsem 
se znovu vydal køes�anskému vzdìlávání. Rozhodl jsem se, že 
udìlám vše, co bude v mých silách, abych trénoval novou gene-
raci ve službì v moci Ducha Svatého, vydáváním mate-riálù 
pro Duchem naplnìné církve, pod názvem CharismaLife.

V této snaze mi Bill Wilson byl praktickým pomoc-
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níkem i zdrojem inspirace. Vytvoøil nìkteré materiály 
používané v rùzných církvích, které byly vydány nakladatel-
stvím CharismaLife. Byly otestovány a provìøeny v jeho službì 
v oblasti Bedford – Stuyvesant v Brooklynu. (Pokud chcete více 
informací o tom, jak mùžete použít tyto vynikající mate-riály 
ve své církvi, napište na adresu: CharismaLife Publishers, 600 
Rinehart Road, Lake Mary, FL 32746, USA).

V listopadu 1990 pøijal Bill pozvání mluvit na naší první 
konferenci CharismaLife. Tentýž týden byly noviny plné zpráv 
o ostøelovaèích, kteøí støíleli náhodné chodce na ulicích New 
Yorku. Jednou z obìtí se stala malá holèièka, když èekala na 
autobus, který ji mìl odvést do Metro Church.

V pochopitelné bolesti nad ztrátou jednoho ze svých dìtí Bill 
nemohl zùstat klidný, když oslovil konferenci. Když se sdílel 
ze svého srdce, stalo se nìco mocného v celém zástupu – naše 
srdce se spojila s jeho srdcem. Od toho okamžiku pøestala být 
konference pouhým místem pro výmìnu informací. Místo toho 
se CharismaLife stala nástrojem pro ukování nové jednotné 
vize k získání mladé generace pro Krista.

Tak jako mnoho jiných lidí Bill o zasahování dìtí nejen 
mluví, ale skuteènì je i dìlá. Avšak je schopen zasáhnout také 
i dospìlé a pomáhá nám vidìt, že problémy gheta – drogy, bez-
nadìj, tìhotenství nezletilých dívek, násilná kriminalita – jsou 
morem celé naší spoleènosti. Kromì toho, že nám pomáhá si 
uvìdomit velikost potøeby, vyzývá nás, že každý køes�an mùže 
zpùsobit zmìnu – a� už žije v ghetu vnitøního mìsta nebo na 
pøedmìstí.

Zatímco nìkteøí lidé v církvích a ve spoleènosti naøíkají nad 
narùstajícími problémy a tlaky, kterým èelíme na cestì k jedn-
advacátému století, kdo z nich vystupuje z øady a pøináší obìt 
pøi hledání øešení? Nemnozí. A co je dùležitìjší – kdo je ochoten 
platit cenu a riskovat, aby zachránil pøicházející ge-neraci? Jen 
velmi málo lidí.

Bill Wilson je vyjímkou. Jeho církev zpùsobuje v Brook-
lynu takovou zmìnu, že byla v roce 1990 vybrána èasopisem 
Guidepost jako církev roku. Jako projev uznání za to, že se 
Bill odmítl vzdát dìtí ve vnitøních mìstech, vybral jej v roce 
1992 prezident Bush do Komise pro americké mìstské pospo-
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litosti. Z osmi významných èlenù komise jen Bill žije v ghetu. 
A tøebaže je stále zapojen do práce této komise, vzdal se svého 
místa v ní, protože nechtìl trávit pøíliš mnoho èasu pryè od 
svých dìtí.

Na Billu Wilsonovi je zvláštní právì toto jeho intenzivní 
sebevydání se tomu, aby vidìl životy dìtí promìnìné Kristem. 
Proto jsem Billa požádal, aby napsal svùj pøíbìh.

Tato kniha je o muži, který žije svojí vizí v jednom z nej-
tvrdších prostøedí Ameriky. Avšak je to také kniha o naléhavé 
potøebì sdílet Kristovu lásku s pøíští generací. To je koneèný 
dùvod pro vyprávìní Billova pøíbìhu: hájit zájmy dìtí a po-
vzbuzovat køes�any, aby se zapojili do získávání a vyuèování 
mladých lidí.

Když jsme dokonèili rukopis a udìlali koneèné úpravy, 
zeptal jsem se Billa, jestli je spokojen s výsledným dílem. Øekl, 
že ano. Vlastnì prohlásil, že se mùže komukoliv podívat do oèí 
a øíct mu, že by si mìl tuto knihu pøeèíst.

Bìhem horké srpnové noci v roce 1990 zmìnil pøíbìh Billa 
Wilsona mùj život tím, že zmìnil zpùsob, jakým jsem se díval 
na pøíští generaci. Mìli byste jeho pøíbìh èíst a sdílet jej se 
svými pøáteli. Mùže zmìnit také váš život.

STEPHEN STRANG
ZAKLADATEL ÈASOPISU CHARISMA

LAKE MARY, FLORIDA
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Nepøátelský charakter ulic je v pøíkrém rozporu s tváøemi dìtí, 
které tohle prostøedí nazývají svým domovem.



KAPITOLA PRVNÍ

Modrý
chladící box

KDYŽ JSEM VIDÌL titulek posledního vydání New York 
Daily News, strnul jsem. Tuènými písmeny tam bylo 
napsáno: „ÈÍ JE?“

Pod tìmito slovy byl rukou nakreslený obrázek malé holèièky 
s dlouhými èernými vlasy. Její oèi byly tmavé, vydìšené a její 
èelo bylo plné vrásek.

Její jedinou identitou bylo èíslo, které dostala v márnici: M91 
– 5935. Vážila pouhých dvanáct kilogramù a byly jí odhadem 
ètyøi roky. Našli ji dìlníci vedle dálnice na okraji Harlemu 
– její znaènì rozložené tìlo bylo napìchováno v modrém chla-
dícím boxu. Byla nahá. Její ruce a nohy byly svázány provazy. 
Vlasy mìla uèesané do copu.

„Je to jen co by kamenem dohodil od jednoho ze stanoviš� 
naší poulièní nedìlní školy,“ øekl jsem si a zaèal èíst.

Její život a smrt byly tajemstvím. Øekli, že byla mrtvá 
mi-nimálnì týden. Její útlé tìlíèko bylo stoèeno do klubíèka 
v zeleném pytli na odpadky a natlaèeno do modrého chladícího 
boxu.

Šéf newyorské kriminálky Joseph Borrelli vìdìl jistì jenom 
jednu vìc: „Její tváø ukazovala strašlivou bídu a utrpení na to, 
že žila pouhé ètyøi roky,“ øekl.

„Èí je tohle dítì?“ ptal jsem se sám sebe.
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Nepìkný obrázek

DÍVENKA BYLA PRO tohle zloèinem prolezlé mìsto jen další 
èíslo ve statistice, ale pro mì znamenala mnohem více. Kdysi 
byla opravdovým èlovìkem, urèitì si ráda hrála se svými 
panenkami a dívala se na kreslené pøíbìhy. Stala se také sym-
bolem naprostého zoufalství, které visí jako hustý oblak nad 
ghety v našem národì.

Když jsem odložil noviny, moje oèi se zalily slzami. Tato 
dívka byla oním dùvodem, pro který jsem pøišel do tohoto 
Bohem zapomenutého mìsta. Den za dnem, více než deset 
let, jsem ze sebe ždímal všechen svùj život, abych takové dítì 
zachránil. Existovala nìjaká šance, abychom ji zasáhli? Byla 
ten týden, co byla zavraždìna, nìkde mezi desítkami tísícù, 
které pøicházejí do naší nedìlní školy?

Pane, mohl jsem udìlat nìco víc?
Vyšel jsem ze své kanceláøe a stoupl si na okraj chod-

níku na rohu ulic Evergreen a Grove v Bushwick / Bedford 
– Stuyvesantu, èásti Brooklynu, a díval jsem se na krutou rea-
litu života v ghetu. Není to pìkný obrázek.

Když se podíváte dolù kolem bloku domù, uvidíte drogami 
zamoøené èinžáky postavené z hnìdých kamenù. Na volných 
prostranstvích se rozpadají rezavé karoserie vrakù aut. Vrší 
se zde vysoké hromady odpadkù – rozbité láhve, zbytky 
potravin rozházené mezi smetí. Ze stejného místa jsem 
bìhem let vidìl desítky lidí, jak byli zastøeleni, pobodáni 
a okradeni. Jen šedesát metrù od tohoto místa zabili dva 
muže – pøímo pøed oèima jednoho z našich zamìstnancù, 
který obìtem nemohl vùbec pomoci. Nikdo nebyl potrestán 
a ve zprávách se o tomto incidentu neobjevilo ani slovo.

Neustále žasnu nad tím, co vidím. V pøedveèer loòského 
nového roku jsem se podíval z okna a vidìl mladé muže, jak 
leží na ulici a pøes nì jezdí auta. Na rohu jsem vidìl skuteèný 
oheò vycházející z hlavní pistolí, jako by byly zapálené jen 
náhodou. Policejní helikoptéra kroužila kdesi nahoøe a svítila 
hledáèkem dolù na scénu dalšího zloèinu.

Organizovaný chaos
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PØESNÌ NAPROTI PØES silnici je Metro Church, opra-
vené trosky Rheingoldského pivovaru, kde jsem podivným 
pa-storem. Urèitì byste to mohli nazvat bezpeèným místem. Je 
chránìno železnými dveømi, visacími zámky a kotouèi ostna-
tého drátu.

Dnes tento roh mùže vypadat jako zlomek historie, kterou by 
vìtšina lidí nejradìji zapomnìla, ale v sobotu a v nedìli se pro-
mìní v nejvíce vzrušující místo, které si jen mùžete pøedstavit. 
Nechtìl bych být nikde jinde. Obrovské autobusy – máme jich 
více než padesát – pøijedou skoro ve stejný okamžik. Každý je 
naplnìn dìtmi, které se tìšily celý týden, až sem pøijedou.

V 9:45 je hala prázdná, ale o patnáct minut pozdìji je napl-
nìna ode zdi ke zdi mladými lidmi od pìti do dvanácti let 
pøipravených nasát všechno jako houba. Zaèínám tím, že beru 
mikrofon a køièím a zpívám: „Øekni, na èí stranu se pøidáš?“ 
Dìti mi zpívají odpovìï: „Pøidám se na Pánovu stranu!“

Bìhem další hodiny a pùl prožívají nedìlní školu, jíž mnoho lidí 
popisuje jako jedinou pozitivní vìc, kterou tyto dìti mají ve svých 
životech. Každá minuta je peèlivì vytvoøena, aby prezentovala 
jeden jednoduchý prvek pravdy – živou kapelou, nadživotními 
obrazy z kartónù, videoprojektory, vtipy, hrami, soutìžemi, 
výhrami a poselstvími, která jsou ostrá jako meè. Chvíli je zde 
naprostý zmatek a za chvíli je takové ticho, že mohu šeptat a pø-
itom jsem slyšet i v nejvzdálenìjších koutech místnosti.

V 11:30 utíkají smìjící se dìti k autobusùm, které jsou pro nì 
urèeny, a zpívají si cestou do svých domovù plných špíny. Ve 13:
00 a v 16:00 hodin se vše opakuje. Máme také dvì shromáždìní 
v nedìli a poulièní nedìlní školy, které jsou ve stejném stylu 
– hodinové lekce s rychlým spádem, které dìláme ve všední dny 
po škole, ve ètvrtích od Harlemu až po Jižní Bronx.

Ještì stále musím štípnout sám sebe, abych uvìøil, že tento 
kout gheta ukrývá jednu z nejvìtších nedìlních škol v Americe, 
ve které je zamìstnáno na plný úvazek více než padesát pracov-
níkù a pøes dvì sta dobrovolníkù. Èasopis Guideposts ji nedávno 
vyhlásil církví roku. Divil jsem se také, když mì prezident Bush 
pozval, abych pracoval v nedávno ustanovené Národní komisi 
pro americké mìstské pospolitosti.
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Statistika

KDYŽ SE PODÍVÁTE na fakta, zaènete rozumìt tomu, jak 
obrovské výzvì zde èelíme. V Brooklynu, Jižním Bronxu, 
Harlemu a oblastech, ve kterých sloužíme:

•    V New Yorku je ukradeno více než 100.000 aut roènì.
•    Nezamìstnanost je pìtkrát vyšší než národní prùmìr.
•    Osmdesát tøi procent støedoškolákù opustí školu pøed 

jejím absolvováním.
•    60 – 70% populace pobírá podporu v nezamìstnanosti.
•    Newyorská komise pro rodinu zaznamenala více než 

dvacet ètyøi tisíc hlášení o zneužití dìtí minulý rok. Jen 
za posledních deset let narostl poèet pøípadù o 700%.

Avšak narùstající problémy dìtí a mládeže nejsou omezeny 
jen na New York. Jsou v každém mìstì.

•    V amerických velkomìstech žije více než 30% populace 
pod oficiální hranicí chudoby.

•    U dìtí pocházejících z národnostních menšin je více než 
pravdìpodobné, že jsou chudé. Ètyøicet pìt procent èer-
ných a tøicet devìt procent hispánských dìtí žije pod 
hranicí chudoby.

•    Právì dnes žije v Americe více než 100.000 dìtí bez 
domova.

•    Každý den si s sebou do školy vezme pistoli v prùmìru 
135.000 studentù.

•    V USA je více než ètyøi miliony mladistvých alkoho-
likù.

•    Nehody, které se stanou pod vlivem alkoholu, jsou nejè-
astìjší pøíèinou úmrtí mladistvých.

•    Každý rok otìhotní milion nezletilých dívek.
•    Více než 2,5 milionu mladistvých onemocní každý rok 

nìkterou z pohlavnì pøenosných chorob.
•    Více než milion mladistvých pravidelnì užívá drogy.
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•    Každý desátý novorozenec v USA je vystaven vlivu jed-
noho nebo více druhù nezákonných drog již v dìloze své 
matky.

Když cestuji po národì, lidé mì nìkdy vezmou stranou a ptají 
se mì: „Proè jsou mìsta jako New York v takovém zmatku?“

Rád bych jim dal rychlou odpovìï, ale gheto není tím, èím 
je, jen kvùli jednomu nebo dvìma problémùm. Je to kombinace 
faktorù, které jsou tak frustrující, že mi pøipomínají žongléra 
v èínském cirkuse, který má roztoèené talíøe na koncích tyèek. 
Bìhem chvíle je má všechny roztoèené a musí utíkat zpìt, aby 
udržel ten první v pohybu. Neustále žonglujeme z jedné krize 
do druhé. Je to souèást života v ghetu.

Zjistil jsem, že New York je plný velkých kontrastù a proti-
-kladù. Je zde pìt ètvrtí, které jsou rozlámány do dramaticky 
rozdílných sousedství, každé se svou vlastní rozdílnou osobi-
tostí. Jsou zde lidé velmi bohatí a velmi chudí. Støední vrstva 
byla odsud vytlaèena vším – od ekonomických tlakù až po 
strach ze zloèinu. Kvùli tomu se Staten Island, poslední ze 
ètvrtí, kde pøevládá støední vrstva, snaží ze všech sil oddìlit od 
zbytku mìsta. Je však víc a víc zbytkem mìsta pohlcována.

„Jsou vánoce!“

V BROOKLYNU PROBÌHLO nìkolik historických událostí, 
které promìnily slušnou ètvr� tìžce pracujících lidí v chu-
dinské gheto. První byly rasové vzpoury v roce 1960. Avšak 
co si mnoho lidí pamatuje velice jasnì, byl výpadek elektøiny 
v létì roku 1977, který pohroužil Brooklyn do osmaètyøicetiho-
dinové temné mrákoty.

Podobalo se to zapálení doutnáku u soudku s prachem. Ve 
skuteènosti se tato událost stala modelem pro vzpouru v Los 
Angeles. Vzbouøenci vtrhli do více než tisíce obchodù. Legie 
lupièù odnesly všechno – od mražených krocanù až po televize 
– vše, co nebylo pøišroubováno. Ti, kteøí cítili, že toho není 
dost, polili podlahy benzínem a zapálili je. Úplnì novými auty 
projíždìli skrze skla výkladních skøíní.
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Tlupy mužù, žen, mládeže a dìtí utíkaly ulicemi s plnými 
náruèemi vìcí a køièely: „Jsou vánoce! Jsou vánoce!“

Pøevrátili policejní auta a zapálili je. Na požárníky, kteøí 
se je snažili donutit k ústupu, házeli kamení a odpadky. 
Mnoho míst, která tehdy byla zpustošena, nebylo již nikdy 
opraveno. Místo toho je zabrali prodejci drog a jiné kri-mi-
nální živly. Ulice jsou tak špinavé, že je New York nazýván 
„Kalkatou bez krav“.

Máme zde milion bezdomovcù, loupež každých šest minut 
a epidemii AIDS, která nekontrolovatelnì roste. Mnozí øíkají: 
„Proè se tím vùbec trápit?“

Mnozí lidé se dívají na chudobu v rùzných èástech New 
Yorku a v ekonomicky slabých èástech Ameriky a jen pokrèí 
rameny. „Chudoba v této zemi prakticky neexistuje, ve srov-
nání se zbytkem svìta,“ øíkají. „Naši chudí mají televize, 
telefony, byty a dostávají podporu.“

Finanèní chudoba je možná viditelnìjší v zemích tøetího 
svìta, ale v Americe pracují jiné nièivé tlaky – tlaky, které 
útoèí na samé základy spoleènosti a produkují násilí typické 
pro americká vnitøní mìsta.

Kvùli našemu rozvinutému industriálnímu systému se chudí 
lidé v Americe velice odlišují od tìch, kteøí žijí v národech tøe-
tího svìta. Pokud obyvatelé gheta potøebují jídlo, nemohou 
zabít své ovce nebo sklidit obilí. Musejí najít supermarket, 
kde dávají jídlo za stravenky nebo za peníze. Chudý obyvatel 
gheta platí stejnou cenu jako milionáø – aby garantoval zisk 
pro výrobce, velkoobchodníka a prodejce. Ve skuteènosti platí 
obyvatel gheta více. Obchodníci v ghetu si mohou navýšit cenu, 
jak chtìjí, jakmile jim to zaruèuje dobrý obchod. Vìtšina oby-
vatel gheta nemá možnost nakupovat nìkde jinde a výhodnìji, 
protože se nemohou dostat ven z gheta.

Amerièan, bydlící v ghetu si nemùže, když potøebuje nìkde 
složit hlavu, postavit ve veøejném parku stan nebo zbudovat 
pøekližkovou chatrè na volném prostranství, což mohou udìlat 
chudí v mnoha cizích zemích. Mnozí, vèetnì mì, to zkoušeli 
dìlat v New Yorku a byli v lepším pøípadì vyhozeni nebo zbiti 
holemi místní policie.

Ameriètí chudáci musejí žít v bytech, které vyhovují místním 
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ubytovacím pøedpisùm. To znamená platit ohromné množství 
penìz. Nájem podprùmìrného bytu se pohybuje od 350 do 800 
USD za mìsíc, což je naprosto nedosažitelné pro vìtšinu lidí. 
Zastavení státní podpory by vyvolalo naprostou paniku.

Povaha tohoto systému plodí záš�, která prostì nikdy 
nekonèí. Jestliže jsi blízko toho, èeho potøebuješ dosáhnout, ale 
víš, že toho dosáhnout nikdy nemùžeš, zakoøení v tobì pevné 
pocity frustrace a beznadìje. Po nìkolika generacích, které 
takto žijí, úplnì upadl vnitøní systém hodnot tìchto lidí.

Nedávno byla, pøímo pøed restaurací, kde si èasto dávám sní-
dani, pøepadena a zabita žena. Pak pøišel nìkdo jiný a ukradl 
jí boty. Hned za rohem byl mladý èlovìk, se kterým jeden z 
našich zamìstnancù mluvil o Ježíši, tøikrát støelen – byl zabit 
bez zjevné pøíèiny.

„Varování ostatním dìtem“

JSME OBKLOPENI TAKØKA devíti miliony lidí, a pøesto dìti 
trpí nedostatkem lásky a náklonnosti. Když Billy Graham 
mluvil k 250.000 lidí v Central parku v roce 1991, øekl: „New 
York je tím nejosamìlejším místem na svìtì.“ Bylo to nìco, co 
vím z první ruky.

Nedávno mi telefonovala rozrušená mladá dívka, která mì 
požádala, abych vedl její pohøeb. Dívka umírala na AIDS. 
Bìhem týdne byla mrtvá.

Od té doby, co žiji v New Yorku, se stalo mým zvykem 
podívat se na tìlo toho, koho pohøbívám. Veèer pøed pohøbem 
jsem pøišel do márnice a asistent mì uvedl do místnosti, kde 
leželo její tìlo. Navlékl si rukavice a pomalu rozepnul vak, 
který ji pøikrýval. Když jsem ji uvidìl, pøál jsem si, abych 
tento zvyk nikdy nemìl.

Její hlava byla velikosti mojí pìsti. Jedno ucho už úplnì 
upadlo. Tak to bylo i s obìma oèima a nosem. Podìkoval jsem 
tomu muži a našel nejbližší východ. Bez veškerých pochybností 
to byl ten nejotøesnìjší pohled, jaký jsem kdy vidìl. Virus znièil 
její fyzické tìlo témìø k nepoznání.

Také sestra mrtvé dívky chtìla, aby byl pohøeb v Metro 
Church. „Chci, aby to bylo varování pro ostatní dìti,“ øekla.
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Dívka navštìvovala naši nedìlní školu, když byla velmi 
malá. Avšak potom se rozhodla, že svùj život nebude žít pro 
Krista. Bylo to špatné rozhodnutí. Nicménì pøed tím, než 
upadla do bezvìdomí, si vzpomnìla, co se uèila v církvi, a pøi-
jala Boží odpuštìní a Jeho pokoj. Chtìla, aby ostatní vìdìli, co 
se stane, když odmítnou žít pro Pána.

Mùžeš mluvit skoro s každým dítìtem v Brooklynu a budeš 
šokován jejich vyprávìními o tom, jak drogy ovlivnily jejich 
rodiny.

Když v polovinì osmdesátých let pøišel na trh crack kokain, 
vybralo si jej za svoji drogu statisíce lidí v New Yorku.

Právì teï máme co do èinìní s první vlnou „crack babies“, 
dìtí narozených matkám, které užívaly crack bìhem tìhoten-
ství.

Vidìl jsem to nevinné símì. Nìkteré jsou jako hadrové 
panenky, neschopné ani sedìt nebo stát vlastní silou. Mnohé 
z nich se narodí hluché. Nìkteøí se ve tøech letech chovají 
jako ètyømìsíèní kojenci. Nìkteré z tìchto dìtí jsou pouhými 
raneèky kostí. Jejich emoce se pohybují od pasivity pøes nála-
dovost k agresivitì až po nekontrolovatelné chování.

Mluvil jsem s nìkolika doktory a ti odpovídají s rozpaky. 
Kokain v matèinì tìle odebírá kyslík z mozku dítìte, což zpù-
sobuje fyzické deformace, poškozuje mozek a nervový systém. 
Nìkdy se tyto dìti rodí s nezvykle malými hlavièkami. Je to 
tragická generace.

Jedna matka v Bronxu držela svoji sedmiletou dceru na 
zemi, aby ji mohl znásilnit prodejce drog, výmìnou za tøi 
dávky cracku.

Drogovì závislí rodièe nabídli své dcery, dvouletou a pìti-
letou, manželskému páru našich zamìstnancù. Potøebovali 
peníze, aby si ten den mohli koupit drogy. S vìdomím toho, 
že tyto dívky mùže získat nìkdo jiný, aniž by vùbec chtìli 
pomyslet na to, co by se s nimi mohlo poté stát, naši èlenové 
týmu tyto dvì drahé dívenky doslova koupili a tøi roky je 
vychovávali ve svém bytì spoleènì se svými ètyømi dìtmi.

„Prùmìrná“ mládež èelí vyhlídkám, které se proti nim tyèí 
jako vysoké hory. Ve vìku dvanácti nebo ètrnácti let se mnoho 
mladých lidí stane tìžkými alkoholiky, uživateli drog a budou 
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mít problémy se zákonem. Mnoho dívek otìhotní a upadnou do 
nikdy nekonèícího kolotoèe chudoby a beznadìje. Dìti, které 
mají dìti – to nedává smysl. Stejnì jako vìtšina vìcí, které se 
zde dìjí.

Houby a dìtští mezci

ULICE GHETA PØEDSTAVUJÍ zcela jedineèné prostøedí. Gheto 
má dokonce svùj vlastní slovníèek. Napøíklad „mushrooms“ 
(houby) je slovo používané k oznaèení dìtí, které uskakují 
pøed støelami mezí válèícími skupinami a jsou postøeleny. 
„Firecrackers“ (prskavky) je slovo, které používají uèitelé 
ve školách a školkách jako signál, pøi kterém se mají žáci 
vrhnout na podlahu v pøípadì, že se venku spustí støelba. 
„Baby mules“ (dìtští mezci) je termín používaný prodejci drog 
k oznaèení dìtí, které pro nì pøenášejí drogy a zbranì.

Když do New Yorku pøijdou noví pracovníci, aby se pøidali 
k naší službì, jsou pøemoženi kulturním šokem. Mnozí jsou 
tak pohnuti nìèí osobní tragédií, že vytáhnou svojí penìženku 
nebo váèek a nabídnou pomoc.

Jedna nová pracovnice vzala jednu ženu do obchodu se smí-
šeným zbožím a nakoupila jí jídlo v hodnotì šedesáti dolarù. 
Krátce nato pøišla na zastávku a nevìøila svým oèím. Stála 
tam tatáž žena a prodávala to zboží na ulici za hotové peníze. 
Mìl jsem ji varovat. 

Na Den díkùvzdání jsme dali krocany dìtem, jejichž rodiny, 
jak jsme vìdìli, potøebovaly jídlo. Na dalším rohu jsme vidìli 
nìkteré z rodièù, jak tyto krocany prodávají.

Krátce po zaèátku naší služby v Brooklynu jsme vìnovali 
každému dítìti v nedìlní škole po jednom výtisku Nového 
zákona. Pøíští týden ke mnì pøibìhly nìkteré z dìtí se slzami 
v oèích. Jejich rodièe vytrhali stránky z Biblí a použili je na 
výrobu cigaret z marihuany. Byl to právì ten druh papíru, 
který potøebovali.

Dìti, se kterými se stýkáme týden za týdnem, mají ve svých 
životech jen nìkolik možností. Ve školách nemají žádné organi-
zované sporty, protože soutìžení vedlo k nekontrolovatelnému 
násilí. Také byste na støedních školách tìžko hledali debatní 
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kroužky, tenisové kluby nebo pochodové kapely.
Místo toho si dìti hrají v halách a na schodištích vypálených 

budov nebo hrají házenou na ulicích. Na mnoha základních ško-
lách se provádí slavnostní ukonèení školy v talárech a èepicích, 
protože uèitelé vìdí, že vìtšina dìtí nikdy nedodìlá støední školu.

Uvìznìni strachem

VYRÙSTÁNÍ VE STÍNU mrakodrapù Wall Streetu a Manhat-
-tanu má pro mladého èlovìka v ghetu za následek naprostou 
frustraci. Televizní reklamy vykoøis�ují mladé muže tím, že 
jim øíkají, že jsou nikdo bez bot za 130 USD a kožené bundy 
za 350 USD. Stejní mladíci žijí v pøeplnìných bytech, bez 
výchovy, práce a bez budoucnosti. To mùže vést k neš�astným 
rozhodnutím. Myslí si, že rychlé získání pìti set dolarù jim pøi-
nese okamžitý úspìch a uznání.

Ronald Alden, profesor na Northwestern University, øekl: „Dìti, 
které prodávají drogy na ulicích jsou vedeny faktem, že nemají 
žádná obdarování a žádnou práci, a i kdyby nìjakou získaly, vìdí, 
že by si vydìlaly jen polovinu toho, co si vydìlají prodejem drog.“

Proè odsud lidé neodejdou? Kam by šli? Jsou uvnitø uvìznìni 
strachem, beznadìjí a nedostatkem správných vzorù.

Úzkost je vìrný prùvodce tìch, kdo žijí v ghetu. Nikdy netuší, 
co se stane v pøíštích okamžicích. Také beznadìj je všude. Je 
tìžké najít nadìji, když se o svoji postel dìlíš se tøemi, nìkdy 
se ètyømi jinými lidmi. Navštívil jsem nìkteré byty, kde lidé 
spali na smìny, protože nemìli dostatek matrací. Vodovod fun-
guje málokdy, stejnì jako topení.

A správné pøíklady? Tìžko se hledají. Více než 70% rodin 
naší oblasti je vedeno svobodnými matkami. Vìtšina dìtí 
nikdy nevidìla své otce. A pokud ano, potom je nejèastìji vidìli 
nìkde na rohu brát drogy nebo pít alkohol.

Také zde lze najít jen málo pøíkladù úspìchu – jen málo dob-
rých pøíkladù, které se dají následovat. Dívky se tìší na den, 
kdy budou moci mít dìti a zaènou brát podporu.

Bìhem horkého léta se mùžeš podívat na jakýkoliv èinžák 
a uvidíš matky, jak leží v oknech na polštáøích. Sedí tam 
hodiny a jen se dívají. To, co vidí na ulici pod sebou, je fasci-
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nující více než jakýkoliv televizní seriál. Sledují každodenní 
dokument o životì a smrti.

Èím déle zde žiji, tím více si uvìdomuji, že pro mnoho lidí 
má lidský život velmi malou hodnotu. Jednoho páteèního odpo-
ledne jsem navštìvoval dìti ze svého autobusu, procházel jsem 
prázdnou ulicí a náhodou jsem nahlédl do otevøeného pytle na 
odpadky. Uvnitø jsem spatøil tìlo tøítýdenního dítìte. Odložili 
je jako starou panenku. Nikoho to nezajímá. Pokud se ve veè-
erních zprávách objeví zmínka o smrti dítìte, typická odpovìï 
diváka je zmìna televizního kanálu.

Pøepadení v DeKalb

STÁLE SI PAMATUJI na šílený telefonát, který jsem dostal 
pozdì v noci v církvi. „Bille, rychle sem pøijï! Vedoucí auto-
busu byla právì teï pøepadena. Je nahoøe v èinžáku tady na 
DeKalb Avenue.“

Vìdìl jsem pøesnì, kde to je, a pospíchal jsem tam, jak 
nejrychleji jsem mohl.Telefonoval jeden ze dvou mladých 
pomocníkù, kteøí s ní navštìvovali dìti, které s nimi mìly další 
den jet autobusem do nedìlní školy.

Tøi chlapi vyskoèili na vedoucí autobusu a pomocníci jen 
utekli.

„Domácí“ mìli devatenáct nebo dvacet let. Vytáhli ji až do 
nejvyššího patra a znásilnili ji.

Ambulance nemohla pøijet, protože do tìchto domù s sebou 
vyžadují policejní hlídku. Policie se neozvala. Nechali to na 
mì. Nezbývalo mi nic jiného, než za ní jít sám.

Ve chvíli, kdy jsem dorazil do horního patra budovy, byli již 
útoèníci pryè. Našel jsem ji stoèenou do klubíèka v rohu ploché 
støechy. Její obleèení bylo rozervané na cáry. Po tváøi jí stékala 
krev. Mohu zavøít oèi a stále ji vidìt tak jasnì jako tu noc. 
Nikdy na to nezapomenu.

Když den za dnem žiješ v atmosféøe konfliktù a násilí, myslíš 
si, že se ti to nikdy nemùže stát. Ale stane se to. Otázkou není 
„jestli“, ale spíše „kdy“.

Když jsem byl v Brooklynu teprve krátkou dobu, procházel 
jsem se v okolí trasy našeho autobusu. Udìlal jsem chybu 
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a místo, abych vìnoval pozornost skupince mužù, kteøí stáli 
pøede mnou, šel jsem a koukal jsem se dolù na chodník. 
Nepøemýšlel jsem.

Když jsem vzhlédl, stáli nehybnì asi ètvrt bloku pøede mnou. 
Zírali pøímo na mì. Oj, oj, pomyslel jsem si a rychle jsem zhod-
notil situaci.

Když najednou pøejdu ulici, budu vypadat jako blázen, pro-
tože jsem již zjevnì nabral svùj smìr. Takže jsem si myslel 
– zkusím prostì projít skrze nì a nebudu si jich všímat.

Nefungovalo to. S každým dalším krokem mi bylo jasnìjší, 
že se nepohnou ani o centimetr. Když jsem se snažil najít cestu 
skrze nì, jeden z nich do mì strèil a øekl: „Naval peníze!“

Jeho kumpán vytáhl nùž. Když jsem jim øekl, že žádné 
peníze nemám, nevìøili mi, ale byla to pravda. Nikdy si s sebou 
ven neberu peníze v hotovosti.

Když jsem se snažil vycouvat, zaèali mne bít tou nejvìtší 
silou, jaké byli schopni. Pøemohli mì. Kumpán s nožem mì 
bodl do paže a z té zaèala téct krev. Potom se otoèili stejnì 
rychle, jako mne obklopili, a odkráèeli.

„Stojí to všechno za to?“ ptal jsem se sám sebe.

Lidská pochodeò?

JEDNOU VEÈER JSEM se vracel do svého bytu z pravidelných 
návštìv u dìtí. Šest starších výrostkù mì bez jakéhokoliv 
varování obklopilo a chytilo mne za ruce. Jeden z nich držel 
plechovku s benzínem a jiný zapalovaè.

Než stihli polít mùj odìv a promìnit mì v lidskou pochodeò, 
nìjaký chlapec z vedlejšího domu zakøièel cosi ve španìlštinì. 
Dodnes nevím, co øekl, ale gang najednou pøestal pokraèovat 
ve své èinnosti a odešel pryè, jako by se nic nestalo. Mohu 
jenom dát slávu Bohu za to, že mì chrání, jako to udìlal toho 
dne.

Po nìkolika takových zkušenostech se ti rozvine poulièní 
smysl – vnímání toho, co se dìje kolem tebe – jsi vždycky na 
pozoru, pøipravený okamžitì reagovat na sebemenší známku 
nebezpeèí. Ztráta soustøedìní mùže být smrtelná. Vìtšina 
návštìvníkù zde nezùstane tak dlouho, aby se to nauèili. Trvá 
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to nìjaký èas.
Lidé, kteøí pøijdou do gheta, jsou zaraženi složitými nástìn-

nými malbami, namalovanými poulièními umìlci na cihlových 
zdech opuštìných domù. Je to umìní se vším všudy, tlustá 
barevná písmena se vzory vytvoøenými spreji a znaèkovaèi.

Èasto oznaèují místo, kde byl nìkdo zabit.
Za každým obrazem se ukrývá pøíbìh. Èasto je vidìt nápis 

podobný tomu, který jsem èetl minulý týden blízko rohu 
Hartské a Irvingské ulice: „Na památku Pita. Maminka a ta-
tínek tì milují.“

Data narození a smrti, napsaná pod obrazem, ukazovala, že 
chlapci bylo pouhých sedmnáct let.

Když je nìkdo zastøelen na ulici, malba je jeho pomníkem – 
pravdìpodobnì jediným uznáním, kterého se tomu èlovìku kdy 
dostalo. Avšak je to pouze doèasné. Po další pøestøelce bude 
pøemalován nápisem: „Bùh požehnej (jméno obìti)“ a možná 
jiným obrázkem.

Vidìl jsem stovky a stovky graffitových pomníkù lidí, kteøí 
byli „nikdo“ a toužili být „nìkdo“.

Rozbíjení na høbitovì

NIKDY NEZAPOMENU NA to, jak mì požádali, abych vedl 
pohøeb mladého portorikánce, který byl obìtí neúspìšného 
prodeje drog. Jeho rodièe byli køes�ané a v tuto smutnou chvíli 
se na mì obrátili.

Po nìkolika slovech nad hrobem a modlitbì, byla nádherná 
kovová rakev zpuštìna na dno hrobu a my jsme odcházeli pryè. 
Chvíli poté jsem uslyšel ostrý zvuk pøicházející odnìkud za 
mými zády. Když jsem se obrátil, byl jsem šokován pohledem 
na èleny rodiny, jak vrhají na rakev kameny. Vrátil jsem se 
zpìt k hrobu a s úžasem jsem se díval na hluboké rýhy, které 
byly na rakvi.

Hnìvali se na mrtvého chlapce? Ptal jsem se sám sebe. Byl 
jsem celou scénou úplnì zmatený.

„Co se dìje?“ zeptal jsem se.
„Prosím, neznepokojujte se, pastore,“ øekli. „Pokud to neu-

dìláme, pøijde dnes v noci øeditel pohøební služby, dá jeho tìlo 
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do døevìné rakve, kovovou znovu vyèistí a prodá ji nìkomu 
jinému.“

Majitel høbitova si takto ve spolupráci s pohøební službou 
pøivydìlává peníze. Prodávají stejnou rakev znovu a znovu.

Strávil jsem hodnì bezesných nocí tím, že jsem hledìl z okna 
svého bytu a ptal jsem se sám sebe stále stejné otázky: „Stojí 
to za tu námahu? Nemarním zde svùj èas? Zajímá to vùbec 
nìkoho?“

Avšak poté pøemýšlím o minulém pátku, kdy jsem vyšel do 
ètvrtého poschodí, abych malému chlapci pøipomnìl, že má být 
zítra pøipravený jet do mé nedìlní školy. Jmenuje se Tyrone a 
je mu šest let. Najednou se rozletí dveøe a Tyrone ke mnì bìží 
tou nejvyšší rychlostí. Skoèí mi do náruèe a volá: „Pastore Bille, 
pastore Bille!“ Sevøe mi krk, jako by se mì nikdy nechtìl pustit.

Co by se stalo, kdybych tam nebyl? Co kdyby autobus 
nikdy nepøijel? Co kdyby nikdy nedostal šanci slyšet poselství 
nadìje?

Lekce, které jsme vymysleli, nejsou jen pro Bushwick nebo 
Harlem. Jsou pro ztracenou generaci po celé Americe – od 
Bostonu po Burbank. V této knize uvidíte, že zpùsoby, jakými 
zasahujeme dìti v New Yorku, se mohou pøizpùsobit k zasa-
žení dìtí tam, kde žijete vy. A my je zaèneme zasahovat.

Státní školský systém ztratil dìti tím, že je pøestal vyuèovat 
základním hodnotám a principùm života. Rodièe je nechali 
napospas „Sesame street“, kresleným filmùm v sobotu ráno 
a bohužel také programùm a videím, jejichž shlédnutí by tebe 
i mne uvedly do rozpakù. Církev dìti zanedbala nudnými a za-
staralými programy.

Poté, co jsem strávil tisíce hodin „v zákopech“, jsem pøesvì-
dèen o tom, že v tréninku amerických dìtí musí nastat zásadní 
zmìna.

Stavìní nových vìznic a pøevýchovných center není odpovìï 
– je to jako dávat náplast na rakovinu. Musíme je zasáhnout, 
dokud jsou mladí. Køes�ané neustále pøemítají nad tím, zda je 
lepší prevence nebo zákrok. Obvykle èekáme až do té doby, kdy 
je zbyteèné už cokoliv podniknout. Je to otázka: Dáme zábradlí 
na vrcholek hory nebo dolù pod ni pošleme ambulanci?

Èí je tohle dítì?
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Tuto otázku si musíme položit radìji døíve než pozdìji – ne 
až její pøedmìt leží v modrém chladícím boxu vedle silnice. Ne 
až se nìèí dítì stane èíslem pøípadu M91 – 5935.
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Nahoøe: Dìti netrpìlivì 
èekají, až na nì dojde 
øada, aby vystoupily 
z autobusu a šly do 
nedìlní školy.

Vpravo: Pøes svùj pøe-
plnìný èasový rozvrh 
Bill Wilson stále øídí 
autobus na své trase, 
kdykoli je to jen možné.



KAPITOLA DRUHÁ

„Èekej tady“

BYLO MI ÈTRNÁCT let. Moje máma a já jsme šli ulicí 
kolem našeho bloku, kde jsme žili v Pinellas Parku na 
Floridì – na sever od St. Petersburgu. Bylo to blízko 

Welcome in Park Boulevard, kde moje máma pracovala jako 
barmanka. Zastavili jsme se a sedli si na skruž postavenou 
nad strouhou. Ten den byla máma velmi potichu. Po nìkolika 
minutách vstala a øekla: „Už to nesnesu. Poèkej tady.“ O èem 
to mluví? Co už nesnese? Divil jsem se.

Udìlal jsem pøesnì to, co mi máma øekla. Sedìl jsem tam 
a èekal, až se vrátí. Slunce zapadlo a ona se stále nevracela.

Pøíští den mì zastihl na stejné skruži, osamoceného se 
svými myšlenkami. Vìdìl jsem, že pro moji mámu a tátu to 
byla tìžká doba. Život nebyl lehký.

Narodil jsem se, když žili v Jižním Bostonu. Mùj tatínek 
si našel práci jako øidiè autobusu, ale nemohl uživit rodinu. 
Myslel si, že tráva bude zelenìjší v San Francisku, tak jsme se 
pøestìhovali na západ.

Když jsme žili ve West Coast, bylo mi dvanáct. Moje sestra 
Sandy je o osm let starší. Byla jediným stabilizujícím fak-
torem v mém životì. Vždycky mì povzbuzovala a chránila. 
Byl jsem slabý chlapec a vždycky jsem se stal terèem nìja-
kého tyrana ze sousedství. Mnohokrát pøispìchala na moji 
záchranu ve chvíli, kdy jsem myslel, že mi už nikdo nepo-
mùže.
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Avšak zdálo se, že se v San Francisku Wilsonovì rodinì 
nedaøí o nic lépe. Tatínek nám oznámil, že se budeme stìhovat 
na Floridu, protože tam máme nìjaké pøíbuzné. Nicménì po 
pár týdnech bylo jasné, že pøijet do „Sluneèného státu“ byla 
ta nejvìtší chyba, jakou jsme mohli udìlat. Náš domov nebyl 
š�astným domovem. S naší rodinou to bylo èím dál horší, až 
se máma s tátou rozvedli. Mùj otec mìl tuberkulózu a léèil se 
v TB nemocnici v Tampì.

Kde byla maminka?

JAKO DÍTÌ JSEM nikdy necítil, že by mì rodièe milovali. 
Nemohu øíci, že bych opravdu poznal svého otce. A moje máma 
se po všech životních ranách obrátila ke sklence. Stala se z ní 
alkoholièka.

Když se rozvedla s mým otcem, pila èím dál èastìji. Skoro 
každou noc si z nedalekého baru vodila nìjakého cizího muže. 
Byl to ten nejhrubìjší muž, jakého jsem kdy vidìl. Noc za nocí 
jsem usínal za zvuku kleteb, rvaèek a nadávek. Jednu noc to 
bylo tak zlé, že jsem našel pistoli a byl jsem pøipraven mámina 
spoleèníka zastøelit. Když jsem na skruži sedìl druhý den, 
pøemýšlel jsem o nocích, kdy se máma nevrátila domù vùbec. 
Stalo se to nyní znovu? Urèitì se brzy vrátí.

Tøi dny jsem sedìl pod floridským sluncem na horké skruži. 
Nevìdìl jsem, kam mám jít. Moje sestra byla vdaná a pøestì-
hovala se do New Jersey. Otec byl pryè. Kdybych vìdìl, jak se 
mám modlit, udìlal bych to, ale náboženství nemìlo v našem 
domì žádné místo.

Vše, co jsem mohl dìlat, bylo snažit se být stateèný a zadr-
žovat slzy, které se mi draly do oèí.

Maminka se nikdy nevrátila zpìt.
Jeden muž, který žil na stejné ulici, si všiml, že už tøi dny 

sedím na stejném místì. Jeho jméno bylo Dave Rudenis. Už 
jsem s ním pøedtím mluvil a pozoroval jsem jej, když opravoval 
u sebe doma své závodní auto. Pøišel ke mnì a zaèal se mnou 
mluvit. Zeptal se mì, jestli mi mùže dát nìjaké jídlo. Dave byl 
automechanik a rád øídil závodní auta. Byl také diakonem 
v místní církvi – First Assembly of God v St. Petersburgu.
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„Líbilo by se ti jet na mládežnický tábor?“ zeptal se mì.
„Co to je?“ odpovìdìl jsem.
„Bude se ti to líbit. Bude tam spousta dìtí ve tvém vìku. 

Budete hrát softbal, plavat a budete mít nádherná shromáž-
dìní.“

Shromáždìní? Co to je? Øíkal jsem si.
Dave Rudenis mi zaplatil týdenní tábor, 17,50 USD, a po-

sadil mne, spolu s jinými výrostky, do pastorova auta. Pøivezli 
mì do Camp Alafia uprostøed Floridy, nìkde mezi Milberry a 
Bradley Junction.

Už nikdy sám

SVOU POVAHOU JSEM byl spíše samotáø. Èásteènì proto, že 
jsem nevìdìl, jak mám jednat s druhými lidmi, zèásti pro svùj 
hrozný zevnìjšek. Byl jsem nejen dlouhý a tenký, ale také 
vychrtlý, zuby mi trèely z úst, moje dásnì byly viditelnì zne-
tvoøené a vždycky jsem mìl díry v kalhotách.

Byl jsem takový po vìtšinu èasu, ale ve støedu veèer jsem 
na táboøe slyšel nìco, co úplnì zmìnilo mùj život. Poprvé jsem 
slyšel jednoduchý pøíbìh o tom, jak za mì Ježíš zemøel na køíži 
a vstal z mrtvých, abych mohl strávit vìènost s Ním.

Nepamatuji se, kdo tehdy kázal, nebo na podrobnosti shro-
máždìní, ale ten veèer jsem pøišel dopøedu, našel jsem místo 
po levé stranì pódia, kde jsem poklekl. Øekl jsem: „Ježíši, chci, 
abys mi odpustil moje høíchy. Chci ti dát svùj život.“ Nìjak 
jsem tušil, že od toho veèera již moje budoucnost bude vypadat 
jinak než dosud. Když jsem se vrátil do St. Petersburgu, Dave 
už na mì èekal. Už slyšel o tom, že jsem v Campu Alafia našel 
Pána.

„Synu,“ øekl, „chci, abys vìdìl, jak moc tì milujeme. Vùbec si 
nedìlej starosti. Všechno bude v poøádku. Postaráme se o tebe.“

Nikdy pøedtím jsem nic takového neslyšel.
Pøíští víkend jsem poprvé ve svém životì navštívil nedìlní 

církevní shromáždìní.
Sedìl jsem osamotì, protože jsem se necítil dobøe mezi ostat-

ními mladými lidmi. Tuším, že jsem vypadal celkem špatnì, 
s dírami v kalhotách a legraèním oblièejem. Vedoucí chvály 
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øekl: „Otoème si na stranu 269 a zpívejme píseò „Prameny živé 
vody“.

Nikdy pøedtím jsem nezpíval ze zpìvníku. Myslel jsem si, že 
se píseò ète stejným zpùsobem jako kniha – když skonèíš jeden 
øádek, pokraèuješ na øádku pod ním. Ale tak to nefunguje.

Jen jsem zpíval dál a nevšiml jsem si, že zpívám nìco jiného 
než všichni ostatní. Za mnou sedìla laskavá malá starší paní. 
Naklonila se ke mnì, položila mi ruce na ramena a øekla: 
„Dovol, abych tì nauèila, jak se to dìlá.“

Lidé v církvi se mnou mìli velkou trpìlivost.
Pár dní nato mùj otec, kterého propustili z nemocnice, 

zemøel na srdeèní pøíhodu. Potom mì dva nejkrásnìjší lidé, 
kteøí kdy žili, pozvali do svého domova a pozdìji mi dali místo 
v církvi. Byli to Wayne Pitts a jeho manželka Evelyn, pastoøi 
ve First Assembly.

Kvùli svému fyzickému vzhledu jsem byl silnì introvertní. 
Moje zuby a znetvoøená dáseò byly po pozdìjším chirurgickém 
zákroku dány do poøádku. Pastor Pitts a jeho manželka mi 
pomohli s léèením.

Lidé v církvi byli více než laskaví. Skuteènì se o mì starali. 
Dokonce mì pozvali, abych se zapojil do programu pro mládež 
– Royal Rangers. Vedoucí poznal, jak jsem citlivý kvùli svému 
zevnìjšku a zpùsobil, že jsem se cítil souèástí skupiny, ne jako 
vyvrhel.

V telefonní budce

V ROYAL RANGERS jsme se uèili všechno – od vázání uzlù až po 
rozdìlání ohnì bez zápalek. Také nás uèili, jak je dùležité sdílet 
Krista s ostatními. „Je to souèást køes�anského života,“ øíkával 
náš vedoucí. Protože jsem však byl èerstvý køes�an a velmi jsem 
se stydìl, byl jsem naprosto neschopný to dìlat. Když jsme šli 
ven rozdávat traktáty, témìø jsem propadal panice. Když se 
nikdo nedíval, šel jsem sám a dával jsem malé traktáty do tele-
fonních budek, takže jsem s nikým nemusel mluvit.

Jednoho dne, poté, co jsem umístil své traktáty v telefonní 
budce, pøešel jsem ulici, abych vidìl, jestli je nìkdo bude 
skuteènì èíst. Za pár minut si pøišel zavolat nìjaký muž. 
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Zvedl jeden traktát a prohlédl si jej. Pak si jej strèil do kapsy 
a odešel.

Nemohu vyjádøit, co pro mne tento zážitek znamenal. Poprvé 
ve svém životì jsem si uvìdomil, že mohu nìkoho do-opravdy 
pøivést ke Kristu.

Vyuèil jsem se automechanikem, abych byl jako Dave 
Rudenis, který se stal mým hrdinou. Obèas jsem opravoval 
stará auta a po skonèení školy jsem zaèal pracovat v místní 
poboèce Forda. Pøi každé pøíležitosti jsem øídil auta.

Pastor, který vystøídal Wayna Pittse, se jmenoval Don Rippy. 
On a jeho žena Arthelene ve mì vìøili více, než jsem dokázal 
pochopit. Jednou Don øekl: „Bille, cítíme, že jsi schopen dìlat 
ve svém životì velké vìci a chceme ti pomoci.“

Don Rippy mi koupil první nové boty. Tehdy mi bylo sedm-
náct. Don a jeho žena Arthelene mi dovolili, abych i nadále 
bydlel v církvi a neustále mì povzbuzovali. Potom ke mnì jed-
noho dne pøišli a øekli mi: „Vìøíme, že bys mìl jít na biblickou 
školu do Lakelandu.“ Mluvili o Jihovýchodní biblické škole 
zøízené denominací Assemblies of God pro trénink služebníkù 
a pracovníkù v církvi.

„Co mám dìlat?“, zeptal jsem se. „Nechci být kazatelem. 
Jsem automechanik.“

Potom jsem si øekl: Proè ne? Nic mi to neudìlá.

Kázání ve vìzení

MÙJ PRVNÍ ROK byl mírnì øeèeno tìžký. Stìží jsem mìl peníze 
na to, abych všechno utáhl, ale nejtìžší pro mì bylo to, že jsem 
nemìl jasný dùvod, abych na škole byl.

V nedìli odpoledne mohli nìkteøí studenti vést shromáždìní 
v místní vìznici – nazývali to „Žaláø“. Týden za týdnem mì 
zvali, abych tam pøišel také. Vždycky jsem odmítl s rùznými 
chatrnými výmluvami, ale opravdovým dùvodem bylo, že jsem 
nikdy pøed tím nemluvil na veøejnosti. Kvùli svým zubùm jsem 
nemohl jasnì mluvit a nechtìl jsem ze sebe dìlat blázna.

Nakonec jsem se bìhem druhého semestru ke skupinì pøidal. 
Bìhem shromáždìní ve vìzení vedoucí øekl: „Nyní bychom vám 
chtìli pøedstavit Billa Wilsona ze St. Peters-burgu. Bille, pojï 
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sem a øekni tìmto mužùm, co je ve tvém srdci.“
Nic moc, pomyslel jsem si. Mé svìdectví trvalo pouhých ètyø-

icet pìt sekund. Avšak pozdì veèer, když jsem si položil hlavu 
na polštáø, objevil se na mé tváøi veliký úsmìv. Vìdìl jsem, že 
jsem objevil nìco, co bych chtìl dìlat znovu a znovu.

Bìhem druhého roèníku na Jihovýchodní biblické škole 
mluvil na shromáždìní v kapli hostující kazatel. øekl: „Bùh 
nehledá lidi, kteøí mají schopnosti, ale kteøí jsou ochotní nìco 
dìlat. To je vše, co potøebuješ.“ Vìdìl jsem, že mluví o mnì.

Když pak dal výzvu pro ty, kdo chtìjí své životy vydat 
køes�anské službì na plný úvazek, šel jsem ulièkou dopøedu po 
druhé v životì. Poprvé to bylo v Camp Alafia. Tentokrát jsem 
opìt pøišel pod levou stranu pódia a znovu – bez jakýchkoli 
fanfár – øekl: „Pane, jestli mùžeš použít nìkoho jako já, budu 
dìlat to nejlepší, co mohu.“ Nikdo na mne nevzkládal ruce, 
ani nade mnou nikdo neprokoval, jen jsem se rozhodl, že se 
poddám.

Když jsem se vrátil do své domovské církve, pastor Rippy 
øekl: „Bille, jak by se ti líbilo pracovat èást tohoto léta na 
našem programu prázdninové biblické školy?“

„To zní dobøe,“ øekl jsem. „Jen mi øekni, co chceš, abych 
dìlal.“

Pøed církví jsme postavili velký stan, abychom pro naše 
okolí zviditelnili naši prázdninovou biblickou školu. Jedna 
paní v církvi, Dagney Johsonová, koupila dodávku Volkswagen 
a darovala nám ji, abychom mohli svážet dìti z okolí. Mìl jsem 
za úkol øídit dodávku. Ten týden jsem se mìl s dìtmi moc 
dobøe.

Avšak po prázdninové biblické škole nikdo nevìdìl, co dìlat 
s dodávkou. Pastor Rippy se na mì obrátil a øekl mi: „Pokud 
pøijdeš na to, jak ji mùžeme použít, bude to v poøádku. Jestli 
ne, prodáme ji.“

Všiml jsem si, že do prázdninové školy pøišlo nìkolik stovek 
dìtí, ale do nedìlní školy jich pøicházelo jenom pár. Tehdy jsem 
zaèal zjiš�ovat, co se dìje v nedìlní škole, že je to nìco úplnì 
jiného, než co se dìlo bìhem prázdninové školy. Procházel jsem 
budovou, poslouchal jsem, co se vyuèuje v jednotlivých tøídách. 
Bylo to nudné. Já sám bych tam nemohl sedìt ani hodinu.
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Chtìly by dìti navštìvovat nedìlní školu, kdyby v ní mohly 
zažívat podobné vìci, jaké se dìly ve stanu? Brzy jsme to mìli 
zjistit.

„Pastore,“ øekl jsem, „mohl bych navrhnout nìjaké zmìny 
v tom, jak zasáhnout ty dìti?“

„Mùžeš udìlat, co chceš.“
Stále mi dùvìøoval.

Klauni a kartony

VYMYSLELI JSME PROGRAM nazvaný Místní biblický klub. 
Pozval jsem si na pomoc nìkolik výrostkù, pøišli jsme do urèité 
ètvrti, kde bylo nìjaké prázdné prostranství a vybudovali tam 
barevné pódium. Tìmito venkovními shromáždìními jsme 
upoutali pozornost dìtí. Mìli jsme jednoduchý plán. Chtìli 
jsme je uèit biblické lekce, co nejvíce je zaujmout, aby pøišly do 
naší nedìlní školy a potom pokraèovat s následnou péèí.

Nìkteré sestry v církvi vytáhly šicí stroje a vyrobily klaunské 
obleky. Potom jsme našli velkou lepenkovou krabici od led-
nièky, udìlali do ní díru a natøeli jsme ji záøivými barvami. 
Pøipevnili 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 lednièky jsme postavili na kopec 
a dìti jsme posadili na zemi pod kopcem. Myslel jsem si, že to 
je výborný nápad. V urèitý moment programu jsem vyšplhal 
do bedny, abych vykonal své loutkové pøedstavení. Avšak do 
krabice, ve které jsem sedìl, se opøel prudký závan vìtru a pø-
evrátil ji. Skutálel jsem se z kopce mezi køièící a rozradostnìné 
dìti. Byl jsem otøesen, ale ony tleskaly. Myslely si, že to bylo 
souèástí programu. V tomto okamžiku by si mnoho lidí øeklo 
– tohle prostì nefunguje. Musíme být mimo Boží vùli.

Pøíští den jsme se vrátili na stejné místo a já jsem dal na 
bednu dva kusy betonu. Zástup kolem rostl. Tøetí den, v pátek, 
se sešlo více než sto dìtí a zpívaly, dívaly se na loutkové 
divadlo, hrály biblické soutìže a slyšely poselství evangelia.

Poté jsem udìlal nìco, co jsem nikdy pøed tím ve svém životì 
neudìlal. Zeptal jsem se dìtí, jestli chtìjí pøijmout Ježíše do svého 
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života. Byl jsem velice pøekvapen, když jsem vidìl, že více než 
polovina dìtí zvedla ruku. Nevìdìl jsem, jak mám pokraèovat, 
tak jsem dìlal to, co dìlal pastor Rippy v církvi. Požádal jsem je, 
aby sklonily své hlavy a vedl jsem je v modlitbì høíšníka.

Potom jsem se jich zeptal: „Kolika z vás se líbil tento biblický 
klub?“

Všechny dìti zvedly ruku.
„Kolik z vás by pøišlo do nedìlní školy, kdybychom ji dìlali 

stejným zpùsobem?“
Znovu se všechny ruce natáhly k nebi.
„Kolik z vás by se mnou jelo tento týden Volkswagenem do 

nedìlní školy?“
Všechny øekly ano.
Než si to mohly rozmyslet, øekl jsem jim: „Pokud to myslíte 

vážnì, postavte se do øady a my si vezmeme vaše adresy.“ 
Pøíští den byla sobota, tak jsem jim øekl: „Øeknìte rodièùm, že 
se u vás zítra zastavíme, abychom se dozvìdìli, jestli s námi 
mùžete tento týden jet do nedìlní školy.“

Náš tým dobrovolníkù si rozdìlil adresy dìtí a navštívili 
jsme osobnì všechny doma. Vìtšina rodin, které jsme navští-
vili, nechodila do žádné církve.

První nedìli jsme do nedìlní školy pøivezli tøicet šest dìtí. 
Když se dodávka vrátila na církevní parkovištì, mìla dvì pro-
píchnuté pneumatiky. Byl zde nìjaký protitlak, ale byli jsme 
na cestì, abychom vybudovali dynamický program pro získání 
mladých lidí.

Tento den bude navždy zakroužkován v kalendáøi mého 
života. Tu nedìli se narodila služba nedìlní školy, která zmìnila 
mùj život a životy doslova stovek tisícù dìtí po celém svìtì.

„Zde se nìco dìje!“

PO ZBYTEK LÉTA jsme pokraèovali v Místním biblickém 
klubu, sobotních návštìvách a v nedìlním svážení dìtí. V záøí 
jsme mìli nìkolik autobusù a pøiváželi jsme do nedìlní školy 
takøka sto dìtí.

Tehdy se mì pastor Rippy zeptal: „Bille, myslíš si, že by bylo 
možné, abys každý víkend pøijel domù ze školy a pokraèoval 
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v autobusové službì a dìtské církvi?“ Zbyteèná otázka – moje 
odpovìï byla urèitì ano. Vedle radosti z toho, že mohu pokraè-
ovat ve službì, pøišlo neoèekávané požehnání v podobì toho, že 
mi církev platila výdaje za jídlo a cestování.

First Assembly pak zmìnilo své jméno na Suncoast 
Cathedral a postavilo budovu za svatyní, která byla urèena jen 
pro náš program. Na velikonoèní nedìli v roce 1969 jsme pøi-
vezli do církve 102 dìtí.

Zformovali jsme tým starších dìtí, které plánovaly, zpívaly, 
vyuèovaly a hrály loutková divadla. Také pomáhaly udržovat 
kázeò. Namalovali jsme veliký prapor a povìsili ho na stìnu 
nové budovy. Bylo na nìm napsáno: „Zde se nìco dìje!“

Služba dìtem stále rostla a rozšiøovala se. Zdálo se, že 
v krátkém èase jsme mìli dvanáct autobusù pøivážejících 
každý týden do církve šest set dìtí.

Když jsem v roce 1971 ukonèil Jihovýchodní biblickou školu, 
pastor Rippy mì požádal, abych v církvi pracoval na plný 
úvazek.

Nebyl to nìjaký sen, který se stal skuteèností, ale vìdìl 
jsem, že mùj život nepatøí mì samotnému. Byl jsem ochotný 
dìlat cokoliv.

Vrhl jsem se do práce tak, jako by neexistoval žádný zítøek. 
Od svítání až do pùlnoci sedm dní v týdnu jsem bìžel na plný 
plyn jen za jedním cílem – zasáhnout evangeliem tolik dìtí, 
kolik je jen možné.

Jedno odpoledne jsem doslova zkolaboval na podlaze své 
kanceláøe a museli mì odvézt do nemocnice. Byl to jen malý 
srdeèní problém, ale doktoøi mi øekli, že mám srdeèní nemoc, 
se kterou se musím nauèit žít.

Léta pøepínání hlasivek dalo mému hlasu skøípavý pøízvuk, 
který mám do dnešního dne.

Když jsem byl v Suncoast Cathedral, pøijel k nám na evan-
gelizaèní kampaò mladý evangelista Tommy Barnett. Byl 
známý pro svá ilustrovaná kázání. Jedno odpoledne potøeboval 
jít do obchodu se døevem, aby si nakoupil nìjaký materiál na 
vytvoøení rekvizit pro shromáždìní. Zeptal se mì, jestli bych 
s ním nechtìl jít.

„Velice rád ti pomohu,“ øekl jsem. Pro shromáždìní nazvané 

25

„Èekej tady“



„Biè, kladivo a køíž“ jsme postavili veliký køíž.
Bìhem toho týdne jsem rychle získal obrovský respekt pro 

Tommyho dynamickou a tvoøivou evangelizaci. Tommy a já 
jsme, co se týèe evangelizace, mìli mnoho spoleèného. Ve sku-
teènosti jsme se ten týden velice spøátelili.

Po nìkolika letech jsem s Tommym hovoøil po telefonu. 
Poprvé pøijal úvazek pastora v Davenportu, Iowì. „Potøebuji 
nìkoho, kdo by mi pomohl s autobusovou službou. Myslím, že 
se na to nejlépe hodíš ty,“ øekl.

„Pojedu tam,“ odpovìdìl jsem.

„Mùžeš nám pomoci?“

PASTOR BARNETT UŽ rozvinul jeden z nejrychleji rostoucích 
programù nedìlní školy v našem národì. Pøíštích pìt let, která 
jsem strávil vedle kukuøièných polí Iowy, jsem se do toho pustil 
a dal jsem do toho, co jsem mohl. S pomocí jedné z nejlepších 
skupin dobrovolníkù s jakou jsem kdy spolupracoval, z nichž 
mnozí sami dnes slouží na plný úvazek, autobusová služba 
vyrostla ze 450 na 2.000 dìtí na shromáždìní.

Bìhem té doby zaèaly zvonit telefony z celé Ameriky. „Mùžeš 
pøijet a pomoci nám rozšíøit náš program pro dìti?“ ptal se mì 
pastor z Portlandu.

„Máte manuál, který bychom mohli použít, abychom mohli 
zaèít autobusovou službu?“ napsal mi pracovník s dìtmi z Lan-
singu.

Vypadalo to, že každý druhý týden jsem letìl nìkam, abych 
poøádal nìjaký semináø o tom, jak sloužit. Také jsem psal 
kurikulum pro dìtskou církev pro spoleènost, jejíž jsem byl 
spoluvlastníkem, nazvanou Train Depot v Tampì na Floridì. 
Train Depot se stal jedním z nejvíce novátorských producentù 
materiálù pro trénink mládeže a nedìlní školy v USA.

I když program v Davenportu mìl veliký úspìch, byl mùj 
duch nespokojen. Vìdìl jsem, že Bùh pro mne pøipravil nìco 
jiného. Nevìdìl jsem, kde to bude nebo co to bude, ale moje 
srdce bylo otevøené. Vždycky jsem chtìl dìlat více a vìøil jsem, 
že bych více dìlat mohl.

Bìhem let jsem zjistil, že Bùh sdílí svou vùli ètyømi uni-
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kátními zpùsoby: skrze potøeby, skrze okolnosti, skrze vztahy 
a skrze otevøené dveøe. Nikdy do mì nekopl andìl ani jsem 
nikdy neslyšel slyšitelný Boží hlas, jak øíká: „Bille, chci, abys 
udìlal tohle.“ Ale Bùh mi vždycky ve svém èase objasnil svoji 
vùli.

Jako magnet

PO NÌKOLIK MÌSÍCÙ ve mnì rostla touha vidìt, jak se ve 
vnitøních mìstech našich velkomìst rozvíjí živá služba dìtem. 
Navštívil jsem dostatek ghet na to, abych vìdìl, že tyto dìti 
nejsou zasaženy evangeliem.

Pastor Barnett rozvinul v Davenportu tréninkový program, 
do kterého se sjíždìli mladí lidé z celé zemì, aby prošli prak-
tickým výcvikem budování církve a nedìlní školy, která je 
zamìøená na získávání duší. Jeden student pøijel z Brooklynu 
a znovu a znovu mi vyprávìl o životì ve mìstì a potøebì vidìt 
promìnìné lidské životy. Když se vrátil, stal se druhým pas-
torem v jedné místní církvi.

Bylo to v roce 1970, kdy jsem trávil víc a víc èasu tré-
ninkem mladých vedoucích a køes�anských uèitelù po celé 
zemi.

Pøistihl jsem se, že kdykoliv to bylo možné, snažil jsem se 
uspoøádat svùj rozvrh tak, abych byl co nejblíže New Yorku. 
Byl jsem jím pøitahován jako magnetem. Zdálo se, že tam 
jsem pøinejmenším jednou do mìsíce. Mùj pøítel z Brooklynu 
mi pomohl porozumìt nìkterým rozdílným charakteristikám 
urèitých oblastí. Jezdil jsem metrem a procházel se oblastmi 
proslulými vysokou kriminalitou. Vidìl jsem zde tisíce mla-
dých lidí v hrozných problémech. Jejich potøeby nenaplnila ani 
církev ani vláda.

Bìhem jedné návštìvy jsem se zeptal místních lidí: „Jaká 
èást mìsta je nejhorší?“

Smáli se a odpovìdìli: „Každá èást je ta nejhorší.“
Jména jako Harlem, Jižní Bronx, Bushwick, Bed-ford–

Stuyvesant, Brownsville, Lower East Side jsem slyšel v každém 
rozhovoru se zdejšími lidmi. Mìl jsem kontakty v Bushwicku 
– oblasti dvou ètvereèních mil èistého pekla – v Brooklynu. 
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Bylo to horší než cokoli, co jsem kdy vidìl.
Nemohl jsem to pochopit. „Proè zde nikdo nedìlá nìco tako-

vého, co dìlám já v Davenportu?“ Nedávalo to smysl.
„Nebude to tam fungovat,“ øíkal každý. Ale já to nepøijímal.
Nìkolik mìsícù, bez ohledu na to, kde jsem byl nebo co jsem 

dìlal, jsem nemohl dostat New York ze své mysli. Potøeba na 
tomto místì byla prostì pøíliš veliká.

V roce 1979 jsem se rozhodl opustit Davenport. Nepøijal 
jsem mnoho povzbuzení a nemìl jsem žádnou skuteènou fina-
nèní podporu, ale na tom zase tolik nezáleželo. Vìdìl jsem, že 
to mám udìlat.

Všechen svùj pozemský majetek jsem dal do malého pronaja-
tého obytného pøívìsu a jel jsem na východ tak dlouho, dokud 
jsem nepøejel Versano Bridge v Brooklynu. To byl mùj nový 
domov. Ten pohled! Díval jsem se do tváøe chudoby, nepøátel-
ství, bolesti a hladu.

„Pane,“ modlil jsem se, „Potøebuji, abys mi s tím pomohl!“ 
V kapse jsem mìl vzkaz od pastora Assembly of God v New 
Yorku, který mi napsal: „Dávám ti šest mìsícù a vzdáš se jako 
všichni ostatní.“

„A co takhle sobota?“

BYL JSEM PØEDSTAVEN pastorovi španìlské letnièní církve 
v Bushwicku na Menahanské ulici.

„Mohu si pronajmou budovu?“ zeptal jsem se kazatele.
„Nemùžeš si ji pronajmout v nedìli – máme asi jedenáct 

èlenù, kteøí chodí do církve.“
„To je v poøádku. A co takhle v sobotu?“ S nápadem zaèít 

Sobotní nedìlní školu jsem pøišel již v Iowì, takže pro mì tento 
koncept nebyl žádnou novinkou.

Mládež z okolí nám ten první týden pomohla roznést letáèky, 
které oznamovaly, že zaène nedìlní škola. Vìtšina dìtí nevìdìla, 
co to nedìlní škola je. Nikdy pøed tím tato slova neslyšely.

Pro lidi v oblasti to byla nezvyklá podívaná. Museli se divit, 
co tady ten dlouhovlasý kazatel v modrých džínách a trièku 
dìlá. A kromì toho jsem bìloch.

Ale zanedlouho slyšeli nìjací mladí španìlští a èernoští 
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køes�ané o tom, co dìláme a pøidali se k nám. S tìmi nejsta-
bilnìjšími jsme zaèali mít bìhem týdne mládežnické veèerní 
shromáždìní.

Mohli jsme mládežníky rozdìlit do ètyø družstev a uspoøádat 
nìjaké soutìže. Soutìžili spolu v jezení jableèného koláèe, bitvì 
s vodními balóny, v jezení banánù a v èemkoliv jiném. Prvních 
dvacet minut byla jen dobrá èirá legrace. Potom jsme dvacet 
minut zpívali živé chvály, poté jsem vše ukonèil srdce zasahu-
jícím poselstvím a dal jsem mladým lidem pøíležitost pøijmout 
Krista.

Mnoho z nich na moji výzvu odpovìdìlo kladnì. Zástup rostl 
týden za týdnem. Potom jsem oznámil, že budeme mít setkání 
pro trénink pracovníkù v autobusech. Byl to opravdový skok 
víry. Pracovníci pro autobusy? Ještì žádné autobusy nemáme!

Nìkolik pastorù, kteøí slyšeli o tom, co dìláme, mi zavolalo 
a øeklo: „Dáme ti nìjaké staré ojeté autobusy.“

A udìlali to. Myslím, že ty autobusy držely pohromadì jen 
díky barvì. Byly to autobusy, které musí být znovu a znovu 
roztáèeny klikou, aby jim vùbec naskoèil motor. Poté, co jednou 
nastartovaly, jsme už nesmìli motory vypnout.

Blok za blokem

ZMAPOVALI JSME OBLAST blok za blokem, peèlivì jsme 
navrhli trasy pro autobusy a èasový rozvrh pro svoz dìtí do 
nedìlní školy.

V tréninkových kurzech jsme stanovili vedoucí a jejich 
asistenty pro každý autobus. Natiskli jsme letáèky, které ozna-
movaly první týden a poslali jsme mládež do jejich oblastí, aby 
zaèali navštìvovat rodièe a zapisovat dìti.

Bylo jasné, že naše rozpadlé autobusy nebudou staèit, takže 
jsme sehnali nìjaké peníze a pronajali si autobusy i s øidièi 
u místního dopravce.

Prvního èervnového dne v roce 1979 jsme nevìdìli, co máme 
oèekávat. Avšak v sobotu, když pøijely autobusy, vyskákalo 
z nich 1.010 dìtí. Mìli jsme menší problém. V církvi bylo pou-
hých tøi sta sedadel. Takže jsme zbylých sedm set dìtí drželi 
venku a brali je dovnitø na smìny. Byla to jedna z nejš�astnìj-
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ších noèních mùr mého života.
Pár týdnù poté, co jsme zaèali, si mì zavolal do své malé 

kanceláøe pastor církve. „Koberec je špinavìjší než pøed tím,“ 
prohlásil.

To není možné, pomyslel jsem si, ten koberec už špinavìjší 
být nemùže!

Ale dovolil nám, abychom pokraèovali. Za pár týdnù, kdy 
naše návštìvnost byla více než tøináct set dìtí, si mì zavolal 
opìt. „Máme opravdový problém. Dìti polámaly instalaci na 
záchodech,“ øekl.

Instalace nefungovala po celou dobu, co jsme tam byli, takže 
jsem opravdu nevìdìl, co tím myslí. Avšak vìdìl jsem, co to 
znamená. Byli jsme zdvoøile vyhozeni.

Divil jsem se: Jak jen mùžeš být vyhozen z gheta? Kam 
odtud mùžeš jít?

Už teï jsme byli na konci svìta.
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Vlevo: Každé 
dítì, které 
nastoupí do 
autobusu, Bill 
pøivítá objetím 
a pøátelským 
úsmìvem.



KAPITOLA TØETÍ

„Promiòte 
dìti, konèíme“

METRO NEDÌLNÍ ŠKOLA byla „v pohybu“, ale ne 
v tom smyslu, jak bychom chtìli. Nicménì jsem 
netušil, že budu brzy stát na kapotì našeho auto-

busu a budu øíkat: „Je mi to líto, ale tohle je náš poslední 
týden. Konèíme.“

Poté, co bylo rozhodnuto, že musíme opustit španìlskou 
církev, snažil jsem se pro naši službu rychle najít nový domov. 
„Vyhodili nás z letnièní církve,“ øekl jsem baptistickému pas-
torovi o nìkolik blokù dále. „Myslíš, že si mùžeme pronajmout 
vaši budovu každou sobotu?“

„Vidìl jsem kolem jezdit vaše autobusy,“ øekl. „Ano. Myslím, 
že to bude dobøe fungovat. Budeme rádi, když budete u nás.“

Návštìvnost i nadále rostla. Bìhem nìkolika mìsícù se náš 
poèet vyšplhal na dva tisíce. Jednoho dne si mì zavolal baptis-
tický pastor k sobì a øekl mi: „Lidé v naší církvi tì mají rádi. 
Vlastnì budeme mít pøíští týden probuzení a chceme, abys 
kázal na úvodním shromáždìní.“

Øekl jsem: „Jistì. Bude mi ctí.“
Co jsem mu ale neprozradil bylo, že dìti minulou nedìli zlo-

mili nohu u jedné z lavic. Shromáždìní byla velice vzrušující 
a lavice se musely odsouvat na stranu. Byla to lavice v první 
øadì na levé stranì církve. Døevo bylo úplnì prasklé. Pøemýšlel 
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jsem, že mu o tom povím, ale pamatoval jsem si, jak reagoval 
španìlský pastor pokaždé, když se nìco pokazilo.

Lavice se nedala opravit. Snažil jsem se ji zpevnit høebíky, 
mlátil jsem do ní, modlil jsem se za ni, ale vypadalo to, že nic 
nepomáhá.

Jen jsem ztuhl

V NEDÌLI JSEM sedìl na pódiu a èekal na chvíli, až budu 
pøedstaven. Byl to hrdý okamžik pro naši službu, ale nemohl 
jsem si pomoci a obèas jsem nervóznì mrknul na drahocennou 
lavici. Nìkolik žen už na ní sedìlo a tak to vypadalo, že tu 
zkoušku pøece jen vydrží.

Potom, právì uprostøed toho, co jsem pøednášel svùj text, 
jsem vzhlédl a uvidìl, jak zadními dveømi vešla obrovská žena. 
Procházela dopøedu prostøední ulièkou a já jsem úplnì ztuhl. 
A já nikdy netuhnu. Prosím, Pane, nedovol jí, aby si sedla na 
tu znièenou lavici, pomyslel jsem si, když jsem pøestal èíst 
Písmo.

Celá církev si musela všimnout mojí reakce, protože všichni 
otoèili hlavu a koukali se na ni, jak prochází ulièkou. Bylo 
to podobné, jako bych se díval na dopravní nehodu ve zpo-
maleném zábìru. Vybrala si místo na konci zlomené lavice. 
Zlomená noha upadla, avšak zbylé nohy držely i nadále.

Mìli jste to vidìt! Celá øada žen sklouzla z lavice a pøistála 
na hromadì uprostøed ulièky. Jeèely, køièely a celé shromáž-
dìní se úplnì vymklo kontrole.

Nemám dar proroctví, ale vìdìl jsem, že bude lepší, když 
zaèneme hledat nový domov. Myslel jsem si, že se tak stane do 
mìsíce, ale mýlil jsem se. Na ulici jsme byli už pøíští týden.

Bylo to dva týdny pøed vánocemi a tak jsem náš problém 
pøedložil brooklynskému realitnímu agentovi. Protože jsme 
potøebovali vìtší budovu, mìli jsme opravdu velký problém. 
Vìtšina skladiš� v této oblasti byla vypálena nebo zdemolována. 
Navíc jsme nemìli peníze na pøípadnou opravu, i kdybychom 
nìjaké získali. Mnoho budov bylo obìtí nìèeho, èemu newyo-
rèané øíkají „statkáøùv blesk“ – kdy majitelé nechali vypálit 
budovy, aby získali peníze od pojiš�ovny.
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Agentovi jsem pøipomnìl: „Protože je zima, potøebujeme 
budovu s topením.“

„Žádný problém,“ øekl, „myslím, že získáme perfektní 
budovu.“

Podepsali jsme papíry na skladištì na rohu Broadwayské 
a Groveské ulice, hned naproti visuté dráze, která vozí pasa-
žéry do Manhattanu. Co jsem však nevìdìl, že bojlery v budovì 
jsou prasklé a topení nefunguje. První sobotu, kdy jsme tam 
byli, bylo 17 stupòù venku a stejnì bylo i uvnitø budovy.

Velmi studená sobota

SITUACE BYLA HORŠÍ, než si vùbec dokážete pøedstavit. 
Mnoho dìtí pøišlo jen v trièku s krátkým rukávem, protože 
nemají vlastní bundy. Zamìstnanci pracovali tìžce na pøípravì 
programu, ale museli jsme jej zkrátit. Vìdìli jsme, že tyto dìti 
musejí jít zpátky domù, nebo skonèí v nemocnici se zápalem 
plic.

Chtìl jsem pokraèovat, ale bylo to zhola nemožné.
Velmi jasnì si pamatuji na studenou lednovou sobotu, kdy 

jsem se postavil na kapotu jednoho z našich autobusù a pøes 
megafon jsem promluvil k moøi tváøí: „Už nebudeme mít 
nedìlní školu.“

Pøiškrceným hlasem jsem øekl: „Promiòte dìti, konèíme.“
Ten den pro mì znamenal osobní tragédii. Když jsem pøed 

tím øekl spolupracovníkùm své rozhodnutí, všichni jsme pla-
kali pøi pomyšlení, že všechna naše námaha pøišla vniveè. 
„Mùžeme nìco udìlat?“ ptali se.

Snažili jsme se nalézt nìjaké øešení, ale bez úspìchu. 
V úvahu nepøipadal dokonce ani návrat do nìjaké malé církve. 
Na to už se náš program pøíliš rozrostl. Kromì toho nás nikdo 
nechtìl.

Když jsem slezl z kapoty autobusu, nemohl jsem se podívat 
dìtem do oèí. Chtìl jsem odtud co nejrychleji zmizet. Ve svém 
srdci jsem se cítil jako naprostý bøídil.

„Pane,“ øekl jsem, „zklamal jsem dìti, zklamal jsem spolu-
pracovníky a zklamal jsem Tebe. Je mi to líto.“

Nemùžete porozumìt tomu, jaký vliv mìla tato událost na 
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dìti, ale ty byly úplnì zdrceny. Pro mnoho z nich byla nedìlní 
škola to jediné, co mìly. Byla jediným svìtýlkem nadìje bìhem 
týdne, úkryt pøed krutým prostøedím. Nebylo zde nic jiného. 
Možná jsme toho nemìli mnoho, ale byli jsme zde.

Jak rychle se sen narodil, tak rychle také zemøel.

Kam bych mìl jít?

CO BYCH TEÏ mìl dìlat? Pøemýšlel jsem. Nemìli jsme budovu 
a podporovalo nás jenom pár lidí. Øíkal jsem si, jestli si nemám 
pronajmout nìjaké auto a odjet stejnì, jako jsem pøijel.

Pøemýšlel jsem o tom, že se vrátím do nìjaké církve, kde 
potøebují pracovníka s dìtmi. Avšak kdo by chtìl nìkoho, kdo pro-
hrává? Dokonce jsem pøemýšlel o tom, že pøestanu Pánu sloužit 
úplnì. Ale co bych mohl dìlat? Kam bych šel? Nemohl jsem unést 
pøedstavu, jak bych se cítil, kdyby za mnou pøišli všichni moji 
„duchovní“ pøátelé a øekli by: „Copak jsme ti to neøíkali?“

Ubìhlo nìkolik mìsícù. Stále jsem cestoval, i když jsem 
nevìdìl proè. Každý den jsem chtìl zmizet, ale zùstal jsem.

Kam pojedu tuto nedìli? Cílem byl Lubbock v Texasu. Mìl 
jsem tam letìt a odtud jet do malého mìsta zvaného Levelland 
a kázat zde v nedìli ráno. Pastor mì pozval, abych prezentoval 
naše finanèní potøeby na jeho shromáždìní, abych tak udržel 
naši službu naživu.

Naživu, pøemýšlel jsem, vždy� tato práce je mrtvá. Je konec. 
Ostatnì, právì to jsem musel øíct tìm zklamaným dìtem.

Co bych na tom shromáždìní mohl øíci? Snad bych mìl 
zavolat pastorovi a øíci mu: „Není dùvod, abych marnil váš 
i mùj èas. Zruším svoji letenku. Naši službu v Brooklynu jsme 
skonèili.“

Avšak cosi uvnitø mi nedovolilo, abych to udìlal. Vìdìl jsem, 
že pastor už oznámil shromáždìní, takže jsem jej nechtìl 
zklamat. Zavolal jsem si taxi a jel na letištì La Guardia, abych 
odletìl do „Státu osamìlé hvìzdy“.

Brzy ráno v Levellandu jsem si v hotelovém pokoji zapnul 
televizi, kde mluvil Robert Schuller, sebejistý a pozitivní, jako 
vždycky. Mluvil jsem k televizní obrazovce: „Pro tebe je jed-
noduché mluvit tímto zpùsobem. Máš køiš�álovou katedrálu 
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v Jižní Kalifornii. Mìl bys se mnou být vèera! Mìl jsem skoro 
dva tisíce dìtí zmrzlých k smrti ve skladišti v ghetu!“

Když jsem pøestal mruèet sám pro sebe, sedl jsem si na 
okraj postele, díval se a poslouchal. Schuller mluvil o Boží vùli 
a o tom, jak je dùležité se jí držet. Mluvil o zklamání a øekl: 
„Víš, nìkdy je jednodušší prostì jít na ryby.“

Jeho slova byla právì pro mì. Klesl jsem na kolena a øekl 
jsem: „Pane, dej mi druhou šanci. Vím, že existuje nìjaký 
zpùsob, jak tato služba mùže pøežít.“

Pozdìji to ráno jsem šel do církve a øekl jsem: „Pøátelé, právì 
teï se vše zdá být studené a ponuré, ale my jsme dokonce 
ještì ani nezaèali. Zítra se vracím do Brooklynu, abych se o to 
pokusil ještì jednou. Zabereme to území a zachráníme ty dìti 
z pekla.“

„Promiòte, pane“

BYLO JEDNODUCHÉ ØÍCT ta slova, když jsem byl nadšený. 
Avšak když jsem se vrátil do New Yorku, rychle mì zasáhla 
realita.

„Kam to bude?“ zeptal se mì taxikáø na La Guardia.
„Brooklyn,“ odpovìdìl jsem.
„Kde v Brooklynu?“ chtìl vìdìt.
„Je to v Bushwicku,“ øekl jsem mu.
„Promiòte pane. Musíte si najít nìkoho jiného. Tam já nepo-

jedu.“
Poté, co jsem se zeptal tøí jiných, koneènì jsem nalezl 

nìkoho, kdo byl ochotný mì zavést domù.
Vidìt obraz zdevastované služby bylo více, než jsem mohl 

snést. V Texasu jsem našel nìjakou novou sílu, ale nyní 
jsem zjistil, že mì všechna horlivost a nadšení opouští.

Jak míjely dny a týdny, nemohl jsem projít kolem našeho 
bloku aniž by ke mì pøibìhly dìti a nezeptaly se mì: „Kdy 
budeme zase mít nedìlní školu? Moc nám chybí!“

Dokonce i maminky mì zastavovaly a øíkaly mi: „Vùbec 
nevíte, co ta nedìlní dopoledne znamenala pro moje dìti.“

Služba stála skoro rok. Nejvíce si z tohoto období pamatuji, 
že každé ráno, kdy jsem vycházel ze svého bytu, chtìl jsem si 
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sbalit všechny vìci, naložit je do auta a jet zpátky tam, odkud 
jsem pøijel. Rád bych vám øekl, že ke mnì Bùh slyšitelnì pro-
mluvil, abych zùstal. Bylo by to skvìlé svìdectví a vypadalo by 
to dobøe. Avšak nestalo se to. Dokonce vám ani nemohu øíci, 
proè jsem tam zùstal. Jen jsem vìdìl, že jít zpátky znamená 
zemøít. Takže se stále snažíš jít kupøedu.

Poté mi jednoho dne øeklo dítì, které chodilo do naší nedìlní 
školy, o jedné staré budovì na rohu ulic Evergreen a Grove, 
v oblasti, kde jsme mìli naši nedìlní školu døíve. Zjistil jsem, 
že byla postavena v roce 1926 jako Rheingoldùv pivovar. Poté 
se stala známým „Chop – shopem“, místem, kde se rozebírala 
kradená auta a prodávala na náhradní díly. V poslední dobì se 
používala jako skladištì, ale bylo jasné, že potøebuje opravit.

„Kolik chcete?“

KDYŽ JSEM NAŠEL èlovìka, kterému budova patøila, øekl 
jsem: „Slyšel jsem, že chcete pronajmout budovu.“

„Ne, chci ji prodat.“
„Nemùžeme nic koupit,“ øekl jsem, „Máme jen bandu chu-

dých dìtí, které se snažíme dostat do nedìlní školy. Mùžeme si 
ji jen pronajmout.“

„Je jen na prodej nebo nic,“ øekl.
„Kolik za ni chcete?“ zeptal jsem se.
„Sto padesát tisíc dolarù,“ odpovìdìl.
To bylo hodnì pro službu, která nemìla žádné peníze. Potom 

jsem si vzpomnìl na nìco, co mì nauèil Tommy Barnett v Da-
venportu. Øekl mi: „Bille, pamatuj si, že všechno se dá koupit. 
Zeptej se, kolik to stojí. Pokud je cena pøíliš vysoká, øekni: 
“Dobøe, to není tak špatné. „A pokud stojí nìco více než sto 
dolarù, tak mùžeš smlouvat nižší cenu.“

„Sto padesát tisíc dolarù?“ zeptal jsem se. „To není tak 
špatné.“ Potom jsem øekl: „Dovolte, abych se vás zeptal jinak. 
Jaká je nejnižší cena, jakou mùžete nabídnout?“

„Sto padesát tisíc dolarù,“ prohlásil bez mrknutí oka.
„Dobrá, kolik chcete jako první splátku?“
„Musíte mít minimálnì dvacet pìt tisíc dolarù,“ odpovìdìl.
„Dobrá, to není tak špatné,“ opakoval jsem. „Ale musíte 
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chápat, že je to strašnì moc penìz pro církev, jako je naše.“
Podìkoval jsem tomu muži a odešel jsem.
Dvacet pìt tisíc dolarù, pøemýšlel jsem. Právì tak dobøe by 

to mohl být milion.
V ten moment mìla neviditelná Metro Church na kontì 98,16 

USD. To bylo vše! Devadesát osm dolarù a šestnáct centù – to jsou 
peníze na jeden obìd, nic víc. Pøíští nedìli jsem mìl na rozvrhu 
návštìvu jiné církve v Texasu, ve mìstì jménem Tyler.

Zmìna plánu

„DOBRÝ DEN, JE tam Bill Wilson?“ zeptal se ženský hlas na 
druhém konci telefonní linky.

„To jsem já,“ øekl jsem.
„Dobrá, ještì se neznáme, ale mé jméno je Nell Hibbardová. 

Jsem pastorem Gospel Light House Church v Dallasu.“
Potom øekla nìco, co opravdu získalo moji pozornost. „Bùh 

mì vzbudil uprostøed noci a øekl, že muž jménem Bill Wilson 
má u nás kázat pøíští nedìli.“

Pokraèovala: „Neznám žádného Billa Wilsona. Ale jeden 
z našich zamìstnancù o vás slyšel. Jste jediným Billem 
Wilsonem, kterého známe. Máte tady být tuto nedìli,“ øekla.

„Nemohu,“ øekl jsem jí. „Mám být v Tyleru.“
„Dobrá, Bùh øekl, že máte být v nedìli zde, takže se tady 

uvidíme.“
Telefon ztichnul. Položila sluchátko a bylo to.
Okamžitì jsem vytoèil èíslo pastora v Tyleru a øekl mu: 

„Nebudeš tomu vìøit, ale právì mi telefonovala paní Nell 
Hibbardová z Dallasu a øekla mi, že mám v nedìli kázat v její 
církvi.“

Øekl mi: „To nemùžeš – máš pøece být tady.“
Odpovìdìl jsem mu: „Já vím, ale ona mi øekla, že jí Bùh 

øekl, že mám být tam.“
Poté se mì zeptal: „Myslíš, že to øekl Bùh?“
„Bùh ke mnì nikdy slyšitelnì nepromluvil,“ odpovìdìl jsem. 

„Jak to mám vìdìt?“
„Tak proè nezmìníme termín tvého kázání na další nedìli?“
Dal jsem dohromady nìkolik barevných fotografií z toho, 
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co jsme již v Brooklynu dìlali – a struèné poselství o tom, co 
chceme dìlat. Potom jsem odletìl do Dallasu.

Když jsem v církvi ukázal obrázky a mluvil o své vizi, sestra 
Hibbardová øekla: „Vìøím, že Bùh chce, abychom pomohli 
tomuto muži koupit tu budovu v Brooklynu.“

Když mi pøinesli sbírku, stìží jsem tomu mohl uvìøit. Deset 
tisíc dolarù – v hotovosti! Žádné sliby víry. Vše už tam bylo. 
Byla to nejvìtší sbírka v historii naší služby. Nyní jsme mìli 
na kontì 10.098,16 USD.

„Øekl vám to Bùh?“

SLOVO Z TOHO shromáždìní se šíøilo rychle.
Po svém návratu do New Yorku, jsem ve støedu dostal tele-

fonát od Clydeho Causeye, pastora Glad Tidings Assembly of 
God v Shermanu, Texasu.

„Slyšeli jsme, co se stalo v církvi sestry Hibbardové 
mi-nulou nedìli. Øíkám si, jestli byste s námi mohl být pøíští 
nedìli.“

„Nemohu,“ øekl jsem mu. „Už jednou jsem odvolal shromáž-
dìní v Tyleru v Texasu, abych mohl jet do Dallasu a pøesunul 
jsem je na tuto nedìli.“

Øekl mi: „Pokud pøijedete do Shermanu, mùžeme opravdu 
pomoci vaší službì.“

„Øekl vám to Bùh?“ zeptal jsem se.
„Ne.“
Zatelefonoval jsem však pastorovi v Tyleru a ten to chápal. 

„Prostì pøijï a buï s námi kdykoli budeš moci.“
V sobotu jsem znovu letìl do Dallasu a odtud jel dálnicí è. 75 

do Shermanu, který je blízko hranic s Oklahomou. Znovu jsem 
ukázal své obrázky a sdílel svùj pøíbìh. Potom pastor Causey 
požádal své lidi, aby se vynasnažili nám pomoci zasáhnout dìti 
v New Yorku.

Diakoni byli uprostøed poèítání sbírky, když mì pokladní 
církve zavolala do své kanceláøe. Øekla mi: „Mysleli jsme si, že 
bys to rád vidìl.“

Hromady penìz a šekù na tøech velkých stolech vypadaly, 
jako by patøily Chase Manhattan Bank.
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„Sbírka èinila osmnáct tisíc dolarù. A teï se podívejte na 
tohle,“ øekla pokladní a podala mi obálku. Nebyla na ní žádná 
adresa, jenom napsané mužské jméno.

„Otevøete ji,“ øekla.
Vysypal jsem mince do dlanì. Vypadlo tøicet sedm centù.
Potom mi øekla: „Ten muž je bezdomovec. Mysleli jsme, že 

byste mìl vìdìt, že do sbírky dal vše, co mìl ve svých kapsách.„ 
Nikdy v životì jsem nezažil nìco takového.

Jen bìhem osmi dnù nám Pán dal dvacet osm tisíc dolarù 
– více než dost na první splátku za budovu.

„Je to pravda?“

VIZE O MOCNÉM zasažení dìtí nejenom ožila, ale zaèala hoøet 
jasným plamenem. Zpráva o tom, že jsme podepsali smlouvu 
na staré skladištì, se šíøila ghetem jako oheò.

Mladí lidé, kteøí s námi spolupracovali už døíve, nám 
zaèali telefonovat. „Je to pravda? Je to opravdu tak?“ øekl 
jeden.

Jiný žadonil, aby se mohl stát vedoucím autobusu. Byl 
v Metro Church od zaèátku a chtìl být souèástí lásky 
a slitování, legrace a radosti, která byla ve všem, co jsme 
dìlali.

Dokonce i nìkteøí mladíci, kteøí byli na drogách, zaøídili, 
aby se souèástí programu stali jejich mladší sourozenci. 
„Nechci, aby mùj mladší bratr dopadl jako já,“ øekl jeden 
mladý muž.

Naši pracovníci a dobrovolníci rozdali tisíce letáèkù ozna-
mujících novou nedìlní školu. Už pøed dlouhou dobou jsme 
pøestali pronajímat autobusy v naší oblasti. Vše, co jsme 
mìli, byly opotøebované autobusy, které už dlouho stály na 
místì. Naši mechanici probudili jeden za druhým k životu.

Navštívili jsme nejenom domovy ve starých oblastech, ale 
také jsme pøekroèili hranice na našich mapách a rozšíøili jsme 
své území.

Tehdy se malý chlapec bez bot a trièka zeptal jednoho 
z našich spolupracovníkù, co dìlá. Øekl mu: „Zvu chlapce a dì-
vèata, aby s námi jeli autobusem do nedìlní školy a uèili se 
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tam o Ježíši.“
Chlapec se na nìj podíval a zeptal se jej: „Co to je nedìlní 

škola? Kdo to je Ježíš?“

Dopravní zácpa

KDYŽ METRO CHURCH ten první víkend znovu otevøela 
nedìlní školu, dopravní zácpa na rohu Evergreenské a Gro-
veské nešla pøehlédnout. Mohli jste vidìt, jak sousedé koukají 
ze všech oken. Lidé stáli strnule na chodnících, zatímco se ze 
všech smìrù sjíždìly autobusy.

Ten první víkend pøijelo autobusy do nedìlní školy více než 
dvacetètyøi stovek dìtí.

V tìch dnech náš tým sestával z pìti sebevydaných pra-
covníkù. V zimì jsme tìžce pracovali, abychom obnovili 
polorozpadlou budovu. Každou noc jsme dali doprostøed haly 
staré cihlové budovy na betonovou podlahu dvìstìpadesátilit-
rový železný sud. Pak jsme našli nìjaké kusy døeva, dali jsme 
je do sudu a zapálili huèící oheò. Potom jsme si mohli blízko 
ohnì rozložit spacáky a trochu si odpoèinout, než jsme se další 
den zase pustili do práce.

V tìch dnech jsme byli „nikdo“. O to, jestli zùstaneme nebo 
odejdeme, se moc lidí nezajímalo. Tehdy nepøijíždìli návštìvníci 
a nikdo nás nepovzbuzoval telefonem. Nyní volá každý. Vím, 
že to je souèást prùkopnické práce. Avšak nechci proto poslat 
kytky na pohøeb nìkomu, komu jsem kytku nedaroval tehdy, 
když ještì byl naživu. Pokud se o nìkoho zajímáš, øekni mu to, 
dokud mùžeš. Možná už nebudeš mít druhou šanci.

Když se lidé doslechli o znovuzrození naší služby, zaèali 
nám posílat rùzné vìci jako koberce, židle a plynová topení. 
Hluboce jsme oceòovali dary, ale tyto vìci nemohly zaplatit 
naše úèty.

Také nám lidé, kteøí to mysleli dobøe, zaèali posílat rùzné 
harampádí. Jedna paní nám poslala krabici použitých èajo-
vých pytlíkù a poté chtìla napsat úètenku na odpis z daní. 
Stále dostáváme více autobusù, které jsou zralé do šrotu, než 
si dovedete pøedstavit. Dárcové si neuvìdomují, že nìkdy by 
oprava stála více, než je hodno pojištìní.
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Mnoho církví, které se zavázaly, že budou podporovat službu, 
jako je naše, mají nerealistické pøedstavy o tom, co je opravdu 
potøeba na misijních polích ve vnitøních mìstech. Nìkteøí lidé 
si myslí, že vše, co potøebujeme, jsou nìjaké zbytky.

Pøipomíná mi to dobu, kdy jsem byl znovuzrozený køes�an 
v církvi na Floridì. Každý ètvrtek se sešly ženy misijního 
kroužku, støíhaly na pruhy prostìradla, smotávaly je a po-
sílaly misionáøùm do Afriky. Nikdy jsem vlastnì nepøišel 
na to, proè to dìlaly. Vše, co jsem si dovedl pøedstavit, byla 
domorodá žena, jak rozbaluje tyto pruhy a øíká: „Kdybychom 
jen mohli sešít tyto pruhy, mohli bychom mít nádherná pro-
stìradla.“

Dìkujeme Bohu za obleèení z druhé ruky, ale radovali 
jsme se, když skladník pøišel pøed pár týdny a øekl: „Dostali 
jsme nové librové høebíky, nový prací prášek a výbornou 
pomocnou literaturu.“ Pøesto výdaje, kterým jsme tehdy 
èelili, byly vyšší, než aby mohly být pokryty pouhým zbožím 
a službami.

Potøeba zázraku

PROTOŽE JSME MÌLI na naši budovu hypotéku, náš rozpoèet 
rostl mnohem rychleji než pøíjmy. Dokonce i to, že jsem každou 
nedìli létal kázat po církvích nestaèilo. Byli jsme velice vážnì 
pozadu s placením splátek hypotéky a dluhy rostly den za 
dnem. Chodily nám také další a další úèty za svìtlo, vodu, 
plyn, poplatky za pojištìní a další. Nyní jsme mìli budovu, ale 
znamenalo to pro nás nové bitvy.

Muž, který nám prodal budovu, vidìl, jak k nám pøijíž-
dìjí lidé z celé zemì, aby nám pomohli opravit budovu, ale 
naše mìsíèní finanèní pøíjmy byly stále velice malé. Mìsíc 
za mìsícem jsme víc a víc zùstávali pozadu s placením za 
budovu. Majitel budovy v tom spatøil šanci získat budovu 
zpìt a znovu ji prodat za více penìz, protože už na ní bylo 
udìláno spousta práce. Zaèal svùj majetek úøednì vymáhat 
zpìt.

Jednoho dne za mnou pøišel náš úèetní a øekl: „Bille, máme 
dluh už více než osmdesát tisíc dolarù. Co budeme dìlat? Jak 
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zaplatíme všechny úèty?“
Ti, kteøí navštìvovali naši nedìlní školu nám urèitì nebyli 

schopni pomoci. Naši zamìstnanci žili z týdne na týden, èasto 
placeni salámovými sendvièi. Mìli jsme velmi málo vìrných 
sponzorù, se kterými jsme mohli poèítat. Mìli jsme jen dìti 
– více a více každý týden.

Dostal jsem se do bodu, kdy jsem nenávidìl každé zazvonìní 
telefonu. Vìdìl jsem, že to bude další vìøitel vymáhající oka-
mžité zaplacení.

Hledìli jsme do tváøe dalšímu konci naší služby.
Pøemýšlel jsem, jak to vysvìtlím paní, která dala èást 

svých celoživotních úspor do té desetitisícové sbírky 
v církvi sestry Hibbardové. Jak budu moci vysvìtlit tìm 
nádherným lidem, kteøí nás podporovali, že jsem nevìdìl, 
co dìlám?

Když už vše vypadalo opravdu bledì, zavolal mi pastor Clyde 
Causey ze Shermanu. Øekl mi: „Bille, moc to nezvládáte, že?“

Odpovìdìl jsem: „Ne, vùbec.“
Øekl: „Musíte zaplatit zbytek splátek za budovu, že?“
„Samozøejmì,“ odpovìdìl jsem, „ale nevím, jak to udì-

láme.“
Øekl: „Budeme mít zázraènou nedìli.“
„Pro všechno na svìtì, co to je zázraèná nedìle?“ chtìl jsem 

vìdìt.
„Já nevím, ale nìco vymyslíme,“ øekl.
O nìkolik týdnù pozdìji mi pastor Causey zavolal znovu. 

Øekl mi: „Bille, potøebujeme udìlat film o tvé práci v Bro-
oklynu. Pokud lidé uvidí, co dìláš, myslím, že to budou chtít 
podporovat.“

„Víš, co to stojí udìlat film?“ zeptal jsem se ho. „Více než tisíc 
dolarù za minutu. Potom ještì musíš udìlat kopie. To si nemù-
žeme dovolit.“

Autobus do Brooklynu

KRÁTCE PO TOMTO rozhovoru mi zavolal tehdejší øeditel 
a zakladatel národní misie Asemblies of God. Øekl mi: 
„Chceme natoèit film nazvaný Misie v Americe. Chtìli 
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bychom s tebou pro tento film udìlat asi tøíminutový roz-
hovor. Práci bude dìlat Greg Flessing a mùj syn Bob.“

„Dobrá,“ øekl jsem, „každou sobotu jsem tady a øídím 
autobus s dìtmi, jen mi dejte vìdìt, kdy pøijedete.“ 
Rozhovor jsem udìlal bìhem toho, co jsem øídil autobus 
s dìtmi. Na konci dne za mnou pøišel Greg a øekl mi: 
„Tohle je naše poslední zastávka na naší cestì pro tento 
projekt. Moc tì neznáme, ale vìøíme v to, co se zde snažíš 
dìlat.“

Potom dodal: „Nemáme žádné peníze, které bychom ti dali, 
ale rádi bychom pro tebe zadarmo udìlali film. Byl by to náš 
dar této službì. Mluvil jsem se zbytkem týmu, a ti jsou všichni 
ochotni tady zùstat ještì zítra, pokud budeš chtít. Technické 
vybavení už je tady také.“ Ukonèil vše otázkou: „Budeš moci 
použít ten film?“

„Jestli budu moci použít tento film?“ zopakoval jsem po nìm 
ohromenì. Poté jsem mu øekl o svém rozhovoru s pastorem 
v Shermanu, Texasu.

Dvaadvacet minut dlouhý film byl nazván Autobus do 
Brooklynu. Byl to pøíbìh o tom, co Bùh udìlal skrze tuto neob-
vyklou službu.

Kontaktoval jsem patnáct církví, které nás z celých státù 
podporovaly a øekl jsem jim o našem plánu se „zázraènou 
nedìlí“.

Všechny odpovìdìly: „Mùžeš s námi poèítat. Pomùžeme 
ti.“

Udìlali jsme patnáct kopií filmu a zaøídili jsme jejich pro-
mítání ve všech tìchto církvích na jednu nedìli – 24. února 
1984.

Ten den èinil souèet sbírek ze všech tìchto církví 110.000 
USD. Mìli jsme dostatek penìz na zaplacení všech splátek za 
budovu a koupi èinžákù blízko církve, abychom zajistili ubyto-
vání pro naše zamìstnance.

Když jsem se ohlédl za tím, co se stalo v Bushwicku, bylo 
takøka nemožné vìøit, že jen pøed nìkolika mìsíci jsem stál 
rozechvìlý na kapotì ojetého autobusu a øíkal: „Promiòte, dìti, 
konèíme.“

Spletl jsem se. Byl to jenom zaèátek.
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Vlevo: V sobotu ráno 
autobusy lemují vozovku, 
zatímco ožívají chodníky 
kolem. Zaèíná nedìlní 
škola.

Dole: Pracovníci, z nichž 
mnozí sami prošli nedìlní 
školou, pomáhají vést 
dìti do hlavního sálu. 
Jdou ve spoøádaném 
útvaru, pøièemž jim jdou 
zamìstnanci církve pøí-
-kladem.



ÈTVRTÁ KAPITOLA

Hvizd píš�alky

DÌVÈATA,“ KØIÈÍM do mikrofonu, „jste pøipravena?“ 
Køièí: „Ano!“ „Chlapci? Jste pøipraveni?“ Ještì vìtší 
køik.

Naše malá, ale hlasitá, kapela s bicími udává rytmus a my 
naplòujeme místnost zpìvem. Minulý týden jsme zaèali s písní 
„On drží celý svìt ve své ruce“. Mám rád druhou sloku : „On 
drží mìsto New York ve své ruce“.

Pøíští týden mùžeme nedìlní školu odpálit písní: „Nevím, co 
jsi sem pøišel dìlat ty, ale já jsem pøišel chválit Pána.“

Je sobota 10:00 hodin ráno a zaèíná první ze tøí shromáž-
dìní nedìlní školy toho dne. Metro Church se hodnì zmìnila 
od té doby, co byla pouhým špinavým skladištìm, ale urèitì 
to stále není nìco honosného. Poté by byla pøíliš vzdálená 
svému okolí. Je tady èisto, ale vše není úplnì dotaženo k do-
konalosti.

Hlavní hala vypadá spíše jako aréna se dvìma obílenými 
stìnami po stranách. Tìsnì na sobì seøazené øady židlí 
stojí uprostøed místnosti. Dlouhá ulièka, která je upros-
tøed, je dìlící èarou – oddìluje chlapce na jedné a dívky 
na druhé stranì. Zjistil jsem již dávno, že když máte co do 
èinìní s dìtmi školního vìku a výše, je lepší je zbyteènì 
nerozptylovat.

Na zaèátku vzdáváme vždy poctu americké a køes�anské 
vlajce.
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Skrze pravidla

CO SE DÌJE potom, není tìžké popsat, avšak je to základ pro 
každou naši lekci. Vždycky dìtem pøipomenu tøi základní pra-
vidla. Promítáme je zároveò projektory na zeï. Dìti, které už 
chodí nìjaký èas je mohou recitovat nazpamì� ze spaní.

„Jaké je pravidlo èíslo jedna?“ ptám se.
„Zùstaò na své židli,“ pøichází odpovìï.
Pravidlo èíslo dvì: „Nesedej si na žluté èáry.“
Naše budova by mohla pojmout jen o nìkolik málo dìtí 

navíc, ale dali jsme tolik židlí a sedaèek, kolik nám jen dovolil 
požární technik. Kolem sekcí s židlemi jsme namalovali žluté 
èáry, které nám pomáhají udržovat poøádek, dìlají místo pro 
pracovníky a zaruèují bezpeènost.

Potom jim øeknu pravidlo èíslo tøi: „Hvizd píš�alky znamená 
být potichu!“

„Pojïme to zkusit,“ øíkám a zapískám. Funguje to. Hluèná 
místnost je okamžitì potichu.

Návštìvníci Metro Church jsou udiveni, jak rychle se z bouø-
livých a živých žákù stanou perfektnì se chovající mladé dámy 
a pánové.

Pokud chci nadšení a vzrušení, staèí, abych se zeptal: „Èí 
autobus je nejlepší?“

Dìti doslova køièí èíslo svého autobusu.
Avšak pokud chci ticho, staèí zapískat na píš�alku a jsou 

potichu. Není to žádné tajemství – je to jen proces vyuèování, 
který si dìti mohou osvojit.

Na naše shromáždìní se pøicházejí podívat uèitelé ze základ-
ních škol. Mluví se mnou a øíkají: „Nevím, jak to dìláte. Už 
dávno nepoøádáme žádná školní shromáždìní, protože se žáci 
poté vymykají kontrole.

Jednou jsem se zeptal malého chlapce ze své trasy autobusu: 
„Jaká je tvoje uèitelka ve škole?“

Øekl: „Jen na nás jeèí celý den.“
Zeptal jsem se ho: „Dobrá, a co dìláte vy?“
„Taky na ni jeèíme,“ odpovìdìl.
„Celý den?“ chtìl jsem vìdìt.
„Ano, celý den.“
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Není potom divu, že jsou všude visací zámky, policie ve 
školních halách a uèitelé pobírající zvláštní pøíplatky za práci 
v rizikovém prostøedí nebo pøedèasné dùchody.

Pokusy a chyby

ZPÙSOB, JAKÝM VEDEME naši nedìlní školu, je výsledkem 
tisícù pokusù a tisícù chyb. Avšak beze všech pochybností to, 
co dìláme dnes, funguje.

Po modlitbì a poctì americké a køes�anské vlajce zaèíná 
shromáždìní hudbou. Písnì jsou v rychlém tempu, pohybové 
a vzrušující. Poté mohou dìti oèekávat, že zaènou hry.

Èást programu s hrami je z mnoha dùvodù velice dùležitá. 
Za prvé, dìti pøijdou znovu, pokud si užijí sami sebe. Za druhé, 
mnoho z nich má problémy s udržením disciplíny bìhem kázání. 
Pokud dìtem dovolíme, aby se zbavily alespoò èásti své energie, 
budou pak mnohem radìji sedìt tiše bìhem kázání.

Za tøetí tak mùžeme s dìtmi zopakovat lekci z minulé nedìle, 
protože jediný zpùsob, jak se mohou dostat dopøedu a zúèastnit 
se her je, že znají odpovìï na otázky z minulé lekce.

Dokonce i bìhem poselství bìží soutìž mezi dívkami 
a chlapci. Chceme, aby dìti byly zticha a dávaly pozor, a 
tak z toho udìláme soutìž: Kdo se bude chovat nejlépe? 
Vyzdvihneme ty, kdo se chovají nejlépe a dáme jim nìjakou 
odmìnu. Dìti potom budou chtít dávat pozor.

Návštìvníci jsou èasto šokováni, když oznámíme, že udìláme 
sbírku. Avšak já vìøím, že dìti potøebují skrze dávání usta-
novit ve svém životì vzor podporování Pánovy práce. Sbírka je 
symbolická. Dostáváme všechno – od stravenek až po jízdenky 
metra.

Dùraz každé lekce je na kázání – jednoduché lekci o jednom 
tématu založené na Písmu. Vždy zmiòujeme potøebu osobního 
vztahu s Ježíšem a zpùsob, jakým dìti mohou vyuèování apli-
kovat ve svém životì.

Dìti, na které se zamìøujeme, mají mezi pìti a dvanácti lety. 
Nejvìtší návštìvnost máme dìtí ve vìku devíti, deseti a jede-
nácti let.

Pokud chceme vidìt promìnu v nastupující generaci, 
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musíme ustanovit hodnoty v životech dìtí, dokud jsou malé. 
Zamìøujeme se na to, abychom svoji práci, dìlali co nejlépe 
a vìøíme, že až se dìti, které trénujeme, stanou rodièi, zpùsobí 
opravdový rozdíl.

Když mladý èlovìk dosáhne ètrnácti a více, je témìø pozdì 
– smrt již dosáhla svého. Vìøím v preventivní medicínu. Je jedno-
dušší zbudovat chlapce a dìvèata než opravovat muže a ženy.

�ukání na dveøe

KLÍÈEM K DLOUHODOBÉMU úspìchu naší nedìlní školy jsou 
tisíce návštìv, které vykonáme každý týden – od chvíle, kdy se 
žáci vracejí ze školy domù až do západu slunce. V zimì proto 
nemáme tolik èasu.

Kdo návštìvy provádí? Vedoucí autobusù a jejich asistenti. 
Mají adresu každého dítìte na své trase, jdou na každou z 
tìch adres a �ukají na dveøe. V nìkterých oblastech mohou 
dìti z jednoho bytu naplnit celý autobus. Na jiných místech je 
oblast dlouhá ètyøi a široká dva bloky – ale zøídkakdy vìtší.

Každý týden tiskneme køiklavé plakátky, které oznamují, 
co se bude ten který týden dít v nedìlní škole. Každý den, kdy 
je to možné, stojíme pøed základními školami a èekáme na 
vypuštìní dìtí, abychom dali traktáty co nejvíce dìtem. Pokud 
jsou na trase noví, øíkáme jim, aby poprosily své maminky, a� 
nám zavolají na èíslo uvedené na plakátku a my jim urèíme 
èíslo autobusu a øekneme jim, kdy a kde si je vyzvedneme.

Nìkolikrát za rok máme zvláštní dny.
Každý rok rozdáme tisíce vánoèních punèoch dìtem v oblas-

tech, ve kterých pùsobíme. Šijí je a naplòují dárky stovky žen 
z celého národa, které vìøí v práci, kterou Ježíš dìlá v Metro 
Church.

Heslo poslední akce bylo „Bílé zámecké hamburgery“. Když 
ten týden dìti pøišly, dostaly hamburger. Takové vìci mùžeme 
dìlat, protože za námi stojí rùzní lidé. V tomto pøípadì byly 
hamburgery placeny populární køes�anskou kapelou zvanou 
Goad Family z Piqui, Ohio. Její èlenové navštívili Metro 
Church a byli pohnuti tím, co vidìli.

Pøál bych vám, abyste byli se mnou a s nìkolika mými 
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asistenty jedno páteèní odpoledne pøed veøejnou školou na 
rohu ulic Central a Noll. Èekali jsme venku s letáèky na „Bílé 
zámecké“, když se rozletìly dveøe. Na železných dveøích nejsou 
žádné kliky, takže se nikdo nedostane dovnitø, ani kdyby chtìl. 
Stráž nestojí venku, ale uvnitø.

„Ahoj, ukaž to své mamince,“ øíkám a zaèínám rozdávat pla-
kátky. „Pojedeš s námi zítra autobusem?“

Bìhem tøiceti sekund jsme obklopeni zástupem dìtí, které 
chtìjí plakátky oznamující hamburgerový den v nedìlní škole. 
Dìti, které k nám již chodí, nás objímají a zdraví nás plác-
nutím do dlanì.

Dìti dostanou hamburger až když po skonèení nedìlní 
školy sedí v autobuse. Vždycky jsem pøekvapený, kolik dìtí 
nesní svùj hamburger ihned. Drží si jej, ještì když vyskakují z 
autobusu, aby hamburger vidìla jejich maminka a lidé v sou-
sedství.

Na Den matek nám Goads dávají peníze, abychom mohli 
všem dìtem koupit hamburger od McDonalda. Lynn Robinson, 
který restauraci vlastní, nám dává speciální slevu. Jeho tým 
zamìstnancù pracuje pøesèas, aby vyrobil 10.106 hambur-
gerù.

Tiffany, malá holèièka, která jezdí v autobuse øízeném 
Carlem Keyesem, naším pastorem pro dospìlé, mu øekla: „Už 
se nemohu doèkat, až pøijdu domù se svým hambur-gerem.“

Když se jí zeptal proè, øekla mu: „Chci dát pùlku svému bra-
trovi. Nikdy pøed tím nemìl hamburger od McDonalda. Není 
to nádherné?“

Robertovi, mladšímu bratrovi Tiffany, byly ètyøi roky. 
Devìt mìsícù pøed tím dostal infekci mozku, zpùsobenou 
virem HIV. Od té doby nebyl schopen mluvit nebo chodit. 
Jeho matka pravidelnì brala drogy a je nyní ve státním zaøí-
zení na Rikers Island. Vìøím, že pokud chceme získat vnitøní 
mìsta pro Krista, musíme být velice viditelní. Prodejci drog, 
zlodìji aut, alkoholici a prostitutky jsou vidìt všude. A tak 
jsme vidìt také.

Jsme rodina
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VZTAHY VYTVOØENÉ BÌHEM tìch krátkých, ale efektivních 
návštìv domovù bìhem týdne mají stejnou váhu, ne-li vìtší, 
jako samotný program nedìlní školy. Obì èásti jsou dùležité, 
ale jedna by nemìla úspìch bez druhé.

Mnoho našich vedoucích autobusù už je s námi tak dlouho, že 
se cítí být souèástí rodin, které navštìvují. Nìkteøí z našich dob-
rovolníkù se ještì pøed pár lety sami vozili našimi autobusy.

Naši pracovníci na plný úvazek jsou lidé, kteøí uvidìli 
potøebu a naplòují ji. Vìtšina jejich finanèní podpory pochází 
od jednotlivcù nebo církví, které se zavázaly k pravidelným 
darùm, takže oni mohou v této dùležité práci pokraèovat.

Na svých cestách se mì nadšení pastoøi èasto ptají: „Mùžeme 
k tobì pøíští léto poslat autobus mladých lidí, aby ti s nìèím 
pomohli?“ Nebo se mì ptají rodièe: „Máte nìjaký krátkodobý 
program pro mého syna nebo dceru? Mohla by to být tak dobrá 
zkušenost!“

Pøál bych si øíci ano na tyto požadavky. Mohou nastat pøípady, 
kdy èlenové týmu potøebují na kratší dobu nìkoho se speciálními 
dovednostmi, ale ve vìtšinì pøípadù nìco takového nefunguje.

To, co dìláme, je tak intenzívní a obèas tak nebezpeèné, že 
nemùžeme dostateènì dohlížet na každého, kdo chce pomáhat. 
Kdybyste byli v mé kùži, pochopili byste, že prostì nemohu 
rozbít naši službu tím, že ji promìním na tréninkové místo pro 
lidi, kteøí s námi nebudou delší èas.

Zda potøebujeme pomoc? Zoufale. Potøeba je tak obrovská, 
že bychom potøebovali stovky nebo dokonce tisíce pracovníkù. 
Avšak musejí to být lidé, kteøí jsou ochotni vydat tomuto druhu 
služby svùj život. Mùže to znamenat pìt nebo dvacet let, nebo 
možná celý život.

„Jaké máš èíslo?“

PRÁCE NIKDY NEKONÈÍ.
V sobotu v šest hodin ráno vyjíždìjí autobusy ven k umytí 

a vyèištìní. V 8:45 zaèíná shromáždìní pro vedoucí autobusù 
a jejich asistenty. Tehdy si rozdáme jména a adresy nových 
dìtí, které volaly, že chtìjí jet. Shromáždìní konèíme mod-
-litbou za Boží ochranu a za to, aby poselství toho dne mìlo 
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vliv na životy dìtí.
Kolem 9:00 se zaènou chlapci a dívky houfovat na rozích ulic 

a pøed svými domy. Je to stejné za každého poèasí, i když snìží 
nebo prší. Stojí zde s širokými úsmìvy a jen èekají, až naskoèí 
do autobusu a øeknou „ahoj“ jednomu ze svých nejlepších 
kamarádù, vedoucímu autobusu.

Asistent sedí na pøedním sedadle autobusu a fixem píše èíslo 
autobusu na ruku dítìte, které právì nastupuje, aby se dítì 
cestou zpìt neztratilo.

Tyto dìti neèekají na to, až zaène nedìlní škola – zaèínají 
zpívat už pøi jízdì autobusem. Nìkdy ráno mùžete stát pøed 
Metro Church a slyšet pøijíždìjící autobusy dlouho pøedtím, 
než je vidíte.

Poté, co v sále zazní poslední amen, dìti hledají autobus s jejich 
èíslem. Vedoucí autobusu spoèítá dìti a odjíždí. Pro vedoucího auto-
busu ale den teprve zaèíná. Po krátké pøestávce a rychlé svaèinì je 
èas se vydat na cestu pøed shromáždìním, které zaèíná v jednu 
hodinu odpoledne. Vše se opakuje ve ètyøi hodiny odpoledne.

Lidé ze všech koutù zemì jsou pøekvapeni, když zjistí, že 
ještì stále navštìvuji domovy každého dítìte ze své oblasti. 
Nevzdám se toho za žádných okolností. Návštìvníci jsou 
neménì pøekvapeni tím, že každou sobotu øídím autobus na 
své trase. Šest let jsem osobnì navštìvoval dìti v jedné z ob-
lastí Bedford–Stuyvesantské èásti Brooklynu. Tuto trasu po 
mnì pøevzaly dvì dívky, které vyrostly v našem programu a já 
momentálnì pracuji v extrémnì drsné èásti Bushwicku.

 Neubìhne den, aby za mnou nepøibìhlo dítì volající: „Zde 
pøichází medvìd Yogi.“ Byla to kreslená postavièka v životní 
velikosti, kterou jsme používali v zaèátcích naší nedìlní školy, 
abychom upoutali pozornost dìtí. Lidé nás proto stále nazývají 
nedìlní škola medvìda Yogiho.

Bylo by pro mì jednodušší, kdybych sem dojíždìl z krásného 
domu na pøedmìstí a jen se zde ukázal na kázání. Tak to dìlá 
spoustu vedoucích služeb ve vnitøních mìstech. Avšak pro mì 
existuje jediný zpùsob, jak vést lidi – když budu pracovat po 
jejich boku.

Líbí se mi, co èasto øíká Dr. C. M. Ward. Vedoucí musí vést 
vèele. Dokonce i když musíš utíkat pryè z mìsta, jdi vèele a a� 
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si každý myslí, že to je pøehlídka.
Jsem naprosto pøesvìdèen o tom, že naše pøijetí v Bushwicku 

a rostoucí poèet ghet, kde sloužíme, je zpùsobeno tím, že my 
všichni žijeme, jíme a spíme pøímo v tìchto oblastech. Zde je 
náš domov. Ti lidé jsou naši sousedé.

Když o tom budeš pøemýšlet, neexistuje žádný logický 
dùvod, proè by mì mìli lidé žijící v blízkosti církve brát jako 
sobì rovného. Jsem bìloch – to zde není vùbec bìžné. Nikdy se 
to nezmìní. Avšak mùžeš získat právo, aby ti lidé naslouchali 
– jen to zabere více èasu, než je vìtšina lidí ochotna inves-
tovat.

Proè jsem zde pøijatý? Protože šplhám po stejnì špinavých 
schodištích jako dìti. Protože je obejmu, a� už mají na nohou 
znaèkové tenisky nebo jsou bosí. A� mají vši ve vlasech nebo 
ne. Lidé odpovídají na lásku a zájem. Jsou unaveni sliby od 
lidí, kteøí zmizí do noci. Chtìjí opravdovost.

Propojení

CELÁ NAŠE SLUŽBA je založena na vztazích. Bylo by nemožné 
navštìvovat tu stejnou rodinu týden za týdnem, mìsíc za 
mìsícem, rok za rokem, aniž by se rozvíjelo emocionální propo-
jení. Sebevydání je dùležité, ale je nedostateèné k tomu, abys 
neopustil gheto bìhem mrtvé zimy, kdy je deset pod nulou, 
nebo v srpnu, kdy je dìsné vedro a dìlá se ti špatnì, když míjíš 
smetištì, které je vedle každého bloku. Zùstáváš zde, protože 
se upøímnì staráš o tyto dìti.

Jak jinak chceš nalézt zamìstnance, který s tebou bude 
pracovat celou noc, aby se pokusil opravit autobus, kterým 
se mají druhý den svážet dìti do nedìlní školy? Nikdy 
bychom lidi nemohli dostateènì zaplatit, ale v jejich kostech 
hoøí oheò.

Vìtšina lidí by to zabalila ve chvíli, kdy by jim desetiletý 
návštìvník øekl: „Zabiju tì!“ protože mu øekli, aby byl zticha 
v nedìlní škole. Jak bys s ním jednal? Udìláš si èas na to, abys 
s takovým dítìtem pracoval, protože pokud to neudìláš, jed-
noho dne pravdìpodobnì nìkoho skuteènì zabije.

Matce Tereze, misionáøské legendì z Kalkaty, jednou nìkdo 
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øekl: „Nemùžeš mì dost zaplatit, abych dìlal, co dìláš ty.“
Klidnì odpovìdìla: „Ty také ne.“
Den, kdy uslyšíte, že Bill Wilson žije na Fifth Avenue 

v domì s vyhlídkou na Central Park nebo na pøedmìstí New 
Jersey, bude dnem, kdy budete vìdìt, že tato služba patøí 
minulosti. Bùh mì nepovolal, abych sloužil Du Pontsùm nebo 
Rockefellerùm.

Èím déle žiješ v naší oblasti, tím ménì je pro tebe dùležité, 
abys udìlal dojem na návštìvníky. Vzdali jsme se zkrášlování 
našich autobusù nebo pomalování naší církevní budovy. Byla 
by to pouze pozvánka na díry po kulkách.

Na autobusy jsme kdysi psávali jméno naší církve. Nyní na 
autobusech necháváme, cokoliv je na nich namalováno. Jsou 
pøíliš staré a jejich motory se mohou každou chvíli pokazit, 
takže proè zbyteènì utrácet peníze? Za nátìr mùžeš utratit pìt 
set dolarù a nakonec zjistíš, že nátìr je dražší, než samotný 
autobus.

Když lidé pøemýšlejí o naší službì, èasto si ji spojují s mojí 
osobou, protože cestuji po národì, abych pøiložil na oheò. 
Avšak v Bushwicku nejsou žádné filmové hvìzdy.

Nejdùležitìjší je pøíprava

VÌTŠINA UZNÁNÍ ZA prvotøídní prezentaci evangelia skrze 
nedìlní školu náleží Chrisovi Blakemu. Právì když jsem 
zaèínal službu v Brooklynu, byl jsem pozván, abych mluvil 
v církvi v Manassasu ve Virginii, kousek od Washingtonu, 
D.C. Chris pøišel na shromáždìní. Pozdìji jsem zjistil, že 
tehdy na-vštívil církev poprvé v jeho životì. Byl tak pøemožen 
shromáždìním, že svùj život vydal Pánu a bez jakýchkoli 
pochybností vìdìl, že bude pracovat ve vnitøním mìstì.

Poté, co jsem s Chrisem spolupracoval na nìkterých projek-
tech, jsem jej pozval, aby se pøipojil k našemu týmu a od té 
doby je mezi námi.

Každou støedu mají ti, kdo jsou zapojeni do tvoøení pro-
gramu nedìlní školy, dvouhodinové pøípravné shromáždìní. 
I když jsme s Chrisem už pøedem urèili bod, kterým se sna-
žíme strefit do èerného, cítíme, že je dùležité, aby se každý, 
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kdo je zapojený do programu, mohl podílet na koneèné pøí-
pravì lekce. Je dùležité mít mnoho lekcí a mnoho zpùsobù, 
jak tyto lekce vyuèovat. Avšak existuje jeden jednoduchý filtr, 
kterým musí projít všechny nápady: „Je to dostateènì mocné, 
aby to zmìnilo lidský život?“

„Jak nejlépe to mùžeme ilustrovat? Co všechno k tomu potø-
ebujeme? Jak to mùžeme nejlépe znázornit?“

Než opustíme toto shromáždìní, má každý pracovník svùj 
zvláštní úkol. Ve ètvrtek a v pátek shromáždíme všechny 
materiály a napíšeme scénáø pro nedìlní shromáždìní. Potom 
v pátek veèer si spoleènì projdeme každý klíèový prvek lekce.

Pøál bych si, abych mohl øíci, že první sobotní lekce je 
dokonalá, ale tehdy teprve vychytáváme všechny mouchy. Až 
bìhem druhé lekce je to tak dobré, jak by to mìlo být.

Lekce je natoèena na video, které se spolu s vyuèovacími 
materiály rozesílá do jiných nedìlních škol ve vnitøních mìs-
tech po celé zemi.

Výsledkem jasného zámìru a zvláštního sebevydání jsou 
i zvláštní vedlejší úèinky, které jsme ani nehledali. Týká se to 
hlavnì naší služby dospìlým a mládeži.

I když dìti vyrostou, mají zájem o základní nedìlní školu 
a chtìjí i nadále být souèástí Metro Church. Proto nyní máme 
bìhem týdne shromáždìní Life Clubu – vyuèování z Bible a zá-
bava – pro teenagery, kteøí zaèali v naší nedìlní škole. Každý 
týden se jich úèastní více než tisíc dospívajících.

Nedìlní škola také dala vznik živé církvi dospìlých – rodièù, 
kteøí vidìli vliv Krista v životech svých dìtí. Každé nedìlní dopo-
ledne máme dvì shromáždìní s více než tisícem lidí na každém z 
nich.

Pochybuji, že nìkde v Americe existuje podobné shromáž-
dìní. Více než 150 dospìlých ve sboru je HIV pozitivní. Jejich 
poèet je pravdìpodobnì vyšší, ale o tìchto to víme. Co mùžeme 
èekat, pokud lidé, kteøí pøijímají Krista, pocházejí z kultury 
závislosti na drogách a sexuální nemorálnosti?

Na jednu svatbu pøipadají tøi pohøby. A nejsou to úmrtí pro 
vysoký vìk. Prùmìrný vìk lidí, které pohøbíváme, je 25 let. 
Hlavní dùvod vìtšiny úmrtí je AIDS, následuje násilí zpùso-
bené závislostí na drogách.
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Není zde ani chvíle odpoèinku. Pokud by sis na chvíli 
odpoènul, byl by to tvùj konec. Nikdy nesmíš zapomenout, kde 
jsi. Jedním z dùvodù, proè máme tak pøísná pravidla, co se 
týèe návštìvníkù, protože ti tyto vìci nechápou. Vìci se pøihodí 
rychle. 

Skupina mladých návštìvníkù nám pomáhala mýt autobusy, 
což je docela bezpeèná èinnost. Avšak teenageøi jsou takoví, 
jací jsou a voda z hadice neskonèila vždycky na autobusech. 
Nìkteøí lidé na ulici byli trochu pokropeni. Na pøedmìstí to 
mùže být legrace, i když to nìkoho obtìžuje. Avšak zde v New 
Yorku mùže být nìco takového smrtelnì nebezpeèné. Vzbudilo 
to špatné emoce.

Místo toho, aby dìti ze sousedství støíkaly zpìt vodou, zaèaly 
házet lahvemi. Srážky nepøestaly a celé odpoledne narùstal 
neklid. Vìdìli jsme, že povstaly problémy, ale nevìdìli jsme, 
jak to dopadne. Ten veèer, když jsem parkoval naši dodávku, 
zaèaly dìti ze sousedství støílet. Zaboèil jsem do dvora naproti 
církvi a zastavil jsem, abych za nimi bìžel. Když jsem otevøel 
dveøe a vystoupil z auta, kulka proletìla pøedním sklem a za-
boøila se do místa, kde ještì pøed pár sekundami byla moje 
hlava.

Chris Blake je veteránem, co se týká podobných zážitkù, 
také. Bìhem let, co je tady, se ocitl uprostøed pøestøelky 
nìkolikrát. Jednou øídil auto a zastavil na semaforech. Kulka 
roztøíštila okénko na stranì spolujezdce a prosvištìla kabinou 
jen pár centimetrù od jeho krku. Nikdo, kromì Boha, nevìdìl, 
že se právì v ten okamžik jeho žena Karen modlila za jeho 
ochranu.

Stále tvrdíme, že vìci se pøihodí rychle. Jeden náš zamìst-
nanec šel do kanceláøe a procházel kolem základní školy. 
Všiml si auta, které jelo nezvykle rychle. Pøíští vìc, kterou si 
uvìdomil byl hvízdot pneumatik a støelba z pistole. Ve sku-
teènosti cítil vibrace kulek, které se odrážely od zdi. Stalo se 
to tak rychle, že nestaèil ani padnout k zemi. Protože øidiè 
auta øídil a støílel zároveò, auto se odchýlilo z dráhy. Míøil 
na nìkoho na opaèné stranì školního dvora a na ulici. Jen 
náhodou nebyl náš pracovník ani dìti ve škole zasaženy. 
Do tøídy se z pøestávky vrátily jen pár minut pøed tím, než 
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zaèala støelba. Avšak pøes to vše mohly slyšet støelbu, která 
se venku rozpoutala.

Zbìžný prùzkum mezi zamìstnanci odhalil, že patnáct z 
nich se ocitlo uprostøed pøestøelky, nìkteøí i vícekrát. Mnoho 
konfliktù se událo pøed církví nebo pøed byty zamìstnancù. 
Nìkolik pøestøelek se pøihodilo , když chodili po návštìvách 
v èinžácích.

Víme, že nás Bùh chrání. Víme ale také, že se nemùžeme 
chovat lehkomyslnì nebo hloupì. Pokud bychom byli zba-
bìlí, neudìlali bychom žádnou práci. Pokud bychom byli 
hloupí, dostali bychom se do situací, kdy Bùh už nemùže 
zasáhnout.

Vítìzství a prohry

PAMATUJI SE NA veèer, kdy jedna z našich pracovnic udìlala 
neš�astné rozhodnutí rozbít rádio mladého muže kvùli jeho 
chování. Nìkteøí chlapci jsou ochotni tolerovat urèitý zpùsob 
jednání žen jen do jisté míry. Vrátil se se svým pøítelem a za-
pálili nám dva autobusy.

Když jsme se rozhodovali, jestli máme požádat o pomoc 
policii, radìji jsme si spoèítali, za jakou by to bylo cenu. 
Nìkteøí naši spolupracovníci mìli následující týden navštívit 
domy útoèníkù.

Museli jsme udìlat rozhodnutí: Ti, kdo nám dìlali problémy, 
nemìli co ztratit, my jsme mohli ztratit vše. Mohlo se to roz-
vinout do divoké kovbojky – poslední, kdo stojí, zvítìzí. To je 
zákon gheta.

Jednou jsme šli po ulici, nìkdo vyhodil z vrcholku èinžáku 
cihlu a minul mì jen o pár centimetrù.

Manželka jednoho našeho zamìstnance byla napadena, když 
øídila jeden z našich autobusù. Dva muži naskoèili na kapotu 
a snažili se ji vytáhnout ven. Utekli, až když se jí podaøilo 
zmáèknout klakson.

Jedni manželé z našeho týmu pøišli domù a zjistili, že jim 
zmizely vstupní dveøe. Byt byl pøevrácen vzhùru nohama. Ty 
dveøe už nikdy nenašli.
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Jako bludištì

DÍKY VELIKOSTI NAŠEHO programu, jsem nucen strávit 
hodnì svého èasu dìláním úkolù, které jsou naprosto vzdálené 
mému životnímu povolání. Vždycky øíkám, že jediné, co jsem 
kdy chtìl dìlat, bylo øídit autobus. Je to jeden z vtipù, které 
se povídají v našem týmu. Pøál bych si, aby to bylo tak jedno-
duché. V New Yorku jsem strávil neuvìøitelné množství èasu 
tím, že jsem bojoval se systémem. Byrokracie je jako bludištì. 
Vypadá to, že potøebuješ tøi povolení, abys mohl získat to, 
které potøebuješ.

Vždy jsou nìjaké prùtahy.
„Proè je zavøený McDonald?“ ptám se kolemjdoucích.
„Nìkdo ho vèera vypálil,“ zní odpovìï.
„Proè tady nemùžeme parkovat?“
„Protože támhle stojí policie,“ odpovìdìli mi.
Èelíme ještì jiné pøekážce. Èím více služba roste, tím více 

také roste tlak na získávání prostøedkù. Každou sobotu veèer 
odlétám, abych v nedìli mluvil ve dvou nebo tøech církvích 
a letìl zpìt v pondìlí ráno. Dìlám to padesát z padesáti dvou 
výkendù roènì více než deset let.

Od té doby, co tu jsme, zaèalo v naší oblasti pùsobit mnoho 
církví a služebností. Mnoho jich také skonèilo. Upøímnì vìøím, 
že uškodíš dobrému, když zaèneš nìco, co nehodláš dokonèit. 
Tvoje skutky potom volají: „Køes�anství zde nefunguje.“

Lidé pokraèují v dìlání slibù, které nikdy nedodrží. Øeknou 
ti: „Budeme se za tebe modlit.“ Èasto to znamená, že se nech-
tìjí zapojit do toho, co dìláš. Když jsme byli donuceni na rok 
zavøít nedìlní školu, udìlal jsem dohodu s Bohem: „Jestliže mi 
znovu dovolíš otevøít ji znovu, nikdy, nikdy už neodejdu.“
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Sobotní nedìlní škola pøetéká dìtmi z newyorkského vnitø-
ního mìsta



KAPITOLA PÁTÁ

Nevyhazuj je!

AMERIKA MÁ PROBLÉM, se kterým se odmítá støetnout. 
Jestliže v základním vzdìlávání našich dìtí nenastane 
zásadní zmìna, národ se rozpadne zevnitø. Náš konec 

nepøijde kvùli ekonomickému kolapsu, ale kvùli morálnímu 
úpadku.

Už je to na cestì. To, s èím každý den jednám v Bushwicku, 
Jižním Bronxu a v Harlemu není izolovaný sociální fenomén, 
který sám vyhyne. Naprosto stejné problémy zasahují jako 
mor každé mìsto v Americe.

Uèitelùm, pastorùm, politikùm a rodièùm øíkám: 
„Probuïte se!“ Už si nemùžeme dovolit ignorovat, co se dìje 
našim dìtem. Proè dáváme na nové BMW cenovku s nápisem 
ètyøicet tisíc dolarù a nulovou hodnotu dítìti, které nedosa-
huje našich standardù? Nemùžeme si dovolit je vyhodit.

„Nedotýkej se“

KAŽDÝ TÝDEN JSEM na návštìvì ve špinavých bytech, kde 
bydlí dìti, které jsou nadané a obdarované, stejnì jako jiní 
mladí lidé, které znáte. Jen kvùli okolnostem a prostøedí, 
ve kterém vyrùstají, bylo na jejich èela napsáno velké X. 
Øíká svìtu: „Nedotýkej se. Nevyuèuj. Nepovzbuzuj. Ztrácíš 
èas.“

Bùh nám dal nìkteré základní principy o tom, jak se máme 
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starat o lidi, kteøí jsou ménì obdarovaní, než my sami. Písmo 
øíká: „Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až 
do samého kraje a nebudeš pabìrkovat, co zbylo po žni. Ani 
svou vinici úplnì nevysbíráš, nebudeš na své vinici pabìrkovat 
spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem 
Hospodin, váš Bùh“ (Leviticus 19:9,10).

Možná už nežijeme v malých vesnicích, avšak stále máme 
zodpovìdnost za své sousedy. Za dávných èasù, když nìkomu 
shoøela stodola nebo když potøeboval pomoc, pøišla mu na 
pomoc celá komunita.

Po druhé svìtové válce však kombinace ekonomického 
rozkvìtu a automobilizmu pomohla stvoøit to, co nyní nazý-
váme pøedmìstími. Pøi stìhování zùstali chudí pozadu. 
A výsledek? Chudí, kteøí již byli oddìleni postavením 
a rasou, byli oddìleni také geograficky. Naplnili prázdné 
byty opuštìných budov a vytvoøili tak to, co je nyní známo 
jako gheto.

Poté pøišli rasové bouøe v roce 1960. Na øešení problémù 
gheta byly rozvinuty obrovské vládní podpùrné programy. 
Avšak v osmdesátých letech si vìtšina Amerièanù uvìdomila, 
že státní podpory byly z valné èásti neúèinné.

Co doopravdy máme, jsou hluboce zakoøenìné programy, 
které dominují životùm chudákù. Za urèitých podmínek se 
chudý mùže obrátit o pomoc na:

•     Vzdìlávací systém
•     Peèovatelský systém
•     Soudní systém
•     Bytový odbor
•     Stravenkový systém
•     Zdravotnický systém

Existuje jich mnohem více. Zkušenost však ukazuje, že 
pomoc jen jedné z tìchto institucí nemùže naplnit potøeby 
tìch, kdo žijí v chudobì. Tragiètìjší je, že tyto programy mezi 
sebou navzájem nespolupracují. Jsou to jen instituce, se kte-
rými musíme jednat. 
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Hlídání území

ZÁKLADNÍ PROBLÉMY, které se vyskytují ve spoleènosti, 
mùžeme naneštìstí najít také v církvi. Vìtšina skupin zaèíná 
s úctyhodnýmy zámìry, ale èasem se jejich cíle zmìní z: „Jak 
mohu pomoci?“ na „Jak mohu pokraèovat v existenci?“

Staèí, když si pøeètete noviny a zjistíte, že sociální agentury 
si žárlivì støeží svá území. Chtìjí si chránit svoje teritorium 
– svùj kousek dortu. Jaký by to byl rozdíl, kdyby se tyto agen-
tury rozhodly zaútoèit na problém a pracovat spoleènì na 
jeho vyøešení. Co by se stalo, kdyby se duchovenstvo rozhodlo 
spojit své síly na vyøešení jednoho z naléhavých problémù? 
Zøídkakdy si služebníci jedné denominace dovolí spolupracovat 
s nìkým z jiné denominace.

Zkušenost mi øíká, že se to nestane. Dokonce i uvnitø 
deno-minací se stala ochrana pozice a osobního vzestupu roz-
hodujícím èinitelem pøípadného zapojení do nìjakého projektu. 
Místo radosti nad tím, že se k tisícùm dìtí dostalo pozitivní 
poselství, mi bývá øeèeno: „Neposílejte své autobusy blízko 
naší církve – zde pracujeme my.“

Byl bych nadmíru nadšený, kdyby sto církví v New Yorku 
zaèalo stejný program, jaký dìláme my. I tak bychom problém 
zasahovali jen na povrchu. Naneštìstí, když se ve vìtšinì 
církví stanovuje rozpoèet a priority, dìti jsou obvikle poslední 
na seznamu.

„Jednoduché odpovìdi“

AMERICKÉ MÌSTSKÉ AGLOMERACE jako Los Angeles, 
Miami, Boston, Detroit a další zažívají v rostoucí a alarmující 
míøe kulturní konflikt a rasovou nenávist.

Jak se mùže rána uzdravit, když se z ní neustále strhává 
strup? To se dìje v New Yorku. Každý by nejradìji našel nebo 
oèekává, že najde, rychlé a jednoduché odpovìdi na problémy 
vnitøních mìst.

Bìhem srážky mezi èernochy a chasidskými Židy v oblasti 
Crown Height v Brooklynu, byl starosta David Dinkins zasypán 
lahvemi a kameny a zástup mu øekl: „Starosta zde není v bezpeèí.“
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Jestliže zde nebyl v bezpeèí on, kdo byl ten den obklopen 
dvìma tisíci policisty, kdo je tedy v bezpeèí?

Vevnitø a venku

LIDÉ SE MÌ neustále ptají: „Bille, proè je zde tolik násilí? 
A proè je zde tolik vražd?“

Nejprve se musíme podívat na strukturu komunity. Každá 
oblast má svoji vlastní identitu a vìdomí. A� mluvíte o ètvere-
èním kilometru Brooklynu nebo o jednom z vìžákù v Bronxu, 
je to blízké sousedství. Lidé zde mají svùj zpùsob pøemýšlení 
– domácí proti cizincùm.

Pokud žiješ uvnitø jasnì definovaných hranic, jsi domácí. 
Avšak pokud nejsi domácí a je noc, udìláš lépe, když se budeš 
ohlížet pøes rameno.

Pøes den je to pøece jen jiné. Tehdy mohou cizinci svobodnì 
pøecházet hranice. Bílí v Harlemu nebo hispánci v Bayside, 
Queensu nebo èernoši v Bensonhurstu, se mohou pohybovat 
bez obav. Avšak poté, co skonèí pracovní den, lidé v tìchto 
oblastech vìdí, kdo tam patøí a kdo ne.

Když slunce zapadne, vìtší èást New Yorku se najednou 
rozdìlí na mìsteèka malá jako Springdale v Arkansasu nebo 
Winslow v Arizonì. Je to pravda bez ohledu na rasu nebo kul-
turní minulost. Cizinci pøedstavují nìco neznámého a stávají 
se tak støedem zájmu.

Naneštìstí se strážci oblasti stávají právì dospívající. 
Protože nemají na práci nic lepšího, postávají na rozích ulic 
a snaží se, bez ohledu na to, co je to bude stát, rozvíjet nìjaký 
druh osobní identity. Jejich první pokus o dosažení nìjakého 
uznání mùže být, že sprejem nakreslí na zeï své jméno. Mohou 
ukrást pár bot jen proto, aby dokázali, že to dokáží. Pokud 
chtìjí opravdu ukázat, že jsou muži, mohou to ukázat tím, že 
budou držet cizince mimo svoji oblast. 

V mnoha oblastech se tak každý blok, každé sousedství 
a každý plácek stává jejich pevností. Každý si zde dìlá, co 
se mu zlíbí. Nazývá se to „starat se o své“. To, co jsem právì 
popsal, je jedním z dùvodù, proè tolik služebníkù pøijíždí do 
vnitøních mìst a zase z nich odjíždí. Poté, co den za dnem 
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zápasí s problémy, usídlí se v nich pocit beznadìje. Proto lidé 
pøestali znovu líèit zdi pomalované graffity. Zdá se to tak zby-
teèné. 

Pøed pár lety jsem si øíkal: Proè se tak málo lidí ve spoleè-
nosti ozývá, když vidí, že se dìjí špatné vìci? 

Jsou potichu, protože pochopili, kdo ve skuteènosti panuje. 
Není to policie, vláda, vzdìlávací systém a ani církve ne. Ulice 
jsou ovládány samozvanými tvrdými chlapíky, kteøí si užívají 
toho, že jsou „tvrïáci“ a také se jim tak øíká. 

Sociální systém, který jsem popsal, pøináší frustraci, která 
se projevuje nenávistí, válkami o území, vraždami a sebeuspo-
kojováním všeho druhu.

Protože zde neexistuje budoucnost, lidé si rozvinuli zpùsob 
pøemýšlení, které tvrdí: „Vezmi si teï, co chceš.“ Dnešek je vše, 
co mají. 

Možná se zeptáš: „A co veøejné školy? Nemohou v tom snad 
zpùsobit zmìnu?“

Krize ve tøídách

PØÁL BYCH SI, kdybych vám mohl øíci, že nejlepší uèitelé 
Ameriky pøestupují na školy, na kterých jsou nejvíce potøeba. 
To se však nedìje. Když v Timesech nebo v Newsweeku vy-hla-
šují uèitele roku, kteøí motivují žáky v chudých oblastech, ètete 
zde o vyjímkách ne o pravidle. Strávil jsem mnoho hodin roz-
hovory s žáky, uèiteli, rodièi a sekretáøkami o tom, co se dìje 
ve tøídách vnitøních mìst. Mùj závìr je, že ve vìtšinì pøípadù 
základní školy zajiš�ují bezplatné hlídání dìtí pod maskou 
vzdìlávání. Nìkteré školy nejsou nic jiného než zadržovacími 
nádržemi, které zabraòují tomu, aby dìti zùstávaly na ulici. 
Vím, že to zní drsnì, ale naše školství témìø vzdalo pøípravu 
podprùmìrných žákù pro normální život.

V mnoha pøípadech uèitelé ve vnitøních mìstech nechtìjí 
uèit. Mnoho z nich mi to potvrdilo: „Jsem zde jen proto, že zde 
dostanu trochu více zaplaceno.“

Èím více si vydìlají, tím lepší mohou mít bydlení – daleko od 
naší oblasti. Stali jsme se národem, kde každý zná cenu nìèeho, 
ale nikdo vám nedokáže øíct hodnotu vìcí, které jsou nic.

67

Nevyhazuj je!



Nedávno jsem se zeptal skupiny asi dvaceti dìtí ze své trasy: 
„Kolik z vás má uèitele, který vám nadává?“ Takøka každé 
z nich zvedlo ruku.

Jak se na to dívají uèitelé? Jeden uèitel mi øekl: „Jak by se ti 
líbilo trávit den za dnem s tìmito ignorantskými dìtmi v pøe-
plnìné budovì, která vypadá jako vìzení?“

Potøebujeme si uvìdomit, co by se stalo, kdyby se skupina pro-
fesionálních pedagogù rozhodla zapojit studenty do dynamického, 
živého vyuèovacího plánu, který v žácích vybuduje jejich unikátní 
obdarování a sebevìdomí. Co by se mohlo stát, kdyby základní 
školy vyuèovaly dìti se stejným èasem, úsilím a tvoøivostí, kterou 
používáme pøi službì dìtem v naší nedìlní škole? Vím, že státní 
školský systém je mnohem vìtší než naše služba, avšak k dosažení 
stejnì pozitivních výsledkù se mohou použít stejné principy.

Amerièané jsou zvyklí si vybrat radìji jednoduchá øešení, 
která nefungují, než aby zvolili obtížná øešení, která fungují. 
Vìtšina sociologù koneènì pøipustila skuteènost, že vznešené 
pøíklady a hluboce zasahující zpùsob výuky žákù, zejména 
mladších ètrnácti let, jsou nejvìtší nadìjí pro obrat k lepšímu 
na našich školách. Vím to již dávno.

Faktor hladu

POTØEBUJEME SE BLÍŽE podívat také na zdravotní problémy 
naší mládeže – nejen v ghetu, ale v celém národì. Pøedstavitel 
mìsta v uhelné pánvi západní Virginie øekl: „Ètvrtina našich 
dìtí využívá vládního programu bezplatných obìdù. Avšak 
mìlo by jej využívat tøi ètvrtiny dìtí. Tak mnoho z nich se 
stydí za životní podmínky, ve kterých žijí, že nechtìjí požádat 
o pomoc. Radìji by ukryly svoji chudobu.“

Národní statistiky ukazují, že každé osmé dítì pøichází do 
školy hladové. Jiných šest milionù je ohroženo kvùli nedo-
statku dùležitých látek ve stravì. Odhaduje se, že pùl mi-lionu 
amerických dìtí trpí podvýživou. 

Pøipomínám si rozhovor s Markem Buntainem, známým 
misionáøem z Kalkaty. Øekl, že když poprvé pøijel do Indie, 
lidé mu øekli: „Jak mùžeme naslouchat evangeliu, když máme 
prázdné žaludky?“
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Co mi Mark Buntain øekl, je pravda. Nejednou nám nìkteré 
dìti bìhem nedìlní školy omdlely, protože již nìkolik dní 
nejedly.

Co mùžeme oèekávat, jestliže se mnoho mladých snaží pøežít 
s pitím za dvacet pìt centù a chipsy za dvacet pìt centù – jako 
jídlem na celý den? Není divu, že jsou tak nadšení z hambur-
geru.

Bìhem jedné nedìlní školy jsme dávali jako cenu peníze 
dítìti, které si zapamatovalo nejvíce z minulé biblické lekce. 
Jedna z našich pracovnic mi øekla, že se k ní tehdy otoèila 
malá holèièka a øekla jí: „Jé, tak ráda bych vyhrála ty peníze.“

„Dobrá a co bys s tìmi penìzi dìlala?“ zeptala se jí pra-
covnice. Oèekávala, že øekne, že by si koupila panenku nebo 
nìjakou hraèku.

Dívenka se na ni podívala a øekla: „Koupila bych nìjaké jídlo 
svojí mamince.“

Je pro nás nemožné, abychom nakrmili tisíce dìtí, které každý 
týden pøicházejí do nedìlní školy. Avšak zøídili jsme program, 
který zajiš�uje jídlo a obleèení pro obzvláštì potøebné rodiny.

Nefunguje to

MOHLI BYSTE SI myslet, že po tolika letech v Bushwicku jsem 
si zde zvykl, ale není to pravda. Když strávíte mìsíc bez topení 
v polovinì ledna, musíte se snažit, abyste zùstali klidní.

Mùžete se zeptat: „Kdo mohl vypnout topení?“
Nikdo. Prostì nefunguje. Infrastruktura New Yorku je tak 

stará, že vodovodní rozvody explodují a kanalizace prosakuje 
do sklepù. Parní rozvody a bojlery odcházejí jeden po druhém. 
Není dostatek penìz na jejich údržbu.

V Lower East Side v Manhattanu je mnoho budov úplnì 
stejných, jako v dobách, kdy k Ellis Islandu pøipluli první imi-
granti. Už se toho namluvilo dost o pøebudování našich mìst 
zevnitø smìrem ven – o výstavbì nových vìžákù na místì chu-
dinských ètvrtí. 

Snažili se o to v šedesátých letech, ale nebylo to pøíliš 
úspìšné. Nové budovy byly po dvou, tøech letech neobyvatelné 
– nebylo zde nic než graffita, odpadky a špína. Fasády opadaly. 
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Výtahy se pokazily, nebyly již nikdy opraveny a když byly, ris-
kovali byste svùj život, kdybyste je chtìli použít.

Lidé, kteøí nás navštíví poprvé, se nás vìtšinou zeptají: 
„Proè tu lidé zùstávají? Proè neopustí mìsto a nezaènou znovu 
v jiném státì, tøeba v Oklahomì nebo Oregonu?“

Když vyrùstáš v chudobì a zjistíš, jakým zpùsobem se zde dá 
pøežít, stìhovat se nìkam jinam tì už vùbec nenapadne. Setkal 
jsem se s mladými lidmi žijícími v Brooklynu, kteøí nikdy ani 
nepøekroèili Západní øeku, aby se dostali do Manhattanu. Jak 
je chcete pøesvìdèit o tom, aby se odstìhovali do Memphisu 
nebo do Minneapolis?

Vìtšina lidí se stává odrazem prostøedí, ve kterém žijí, pro-
tože to je vše, co znají a co vidí. Bìhem sobotních dopolední se 
snažíme rozšíøit jejich vizi. Snažíme se jim dát více možností 
pro jejich budoucnost.

Život ve ghetu je kolobìh neustálých zmìn. Nìco jde nahoru 
a nìco jde dolù. Obchody se otvírají a zanikají. Navštìvujeme 
dìti v nìjakém bytì a pøíští týden je tam jiná rodina. O mìsíc 
pozdìji se tam nastìhují zpìt a žijí tam spolu. Kam jdou? 
Pravdìpodobnì k pøíbuzným nebo do útulku pro bezdomovce.

Abychom porozumìli tomu, co tito lidé zažívají, žili jsme já 
a mùj pøítel tøi dny na Velké centrální stanici a spali v chod-
bách podzemní dráhy. Jednu noc jsem strávil na schodech 
Newyorské veøejné knihovny na páté ulici. Bylo patnáct pod 
nulou. Snažili jsme se mluvit s bezdomovci a ti se stali našimi 
pøáteli.

Pøíbìh každého èlovìka mìl podobný prùbìh. Jak mi øekl 
jeden chudák: „Prostì jsem to už nemohl vydržet. Musel 
jsem se dostat ven z té krysí honby za úspìchem.“ Pokud 
nebyli alkoholici už když pøijeli do New Yorku, rychle do toho 
upadli.

Problémy vnitøních mìst nebyly øešeny v dobách, kdy vznikly 
– v padesátých a šedesátých letech. Nyní se rozšíøily do všech 
center dnešní populace po celém národì. Už jsem unavený èíst 
prohlášení sociologù a køes�anských vedoucích, kteøí píší o 
další generaci ztracené na ulicích násilí. Kolik ge-nerací ještì 
ztratíme, než se probudíme?
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Oáza

MINULÝ MÌSÍC SE mnou jel na mé autobusové trase 
návštìvník z jiného mìsta. „Podívej se tamhle!“ øekl a ukázal 
na jednu ulici. 

Právì uprostøed oblasti se znièenými chodníky, ulièkami 
lemovanými odpadky a zabednìnými prùèelími domù, bylo 
nìco úplnì jiného. Oblast o velikosti jednoho bloku byla jako 
oáza uprostøed pouštì. Každý z dvoupodlažních domù byl novì 
natøen. V truhlících u vchodu rostly pestré kvìtiny. Byl zde 
dokonce pruh èerstvì posekané, tmavì zelené trávy.

„Jak je to možné?“ zeptal se.
„Odpovìï je jednoduchá,“ øekl jsem mu, „tyto domy patøí 

svým nájemníkùm. Lidé se zde starají o svùj majetek.“
V dnešní dobì se nìkteré peèovatelské agentury a podpùrné 

programy probouzejí. Místo aby peníze daòových poplatníkù 
používali na podporování nedostatku v našich chudinských 
ètvrtích, zaèínají investovat do lidí. Nepotøebujeme nìjakého 
úžasného vìdce na to, abychom si spoèítali, že vláda mohla 
všechny budovy koupit za ménì penìz než platí lidem na 
podporách. Mnoho lidí vìøí, že obytné domy mohly být pro-
mìnìny v soukromé nájemní domy a nájemníkùm by mohly 
být byty dány zadarmo do vlastnictví. To by jim dodalo hrdost 
vlastníkù, kterou tak nutnì potøebují a která by je motivovala 
k tomu, aby se o své vlastnictví starali.

Nikdy nezmìníme lidi zavedeným systémem, kdy jim jen 
dáváme peníze, zvláštì když jejich pøíjemci vykazují jen málo 
zodpovìdnosti. Nemùžete uzákonit hodnoty nebo morálku, 
ale urèitì mùžete vyžadovat, aby byly státní dotace využity 
správným zpùsobem. V naší oblasti mohou dìti jít do obchodu 
a koupit si cigarety a pivo za stravenky, které dostávají na 
jídlo.

Stávající systém lidi dostateènì nemotivuje. Tisíce lidí odešlo 
z práce, protože si nemohou vydìlat tolik, aby platili pìt set 
dolarù mìsíènì za nájem v rozpadajících se obytných domech. 
Když nechodí do práce, dostávají pøíspìvek na nájem. Když 
pracují, nedostanou nic. Podpory musejí být stanoveny tak, 
aby lidé nebyli škodní, když nastoupí do zamìstnání. 
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Pokud chceme v lidech budovat nezávislost, nestaèí na to výdaje 
vlády. Své úsilí musíme zamìøit na zmìnu zpùsobu, jakým lidé 
pøemýšlejí. Podle mì vše zaèíná promìnou lidského srdce.

Vládní agentury potøebují objevit fakt, že mohou ušetøit 
každý rok miliony dolarù tím, že se s problémy bude jednat 
døíve, než se stanou. Napøíklad šestitýdenní školení pro mla-
distvou dívku zamìøené na prevenci pøedmanželského sexu 
stojí pøibližnì pìt set dolarù. Stát však musí zaplatit padesát 
tisíc dolarù, když bude po dobu dvaceti let podporovat dítì svo-
bodné matky.

Nìco se mùžeme nauèit ze zdravotnictví. Oèkování proti 
spalnièkám stojí pouhých osm dolarù. Na pokrytí nákladù za 
hospitalizaci dítìte nemocného spalnièkami je potøeba pìt tisíc 
dolarù.

Celá naše služba je postavena na prevenci. Chceme dìti 
zasáhnout døíve, než jejich pažemi proniknou jehly a láhve se 
dotknou jejich rtù.

Komise

„PØEDPOKLÁDÁM, ŽE VÍTE, že bojujete bitvu, kterou nemù-
žete vyhrát,“ øekl pracovník Bílého domu. Tento komentáø 
jsem slyšel, když jsem poprvé pøijel do Washingtonu, D.C. na 
schùzku Národní komise pro Americké mìstské pospolitosti. 
Vyžádal si ji prezident Bush bìhem svého projevu Stát jednoty 
v lednu 1992. V tomto proslovu øekl: „Pøichází èas, abychom 
zjistili, co mùžeme udìlat, aby rodiny držely pohromadì, byly 
silné a zdravé v amerických mìstech.“

V komisi bylo osm èlenù, vèetnì starosty Dallasu a starosty 
Knoxvillu, Tennessee. Jsem jediným èlenem komise, který 
v ghetu skuteènì žije. Pøedseda komise je John Ashcroft, 
guvernér státu Missouri a vynikající køes�an. V pøípravách na 
svoji èinnost v komisi jsem musel vyplnit podrobný dotazník 
a podrobit se nìkolika telefonickým pohovorùm. Právní 
zá-stupce se mì zeptal: „Byl jste nìkdy uvìznìn?“

„Samozøejmì. Každý dobrý kazatel, který je hoden toho 
titulu, byl nìkdy zavøený,“ zažertoval jsem. Avšak oni i nadále 
trvali na mé nominaci na èlenství v komisi.
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Jeden z našich úkolù je napsat každý rok zprávu. Úøednice 
mi zavolala a øekla: „Èetli jsme nìkteré z pøíbìhù, které jste 
zažil. Myslíte, že se zde mùžete za rok zastavit?“ Mluvila 
vážnì.

Na prvním setkání jsem zjistil, proè se kola ve vládì toèí tak 
pomalu. Naším prvním úkolem bylo definovat výraz „urbanis-
tický“. O pìt hodin pozdìji jsme byli pøipraveni udìlat další 
krok.

I když mám pochybnosti o tom, jestli tato komise mùže pro-
mìnit naše prohnilá mìsta, je uklidòující vìdomí, že mìstské 
pospolitosti jsou koneènì umístìny na programu naší vlády.

Avšak v Brooklynu nemáme èas o problémech hovoøit. 
Potøeba jednat je pøíliš naléhavá.

Èištìní ulic

NAŠÍM CÍLEM V Metro Church je vidìt naše území napravené 
blok za blokem. Chceme vidìt, že prodejci drog, prostitutky 
a násilníci mizí pryè. To se dìje skrze náš oblastní hlídkový 
program. Funguje takto:

Umís�ujeme pevnosti tam, kde je v urèité oblasti velká 
hus-tota osídlení dìtmi naší nedìlní školy. Napøíklad mezi 
Irvingskou a Knickerbockerovou ulicí máme mezi dvaceti pìti 
a tøiceti dìtmi. Poté zjistíme, jestli rodièe tìchto dìtí chodí 
na naše nedìlní shromáždìní pro dospìlé. Pokud ano, usta-
novíme v nìjakém bloku „skupinu péèe a modliteb“. Pokud 
to není možné, povzbudíme je, aby se stali souèástí nìjaké 
jiné skupiny. Mùžete to nazvat domácími spoleèenstvími 
nebo skupinami. Schází se každý týden ke spoleènému studiu 
Bible, chvále a modlitbám v bytì nìkterého z našich pracov-
níkù.

Normálnì tyto modlitební skupiny pøedstavují patnáct až dvacet 
lidí shromáždìných ve dvou místnostech a v kuchyni. Nìkteré sku-
piny sedí na podlaze, protože tam nemají dostatek židlí.

Èlen našeho týmu, který pracuje se skupinami øekl: „Ještì 
neodešli všichni prodejci drog a narkomani, ale dìláme 
vý-znamné pokroky.“

Když lidé spojí své síly, je možné všechno. Proto mùžeme 
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øíci: „Zabíráme zpìt naše mìsto – blok za blokem.“
Jeden muž z naší církve má biblické studium dvakrát dennì 

s devíti lidmi, kteøí tam jsou vždy pøítomní – on a jeho osm 
dìtí. Jeho žena je závislá na cracku, odchází každou noc pryè 
a také vìtšinu dní je nìkde venku. Vychovává své dìti sám. 
Nemají žádný nábytek a koberce – jen matrace ode zdi ke zdi. 
Polštáøe nejsou povleèené. Na matracích nejsou prostìradla. 
Otec tam sedí opøený o zeï a má svoji biblickou lekci se svými 
dìtmi. Také se všichni modlí, aby se jejich matka vrátila 
domù z ulice a naši pracovníci je v této snaze podporují.

Kvùli takové rodinì pøišel Kristus na tuto zemi.

Záblesk svìtla

PADLÝ ÈLOVÌK JE také èlovìk. Nuzný èlovìk si stále zaslu-
huje naši laskavost, zdvoøilost a potøesení rukou. V našem 
sousedství žijí lidé, kteøí se snažili v minulosti dìlat nìjaké 
problémy našemu programu, ale i tak se jim snažím ukázat 
slitování a lásku.

Prorok Izaiáš pøedpovídal Kristùv život, když prohlásil: 
„Nalomenou tøtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí…“ 
(Mat. 12:20).

Ještì jsem nepotkal èlovìka, který by v sobì nemìl záblesk 
svìtla nebo svìtélko nadìje. Každý v sobì má potenciál 
na úplnou promìnu. „Pojïte, projednejme to spolu, praví 
Hospodin. I kdyby vaše høíchy byly jako šarlat, zbìlejí jako 
sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna“ 
(Iz. 1:18).

Èasto zpíváme starý hymnus napsaný Fannym Crosbym, 
který se jmenuje „Záchrana zhynulých“. V této písni jsou tato 
slova nadìje: „Struny, které jsou pøetržené, se znovu roze-
znìjí.“

Vztahuji se k dítìti, které nikdo nemá rád, se kterým nikdo 
nechce být. Zastávám se mladistvé dívky, která je tìhotná 
a není vdaná. Jsem obhájce mladíka, který upadl do høíchu. 
Prosím za matku, která má pìt dìtí s rùznými muži. Dokonce 
i když je to jen doutnající knot, Pán jej neuhasí. Mùže použít 
každého.
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Každé americké dítì je perfektním kusem látky, který jen 
èeká na to, aby se stal souèástí pøikrývky, kterou dìlá Bùh.

Nemùžeme si dovolit nìkteré z nich vyhodit.
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Zároveò s jídlem pro duši, užívají si tyto dívky 
nìjaké dobré jídlo pro tìlo.

Bill Wilson a dva chlapci ze 
sousedství jsou pøipraveni si 
užít nìjaké dobré jídlo pro duši 
bìhem poulièní nedìlní školy.



KAPITOLA ŠESTÁ

„Já nechci 
jít domù“

AUTOBUS BYL UŽ skoro prázdný. Druhá sobotní lekce 
nedìlní školy skonèila a já jsem vezl svùj náklad dìtí 
zpìt do jejich domovù v èinžácích Bushwicku. Když 

jsem zastavil pøed domem Joseho, malý chlapec nechtìl 
vy-stoupit z autobusu. Oèi mìl upøené na podlahu a nehybnì 
sedìl.

„Pospìš si, Jose. Je èas vystoupit.“
Nehnul se ze svého sedadla, což bylo velmi neobvyklé, pro-

tože normálnì byl nejupovídanìjším neposedou v autobuse.
„Nìco není v poøádku?“ chtìl jsem vìdìt, zatímco jsem 

autobus zaparkoval blízko chodníku.
Jose neøekl ani slovo, ale cítil jsem, že chlapec potøebuje 

nìjakou zvláštní pozornost. Jeho tichost byla pøíliš nenor-
mální.

„Chtìl bys, abych s tebou šel ke dveøím?“ zeptal jsem se ho 
a chytl jej za ruku.

Pøikývl a tak jsme spolu zaèali šplhat do schodù. Když jsme 
dosáhli jeho poschodí, zmáèkl mou ruku tak køeèovitì, jako by 
se jí nikdy nechtìl pustit.

Sedl jsem si na nejvyšší schod, Jose se mi vrhnul kolem krku 
a øekl mi: „Já nechci jít domù.“

„Proè ne?“ zeptal jsem se.
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Ohrnul si trièko a spatøil jsem slovo „Jose“ èerstvì vyryté 
nožem do kùže na jeho bøichu. Zjistil jsem, že to udìlal muž, se 
kterým právì tehdy žila jeho matka.

„Nechci jít dovnitø,“ øekl a zaèal plakat, „chci jít k tobì domù.“
Na onom ponurém schodišti jsem si uvìdomil, že jsem do 

gheta v New Yorku nepøijel, abych zasáhl tisíce nebo stovky 
tisíc dìtí. Pøišel jsem kvùli Josemu. Mùžete se dívat na davy 
lidí a musíte v tìchto rozmìrech pøemýšlet. Ale davy se sklá-
dají z jednotlivcù.

Dokonce i když jsem zaøídil, aby se Jose mohl odstìhovat 
do Puerto Rica ke své babièce, mohu stále pøed sebou vidìt 
jeho tváø. Je jedním z tisícù. Avšak byli jsme zde, abychom mu 
pomohli, když to nejvíce potøeboval.

Tanec na ulici

„OPLZLÁ.“
Takto nazýval Rowenu každý, když týden za týdnem pøi-

vádìla své dvì dcerky do Metro Church. Když byly vevnitø, 
postavila se venku a zaèala se pošklebovat službì uvnitø.

Rowena byla atraktivní mladá dáma, ale její chování bylo 
všechno jen ne pìkné. Nosila vyzývavé šaty, mìla oplzlé 
poznámky ke kolemjdoucím, a když uslyšela hudbu, zaèala 
klidnì tancovat pøímo na chodníku nebo na silnici.

Když se èlenové našeho týmu snažili s ní mluvit, zaèala jim 
vždycky nadávat nebo rovnou zaèala proklínat církev. „Vy 
Jogíci mùžete jít pøímo do pekla,“ øíkala s oblibou, narážela na 
medvìda Yogiho, maskota, kterého jsme v té dobì používali.

Bylo jasné, že pro Ježíše není v jejím životì ani kousek 
místa.

Jako dítì mìla Rowena nìjakou církevní minulost, ale poz-
dìji se od Boha odvrátila. Vyrùstala v atmosféøe fyzického 
zneužívání. Mnohokrát byla svìdkem bití své matky a ona 
sama byla zneužita dvìma muži, kteøí byli otcové jejích dìtí. 
Spolu se dvìma dcerkami žila u své matky.

Avšak byla zde i druhá stránka Roweny. Byla inteligentní 
mladou dámou, studující na newyorské univerzitì, aby se 
mohla stát zdravotní sestrou. Mìla také babièku, která znala 
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Pána a nepøestávala se za ni modlit. Nìkde hluboko ve svém 
srdci Rowena vìdìla, že pokud pro její dcery existuje nìjaká 
budoucnost, musejí patøit do Božího domu.

Jeden mladík z našeho týmu nakonec prolomil její obranu 
a podaøilo se mu navázat s ní rozhovor. „Byl prostì rozkošný,“ 
øekla pozdìji Rowena, když vysvìtlovala, proè se obtìžovala 
s ním mluvit.

Ignoroval její sprosté chování a nezaèal s ní flirtovat. Místo 
toho s ní neustále mluvil o svém vztahu k Ježíši. Nakonec 
jednu nedìli pøijala jeho pozvání a pøišla na shromáždìní.

Tehdy jsem kázal poselství nazvané „Postav si svùj vlastní 
oltáø“. Shromáždìní jsem øekl: „Nepoèítej s tím, že køes�anství 
nìkoho jiného tì pøivede ke spasení. Dívej se na Ježíše.“

Kázání bylo o tom, co Rowena potøebovala slyšet nejvíce, 
protože si do té doby myslela, že církev je spolek pokrytcù. 
Mezi tolika novì obrácenými lze snadno objevit nìkolik lidí, 
kteøí se zcela nevzdali svých starých zpùsobù života. Mladá 
paní uvádìla tyto lidi jako pøíklad toho, že tento „Ježíšùv 
byznys“ prostì nefunguje.

K pøekvapení mnoha lidí se Rowena pøíští nedìli objevila 
znovu. Na výzvu ke spasení, se Rowena hnala rychle dopøedu, 
zaèala plakat a volat k Bohu.

Její srdce bylo radikálnì promìnìno. Proklínání se zmìnilo 
v žehnání. Pohrdání se zmìnilo ve spasení. Takový obrat! 
Najednou se církev stala ústøedním bodem jejího života. 
Dobrovolnì zaèala pomáhat v nedìlní škole a nakonec jsme jí 
svìøili její vlastní oblast svozu a navštìvování dìtí.

Avšak u ní doma rostlo napìtí. Její matka zaèala být agre-
sívní a v náhlém návalu zlosti ji s obìma dìtmi vyhodila na 
ulici. Dokonce odmítla pøijít na oslavu její promoce na newy-
orské univerzitì, kterou dokonèila s prospìchem, který ji øadil 
mezi deset procent nejúspìšnìjších studentù. Proto ji vedení 
školy vybralo na pokraèovací studia.

Rowena a její dvì dcery mají svìtlou budoucnost. Získala 
úžasnou práci jako sestra v soukromé ordinaci a zapsala se 
do biblických kurzù, aby se pøipravila pro svoji nastávající 
službu se svým novomanželem, nádherným køes�anem, který 
je èlenem našeho týmu.
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Nedávno se mi svìøila: „Tøesu se pøi pomyšlení, co by se 
mnou bylo, kdyby tady nebyla církev. Byli jste zde celou dobu, 
ale nejdùležitìjší je, že jste tady byli, když jsem vás potøebo-
vala.“

„Ona pøichází!“

ÈAS OD ÈASU èelím situacím, které mùže vyøešit jenom Pán.
Bìhem mnoha nocí jsem nebyl schopen zamhouøit oèi. Tehdy 

jsem byl schopen jen zírat do stropu a pøemýšlet o tragických 
pøíbìzích rodin dìtí, které náležely do mé oblasti. Tito lidé jsou 
„moji“. Dostal jsem se tak blízko k tìm dìtem a jejich rodièùm, 
že se jejich trápení stala mými trápeními. Vyèerpá tì to, ale 
musí to tak být.

Jedna maminka, kterou jsem dobøe znal, se kvùli nebezpeènému 
prodeji drog v jejím domì pøestìhovala se svojí dcerou do San Juan 
v Portoriku. Její syn zde zùstal bydlet s pøíbuznými. Každý týden 
jezdil mým autobusem do nedìlní školy.

Bezmála pøed dvìma lety, jednou v sobotu, chlapec prolítl 
dveømi mého autobusu a køièel: „Vrací se! Ona se vrací! Moje 
máma se pøíští týden vrátí!“

Mìl se znovu setkat se svojí maminkou a mladší sestrou. 
Mìli být znovu rodina, i když to znamenalo žít ve špinavém 
rozbitém bytì èinžáku.

O pár dnù pozdìji jsem malého chlapce uvidìl znovu, ale 
tentokrát plakal.

„Stalo se nìco?“ zeptal jsem se ho.
Pøíbìh, který mi povìdìl, nebyl potìšující. Když se maminka 

vrátila do Bushwicku, zapomnìla na jedno ze základních pra-
videl této oblasti: Nikdy nedovol svým dìtem vzít si jídlo do 
postele.

Jednoho veèera na zaèátku týdne matka udìlala chybu a do-
volila své malé dcerce vzít si do postele sušenky. Žena opustila 
dùm jen na krátký èas, ale než se vrátila, stala se tragédie.

Dítì usnulo s jídlem v ústech. Krysa, která se pøikradla 
do postýlky snìdla nejenom jídlo, ale také spodní ret malé 
holèièky.

Okamžitì jsem je navštívil doma a snažil jsem se utìšit 
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maminku i její dcerku. Lámanou angliètinou mi øekla: 
„Nemyslela jsem si, že to nìkoho bude zajímat.“ Syn se zeptal, 
proè to Bùh dopustil.

Matka vùbec nevìdìla, co má dìlat. Nemìla žádné pojištìní 
a otec už byl po léta pryè. Je smutné øíci, že její pøíbìh jen 
rozmnožuje poèet statisícù podobných tragédií, které se dìjí 
v New Yorku. Snažíš se tìmto lidem dát nìjakou odpovìï.

Podaøilo se nám zajistit holèièce první pomoc, ale zdálo se, 
že se to již nikdy nezlepší. Smutné je zjištìní, že miliony lidí 
èelí každý den stejnì traumatizujícím tragédiím a nemají 
se na koho obrátit. Musí se najít nìkdo, kdo jim ukáže Boží 
lásku. Existují problémy, které mùže vyøešit jenom Ježíš 
Kristus.

Jsem jediným èlovìkem, který je den za dnem, rok za rokem 
v kontaktu s nìkolika rodinami, které jsem zaèal milovat 
a hluboce se o nì zajímat. Každý èlen našeho týmu má svoji 
kroniku životù lidí, kterým slouží.

Avšak pomysli na miliony lidí, kteøí nemají rameno, na 
kterém by se vyplakali, kteøí nemají nikoho, kdo by je každý 
týden navštívil. Kdo by zachránil ty, kdo jsou vydáni zkáze 
a staral se o umírající. Zní to dobøe, ale urèitì to vezme více 
než nìkolik sebevydaných lidí, mrtvých pro sebe samotné, aby 
všichni byli zachránìni.

Miguelovy modlitby

NEDÁVNO JSEM MLUVIL na køes�anské vzdìlávací konferenci 
v Pensylvánii a oslovil mì jeden muž: „Bille, pøemýšlels nìkdy 
o tom, že založíš sirotèinec nebo nìkteré z tìchto dìtí adop-
tuješ?“

Okamžitì jsem si vzpomnìl na Miguela, který pøijal Krista 
jako svého Spasitele, když mu bylo sotva osm let. Chlapec 
nemìl žádnou pøedstavu o tom, jak moc toto rozhodnutí zmìní 
bìh jeho života.

Bìhem šesti mìsícù ztratil oba dva rodièe. Jeho matka 
zemøela v listopadu na cukrovku. Jen týden pøed vánocemi byl 
Miguelùv otec poslán do vìzení za vraždu prostitutky.

Naneštìstí byl Miguel dán do pìstounské rodiny, kde byl 
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jeho pìstoun alkoholikem a jeho nevlastní sestra mu ukradla 
jeho osobní vìci, aby si mohla koupit drogy.

Èasem jsem si všiml, že se Miguel motá kolem církve každý 
den. Bylo jasné, že se mu odtud nechce.

„Tobì se tady urèitì líbí, že?“ øekl jsem mu jednou odpo-
ledne.

„Až budu vìtší, chci zde žít a pomáhat v nedìlní škole.“
Nakonec byly Miguelovy modlitby vyslyšeny. Mladí manželé, 

kteøí u nás pracovali, Miguelea legálnì adoptovali a on se stal 
souèástí týmu.

Objetí pro Dannyho

STOVKY DÌTÍ, KTERÝM sloužíme, vyrùstají v domovech, 
ze kterých se nìjakým zpùsobem vytratila láska. Takový je 
i pøíbìh Dannyho.

Jednou ráno, když mu byly jen tøi roky, sedìl ve své postýlce 
a mìl nohy prostrèené mezi tyèemi. Jeho matka, která byla 
rozèílena jeho køikem, škubla postranicí postýlky a obì jeho 
tenké nožièky se zlomily.

Fyzické zneužívání pokraèovalo. Doktor øekl, že jeho èásteèná 
mozková mrtvice je pøímým dùsledkem nìkolika ran do hlavy.

Když mu bylo jedenáct, vzal Danny svùj pøípad do vlastních 
rukou. Utekl z domu a strávil dva dny ježdìním metrem. Když 
už byl vyèerpaný, našel znovu cestu domù. Jeho matka na nìj 
èekala s døevìnou tyèí.

Uèitel ve škole si všiml modøin a okamžitì k nìmu domù 
poslal sociální pracovnici. Avšak jeho matka jej donutila lhát 
o tom, co se mu dìje a hrozila mu, že bude bit ještì více.

Tehdy za�ukala na dveøe jeho bytu naše pracovnice a po-
-zvala jej do nedìlní školy. Øekla mu: „Ježíš tì miluje a já tì 
miluji také!“ Potom jej pevnì objala.

Danny nebyl na objímání zvyklý. Rozhodl se pøijít do nedìlní 
školy, protože „ta paní mluvila o lásce a já jsem nìjakou chtìl 
mít.“ Stal se jednou ze známých tváøí v církvi.

Když mu bylo tøináct let požádali jsme Dannyho, aby dìlal 
asistenta jednomu našemu pracovníkovi. Jeho rodièe mu, jako 
tolikrát pøed tím, vyhrožovali, že jej vyhodí na ulici. Avšak 
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Danny byl tvrdošíjný. Ve skuteènosti vzal do nedìlní školy 
i svoji mladší sestru a ona nalezla Krista.

Dnes je více než polovina chlapcù z Dannyho okolí buï ve 
vìzení nebo na drogách. Avšak Danny našel cestu ven. Pracuje 
v týmu poulièní nedìlní školy a øekl: „Mým cílem je, úèastnit 
se služby na plný úvazek.“

Nejlepší ze všeho je, že se Danny snaží budovat zdravý vztah 
se svojí matkou. „Ježíš zpùsobil, že se všechno zmìnilo,“ øekl.

Po léta jsem naslouchal stížnostem, že zasáhnout mladé lidi 
evangeliem, je velice tìžké. Možná to je pravda. Avšak nìco se 
mi potvrzuje znovu a znovu: Mladí lidé jsou jednodušeji zasaži-
telní skrze pozitivní milující vztah.

Nìkteøí horliví pracovníci jsou èasto pøíliš rychlí, aby 
nìkomu øekli, že potøebuje Ježíše a nerozumí tomu, když jsou 
odmítnuti. Mladí lidé místo toho potøebují „vidìt“ Ježíše tak, 
že jim prokážeme lásku a zájem.

Dannyho život mohl být navìky ztracen, kdyby nebylo 
pracovnice, která jej objala a chodila k nìmu každý týden na 
návštìvu vyslechnout, co jí chce øíci a odpovídat na to.

„Stojí to za to?“

LIDÉ, KTEØÍ SE podívají zblízka na to, co se dìje v Bushwicku 
a v jiných ghetech New Yorku si uvìdomí, že naši pracovníci jsou 
zapojeni do nìèeho vìtšího než je hraní nìjakých pìkných her 
nebo pøedvádìní jedné hodiny nedìlní školy. Každý týden osobnì 
navštívíme více než deset tisíc dìtí. Nedìje se to podle toho, „jak 
Pán vede“. Není to, jak „proudí Duch Svatý“. Dìje se to každý 
týden. I když prší nebo je jasno, i když snìží nebo je pracovník 
nemocný. Naše heslo je, že když jsi nemocný, tak nikomu nevoláš, 
aby šel místo tebe, ale plazíš se kupøedu. To je opravdová služba.

Pøi tìchto životnì dùležitých návštìvách zjiš�ujeme pod-
mínky, ve kterých dìti žijí, co jedí a jak jsou oblékány. Pokud 
nìkterý z našich pracovníkù zjistí, že je nìjaké dítì v nebez-
peèí, dìláme vše, co je v našich silách, abychom mu okamžitì 
pomohli. Církve i jednotlivci po celé zemi nám posílají jídlo 
a obleèení, aby tyto naléhavé potøeby naplnili. Skrze spon-
zorský program pro dìti nazvaný „Won by One“ („Získaný 
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jedním“) jsme byli schopni prosvìtlit budoucnost rostoucího 
poètu dìtí, které jsou obìtmi zaèarovaného kruhu gheta. Za 
pomoci individuálních sponzorù z celé zemì jsme dosáhli vel-
kého vlivu v jejich životech.

O dìtech v Metro Church by mohlo být napsáno mnoho pøíbìhù. 
Nejsou nìjakou statistikou ve vládní zprávì o chudobì, ale jsou to 
mladí lidé se jmény a tváøemi, které nemùžeš zapomenout.

Gerald pøicházel do nedìlní školy týden za týdnem s ustaranou 
tváøí. Nakonec vedoucímu autobusu øekl: „Mùj starší bratr se už 
mnoho týdnù neobjevil doma. Nevíme, co se s ním stalo.“

Za pár dní náš pracovník zjistil, že jeho bratr byl nalezen 
mrtvý na ulici – zabili ho pøekupníci s drogami.

Cathy jezdila do nedìlní školy každý týden, ale když k ní vedoucí 
autobusu každý týden chodil na návštìvu, nikdy jej nepo-zvala 
dovnitø do svého bytu, protože se stydìla za svoji matku. Potom 
jeden den pøišel vedoucí za Cathy znovu na návštìvu a zjistil, 
že tam už nebydlí. Poslali ji k pøíbuzným. Její matku zavøeli do 
vìzení, protože ve svém bytì provozovala prostituci.

Patrikùv otec je ve vìzení za úkladnou vraždu. Matka 
Isabely kvùli závislosti na drogách v psychiatrické léèebnì.

Kim má veliké jizvy na èele v dùsledku fyzického násilí, 
které utrpìla, když jí bylo pìt.

Bratr Tamary je na jednotce intenzívní péèe, protože mu 
v jeho páteøi uvízla kulka.

Marta a Owen, bratr a sestra, mají náhradní rodièe, protože 
se jich jejich vlastní rodièe vzdali.

A nìkteøí se stále ptají: „Stojí to za to?“

Jiný svìt

VE SROVNÁNÍ S poètem nedìlních škol v celých Státech, je ve 
vnitøních mìstech relativnì málo služeb. Vysvìtlení je jedno-
duché: je to tìžká, upocená a špinavá práce. Týden za týdnem 
naši pracovníci bojují se vším – od krys po únavu, od vedra po 
vši ve vlasech.

Bezpochyby je mnohem jednodušší pøijmout práci vedoucího 
køes�anského pedagoga v pøedmìstské církvi v Dallasu nebo 
Duluthu, než den za dnem èelit tlakùm gheta.
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Nedávno jsme používali otevøenou dodávku, abychom svá-
želi mládež bìhem našich ètvrteèních a páteèních návštìv 
u dìtí. Jednoho dne nìjaký muž vyhodil z vrchu domu kus 
uhlí, zasáhl nárazník dodávky a minul jednu naši pracovnici 
o nìkolik decimetrù. Mohlo ji to snadno zabít.

S takovými vìcmi se bìžnì pracovník v církvi nesetkává, ale 
my ano.

Jeden aspekt života v ghetu New Yorku pøekvapuje 
mnoho návštìvníkù. V porovnání s takovými mìsty, jako je 
Los Angeles nebo Miami, je zde relativnì málo gangù. Jsou 
zde nìjaké uzavøené asijské gangy v Chinatownu – Flying 
Dragons, Ghost Shadows a Born to Kill – které se zabývají 
vydíráním a nìkteré volné jamajské gangy, které se vìtšinou 
zabývají prodejem drog. Avšak v Jižním Bronxu nebo v Brook-
lynu dospívající nedùvìøují nikomu, ani èlenùm gangu.

Jeden mladý muž mi øekl: „Nevìøím holkám, klukùm 
a vùbec nikomu. Jednoho dne tì stejnì bodnou do zad.“

Problémová mládež v Brooklynu, Jižním Bronxu, Harlemu 
a v jiných komunitách se sice shlukuje dohromady, ale jak se 
zdá, netvoøí nìjaké organizované skupiny.

Každá oblast, ve které sloužíme má svoji jedineènou kulturu, 
které musíme porozumìt. Kupøíkladu máme každý týden pou-
lièní nedìlní školu v èínské komunitì a to je jedna z oblastí 
nejvíce otevøených pro evangelium, co jsem kdy zažil. Na pou-
lièním shromáždìní je zde kolem tøí stovek lidí. Avšak narozdíl 
od našich ostatních oblastí zde spolu s dìtmi chodí také mnoho 
dospìlých. Èíòané udržují extrémnì silnou rodinnou jednotu. 
Naše letáèky tiskneme také v èínštinì a naši hlavní spolupra-
covníci jsou z Èínské vnitrozemské misijní organizace.

Pohlcený kulturou

KAŽDÝ ROK PODPORUJEME národní semináø pro služebnosti 
ve vnitøních mìstech, který se poøádá v Phoenixu. Nedávno 
jsem se zde sdílel s jedním ze svých velkých zjištìní, týkají-
cích se života a práce v ghetu. Øekl jsem jim: „Pokud si nedáte 
pozor, stanete se právì takovými, jako jsou lidé, které pøichá-
zíte zmìnit.“
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Urèitì je nezbytné, abyste mìli nìjaký vztah s lidmi, kterým 
sloužíte.Trávíte èas v jejich domovech. Podílíte se na jejich 
každodenním boji o pøežití. Avšak vidìl jsem oddané a horlivé 
pracovníky, jak ztratili své vize, protože pøijali zpùsob pøe-
mýšlení kultury v ghetu, který øíká: „Nikdo se o mì ne-stará. 
Nezvládnu to. Budoucnost je beznadìjná.“

Byl bych bláhový, kdybych rozvíjel svoje nadšení a horli-
vost pro službu, aniž bych neustále žádal Boha, aby obnovil 
moji vizi a mého ducha. Jinak by bylo nemožné, abych inspi-
roval spolupracovníky a shromažïoval penìžní prostøedky na 
pokraèování naší práce.

Jsou dny, kdy pøemýšlím, jestli si nìkdy koneènì zvyknu 
žít v tak cizím prostøedí. Vždycky budu bìlochem. Pro mnohé 
budu navždy cizincem bez ohledu na to, jak dlouho zde žiji.

Jednou veèer mì rodina, u které jsem byl na návštìvì, 
po-zvala na veèeøi. Samozøejmì jsem to pøijal. Nìco jsem cítil 
z kuchynì a øíkal jsem si: Jsou to buï fazole s rýží nebo rýže 
s fazolemi. Toho veèera to bylo ještì lepší: vepøová kotleta 
s bramborovou kaší.

Nábytek doma byl skromný. Dìti sedìly na plastikových 
krabicích od mléka. Potom, právì uprostøed jídla, jsem zpo-
zoroval tykadla, která se zvedla z bramborové kaše. Z mísy 
vylezl veliký šváb a sunul se dolù ze stolu.

Kdosi prohlásil: „Neboj se, kazateli, on toho moc nesnìdl.“
Konverzace pokraèovala a nezdálo se, že by nìkdo vìnoval 

by� sebemenší pozornost našemu zvláštnímu hostu. Poté mi 
matka podala mísu a øekla: „Pastore, mùžete si pøidat.“

Odpovìdìl jsem: „Víte, už mám dost.“
Redaktorka èaspisu Guideposts, která psala èlánek o Metro 

Church pøed tím, než byla vyhlášena církví roku, se mì 
ze-ptala: „Jak dlouho ještì budete moci dìlat to, co dìláte?“ 
Nemám žádnou bystrou odpovìï na tento druh otázek. Míval 
jsem odpovìï na všechno. Nyní mì stojí velkou námahu si 
podobné otázky jen vyslechnout.

Byl jsem nìkdy zklamaný? Ano. Cítím se nìkdy pøemožený? 
Ano. Avšak poté se vždy stane nìco, co dá vìcem správnou per-
spektivu. Když èasopis Parade vytiskl zajímavý èlánek o Metro 
Church, žena známého atleta mi poslala rukou psaný vzkaz: 
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„Ztratili jsme našeho drahého syna kvùli drogám. Díky za nád-
hernou pomoc, kterou dáváte tìm dìtem.“

Nová generace

JEDNOU V PÁTEK, když jsem ukonèil další odpoledne šplhání 
po schodech, abych navštívil každé dítì ve své oblasti, vrátil 
jsem se do své kanceláøe zcela vyèerpán. Malý hlásek uvnitø 
øíkal: „Jsem opravdu unavený.“ Každý zná mùj rozvrh, a tak je 
mezi pracovníky rozšíøen vtip, že v mojí blízkosti si nikdo ani 
nedovolí prohlásit, že je unavený.

Když jsem otevøel dveøe do naší administrativní budovy 
a procházel jsem chodbou, najednou jsem se zastavil a rozhlédl 
se po místnosti. Vidìl jsem ty stejné pomocníky, asistenty 
a dobrovolníky, kteøí se mnou pracují týden za týdnem, ale 
v ten okamžik jsem si uvìdomil, kdo tito lidé kdysi byli.

V místnosti byli mladí lidé, kteøí doslova vyrostli v našem 
programu nedìlní školy. Pamatuji si je ještì jako malé dìti. 
Nyní pøebírají zodpovìdnost v programu nedìlní školy, která 
zmìnila jejich životy. Nyní se stali vedoucími tam, kde na to 
mají právo – pøi získávání nové generace.

U jednoho ze stolù sedìla Marie a dokonèovala zprávu 
o svých návštìvách. Když jí bylo sedm nebo osm, navštìvovala 
naši první nedìlní školu v Bushwicku. Nyní dokonèila støední 
školu a byla pøijata na Kingsborough College.

Na svých cestách po Státech vždy potkávám ostré inte-
ligentní mladé lidi. Maria se od nich v nièem neliší. Mohl 
bych ji postavit proti každému mladému èlovìku z pøedmìstí 
Minneapolis nebo Memphisu. Avšak pro vìtšinu lidí by bylo 
témìø nemožné pochopit, v jakých podmínkách vyrùstala 
doma, jen o ulici dál od Metro Church.

Mariina matka pila alkohol a žádný èas na Pána. Její otec 
byl zavøený za prodej drog – vidím jej každý týden, jak postává 
ve hlouèku špatných pøátel na rozích Bushwicku.

Nìkteøí mladí lidé by z takových okolností utíkali pryè, ale 
Maria ne. „Proè jsem neodešla nìkam jinam?“ povìdìla mi 
nedávno, „neexistuje jiné místo, kde by se o mì starali tak, 
jako v Metro Church. Jsi jako mùj otec.“
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Je úplnì zapojena do všech stránek služby – poulièní nedìlní 
školy, vyuèování pro malé dìti, práce v kanceláøi, návštìv od 
dveøí ke dveøím a pomoci v autobusech.

Tak jako mnoho jiných, Maria vùbec neplánuje, že by opus-
tila Bushwick. „Mám doma dvì mladší sestry. Kdo by na nì 
dal pozor?“ vysvìtluje.

To odpoledne jsem vidìl Marii a jiné mladé lidi, jejichž životy 
byly ovlivnìny tím, co se stalo v Bushwicku. Mohu si dovolit 
všeho nechat? Zeptal jsem se sám sebe. Jak bych mohl?

Nedávno jsem proèítal krátké dopisy dìtí, psaly v nich o tom, 
co se jim líbí na nedìlní škole. Zde jsou nìkteré z nich:

•     Makisha napsala: „Vedoucí mého autobusu se jmenuje 
Karen. Pokaždé, když pøijdeme do autobusu, tak nás 
políbí. Všechny nás miluje. Nedìlní škola se mi líbí, 
protože nám uèitelé øíkají o Bohu a øíkají nám, abychom 
nekradli nebo abychom nehøešili.“

•     Justin øekl: „Nedìlní škola se mi líbí, protože jsou tam hry 
a jiné vìci a mluví se tam o Bohu. Mám rád lidi v nedìlní 
škole. Mám rád vedoucího autobusu, který se o nás stará.“

•     Eddie napsal: „Každou sobotu brzy vstanu a èekám na 
svùj autobus. Když jedeme, tak zpíváme opravdu nahlas. 
To je mùj š�astný èas bìhem každého týdne. Díky.“

•     LeMarovi je jen osm. Øekl: „Nedìlní škola pro mì mnoho 
udìlala. Nauèil jsem se zde, jak se mám modlit k Ježíši. 
Také jsem se zde nauèil, jak se držet daleko od høíchu. 
Nedìlní škola pomohla také èlenùm mojí rodiny. Moje 
maminka a babièka se nyní modlí každý den.“

„Š�astné narozeniny“

PØED PÁR TÝDNY pøinesl Chris Blake, náš øeditel nedìlní 
školy, plastikovou tašku, kterou mu pøinesl jeden mladší 
chlapec z jeho autobusu. Chlapec Chrisovi øekl: „Chci, abys to 
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dal nìkomu, kdo nemá domov.“
Taška byla naplnìna rùznými drobnostmi, obnošeným šac-

tvem a omlácenými hraèkami, které shromáždil. „Jestli nemají 
kde bydlet, tak pravdìpodobnì nemají dostatek obleèení. 
A jejich dìti si pravdìpodobnì potøebují s nìèím hrát.“

Nejvíce na Chrise zapùsobila skuteènost, že tento malý 
chlapec je pravdìpodobnì nejchudším dítìtem v jeho oblasti.

Takové dìti nám pùsobí v naší službì obrovskou radost.
Na moje narozeniny mi malý chlapec z mého autobusu 

vìnoval pøání. Bylo již použité. Rohy byly pokrèené a bylo celé 
ušmudlané. Jméno nìkoho jiného bylo vymazáno a místo nìj 
napsáno moje. Na pøední stranì bylo napsáno:

Š�astné narozeniny!
Jsou ti tøi!

Ale dovnitø napsal tato slova: „Pastore Bille, miluji tì.“
Nikdy jsem nedostal lepší dárek k narozeninám.
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Bill Wilson, zakladatel Metro Ministries, s nìkolika dìtmi ze 
sousedství.



KAPITOLA SEDMÁ

Moc
 osobní návštìvy

PØÍBÌHY, KTERÉ JSTE právì èetli jsou velmi osobní 
a pøíliš opravdové. Avšak tento druh vztahù nevznikne 
jen tak. Je rozvíjen velmi silnou a dùslednou pøítomnost 

v životech tìchto dìtí bìhem delšího èasového období. Toho lze 
dosáhnout osobními návštìvami, které se staly základem celé 
této služby. Nechci znít jako pøeskakující gramofonová deska, 
ale je to skuteènì pravda.

Bìhem války v Koreji se zasnoubili dva mladí Amerièané. 
Válka zkøížila jejich plány a budoucí manžel byl povolán, aby 
bojoval v armádì. Mladé nevìstì pukalo srdce, když její milo-
vaný odplouval za oceán. Bìhem jejich uplakaného louèení jí 
mladý voják slíbil, že jí bude psát každý den – i kdyby to mìla 
být jenom pohlednice, kde jí napíše, jak moc ji miluje. Jakmile 
se jen navrátí do Státù, tak slíbil, že si ji vezme. 

Aby dokázal svoje sliby, ihned nakoupil 365 pohlednic, dal 
na nì známky a koupil si na nì zvláštní obal, aby je dopravil 
pøes oceán. Nevynechal jediný den. S precizní pravidelností 
pøicházely každý den do domu mladé dívky jeho pohlednice. 
Každá z nich nesla poselství nìžné lásky a srdeènosti.

Na konci roku se mladá dívka vdávala – ne však za vojáka, 
ale za poš�áka.

Nezapùsobily na ni pohlednice, ale osobní návštìva.
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Tajemství vysoké návštìvnosti

KAŽDÝ TÝDEN NAŠI nedìlní školu navštíví v prùmìru dvacet 
tisíc dìtí a to jsou pouze dìti mladší dvanácti let. Co je dùvodem 
tìchto vysokých èísel? Tým našich zamìstnancù sestává z více 
než sta lidí na plný úvazek a 350 dobrovolníkù a zvládnou více 
než 22.000 osobních návštìv tìchto dìtí každý týden.

Když tato èísla øíkám pastorùm, tak si buï myslí, že lžu, nebo 
že jsme nìjací supermani. Nic z toho není pravda. Jednoduše 
vìøím, že tajemství vysoké návštìvnosti jakéhokoliv církev-
ního programu spoèívá v osobních návštìvách a jsem ochotný 
udìlat cokoliv, aby byl úkol splnìn.

Jsem si jistý, že nedostatek programù v církvích zamìøených 
na návštìvy je neospravedlnitelný. Jako moderní evangelikáni 
mùžeme ospravedlòovat takøka cokoliv, jen když to dìláme 
dostateènì dlouho. Ale faktem zùstává, že novozákonní církev 
chodila každý den od domu k domu. Stále vìøím, že musíme jít 
ven a pøinutit lidi, aby vešli dovnitø. Slovo „pøinutit“ znamená 
udìlat cestu – jakýmkoli zpùsobem.

Jestliže nepracujeme za vìèným úèelem, nevìøím, že 
mùžeme oèekávat vybudování takových vztahù, které zpùsobí 
získání dnešní mladé generace pro Krista. A právì o to se sna-
žíme v New Yorku.

Proè program dùsledných návštìv funguje?

1. Osobní návštìva umís�uje lidi (a� už placené nebo 
dobrovolníky) do svìta nìkoho jiného. 

Kvùli povaze a složení naší spoleènosti v prùmìru jen málo 
køes�anù vyvine soustøedìnou snahu vejít do svìta dítìte, mla-
distvého nebo dospìlého jinde než ve vlastní rodinì. Je mnohem 
jednodušší žít mìsíc za mìsícem uzavøení ve vlastním svìtì 
a nechat, aby se náš život toèil jen kolem našich rodin, práce, 
volného èasu a vlastního pohodlí. Pokud pøekroèíme hranici 
svého pohodlí a vejdeme do svìta nìkoho jiného – svìta, který je 
nám možná cizí – mùže to být, a bude to, nepohodlné.

Nìkdy, když prolomíme za hranice pro nás bezpeèné zóny, 
postaví nás to do neznámé spoleèenské pozice. Z mnoha 
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dùvodù je jednodušší stýkat se s lidmi, se kterými se cítíme 
dobøe. Proto má mnoho lidí pøátele, kteøí jsou stejní, jako oni 
sami. Smutné je to tehdy, když si zaèneme myslet, že každý je 
stejný, jako jsme my. Nic nemùže být vzdálenìjší pravdì.

Pøíchod do reality – tak jak to dìláme každý týden v New 
Yorku – rodin v ghetu, které mají problémy vymykající se 
rozumu, nás nutí být opravdovými. Nutí nás to støetnout se 
s pøípady a výzvami, se kterými se vìtšina køes�anù nikdy 
pøed tím nesetkala.

Je jednoduché vìøit teologii, která nikdy nedává žádné 
výzvy. Avšak je lepší, mnohem lepší, vìøit teologii, která prošla 
výzvami a zvítìzila v každé zkoušce.

V knížce Sametový králík, pøíbìhu pro dìti napsaném 
Margerou Williamsovou, mluví starý kožený koník, který už 
je v krabici s hraèkami po mnoho let, k novì pøíchozímu plyšo-
vému králíkovi o tom, co to znamená být opravdový.

„Co to znamená být opravdový?“ zeptal se jednoho dne králík. 
„Znamená to mít v sobì nìco, co bzuèí a vyplazovat jazyk?“

„Opravdový – to neznamená, jak jsi udìlaný,“ odpovìdìl 
mu starý kùò. „Je to vìc, která se ti pøihodí. Když tì dítì 
miluje velmi dlouhou dobu, nejenže si s tebou hraje, ale když 
tì opravdu miluje, potom se staneš opravdový. Nestane se to 
ihned. Normálnì to vezme dlouhou dobu. V dobì, kdy jsi oprav-
dový, už je „vyhlazena“ vìtšina tvých vlasù, tvé oèi už vypadly, 
tvé klouby se uvolnily a jsi velmi špinavý. Ale na tìchto vìcech 
ve skuteènosti vùbec nezáleží, protože když už jsi opravdový, 
nemùžeš být škaredý, jen pro lidi, kteøí nièemu nerozumí.“

Tato vymyšlená konverzace vìrnì odráží skuteènost toho, 
co dnešní lidé hledají. Lidé na ulici, v domì, na pøedmìstích 
a v ghetech hledají nìkoho, kdo je opravdový. Nepotøebují 
nìkoho, kdo pøedstírá, že zná odpovìï na všechny otázky, ale 
nìkoho, kdo je ochotný vejít do svìta nìkoho jiného a riskovat, 
že bude zranìn – mentálnì, fyzicky nebo emocionálnì. Když se 
to dìje dùslednì, nìco se stane obìma – dárci i pøíjemci.

2. Osobní návštìva vytváøí osobní vztah. 

Všeobecnì se dá øíci, že skuteèná doba služby je v církvi 
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znaènì omezená, podle týdenního èasového rozvrhu. Jedna 
z pìkných vìcí na konceptu domácích skupin je, že umo-
žòuje bližší jednání s lidmi mimo velké shromáždìní. Osobní 
návštìva dìlá stejnou vìc.

Jako všichni ostatní pracovníci v naší službì i já øídím 
autobus a svážím dìti do naší nedìlní školy. Každý pátek 
strávím nìkolik hodin tím, že navštìvuji doma dìti, které jezdí 
mým autobusem. Dìti netrpìlivì èekají, až k nim dorazím. 
Jsou to nejnádhernìjší chvíle jejich týdne a nejnádhernìjší 
chvíle naší služby.

Ano, je dùležité, abych si pøipravil lekci, kterou budu vyuè-
ovat. Ano, obsah lekce je velmi dùležitý. Ano, organizace 
celé evangelizaèní práce je rozhodující. Avšak pokud mì lidé 
nebudou mít rádi, nebudou mi naslouchat.

Tohle je pro mnoho køes�anských vedoucích ta nejhùøe 
pochopitelná vìc. Jsem schopen nacpat do autobusu s 66 
místy 120 dìtí z gheta a nejenom se z toho nezbláznit, ale také 
zabránit krveprolití, a to proto, že mì tyto dìti znají a mají 
mne rády. A tak mì poslouchají.

Rozumím tomu, co se dìje v životech dìtí, které jsou v mé 
oblasti. Každý týden jsem u nich doma. Znám jejich mámy 
(jen nìkolik má i tátu). Znám trápení, která prožívají ve ško-
lách. Znám boje, kterými procházejí jejich matky. Pro mnoho 
z tìchto dìtí jsem se stal jediným tátou, kterého znají. Na 
každý Den otcù dostávám pøání, která øíkají: „Pøál bych si, 
abys byl mùj tatínek.“ Jiní pracovníci v naší službì to zažívají 
také. Takové vztahy by nemohly být zbudovány bez osobních 
kontaktù, které navazujeme každý týden.

3. Osobní návštìva zabrání odcizení. 

Trasa autobusu, který øídím každý týden, a oblast, kde 
navštìvuji dìti, je v Bushwicku, èásti Brooklynu. S vyjímkou 
policistù, kteøí nyní hlídkují po trojicích, jsem jediným 
bìlochem na ulici. Pøi nìkolika pøíležitostech jsem byl zbit 
a pobodán. Èasto mi nìkdo vyhrožuje. Nìjaké gangy se mne 
snažily vyhodit z autobusu. Nìkteøí èlenové týmu odešli kvùli 
psychickým problémùm zpùsobených tím, že zde žili.
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Mohl bych jednoduše øíci: „Myslím, že to nechám dìlat 
nìkoho jiného.“ Nebo: „Necítím se být do toho vedený.“ Nebo: 
„To urèitì není Boží vùle pro mì.“ Avšak kdybych na to pøi-
-stoupil, stal bych se nìkým, kým jsou naneštìstí mnozí pastoøi 
– úøedníkem, který jen brousí tužky, pøenáší papíry z místa na 
místo, tak vzdálený od lidí a myslí si, že lidem slouží tím, že 
sedí v kanceláøi, žije na pøedmìstí a píše knihy o evangelizaci.

Proto má každý èlen našeho týmu svoji vlastní oblast a trasu 
autobusu. Všichni navštìvujeme. Všichni riskujeme. Dìláme 
to, protože všechno stojí a padá s vedením. Nemohu oèe-
kávat, že kdokoli z mého týmu bude dìlat cokoliv, co nejsem 
sám ochoten dìlat. Až dopustíme, abychom se vzdálili od lidí, 
kterým sloužíme, ztratíme veškerou efektivitu. Je jednoduché 
vyuèovat a kázat o navštìvování a získávání duší z kazatelny, 
ale jiná vìc je jít ven a prorážet cestu.

4. Osobní návštìva pøipravuje osobnosti. 

Vidìl jsem mnoho dìtí z naší nedìlní školy, které vyrostly 
a zaèaly svùj vlastní program návštìv. Poznaly jeho hodnotu. 
Nebojí se jít ven. Nedìlají si starosti s tím, co o nich budou 
øíkat ostatní lidé. V dùsledku tìchto návštìv zaèíná mnoho 
z tìchto dìtí sloužit na plný úvazek. Mùžete vidìt, že jejich 
osobnosti byly pøipraveny pro jemné vedení Ducha Svatého 
– naší pravidelnou prací na evangelizaèním poli. Teï se uèí 
dávat zpìt to, co jim dal nìkdo jiný.

5. Osobní návštìva zvyšuje produktivitu. 

Navštívil jsem již hodnì køes�anských konferencí. Témìø 
vždy jsem zde slyšel vedoucí, jak si stìžují na lenost nìkte-
rých èlenù své církve. Pøesto ti stejní vedoucí selhali, protože 
si neuvìdomili, že osobní návštìvy mají za následek produk-
tivitu. Slyšel jsem to øíkat již mnohokrát: Pokud se chlubíš 
Cadillacem, získáš Cadillac. Pokud se chlubíš dobrými uèiteli 
nedìlní školy, budeš mít dobré uèitele v nedìlní škole. Pokud se 
chlubíš dobrými získávaèi duší a dobrým programem návštìv, 
je to pøesnì to, co budeš mít. 
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Nepøedávej program osobních návštìv nìjaké komisi. 
Komise je „neschopná, zøízená z neochoty dìlat to, co není 
zcela nezbytné“. Radìji vezmi pár lidí, v jejichž kostech hoøí 
touha po navštìvování a získávání duší, dej jim nìjaký smìr 
a uvolni je, aby navštìvovali každý týden. Poté mluv o jejich 
produktivitì ve svém Zpravodaji nebo z kazatelny. Chlub se 
jimi. Neexistuje pak žádné omezení pro to, co se mùže stát ve 
tvé církvi.

Pìt let jsem pracoval pro Tommyho Barnetta, který je nyní 
pastorem Phoenického Assembly of God, který tehdy sloužil 
v Dawenportu, Iowa. Tommy, který je beze stínu pochybnosti 
jeden z nejvìtších získávaèù duší a motivátorù v této generaci, 
øekl nìco, co mì provázelo po léta: „Týden se toèí kolem èasu, 
který strávíš získáváním duší a návštìvami; èas pro získávání 
duší a návštìvy se netoèí kolem týdne.“

Na tom stavím. Tajemství je v tom, že si každý týden 
stanovíš urèitý èas, kdy jdeš navštìvovat lidi, a� už svoji 
tøídu nedìlní školy, mládežnické skupiny, oblasti nebo èásti 
svého shromáždìní dospìlých. Vymez si èas na budování 
vztahù s lidmi a nenech, aby ti tento èas cokoli vzalo. Vede 
to k disciplínì a správným prioritám. Ujisti se o tom, že tví 
lidé budou nejenom na shromáždìních nebo víkendových 
lekcích, ale spíše o tom, že jsou naplnìny jejich potøeby. 
Buï pøipraven je získat pro Pána v jejich vlastních domo-
vech.

Pøed dvìma lety pøijel do New Yorku vedoucí mé deno-
minace a chtìl se se mnou setkat. Mìl èas pouze v pátek ve 
tøi hodiny odpoledne v Manhattanu. Musel jsem mu øíci, že 
tam nemohu pøijít, protože to je èas, kdy navštìvuji dìti ve 
své oblasti. Jsem š�astný, že mi rozumìl. Ve skuteènosti mì 
pochválil za mé sebevydání. Vìdìl jsem, že riskuji, že urazím 
jednoho z velikánù, ale to je právì ten typ sebevydání, který je 
potøeba k tomu, aby byl úkol splnìn.

6. Osobní návštìva vytváøí celkový dojem o službì. 

Každá souèasná služba zanechává ve spoleènosti urèitý 
dojem. Otázkou je jaký?
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Každý, kdo žije v naší èásti New Yorku, ví, kdo jsme. Naše 
budova urèitì není tou nejvìtší budovou v této oblasti. Dokonce 
ani nevypadá jako církev. Je to staré skladištì. Nemáme ani 
televizní ani rozhlasový program. Nemáme velké nástìnné 
reklamy po celém mìstì.

Jak je tedy možné, že o nás každý ví? Je to jednoduché. 
Naše image jsme vytvoøili naším programem osobních návštìv 
– tím, že jsme každý týden na ulicích a v každém bloku v naší 
oblasti. Každý den mùžete vidìt naše pracovníky, jak jdou 
s traktáty ve svých dlaních od dveøí ke dveøím, jak stojí pøede 
dveømi základních škol a na rozích ulic, procházejí se parky 
a dìtskými høišti a navštìvují dìti ve svých oblastech. Náš 
program osobních návštìv se stal témìø institucí v oblastech, 
kde pracujeme. 

Chceme pùsobit dojmem péèe – a také to dìláme.
Když tyto malé dìti vyrostou a projdou nedìlní školou do 

oddìlení pro mládež a pozdìji do shromáždìní dospìlých, je 
mojí modlitbou a cílem, aby v nás, kteøí sloužíme, vidìli vizi, 
která je pomùže získat pro Ježíše, a také bøímì, které nás 
motivuje. Vidìt a zažívat lásku v akci zpùsobuje stejný oheò 
v ostatních lidech.

Ve dnech dobývání Divokého Západu se dali vlci udržet 
bìhem noci v bezpeèné vzdálenosti jen tak, že se udržoval tábo-
rový oheò. Mùžeme vidìt, že program osobních návštìv v naší 
nedìlní škole zabránil vlkùm v tom, aby zahubili desítky tisíc 
dìtí. A nyní se stejný zpùsob práce šíøí ve hlavních mìstech 
po celé Americe a po celém svìtì. 

Jeden malý chlapec

EDVARD KIMBALL, PRODAVAÈ obuvi a uèitel nedìlní školy 
v Chicagu, miloval chlapce. Trávil hodiny a hodiny svého vol-
ného èasu tím, že navštìvoval mladé lidi na ulicích vnitøního 
Chicaga a snažil se je získat pro Krista. Skrze nìj byl roku 
1858 spasen chlapec jménem D.L. Moody. Moody vyrostl a stal 
se z nìj kazatel. 

V roce 1879 získal Moody pro Pána mladíka jménem F.B. 
Meyer, který se, když vyrostl, stal také kazetelem. Svým nad-
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šením pro osobní návštìvy získal Meyer mladého muže jménem 
J. W. Chapmana pro Krista. Chapman poté vyrostl v kazatele 
a pøinesl poselství o Kristu k basebalovému hráèi, který se 
jmenoval Billy Sunday. Jako atlet a evangelista v jedné osobì 
Sunday vedl probuzení v Charlotì, Severní Karolínì, které 
bylo tak úspìšné, že jiný evangelista jménem Mordecai Hamm 
tam byl pozván, aby zde kázal. Tehdy, když Hamm kázal, dal 
svùj život Ježíši mladík Billy Graham.

To vše zaèalo tím, že bylo pro Ježíše získáno malé dítì.
Ne všichni mùžeme být jako D. L. Moody, Billy Sunday nebo 

Billy Graham, ale všichni se mùžeme stát nástrojem pro zaè-
átek nìèeho dobrého v životì nìkoho, kdo takový bude.

Nejsem takový, za koho mì lidé mají – extrémnì obdarovaná 
osobnost, ale mohu každý pátek navštìvovat špinavé dìti, 
které sedí na rozích ulic a vypadají stejnì, jako jsem vypadal 
já, když jsem byl v jejich vìku. Nìkdo ke mnì pøišel a navštívil 
mì, a proto jsem dnes tam, kde jsem. Nemám žádný diplom 
a za mým jménem není množství titulù. Ale starám se o druhé 
a ty se o nì mùžeš starat také a spoleènì mùžeme tento oheò 
pøenést do ulic.

My všichni toužíme po tom, aby nás Pán osobnì navštívil. 
Tak èasto to však pøichází skrze naši osobní návštìvu pro 
Pána.
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Vpravo: Bill inten-
zívnì vyuèuje, 
zatímco...

Dole: ...mu dìti 
naslouchají s plnou 
pozorností.



KAPITOLA OSM

Boj s obry

BUDEME MUSET VYJMOUT tvé oko,“ øekla mi dok-
torka z Dallasu. „Plánujeme chirurgicky odstranit 
krevní sraženinu a poté tvé oko vrátit zpìt.“

Tohle nebyla zpráva, kterou bych chtìl slyšet.
Tøi mìsíce pøed tím jsem byl loupežnì pøepaden dvìma 

muži blízko DeKalb Avenue v Brooklynu. Neèekal jsem 
to. Pøiskoèili ke mì zezadu a udeøili mì do tváøe cihlou. 
Zlomili mi tak lícní kost a vyrazili pøední zuby. Avšak 
mnohem vážnìjší byla krevní sraženina za mým pravým 
okem.

Zcela jsem na toto oko oslepl a byl jsem nucen nosit pásku. 
Musel jsem pokraèovat v øízení autobusu, navštìvovat 
domovy a cestovat každý týden, abych získával prostøedky 
pro službu. Tehdy zde nebyl nikdo, kdo mne mohl nahradit.

Když dva podnikatelé z Dallasu zjistili, že nemám žádné 
zdravotní pojištìní, zaplatili mi setkání s oèní specialistkou 
v Dallasu – vynikající odbornicí.

Prvotním zámìrem bylo rozpustit krevní sraženinu pomocí 
léèiv, avšak to nefungovalo. Operace se zdála být jediným 
øešením. „Pøi tomto druhu operace nemùžeme nikdy zaruèit 
stoprocentní úspìch, ale nevidím jiné øešení,“ vysvìtloval chi-
rurg.

Nemusím vám vysvìtlovat, že jsem mìl strach. Bylo sta-
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noveno datum operace a podnikatelé mi poslali letenku do 
Dallasu. Mìl jsem odletìt v pondìlí dopoledne.

Nikdo ovšem nevìdìl, že jsem si na ten den objednal ještì 
jednu letenku. Mým plánem bylo, že až mì pøivezou na letištì, 
použiji svoji letenku – a cílem mého letu nebyl Dallas.

Nikomu jsem o tom neøekl ani slovo. V pondìlí ráno jsem 
chtìl nastoupit do jiného letadla a utéci pryè. Co se týkalo mì, 
byl jsem pevnì rozhodnutý už nikdy se nevrátit. Byl to konec. 
Vím, že to není velké svìdectví, ale tak daleko jsem se tehdy 
dostal. Skonèil jsem.

To ráno, kdy jsem plánoval odejít, jsem s prvním paprskem 
vycházejícího slunce pohlédl na strop a byl jsem šokovaný tím, 
co se stalo. Vidìl jsem perfektnì na obì své oèi.

Zrušil jsem oba lety, zavolal jsem lékaøce v Texasu a øekl jí 
dobrou zprávu. „Jsem úplnì zdravý,“ øekl jsem jí, „už nepotøe-
buji žádnou operaci.“

Nikdo na mì veèer pøed tím nevzkládal ruce. Nebyl jsem 
pomazán olejem. Moje víra byla slabá a já jsem se tak bál, že 
jsem chtìl utéci pryè. Avšak v ten okamžik se do celé záleži-
tosti vložil Bùh. Jeho síla byla vìtší než moje. Mohu udìlat 
mnoho vìcí, ale nemohu uzdravit sám sebe.

Více než jednou za život jsem se dostal do bodu, kdy všechno 
vypadalo beznadìjnì, kdy se problémy nalézaly daleko za 
mými schopnostmi je nìjak vyøešit. V tìchto chvílích jsem 
vidìl, jak Bùh pøevzal úplnou kontrolu nad tou situací. Vše se 
mùže zhroutit, ale když pokraèuješ, pøichází Bùh. Vùbec tomu 
nerozumím. Jenom vím, že to tak funguje.

Výsmìch od šampióna

PØÍBÌH O DAVIDOVI a Goliášovi mì osobnì odhalil veliké 
pravdy. Vìtšina z nás zná podrobnosti pøíbìhu, ale možná je 
nedokáže prakticky použít ve svém životì. Mnoho lidí z to-
hoto pøíbìhu udìlalo jakýsi druh zázraku, ale jsou v nìm 
zahrnuty základní principy, které, když je jednou pochopíme 
a použijeme, mohou úplnì zmìnit zpùsob, jakým pøistupujeme 
k životním bitvám.

Goliáš z Gatu, nejvìtší váleèník Filištíncù, toužil pokoøit 
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Izrael. Byl vysoký více než tøi metry.

Na hlavì mìl bronzovou pøilbu a byl odìn do šupinatého 
pancíøe; váha pancíøe byla pìt tisíc šekelù bronzu. Na nohou 
mìl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštìp. Násada 
jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 
šest set šekelù železa. Pøed ním chodíval štítonoš.

1. SAMUELOVA 17:5-7

Písmo nám øíká, že stál a volal na armádu Izraele:

„Proè vycházíte a øadíte se k bitvì? Což nejsem já Filištínec 
a vy služebníci Saulovi? Vyberte si nìkoho, a� ke mnì 
sestoupí. Když mì v boji pøemùže a zabije mì, budeme 
vašimi otroky. Avšak jestliže já pøemohu jeho a zabiji ho, 
budete vy našimi otroky a budete nám sloužit.“ 

1. SAMUELOVA 17:8-9

Jednoho dne byl mladý chlapec, který peèoval o ovce, 
požádán svým otcem, aby vzal nìjaké opeèené zrní, sýr a deset 
bochníkù chleba do tábora izraelské armády. Mladý muž se 
jmenoval David. Když dorazil, odevzdal své dary a okamžitì 
se vydal do první linie, kde chtìl najít své bratry. Zde uslyšel 
Goliášovu výzvu.

David se zeptal vojákù kolem: „Kdo je ten neobøezaný 
Filištínec, že tupí øady živého Boha?“ (1. Sam. 17:27).

Jeho starší bratr se na nìj pro jeho výroky rozhnìval. „Proè 
jsi sem pøišel? Komu jsi nechal tìch pár ovcí na stepi? Však 
znám tvou drzost a tvé zlé srdce! Pøišels sem dolù, aby ses 
podíval na bitvu“ (1. Sam. 17:28).

David se však stále ptal stejnou otázku, netrvalo dlouho 
a poslal si pro nìj král Saul. Mladý pastýøský chlapec øekl 
Saulovi: „Èlovìk nesmí klesat na mysli. Tvùj služebník pùjde 
s tím Filištíncem bojovat“ (1. Sam. 17:32).

Saul øekl Davidovi: „Nemùžeš jít proti tomuto Filištínci a bo-
jovat s ním. Jsi pøece mladíèek, kdežto on je bojovník od mládí“ 
(1. Sam. 17:33).

Lvi a medvìdi
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PØIROZENÉMU ZRAKU SE to jevilo jako pøedem prohraná 
bitva. Jak tedy mùžeme zvítìzit ve ztracené bitvì? Co udìláte, 
když se vše zdá být nemožné?

Davidova zkušenost nám dává odpovìï. Celý svùj mladý 
život strávil tím, že se staral o ovce. Hodinu za hodinou, každý 
den jen hledìl na ovce. Víte, co dìlají pastýøi? Prakticky nic. 
Celé dny, dokonce celé mìsíce sedí na úboèí kopce a nemají 
toho mnoho na práci.

Zde se malý David nauèil hrát na harfu a zacházet s prakem. 
Bìhem tìchto tichých chvil se také nauèil komunikovat 
s Bohem.

Kdy naposledy jsi strávil èas s Pánem o samotì?
V prùbìhu let, zvláštì od té doby, co žiji v New Yorku, jsem 

strávil mnoho osamìlých nocí v hotelovém pokoji jen tím, že 
jsem se celou noc díval z okna. Bìhem nìkolika posledních tìž-
kých let jsem se cítil být Pánu blíže, než kdykoli pøedtím, díky 
chvílím, kdy jsem byl donucen být sám – pøemýšlet, modlit se 
a èíst Boží Slovo.

Pøedpokladem pro to, abychom vyhráli nezvítìzitelnou bitvu 
je, že pøijmeme potravu osamotì. Rád bych prohlásil, že exis-
tuje snadnìjší zpùsob, ale není tomu tak. Pokud chceš zvítìzit 
bitvu, musíš být nejdøíve osamotì s Bohem. To není jedno-
duché. Jestli si toho je nìkdo vìdom, pak jsem to já. Ale musí 
to tak být. 

Davidova víra nebyla jenom živena v osamìlosti, ale také 
posilována v konfliktech. Vìdìl, co pro nìj Pán udìlal v minu-
losti a byl velmi dobøe pøipraven se postavit pøed obra. 

Saul se ho zeptal: „Jak mùžeš jít ven a bojovat? Nejsi nikdo.“ 
Pamatuj si, co David øekl: „Jednou jsem bojoval s medvìdem 
a porazil jsem ho. Pak jsem bojoval se lvem a porazil jsem ho 
také.“ Když se David podíval na situaci, ten obr znamenal jen 
další bitvu (v. 34-36).

Celý tento pøíbìh nebyl zas až tak velkým zázrakem, jaký 
z nìj nìkdy dìláme. Všimnìte si, že vìtšina z nás nenávidí 
bitvy. Já také. Avšak pokud z jedné uteèeš, budeš už poté 
utíkat neustále. Potom, když se setkáš s obrem svého života 
– a to se stane – dostaneš se pod situaci. Nezvládneš to. 
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Nemáš žádné váleèné zkušenosti. Nemáš z èeho èerpat sílu.
Lvi a medvìdi v mém životì pøišli v mnoha formách: odmít-

nutí, nemoci, infarkt, tragédie (tak se to dá nazvat). Avšak 
tím, že skrze tyto zkoušky projdeme, získáme vlastní bojové 
zkušenosti.

Bùh ti nedá sílu pro bitvu. Dá ti sílu z bitvy. Chtìli bychom, 
aby to bylo naopak. Avšak tak to prostì nefunguje.

Neutíkej z bitev. Stùj tam a neustupuj. Opravdu neexistuje 
nic, co by se na mì mohlo vrhnout a znièit mì. Porazil jsem 
nìkolik lvù, medvìdù a obrù také. A skrze Boží milost jsem 
zvítìzil.

Koneèná zkouška víry

KDYŽ DAVID VYŠEL do bitevního pole, nemìl se kde schovat. 
Byl jenom malým pasáèkem, který vyzýval k boji obludu. 
Avšak když David mluvil, nemluvil o svých slabostech, ale 
o Boží síle. Øekl Filištínci: „Ty jdeš proti mnì s meèem, kopím 
a oštìpem, já však jdu proti tobì ve jménu Hospodina zástupù, 
Boha izraelských vojsk, kterého jsi potupil“ (1. Sam. 17:45).

Všichni víme, jak tento dramatický pøíbìh skonèil. David 
sáhl do svého váèku a vytáhl kámen. 

To byl Davidùv koneèný test víry. Jeho víra byla živena 
v osamìní, posilována v konfliktech, avšak byla prokázána 
v beznadìjných situacích.

David vìdìl, že odpovìï není v jeho praku. Pokud by byl 
pøesvìdèen o svých schopnostech v jeho použití, vzal by si 
jen jeden kámen namísto pìti. Mladý pastýø nemìl žádné 
iluze, co se týkalo jeho vlastní síly. Byl zcela závislý na 
Všemohoucím.

Když je situace beznadìjná, je jen jediné místo, kam se 
mùžeme obrátit. Jak napsal žalmista: „Øíkám o Hospodinu: 
Mé útoèištì, má pevná tvrz je mùj Bùh, v Nìm doufám“ (Žalm 
91:2). Dokonce i když to vypadá, že je konec, není to konec, 
dokud to skuteènì není konec.

Kde je návod?
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LÉTA JSEM ZNAÈNÝ èas strávil tím, že jsem dával rady. Témìø 
každý den se na mém stole objevují požadavky, abych nìkam 
jel uspoøádat nìjaký semináø na cokoliv – od toho, jak budovat 
program pro souèasnou nedìlní školu, po konfrontování drog 
a kriminalitu ve vnitøních mìstech. 

Nedávno jsem dospìl k závìru, že pokud víš, proè nìco dìláš, 
pøijdeš také sám na to, jak to máš dìlat. Nevyhnutelnost je 
stále matkou vynalézavosti.

Zkušenosti dokazují, že pokud máš hoøící touhu dosáhnout 
nìjakého cíle, zøídkakdy potøebuješ nìjaký návod na to, abys 
zjistil zpùsob, jakým ho dosáhnout.

Jako mladík jsem v St. Petersburgu zaèal službu, která byla 
v podstatì stejná, jako to, co dìlám nyní. V církevní knihovnì 
neexistovaly žádné knihy o tomto pøedmìtu. Neexistovaly 
žádné pøíklady, které bych mohl následovat. V biblické škole 
nebyl žádný pøedmìt nazvaný Autobusová služba 101 nebo 
nedìlní škola 101. Neprodìlal jsem žádný základní výcvik, pro 
službu, kterou jsem dìlal, ale hluboko ve své duši jsem vìdìl, 
že dìti jako já potøebují být zasaženy. Také jsem vìdìl, proè 
potøebují Pána. Fakt, že mi chybìl pøesný plán, jak jít dál krok 
za krokem, nebyl tak dùležitý. Potøeboval jsem jen jít a udìlat 
to.

Když mi bylo devatenáct, kdosi mi øekl: „Bille, máš nejvìtší 
autobusovou službu v naší denominaci!“

„Dìláš si legraci?“ odpovìdìl jsem: „Právì teï jsem zjistil, 
jak mám zaèít.“

Navštìvovat chlapce a dìvèata u nich doma a brát dìti do 
církve – to bylo pro mì vše, o co šlo v nedìlní škole. Na velkých 
èíslech tolik nezáleželo. Byla jen vedlejším produktem toho, že 
jsme dìlali, co jsme dìlat mìli.

Pozdìji, když jsem zaèal cestovat po Státech, jsem si 
uvìdomil, že z tisícù církví se jen nìkolik agresívnì snaží 
zasáhnout mladou generaci nebo dìlat ve svých komunitách 
cokoliv v tomto smìru. Ve vìtšinì pøípadù je týdenní rutina 
dùležitìjší než obnovení nebo probuzení. Udržování souèas-
ného stavu je dùležitìjší než tvoøivost a zmìna.

Èekání na „povolání“
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ÈÍM JSEM STARŠÍ, tím více si uvìdomuji, že pokud se lidé 
mají opravdu zmìnit, musí zmìnit zpùsob, jakým se dívají na 
život jako takový. Na nedávné misijní konferenci shromáždìní 
lidé zpívali starou misionáøskou píseò: „Pùjdu tam, kam chceš, 
abych šel, drahý Pane.“ Chvíli jsem pøemýšlel, o èem to vlastnì 
zpíváme, a nedávalo mi to žádný smysl. Vìtšina lidí v auditoriu 
nikam nešla. Vìdìl jsem to. Oni to vìdìli také. Pokraèovali však 
ve zpìvu slov, která v zásadì ztratila svùj význam. Tohle dìlají 
vždycky.

Potøebujeme chvíli zùstat sami s Pánem a pøehodnotit, jak 
jsme doposud strávili svùj život. Nenavrhuji zde, aby lidé prodá-
vali své majetky a stìhovali se do gheta. To, co zde dìláme, není 
pro každého. Každý by ale mìl být ochotný stát se odpovìdí na 
potøeby, které uvidí kolem sebe tam, kde se nachází.

Žiji životem, který je na hony vzdálen od zpùsobu života 
vìtšiny Amerièanù. Neznamená to, že nìkdo je lepší a nìkdo 
horší, znamená to jen, že jsme jiní. 

Na místì, které od Buschwicku dìlí jen nìkolik stanic metra, 
jsou pracovníci Wall Streetu, kteøí poøádají pravidelná modli-
tební shromáždìní a biblické hodiny ve spoleèenských sálech 
Manhattanu. Jejich práce je stejnì dùležitá jako moje. Slouží 
lidem, se kterými se já nikdy nesetkám. 

Na svých cestách mì èasto žádají, abych se zúèastnil jak 
køes�anských, tak svìtských televizních diskusí. Bez ohledu 
na to, jaký je to zrovna program, bývají otázky vìtšinou stejné. 
Mohu skoro zaruèit, že již v první minutì se mì nìkdo zeptá: 
„Jak Vás Bùh povolal do New Yorku?“

Jednou jsem v živém vysílání na kanálu Midwest na 
tuto otázku odpovìdìl: „Bùh mì nepovolal do New Yorku.“ 
Redaktor se se strojeným výrazem v oblièeji otoèil do kamery 
a øekl: „Vrátíme se k tomu zpìt po tomto dùležitém poselství.“ 
A pustil reklamy.

Dovolte mi, abych vysvìtlil, co jsem touto odpovìdí myslel.
Tak mnoho lidí závisí na tom, co známe pod pojmy „Boží 

povolání“ nebo „Boží hlas“. Avšak pokud se okolnosti nevyví-
její podle toho, jak cítí, že by mìlo být správné, nezaènou dìlat 
vùbec nic.

Pokud èekáš na nadpøirozené zjevení nebo blesk z èistého 

107

Boj s obry



nebe, který povede tvoji budoucnost, budeš pravdìpodobnì 
èekat navìky. Potkal jsem již množství upøímných lidí, kteøí 
po celý svùj život èekali na to, až k nim Bùh promluví. Mysleli 
si: Dokud neuslyším Pánùv hlas, nemìl bych se zapojit do 
žádné služby.

Nespoèet dobrých køes�anù žilo a zemøelo, když èekalo na 
Boha, až je k nìèemu povolá – a nikdy bìhem toho èekání nic 
neudìlali. Bùh mùže urèitì mluvit skrze hoøící keø nebo sloup 
ohnì, ale my na takováto znamení nemusíme èekat. Jednou 
jsem napsal èlánek, který jsem nazval: „Co dìláš bìhem toho, 
co èekáš, než zaène hoøet keø?“

Obrovská tragédie služeb v Americe je, že mnoho køes�anù 
vìøí, že misionáøi jsou lidé, kteøí vidìli nìjaké vize a zažili 
nadpøirozená setkání s Bohem.

Co bys dìlal, kdyby ti zaèal hoøet dùm a tvé dítì by bylo 
uvnitø? Øekl bys: „Nepùjdu dovnitø, dokud mi Pán neøekne?“ 
Ne! Bìžel bys okamžitì, protože tvé dítì musí být zachránìno. 
Stejnou motivaci jsem cítil, když jsem se rozhodoval, že se 
pøestìhuji do New Yorku. Vìøím, že potøeba je povolání. Je to 
vlastnì zcela prosté. Jen jsme si to zkomplikovali jako tolik 
jiných vìcí v životì. 

„Proè ne já?“

KDYŽ JSEM VIDÌL situaci dìtí v ghetech New Yorku, nemusel 
mì Bùh vzít za ramena a promluvit hromovým hlasem: „Bille 
Wilsone, chci, aby ses pøestìhoval do Buschwicku.“

Spatøil jsem celou situaci okamžitì jsem vìdìl, že nìkdo 
musí nìco udìlat. „Pane,“ øekl jsem, „mohl bych to stejnì tak 
dobøe být já. Myslím, že bych zde mohl žít. Mohu tìžce pra-
covat a dùvìøovat ti.“ Pokud žiješ, žij tam, kde mùžeš nìkomu 
pomoci.

Dovolte, abych to znovu zopakoval: Potøeba byla tím povo-
láním.

Vìtšina køes�anù, pokud je donutíte o tom mluvit, pøipustí, 
co je pøesnì jejich køes�anskou zodpovìdností. Když nám 
Kristus dal velké poslání, øekl: „Bìžte do celého svìta a kažte 
evangelium všemu stvoøení. Ti, kdo uvìøí a pokøtí se, budou 
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zachránìni, avšak ti, kdo neuvìøí, budou odsouzeni“ (Marek 
16:15-16).

Pán neøekl: „Když vás povolám, chci, abyste šli.“ Jednoduše 
øekl: „Bìžte!“ Všichni to víme, ale z nìjakého dùvodu nám to 
nedochází. 

Souèasní køes�ané udìlali ze získávání duší cosi nepo-
vinného. Miliony vìøících sedí ve svých církevních lavicích 
a øíkají: „Pokud to lidé chtìjí dìlat, je to dobré. Pokud to dìlat 
nechtìjí, je to dobré také.“ Není to dobré. Místo, aby vzali Boha 
za slovo, snaží se vždy ujistit, že se pøi tom, co dìlají, budou 
cítit pøíjemnì.

Mnoho z toho, co dìlám, je naplnìno bolestí a stresem. 
Nemám zvláštní potìšení z toho, že žiji v Bushwicku. Nejsem 
si jistý, že by si to zde nìkdo užíval. Ale my zde žijeme. Není to 
nìco, co by bylo pro kohokoliv z nás celoživotním snem. Mluvil 
jsem s tisíci lidí v ghetu a jen vzácnì najdu nìkoho, kdo miluje 
prostøedí, ve kterém žije. 

Proè zde žiji a sloužím? Protože nìkdo to dìlat musí. 
Neodpovìdìl jsem na slyšitelné „povolání“. Odpovìdìl jsem na 
zoufalou situaci.

Chceš povolání od Boha? Mùžeš je mít okamžitì, když ote-
vøeš své oèi a uvidíš jednotlivé potøeby, které tì obklopují. 
Potom udìlej krok vpøed a vrhni celý svùj život do akce. Tak 
odpovíš na Boží povolání. 

Volba na nás

MOŽNÁ, ŽE DNES sloužím vìtšímu poètu mladých lidí, než 
tomu bylo v roce 1970, ale stejná potøeba, která mì motivo-
vala tehdy, mì nepøestává motivovat ani dnes. Lidé na každé 
úrovni spoleènosti by se mìli postavit pøed zrcadlo a zeptat se: 
Jsem spokojený se svým životem? Jsem každý den uspokojený 
tím, co dìlám?

Každý z nás žije podle rozhodnutí, která udìlal. Dokonce i ti, 
kdo žijí v ghetech a stìžují si na zdejší podmínky, se nìkdy roz-
hodli zùstat se svými rodinami a pøáteli. Je to jediné prostøedí, 
které znají.

Život je víc než tenisový zápas, ale jedna vìc je jistá: Míè je 
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na naší pùlce høištì. Mùžeme žít stejnì jako doposud nebo se 
pohnout na vyšší úroveò tak, že øekneme: „Mohu to dìlat lépe. 
Mohu dokázat více.“

Mùžeme jít cestou malého odporu nebo mùžeme vzít Boha za 
slovo a pøipravit se na vìènost s Ním.

Nemám v plánu se dožít vìku šedesáti pìti let a øíci: „Pøál 
bych si mít šanci udìlat všechno znova.“

Místo toho již dnes dávám 110 %. Dnes. Nestarám se, co 
mohu nebo co budu dìlat pøíští mìsíc nebo pøíští rok, ale 
co mohu udìlat dnes. Právì teï. Metro Church urèitì nemá 
úspìch proto, že bych byl chytrý, mìl tolik prostøedkù nebo byl 
tak vzdìlaný. Jen jsem našel potøebu, které jsem uvìøil a dal 
jsem své srdce a duši tomu, aby se vše zmìnilo.

Když udìláš naprosté sebevydání, existuje cena, kterou 
budeš muset zaplatit. Cena bude možná vyšší, než sis pøedsta-
voval. 

Je to jako když se nìkteré z vás, ženy, díváte do výkladù 
obchodù. Uvidíte ve výkladì nádherné šaty, vejdete do 
obchodu, pøijdete k vìšáku, a co je první vìc, na kterou se podí-
váte? Samozøejmì cenovka!

Podíváte se na ni a buïto jdete k jinému vìšáku nebo do 
jiného obchodu. Nyní se zastavte. Nemiòte to. Co se stalo? 
Zmìnila se touha mít ty šaty? Ne! Jen nechcete zaplatit cenu 
– to je všechno.

Stejnì to funguje v køes�anství. Všichni chceme, aby se nìco 
stalo. Modlíme se, aby nám Bùh pomohl, abychom to mohli 
udìlat. Pøijde pøíležitost a my ji zavrhneme. Proè? Protože by 
nás to nìco stálo.

Vždycky se musí zaplatit cena? Bude lepší, když tomu 
uvìøíte! A pro nìkteré z nás bude vyšší, než bychom si chtìli 
pøipustit. Je to relativní. Avšak nedostaò se do nesnází tím, že 
budeš chodit kolem a øíkat, že chceš být použit Bohem, když 
nejsi ochoten jít s úètem k pokladnì. Dìje se to poøád dokola. 
Vypadá to potom hloupì, když vezmeš pøíležitost a dáš ji zpìt 
do regálu.

Mnohokrát jsem se ptal lidí: „Byl bys ochoten dát svùj život 
pro Krista?“ 

Normálnì mi odpoví: „Ano,“ protože to je „správná“ odpovìï. 
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Avšak nemyslí to tak. Když se pøiženou bouøkové mraky a 
loï se zaène potápìt, opouštìjí loï jako první. Je jednoduché 
mluvit o sebevydání, ale ménì èasto narazíme na lidi, kteøí to 
skuteènì dìlají. 

Když mì David Rudenis vidìl sedìt na kanálu v Pinellas 
Parku na Floridì, nemusel se modlit za to, co má dìlat. Vidìl 
jen malého chlapce, kterého nikdo nechtìl, a to bylo Boží povo-
lání pro nìj ten den.

Dave neøekl: „Pane, mám za toho chlapce zaplatit pobyt 
na køes�anském mládežnickém táboøe pøíští týden nebo ne?“ 
Instinktivnì vìdìl, co jsem pro svùj život potøeboval, a oka-
mžitì se rozhodnul mi pomoci. Naštìstí to, co pro nìj bylo 
normální odpovìdí, vyústilo pro mì v životní promìnu. Na tom 
táboøe jsem se ve støedu veèer setkal s Ježíšem. A kvùli této 
zkušenosti a událostem, které následovaly, dìlám dnes to, co 
dìlám. 

Pán ti neurèil, abys neèinnì sedìl a èekal na odpovìdi. 
Neurèil ti, aby ses ptal: „Mám to udìlat nebo nemám?“

Rozhodnutí malomocných

PAMATUJETE SI NA dilema, kterému èelili ètyøi malomocní, 
kteøí sedìli pøed Samaøskou bránou ve druhé královské?

Vìtšina z vás ví, že ve starozákonní dobì bylo bìžným zpù-
sobem vedení války obklíèit mìsto a oddìlit nepøítele od zdrojù 
vody a jídla. To udìlali Syøané v Samaøí, a tam vypukl hla-
domor. 

Ètyøi malomocní mezi sebou vážnì hovoøili o své situaci.

Øekli si vespolek: „Naè tu sedíme? Abychom zemøeli? 
Jestliže øekneme: Vejdeme do mìsta – ve mìstì je hlad 
a zemøeme tam. A jestliže zùstaneme sedìt zde, také 
zemøeme. Pojïme tedy, pøebìhneme do syrského tábora. 
Jestliže nás nechají naživu, budeme žít; jestliže nás usmrtí, 
zemøeme.“ 

2. KRÁLOVSKÁ 7:3-4
Už jste nìkdy byli v situaci, kdy vše, pro co jste žili, mìlo 

najednou skonèit? Už jste nìkdy èelili tomu, že každá cesta 
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vypadala, že vede do záhuby? Co udìláte, když nevíte, co máte 
dìlat? Je to tìžká situace.

Ètyøi malomocní dospìli k závìru, že udìlat nìco, je lepší, 
než èekat na smrt. Vstali a vyšli, pøímo do tábora syrské 
armády. 

Stalo se nìco úžasného.

Za setmìní se vydali do syrského tábora. Došli na jeho 
okraj, a hle, nikdo tam nebyl. Pán totiž zpùsobil, že 
Syøané uslyšeli ve svém táboøe zvuk vozù, zvuk koní, 
zvuk velikého vojska. Øekli si mezi sebou: „Hle, izra-
elský král najal proti nám chetejské a egyptské a ti na 
nás táhnou.“ Za setmìní se dali na útìk. Opustili své 
stany, konì a osly i tábor tak, jak byl, a utekli, aby si 
zachránili život. 

2. KRÁLOVSKÁ 7:5-7

Když malomocní dorazili do tábora, vcházeli do jednoho 
stanu za druhým. Bylo tam jídlo, pití a dokonce zlato, støíbro 
a obleèení. Utíkali zpìt do mìsta, øekli tu dobrou zprávu a lidé 
køièeli radostí. Hladomor skonèil. Pokud se nìkdy dostaneš 
do bodu, kdy nevíš, co máš dìlat, nejlepší risk je jít kupøedu. 
Tohle dìlal apoštol Pavel. Øekl: „Bratøi, já nemám za to, že 
bych již uchvátil, ale èiním jediné, zapomínaje na to, co je za 
mnou, a vztahuje se k tomu, co je pøede mnou, ženu se k cíli, 
k vítìzné odmìnì Božího povolání shùry v Kristu Ježíši“ 
(Fil. 3:13-14).

Když je potøeba nìco udìlat, tak o tom jenom nemluv 
– už jsme v køes�anství vidìli mnoho povídálkù. Postav se 
na nohy a zaèni nìco dìlat. Možná nebudeš moci zmìnit svìt, 
ale tvé èiny se mohou dotknout nìèího života. Svíce, kterou 
držíš možná nemùže opatøit svìtlo pro celý svìt, ale prozáøí 
život nìjaké osoby, která má nìjakou potøebu. Jako to øekla 
Eleanor Rooseveltová: „Lepší je zapálit svíèku než proklínat 
temnotu.“

Záøící svìtlo
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JEDNA Z NAŠICH nedìlních škol je v Harlemu – v asi nejzná-
mìjším newyorském ghetu. Na 126. ulici byl malý chlapec, 
který den za dnem bral malý kousek rozbitého zrcátka a po-
sílal svìtelná prasátka do bytu, který byl nahoøe v jednom 
èinžáku. 

„Co myslíš že dìláš?“ zeptal se jej policista, který jej sledoval 
již nìkolik dnù. „Chceš obtìžovat lidi, kteøí tam nahoøe bydlí?“

„Ne, pane,“ øekl malý chlapec. „Bydlím v tom bytì také.“
„Tak proè tam vrháš ta prasátka?“ chtìl vìdìt policista.
„Víte, pane, tam nahoøe je mùj malý bratr. Je mu šest let 

a nikdy nemohl chodit. Moje maminka nemá peníze na to, aby 
mu koupila vozíèek.“

Pokraèoval: „Když jej vezmeme ven a nosíme jej, dìti na nìj 
házejí kamením. Proto nechce jít dolù. Tak tady stojím každý 
den a snažím se dostat nìjaké svìtlo do jeho pokoje, protože 
tohle je jediné svìtlo, které mùže vidìt.“

V zemi, která byla tak hojnì požehnaná, se všude nacházejí 
lidé, kteøí èekají na znamení, že se o nì nìkdo stará.

A� se jejich potøeba pro tebe stane Božím povoláním.
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Bill si vždycky najde èas na to, aby sdílel moudrost s pøíští gene-
rací.



KAPITOLA DEVÁTÁ

„Opravdu 
se starám?“

PRÁVÌ JSEM SI dal rychlý obìd v McDonaldu pøed dalším 
svozem dìtí na sobotní shromáždìní. Ruby, její bratr 
a sestry tam byli a èekali na autobus, který je mìl odvést do 

nedìlní školy. Døíve Ruby jezdila mým autobusem, ale jejich dùm 
zabrali pøekupníci s drogami. Museli se pøestìhovat, a tak jezdila 
autobusem nìkoho jiného. Ale naše pøátelství zùstalo silné.

Když jsme spolu mluvili, všiml jsem si, že na jejích brýlích 
praskla obrouèka, takže jí neustále vypadávalo jedno sklo. 
Stalo se to nìkolikrát bìhem rozhovoru, ale ona je vždy dala 
nazpìt a pokraèovala v mluvení a smíchu.

Ruby zaèala chodit do Metro Church, když její rodina žila 
v Brooklynu. Teï každý týden ona, její bratr a sestry musejí 
jet metrem z Jižního Bronxu a tøikrát mìnit trasu, než dorazí 
do nedìlní školy.

Když jsem se vrátil do autobusu, pøipravený naložit další 
pasažéry pro následující shromáždìní, Ruby ke mnì pøibìhla 
a podala mi brýle. „Pastore Bille, mohl bys mi je spravit?“ 
ze-ptala se.

„Podívám se na nì,“ odpovìdìl jsem.
Nemìl jsem mnoho èasu, ale utíkal jsem do obchodu a koupil 

jsem støíbrnou lepicí pásku – ne zrovna ideální prostøedek 
na opravu brýlí, ale bylo to vše, co bylo k dispozici. Dá se tím 
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zalepit skoro cokoliv. Pøilepil jsem sklíèko k obrouèce jak jsem 
jen mohl nejlépe a Ruby odešla svou cestou.

O pár sekund pozdìji Ruby pøibìhla zpìt. Vyskoèila na 
schùdky mého autobusu a øekla: „Dìkuji ti, žes mi opravil 
brýle. Moje maminka mi øekla, že na to nemá èas. Miluji tì.“ 
Potom mì objala a odešla. 

Nedávno mìla Ruby svatbu. Vdala se za znamenitého 
èlovìka z církve. Je úžasné vidìt ty dìti, jak rostou. Ale to 
všechno je dùsledek toho, že se o nì nìkdo postaral. Vìtšina 
lidí si prostì nechce udìlat trochu èasu na opravu brýlí. Asi je 
každý pøíliš zamìstnaný. To je hodnì zlé, že?

Nejvìtší lekce

VYRÙSTAL JSEM PODOBNÌ jako Ruby. Svým jednáním mi 
lidé kolem vždycky øíkali: „Nemám na tebe èas.“

„Nemám èas ti jít koupit nový pár bot.“ Tak jsem chodil v dì-
ravých botách a každý se mi smál. 

„Nemám èas jít s tebou do obchodu s obleèením.“ Tak jsem 
musel sedìt s dlanìmi na svých kolenou, abych zakryl díry 
v džínách.

Nestojí velkou námahu se na moment zastavit a øíci: „Jistìže 
opravím tvoje brýle.“

V rušném týdnu pøípravy kázání a materiálù, navštìvo-
vání rodin, ježdìní autobusy a létání na rùzná shromáždìní 
by bylo jednoduché dítìti odpovìdìt: „Nemám na tebe èas.“ 
Už dávno jsem si však uvìdomil, že i když mám úspìšnou 
službu a prvotøídní prezentaci evangelia, vzít si èas, obejmout 
dítì a naslouchat mu – ne jen pøedstírat, že naslouchám – je 
efektivnìjší, než jakákoli lekce, kterou jsem kdy vyuèoval nebo 
budu vyuèovat.

Když se mùj život zmìnil, ve vìku dospívání, zaèal jsem 
každý týden chodit do nedìlní školy. Slyšel jsem urèitì dvì stì 
nebo tøi sta vyuèování, ale nevzpomenu si na žádné z nich. A to 
jsem se o to opravdu snažil.

Co si ale pamatuji bylo, když nás uèitel pozval k sobì v so-
botu ráno na snídani a jednal se mnou jako se zvláštním 
èlovìkem. Bral mì do náruèe, mluvil se mnou a staral se o mì. 
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Na co si také živì vzpomínám, když jsem s vedoucím Royal 
Rangers sedìl u táborového ohnì, vaøili jsme ibiškový èaj 
a mluvili spolu o samotì tváøí tváø.

Pøál bych si, aby existoval nìjaký rychlý zpùsob nebo jed-
noduchá odpovìï na zasažení zranìné mládeže. Neexistuje. 
Avšak každý den potkáváme jinou Ruby a jiného Billa, kteøí 
potøebují náš èas a pozornost. Zde musíme zaèít.

Vyuèování s ohnìm

OPRAVDU SE STARÁM? To je otázka, kterou musíme položit sami 
sobì. Mohu vám øíci takøka vše, co se týèe vyuèování v nedìlní 
škole. Dìlám to dlouhá léta. Avšak techniky vyuèování, instrukce 
a strategie jsou jen ztrátou èasu, dokud se opravdu z hlouby srdce 
nestaráš o mladé lidi, které se snažíš zasáhnout.

Zaèíná to uvnitø. Bez ohnì, který hoøí ve tvých kostech, je 
úplnì jedno, kolik uèitelských pøíruèek jsi pøeèetl nebo kolik 
let jsi strávil ve tøídì.

Henrieta Mearsová, autorka, která celý život vìnovala 
køes�anskému vzdìlávání, øekla: „Uèitel nevyuèoval, dokud se 
žák nìèemu nenauèil.“

Jak se nìco nauèí? Když dìti milují toho, kdo jim dává 
poselství, jsou otevøené pro poselství. Proto musí péèe vždy 
pøedcházet komunikaci. Pokud tì lidé nemají rádi, nebudou ti 
naslouchat. Tak je to jednoduché.

Odpovìï na úspìšný program nedìlní školy nemùže být nalezena 
v peèlivì udìlaných plánech lekcí, které byly psány a publikovány 
bìhem let. Nìkteøí lidé nakládají s uèitelskými manuály, jako by 
byly inspirovány a ustanoveny Bohem – avšak ve vìtšinì pøípadù 
tyto lekce nebyly ani vyzkoušeny na dìtech!

Každý týden se plán lekce v Metro Church stává psaným 
vyuèovacím plánem, který se pak používá po celém svìtì. Není 
však vydán døíve než se realizuje, než je rozpracován a pøed-
veden dìtem.

To, co jsme vyprodukovali mùže být tím nejvíce vzrušujícím 
a nejefektivnìjším materiálem, který lze objevit, ale bude to 
nudné jako ètyøi hodiny ráno, když to nebudou prezentovat 
lidé, v jejichž duchu hoøí oheò.
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Pokud „neprožíváš“ lekci, tvoje tøída bude mrtvá jako pohø-
ební prùvod. Tvé poselství prorazí jen tehdy, pokud tvé „tak 
praví Pán“ je spojeno se srdcem plným slitování a péèe o druhé. 
Lidé všech vìkových skupin odpovídají tím, že cítí to, co cítíme 
my. Když se o nì nestaráme, oni se také o nic ne-starají.

Každý týden, když káži to, co jsme s takovým úsilím pøipra-
vovali, jednám v tu hodinu, jako by se rozhodovalo mezi nebem 
nebo peklem – protože tak to pøesnì je.

Když jsem nedávno mluvil ke skupinì køes�anských uèi-
telù, byl jsem docela strohý. „Pokud se na svoje vyuèování 
nedíváš tak, že je to otázka života nebo smrti, pak nejsi hoden 
toho, aby ses nazýval uèitelem. Pokud každý týden pøicházíš 
s desetiminutovým zpoždìním do své tøídy, mìl bys pøestat 
uèit. Nemùžeš chodit neustále pozdì do svého zamìstnání, 
ale odvážím se tvrdit, že nìkteøí z vás to dìlají v nedìli.“ 
Neexistuje pro to žádná omluva. Je mi to líto, ale opravdu ne.

Co má tohle spoleèného s køes�anským vzdìláváním? 
Všechno. Uèitelé nedìlních škol se musejí setkat tváøí tváø 
s hloubkou své lásky a zájmu. Pokud lidé neví o tom, jak moc 
se o nì staráš, nemohou se o nic více starat o to, kolik toho 
znáš.

Mùžeš být uèitelem tøicet let a mít na zdech v kanceláøi 
tucet diplomù, ale jsou bezvýznamné, pokud nemáš srdce 
pro svoji tøídu. Pláèeš, když pláèou ony? Jsi dotknutý tím, 
jak se cítí? Bible øíká, že Ježíš byl zasažen nejen tím, jak 
byli lidé nemocní, ale tím, jak se lidé ve svých nemocech 
cítili.

Svìt je již unavený z her, které se hrají v mnoha církvích. 
Lidé hledají nìco, co poznají okamžitì. Jmenuje se to oprav-
-dovost.

Jako køes�ané jsme se nauèili správná slova ve správných 
písních a stali jsme se experty v pøedmìtu lásky a odpuštìní. 
Nauèili jsme se, jak se máme usmívat a jak projevovat zájem. 
Mùžeme dokonce zívat nudou a zároveò chválit Pána. Není to 
neuvìøitelné? Je zde jen jeden problém. Lidé rozpoznají poví-
dálka, jen co jej uvidí, a povrchnost se zjeví rychleji, než si 
mnoho lidí dovede pøedstavit. 

Dny, kdy se pokoušíme „pøedstírat, dokud to nezvládneme“, 
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musejí skonèit. Buï tu vìc dìláme ze správných dùvodù – a 
ne nìjak povrchnì – nebo musíme uvolnit cestu, aby to nìkdo 
mohl vzít místo nás.

Svìt nás bedlivì pozoruje. Lidé už vidìli dostatek skandálù. 
Nyní chtìjí vidìt, jestli to, èemu vìøíme, opravdu funguje. 
Zranìné dítì hledá pouze jednu vìc – nìkoho, kdo projeví sli-
tování a zájem. Dìti hledají lásku sdílenou ze srdce do srdce. 

Vyuèujeme proto, že životy potøebují být promìnìny? Nebo 
jsme tam jen proto, že nechce vyuèovat nikdo jiný? Je tìžké 
uvìøit tomu, že nìkteøí uèitelé uèí týden za týdnem, ale nikdy 
si neudìlají èas na to, aby mluvili osobnì s nìjakým žákem. 
V mnoha pøípadech nenavštívili dìti, které uèí, u nich doma 
nebo je dokonce ani neznají.

Co si mám myslet o uèiteli nedìlní školy, který nikdy nena-
vštìvuje domovy dìtí, nikdy nezavolá dítìti, které pøe-stane 
chodit a nikdy nikoho nepozve, aby pøišel na vyuèování? 
Opravdu se stará?

Život je pøíliš krátký a problémy pøíliš veliké na uspìchaných 
patnáct nebo dvacet minut, které si vìnujeme každou sobotu 
veèer tomu, abychom dali dohromady nìjaké upocené vyuè-
ování. Pøichází èas, kdy pøestaneme pøemýšlet o vyuèování 
lekcí a zaèneme pøemýšlet o tom, jak se mùžeme vztáhnout 
k dítìti s láskou a zájmem.

Nemìli bychom být vyuèovacími lekcemi, jsme uèícími 
lidmi.

Boží zvláštní lid

HNED PO NEDÌLNÍM shromáždìní v Los Angeles mì jedna 
paní poprosila, jestli by se mnou mohla na chvíli mluvit. To 
ráno jsem mluvil o tom, jak je dùležité být vytrvalým a o tom, 
co to znamená „vytrvat na místì“.

„Naslouchala jsem tvému poselství o tom, že se nemáme 
nikdy vzdávat, ale nevím, jestli je to možné pro mì,“ øekla 
žena. „Mám leukemii. A mám také ètyøi malé dìti. Když 
zemøu, co se s mými dìtmi stane?“

Sedl jsem si na lavici v první øadì a plakal jsem s ní. To bylo 
vše, co jsem mohl dìlat. Modlil jsem se: „Pane, dej své ruce 
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kolem této rodiny a ukaž jim svoji lásku.“
Pozdìji, když jsem letìl domù, nemohl jsem pøestat pøe-

mýšlet o tìch dìtech, které možná brzy budou bez matky. Kdo 
na nì dohlédne? øíkal jsem si. Opravdu se o nì nìkdo postará?

Pán vìnuje speciální pozornost lidem, kteøí nìco potøebují 
a cítím, že oèekává, že to budeme dìlat také.

Po léta jsem byl vyuèován vìøit tomu, že Bùh je nestranný, 
a že se o všechny stará stejnì. Myslím si, že jde o výklad 
verše, který øíká, že „Bùh nestraní nikomu“ (Øím. 2:11). Avšak 
zatímco nás Pán všechny miluje, Písmo jasnì øíká, že Pán zná 
naše unikátní a jedineèné potøeby a dokonce nás nazývá naším 
jménem.

Hned po ukøižování byl Ježíš pohøben do hrobu vytesaném 
do skály. Tøetího dne pøišla ke hrobu Marie Magdaléna a jiné 
ženy, aby namazaly Jeho tìlo vonnými mastmi, které nakou-
pily.

Brzy ráno prvního dne po sobotì, sotva vyšlo slunce, šly ke 
hrobu. Øíkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od 
vchodu do hrobu?“ Ale když vzhlédly, vidìly, že kámen je 
odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily do hrobu a uvidìly 
mládence, který sedìl po pravé stranì a mìl na sobì bílé 
roucho; i zdìsily se. Øekl jim: „Nedìste se! Hledáte Ježíše, 
toho Nazaretského, který byl ukøižován. Byl vzkøíšen, není 
zde. Hle, místo, kam ho položili.“ 

MAREK 16:2-6

Potom andìl øekl tato slova: „Ale jdìte, øeknìte jeho uèed-
níkùm, zvláštì Petrovi: Jde pøed vámi do Galileje, tam ho 
spatøíte, jak vám øekl.“ (v. 7).

Petr byl jedním z uèedníkù, avšak Bùh jej nyní zvláš� vybral. 
Ženy, které slyšely andìlova slova, mìly øíci dobré zprávy o vz-
-køíšení Krista uèedníkùm, ale obzvláštì to mìly øíci Petrovi.

Proè jej zde Bùh jmenoval jménem? Èím byl Petr tak 
zvláštní? Bylo to, jako by andìl øekl: „Pokud to neøeknete 
nikomu jinému, urèitì to øeknete Petrovi.“

Nedodržený slib

PETRÙV CHARAKTER MÙŽEME popsat jen jako zbrklý, impul-
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zívní a plný energie. Byl tak unáhlený ve svém jednání, že 
jednou usekl jednomu muži ucho (Jan 18:26).

Jeho „lidskost“ z nìj uèinila jednoho z nejmilejších èlenù 
týmu apoštolù. Avšak Petr mìl i jinou stránku charakteru. 
Lehce se nechal zviklat. Nìkteøí jej popisují jako vrtkavého 
èlovìka, dokonce jako zbabìlce a nepoøádníka.

Petr dal Pánu veliké sliby, ale nedodržel svá slova. Uèedník 
øekl: „Pane, jsem pøipraven jít s tebou jak do vìzení, tak na 
smrt“ (Lukáš 22:33).

Ježíš se na nìj podíval a øekl: „Øíkám ti Petøe, že kohout 
dnes nezakokrhá pøed tím, než tøikrát zapøeš, že mì znáš“ 
(v. 34).

Když Pána zatkli, Petr je zpovzdálí následoval. Vojáci rozdì-
lali oheò na dvoøe domu, kam odvedli Ježíše. Petr se pøiblížil. 
Jedna služebná, když jej vidìla, jak sedí u ohnì, se na nìj 
upøenì podívala a øekla: „Tento muž s ním taky byl.“ Ale on 
Jej zapøel a øekl: „Ženo, neznám Jej“ (Lukáš 22:56-57).

Po chvíli jej uvidìl nìkdo jiný a øekl: „Ty jsi také jeden 
z nich.“ Ale Petr øekl: „Èlovìèe nejsem!“ Potom asi za hodinu 
míjel nìkoho, kdo s pøesvìdèením prohlásil: „Tento muž byl 
s Ním urèitì také, protože je Galilejec!“ Ale Petr øekl: „Èlovìèe, 
nevím o èem mluvíš.“ A ihned, když ještì mluvil, kohout zako-
krhal (v. 58-60).

Poté se Ježíš otoèil a podíval se pøímo na Petra. Uèedník 
utekl ze dvora a hoøce plakal.

Bìhem smrti a pohøbení Ježíše musel Petr prožívat 
obrovskou bolest.Ve svém srdci opravdovì miloval Pána a ne-
pochybnì mìl veliké výèitky z toho, že Krista zapøel. Vìdìl, že 
se zachoval špatnì. Nikdo mu to nemusel øíkat – vìdìl to sám.

Petr se nacházel ve stavu opovržení, protože prokázal svoji 
nevìrnost vùèi Pánu, a byl ve stejné místnosti s ostatními 
uèedníky, když jim Marie øíkala dobrou zprávu. Byl jedním 
z tìch, kdo potom bìželi k hrobu. To je jasnì zapsáno v Lu-
káši.

Avšak Bùh chtìl, aby hlavnì Petr vìdìl, že je Kristus 
vz-køíšen. Øekl: „Øekni mu to – potøebuje to vìdìt dnes.“

V tomto okamžiku života to potøeboval vìdìt více, než kdy-
koli pøedtím.
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Petr nejenom pøijal zprávu, ale zaèal duchovní cestu 
s Kristem, na které byl zcela obnoven. Petr se stal mužem sta-
bility, pokory a odvážnì sloužil Bohu.

V našem životì existují období, kdy stejnì jako Petr, potøebu-
jeme zvláštní Pánovu pozornost. I já jsem takovými obdobími 
procházel a On mì nikdy nezklamal. Když se mì paní v Los 
Angeles zeptala: „Co se stane s mými dìtmi?“, vìøím, že Pán 
naslouchal.

„Nejsi vítaný“

NEPØÍLIŠ DALEKO OD naší církve na Jeffersonovì a Trout-
manovì ulici se nachází jedna z nejnebezpeènìjších oblastí 
Brooklynu. Prodej drog a prostituce zde pøímo bují. Nauèil 
jsem se pøežít v tvrdém prostøedí. Avšak tato oblast se nachází 
daleko za tím, co bychom pøipustili, že je vùbec možné.

Jednou veèer jsem v této oblasti byl s nìkolika svými spo-
lupracovníky. Nìkolik „žen na ulici“ si uvìdomilo, že jsme 
z Metro Church. Zaèali jsme s nimi mluvit o Ježíši a jedna 
z žen øekla: „Už jsme toho udìlali pøespøíliš. Bùh nám nemùže 
odpustit.“

Její pøítelkynì øekla: „Proè bychom mìly jít do církve? Už 
pro nás není žádná nadìje.“

Mohli jste v jejich oèích vidìt, že skuteènì vìøí tomu, že zašly 
pøíliš daleko, aby jim mohlo být odpuštìno. Ještì smutnìjší 
je to, že existují køes�ané, kteøí pøemýšlí stejnì o nìkterých 
lidech kolem sebe.

V nedìli veèer jsem v Oklahomì dorazil na shromáždìní 
církve, kde jsem mìl kázat, o nìco døíve. Stál jsem vzadu v sále 
a naslouchal jsem zkoušce sboru. Dveøe za mnou se otevøely a 
vešel muž, který byl pøinejmenším neupravený. Jestli tenhle 
není bezdomovec, tak už nikdo, pomyslel jsem si. Vypadal jako 
nìkteøí z lidí, kterým sloužíme v New Yorku.

Muž vzal svùj malý ba�oh, položil jej na lavici a sedl si.
Okamžitì se v sále objevil uvadìè a zaèal s návštìvníkem 

mluvit. Muž si posbíral své vìci a vyšel ven. Podivil jsem se 
tomu, chtìl jsem zjistit, co se stalo, proto jsem šel za uvadìèem 
a zeptal jsem se ho: „Cos øekl tomu muži?“
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„Øekl jsem mu, že lidé jako on nemají na naše shromáždìní 
pøístup.“

Když jsem byl mladší hrával jsem malou hru. Když jsem mìl 
nìkde kázat, vypadalo to, jako bych vždy schválnì pøijel tìsnì 
po zaèátku shromáždìní. Nikdy jsem to nezamýšlel, prostì se 
to tak dìlo. Odložil jsem ve vstupní hale svùj kufr a dvì nebo 
tøi minuty jsem se procházel kolem stále obleèený ve svém ces-
tovním obleèení – džínách, trièku a teniskách.

A zjistil jsem toto. Když jsem byl obleèený ve starém obleèení 
a vypadal jako nikdo, jen zøídkakdy se stalo, že by mi nìkdo 
potøásl rukou nebo mì uvítal v církvi. Poté, když jsem našel 
místo, kde jsem si oblékl oblek a vzal si kravatu, lidé mì zaèali 
poznávat jako hostujícího kazatele. „Bùh vás požehnej,“ øíkali, 
„to je dobøe, že jste dnes pøijel.“

Jediná vìc, která se zmìnila, byla, že jsem se pøevlékl. 
Tím jsem se pro nì stal pøijatelný. V džínách a v trièku 
mluvím stejnì, chodím stejnì a jednám stejnì. Avšak protože 
jsem nevypadal jako nìkdo, s kým by chtìli být, nebyl jsem 
vítaný.

Co Bùh vidí

UŽ JSTE NÌKDY pøemýšleli o tom, jaké by to bylo, kdyby vás 
nìkdo nenávidìl kvùli barvì kùže? Mohu vám o tom nìco øíci 
z vlastní zkušenosti, protože jsem jeden z mála bìlochù žijících 
v mé oblasti. Když jsem se poprvé pøestìhoval do Bushwicku, 
nebyla to legrace. Lidé na mì plivali, nadávali mi a nazývali 
mì všemi možnými jmény.

Pøedsudky pøicházejí v mnoha formách. Po letech stráve-
ných v ghetu jsem se na nì stal citlivý a rozumím tlakùm, 
které je zpùsobují. Mohu se ztotožnit s dítìtem, které se 
„odlišuje“, které je proklínáno a zesmìšòováno kvùli kulturní 
propasti. Není lehké být malým dítìtem a nemoci pochopit 
nebo vysvìtlit, proè tì lidé nemají rádi.

Každý týden jsem na rùzných místech zemì a vidím všude 
lidi, kteøí se stahují do svých „sušenkových“ skupinek. Cítí se 
dobøe jen s lidmi, kteøí jsou stejní jako oni a rychle odsuzují ty, 
kteøí nedosahují jejich standardy.
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Kdybychom se rozhodli mít v Brooklynu církev pro lidi, kteøí 
jsou „dostateènì dobøí“, naše dveøe by se nikdy neotevøely. 
Avšak dìkuji Bohu, že naše pódium je prosáklé slzami tìch, 
kteøí Jej viditelnì potøebují nejvíce.

Minulý rok zemøelo na AIDS asi tucet lidí z našeho sboru 
dospìlých. Vidìli jsme je, jak je virus pomalu nièil. Jeden HIV 
pozitivní muž mi pøed tím, než jsme mu vystrojili pohøeb, øekl: 
„Pastore Bille, pøišel jsem do patnácti jiných církví v Brook-
lynu. Vždycky, když zjistili, že mám AIDS, požádali mì, abych 
odešel.“ Poté dodal: „Vy jste jediní, kteøí mì pøijali mezi sebe.“

Možná mi nìco uniká, ale myslím si, že to má tak církev 
dìlat.

Hladové a plaèící

KDYŽ KAŽDÝ TÝDEN navštìvujeme dìti, ve vìtších domech 
vìtšinou jedeme výtahem až nahoru a poté jdeme dolù po 
návštìvách. Jeden dùm je vysoký patnáct pater, a když 
jsem dorazil do dvanáctého, uslyšel jsem dìtský pláè.

Bylo to patro, kde bydlel jeden z našich spolupracovníkù 
a malý chlapec – jeden z tìch, kteøí se mnou jezdili každý 
týden autobusem – sedìl pøede dveømi svého bytu a èekal na 
maminku, až se vrátí domù.

Bylo asi 16:30 a škola skonèila pøed malou chvílí.
„Proè pláèeš?“ zeptal jsem se. Nikdo jiný tam nebyl a nebyla 

to dobrá situace.
„Moje maminka není doma a dnes mi neudìlala obìd. Nic 

jsem nejedl a mám hlad. Nevím, co mám dìlat.“
Vzal jsem jej s sebou do pizzerie a koupil jsem mu kousek 

pizzy a limonádu. Zùstal se mnou po zbytek dne, prošel se 
mnou všemi návštìvami a poté jsme se navrátili do církve. 
Chlapec mì následoval jako stín.

Každých pár minut jsme vytáèeli èíslo jeho bytu, abychom vìdìli, 
jestli se jeho maminka vrátila domù. Bylo asi jedenáct hodin 
v noci, když se nám ji koneènì podaøilo zastihnout doma. Když 
jsme chlapce doprovodili domù, matka neøekla ani „dìkuji vám“ a 
neprojevila ani malý kousek zájmu o chlapce. Místo toho jej proklí-
nala a dala mu facku za to, že upoutal pozornost na její hloupost.
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Co udìláš, když dítì pláèe? Uvìdomíš si, že se o nì nìkdo 
musí postarat.

Jeden muž v Jižním Bronxu se mi snažil vysvìtlit, proè se 
jeho nádherné sousedství promìnilo v dìjištì temného gheta. 
„Nikdo už se o nic nestará,“ øekl. „Bylo to tady nádherné místo. 
Potom se sem vplížila apatie a už se to nikdy nezmìnilo.“ 

Apatie je nakažlivou nemocí, která se rychle šíøí a mùže 
zabít vše, co se jí objeví v cestì – nejenom budovy, ale celé 
rodiny. Není to omezeno pouze na gheto. Stejnou vìc najdete 
na pøedmìstích, ve školách a v církvích.

Když se lidé zaènou starat sami o sebe více než o lidi kolem 
sebe, spoleènost se zaène rozpadat. 

Znal jsem dobøe jednoho služebníka, který nedávno zemøel. 
Co si ale budu vždycky pamatovat, byla otázka, kterou mìl 
vyvìšenou na církevní nástìnce. Pod obrázkem malého 
chlapce, který se držel za ruku s malou holèièkou, byl nápis: 
„Kolik stojí zachránit dítì?“

Èím déle žiji, tím více si uvìdomuji, že zasažení dítìte se 
nedá mìøit v dolarech a v centech. Zachránit chlapce a dìvèe 
mùžeme pouze tak, že jim dáme èást svého života.

Divíme se, proè v národì, který byl tak hojnì požehnaný, 
se najde tolik lidí, kteøí potøebují tak zoufale, aby jim nìkdo 
pomohl. Je tìžké pochopit, jak je možné, že zemì s více než ètyøi 
sty tisíci církvemi upadla do takového morálního úpadku.

Co se stalo s reformací, která zaèala, když Martin Luther 
pøibil svých devadesát pìt tezí na dveøe Wittenburgského 
kostela? Co se stalo s probuzením, které pøišlo skrze ohnivá 
kázání Johna a Charlese Wesleyho? Proè je v denominacích, 
které vyšly z tìchto hnutí, jen pár církví, které získávají duše?

Když se køes�ané pøestanou starat o druhé, církev zaène 
umírat. Organizace se nestarají, lidé o to ménì. Sbor, jehož 
hlavním zámìrem se stane vlastní pohodlí a tradice, brzy 
ztratí smysl pro svoji existenci. Proto dnešní evangelikální 
církve musí udržovat svoji horlivost pro získávání duší. To je 
jediná nadìje pro církev.

Církevní èasopisy a transparenty hlásají: „Milujeme tì.“ 
Avšak dovnitø se nemilosrdnì vkradl postoj: „Milujeme tì, ale 
jen si nesedej vedle mì.“
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Když se vybírají sbírky na misii, mnozí lidé na nì reagují jen 
z pocitu viny. Je mnohem jednodušší dát dolar do košíku, než 
se skuteènì fyzicky zapojit do služby.

Mahatma Gandhi, známý vùdce Indie, øekl pøed svou smrtí: 
„Jediná vìc, která mi kdy zabránila stát se køes�anem, byli 
køes�ané samotní.“ Smutné, že? Smutné, protože je to pravda.

Nastává èas, kdy musíme pøestat hledìt do zrcadla naší 
vnìjší masky a naší osobnosti. Místo toho potøebujeme požádat 
Boha, aby svùj reflektor zamìøil pøímo do našeho srdce. 
Musíme provìøit své motivy pro službu. Toužíme po nìjakém 
uznání, nebo se skuteènì staráme o duše kolem nás?

Pán nás nežádá, abychom osobnì zachránili celý svìt. 
Mnohem víc se zajímá o to, že se zaèneme starat o nìkoho, kdo 
potøebuje naši lásku. Nepøišli jsme do gheta, aby nám nìkdo 
sloužil, ale abychom zde sloužili.

Zpùsobí to nìjakou zmìnu?

V AUSTRÁLII EXISTUJE pláž, kam v urèitý èas každého roku 
moøe vyplavuje na bøeh tisíce hvìzdic. Nejèastìji v noci za 
vysokého pøílivu je veliká vlna vynese tak daleko, že je další 
vlna nemùže zanést zpìt. Když pak svítí slunce, hvìzdice 
pomalu usychají a umírají.

Jednou ráno vyšel z hotelu nìjaký turista, aby si zabìhal. 
Dole na pláži si všiml malého chlapce, jak bere schnoucí hvìz-
dice a hází je zpìt do moøe. Avšak kam oko dohlédlo, ležely na 
pobøeží tisíce a tisíce hynoucích hvìzdic.

Muž pøibìhl ke chlapci a øekl: „Vím, co dìláš a myslím, že 
vím proè to dìláš, ale zde jsou míle a míle pláží plných hvìzdic. 
Opravdu si myslíš, že to, co dìláš nìjak pomùže?“

Chlapec øekl: „Nevím, ale myslím, že této hvìzdici to pomùže.“
A vzal další hvìzdici a hodil ji do moøe.
Pán hledá po celé zemi lidi, kteøí budou jako tento malý 

chlapec, který se staral dost na to, aby sloužil jednotlivci 
v urèitý moment. Takoví lidé jsou zvláštní v Jeho oèích.

Zamysleme se nad tím, co Ježíš øekl o svém pøíchodu. „Až 
pøijde Syn èlovìka ve své slávì a všichni andìlé s ním, posadí 
se na trùnu své slávy a budou pøed nìho shromáždìny všechny 
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národy. I oddìlí jedny od druhých, jako pastýø oddìluje ovce 
od kozlù, ovce postaví po pravici a kozly po levici“ (Mat. 25:
31-33).

Na základì èeho budou rozdìleni? „Tehdy král øekne tìm po 
pravici: „Pojïte, požehnaní mého Otce, ujmìte se království, 
které je vám pøipraveno od založení svìta. Nebo� jsem hladovìl 
a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na 
cestách a ujali jste se mì, byl jsem nahý a oblékli jste mì, byl 
jsem nemocen a navštívili jste mì, byl jsem ve vìzení a pøišli 
jste za mnou“ (v. 34-36).

Písmo nám øíká, co Mu spravedliví odpoví: „Pane, kdy jsme 
tì vidìli hladového a nasytili jsme tì nebo žíznivého a dali 
jsme ti pít? Kdy jsme tì vidìli jako pocestného a ujali jsme se 
tì nebo nahého a oblékli jsme tì? Kdy jsme tì vidìli nemoc-
ného nebo ve vìzení a pøišli jsme za tebou? (v. 37-39)

Pán jim odpoví: „Amen, pravím vám, cokoli jste uèinili jednomu 
z tìchto mých nepatrných bratøí, mnì jste uèinili.“ Potom øekne 
tìm na levici: „Jdìte ode mne, prokletí, do vìèného ohnì, pøipra-
veného ïáblu a jeho andìlùm! Hladovìl jsem a nedali jste mi jíst, 
žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste 
se mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mne, byl jsem nemocen a ve 
vìzení a nenavštívili jste mì“ (40-43).

Tehdy odpoví i oni: „Pane, kdy jsme tì vidìli hladového, 
žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vìzení 
a neposloužili jsme ti?“ On jim odpoví: „Amen, pravím vám, 
cokoliv jste neuèinili jednomu z tìchto nepatrných, ani mnì 
jste neuèinili.“ A pùjdou do vìèných muk, ale spravedliví do 
vìèného života“ (v. 44-46).

„Sehnal jsem osmdesát ètyøi centù“

NAŠI NEDÌLNÍ ŠKOLU navštìvuje jeden malý chlapec, který 
žije blízko církve. Jeho maminka je závislá na drogách a èasto 
ji vidíme postávat pøed obchodem s potravinami, který je pøes 
ulici naproti církve. 

Nìkolik týdnù pøed svými desátými narozeninami se zaèal 
ptát èlenù našeho týmu: „Myslíte, že byste pro mì mohli uspo-
øádat oslavu, až mi bude deset?“
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Tento chlapec nikdy ve svém životì neslavil narozeniny 
a teï nemyslel na nic jiného. Jednou odpoledne pøišel do naší 
kanceláøe a mluvil s jedním z našich vedoucích. „Podívej se na 
tohle,“ øekl a vysypal na stùl hrst mincí. „Sehnal jsem osm-
desát ètyøi centù. Bude to dost na to, abych mohl mít oslavu 
zde v kanceláøi?“

Našemu pracovníkovi øekl, že na ulicích shromažïoval mince 
nìkolik týdnù.

Koupili jsme nìjaké sušenky, udìlali džus a pár sendvièù na 
oslavu. Dokonce jsme na zeï povìsili nìjaké ozdoby a zpívali 
„Happy Birthday“.V té dobì procházelo nìkolik našich pra-
covníkù ve svých životech tìžkým obdobím. Bylo by pro nì 
mnohem jednodušší øíci: „Nemùžeme to udìlat. Nemáme èas. 
Je to hloupé. Jestliže to nemùžeme udìlat poøádnì, bude lepší, 
když neudìláme vùbec nic.“

Bìhem oslavy jsem si všiml, že nìkteøí z nich mìli slzy 
v oèích, když vidìli, jak mnoho to pro toho malého chlapce zna-
mená.

Pozdìji toho dne jsem se zeptal onoho vedoucího: „Proè ses 
rozhodl uspoøádat oslavu?“

Øekl: „Nìkdo musí nìco udìlat.“
Nìkdo nìco udìlal.
Nìkdo se postaral.
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Zamìstnanci Metro Church berou evangelium na ulice 
dodávkami, které jsou speciálnì upravené, aby mohly být 
rychle promìnìny v jevištì, a které obsahují zvukový systém 
a všechno, co je potøeba k tomu, aby bylo pøedáno poselství.



KAPITOLA DESET

Nejvíce vzrušující 
hodina týdne

PROÈ KLESÁ NÁVŠTÌVNOST nedìlní školy?“ zeptal jsem 
se jednoho pastora v Illinois. Nebyl prvním køes�anským 
vedoucím, kterého jsem se kdy zeptal. Bìhem nìkolika 

uplynulých let jsem tuto otázku položil stovkám køes�anských 
uèitelù a církevních vedoucích. Chtìl jsem znát dùvod drama-
-tického poklesu docházky v nedìlních školách. Zjistil jsem 
toto:

Množství dùvodù pro nízkou docházku se dá shrnout v zá-
vìru, že naši lidé už nejsou zamìøeni na získávání duší. 

Je to pravda pro státní, evangelické a dokonce pro mnohé 
charizmatické církve. Rostoucí nedìlní škola vyžaduje sebe-
vydání, co se týèe èasu a energie k zasažení dìtí, které jsou 
za hranicemi èlenù sboru. Mnoho církví bojovalo vnitøní bitvu 
mezi tím, zda budou sloužit uzavøené skupinì rodin nebo se 
agresívnì vztahovat k novým lidem. Naneštìstí zástup tìch, 
kdo pøemýšlejí: „Jsme spokojení tak, jak jsme – my ètyøi 
a nikdo jiný“ již zvítìzil v mnoha takových šarvátkách a pas-
toøi, kteøí chtìli získávat duše, museli odejít pryè. 

Druhý dùvod pro klesající poèty je, že vyuèování nejsou zají-
mavá.

Nemùžeme už oèekávat, že pozornost mladých lidí získáme 
nudným hodinovým vyuèováním na téma, které je na hony 
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vzdáleno od jejich života. To se nestane. 
Dnešní dìti jsou generace videa, zvyklá na programy, kde 

se vše rychle pohybuje – od Sesame street až po Robo – Cops. 
Hudební videa se skládají z jednu dvì nebo tøi sekundy dlou-
hých støihù. Bum. Bum. Bum.

Netvrdím, že musíme nutnì konkurovat produkci, jejíž 
vytvoøení stojí miliony dolarù. Avšak vìøím, že musíme zaèít 
mít zajímavé obojí – jak obsah, tak prezentaci vyuèování. To 
znamená, že musíme zaèít být tvoøiví. Vìtšina uèitelù by byla 
pøekvapena, kdyby zadala provedení lekce na pøíští týden pìti 
žákùm, kteøí by si mìli pøipravit vlastní tøíminutovou prezen-
taci na dané téma. Nejenom, že budou donuceni se lekci nauèit 
podle materiálù, ale získají také pozornost celé tøídy. 

Dnešní mladí lidé jednají s otázkami a vìcmi, o kterých se 
nám nikdy nesnilo, že by mohly být pøedmìtem jejich roz-
hovorù. Mohou mít otázky typu: „Kdy se dítì stává dítìtem? 
Pøi poèetí? Po dvou mìsících? Po narození?“ Žáci prvních tøíd 
v New Yorku se zaèínají ptát na životní styl homosexuálù a 
lesbièek – jestli je to jen „jiný zpùsob lásky“. 

Již ve velice mladém vìku je naše víra vyzývána – ve ško-
lách, médiích a v rozhovorech s druhými lidmi. Mladí lidé 
chtìjí vìdìt, co církev øíká o rozvodech, AIDS a množství 
jiných problémù souèasnosti.

Dnešní dìti si dìlají starosti s problémy, které jsme si ještì pøed 
nìkolika lety nedokázali ani pøedstavit. Zde je jeden pøíklad.

V Brooklynu nìkteøí starší dospívající dávali práškový 
kokain na zadní stranu lízacích dìtských samolepek, které pak 
vkládali do dìtských knih.

Malé dìti, které si tyto knihy kupovaly, byly náhle pøevá-
ženy do Wyckoffu a Woodhulu – nemocnicích v naší oblasti. 
Dìti byly vyèerpané a mìly rozlièné zdravotní problémy. 
Nakonec se zjistil koøen tìchto problémù a mladící, kteøí to vše 
zpùsobili, byli zadrženi.

Když jsem byl dítìtem, tak jsem s takovými problémy jednat 
nemusel. Avšak v Metro Church èelíme tìmto skuteènostem 
každý den.

V naší oblasti se dívky ve vìku jedenácti a dvanácti let stá-
vají sexuálnì aktivní a mají dìti. Jsou to dìti, které mají dìti. 

132

Èí je tohle dítì?



Rodièe si neví rady se svými dcerami – o to více, když pøinesou 
domù další dítì. Neexistují pro to žádné manuály nebo smìr-
nice.

Snažíme se pøesvìdèit sami sebe, že jsme nìèím zajímaví, 
ale nejsme. Ve vìtšinì církví neustále odpovídáme na otázky, 
na které se dokonce nikdo ani neptá. Vyuèovací materiál, který 
používáme v naší službì byl kritizován za to, že obsahuje pøí-
bìhy, které jsou nìkdy násilné a nìkdy nemají dokonce ani 
dobrý konec. Je to jen realita. 

Zde je jiná èastá odpovìï na moji otázku, proè klesá 
docházka v nedìlních školách: „Neexistuje žádné dlouhodobé 
plánování,“ jak mi øekl jeden uèitel z Clevelandu. „Máme sice 
nedìlní školy, ale nemáme ani vzdìlávací, ani duchovní cíl.“

Mnoho lidí je jako povìstný fanatik, který øekl: „Ztratil jsem 
cestu, ale zdvojnásobil jsem rychlost.“ Chceme uspìt v našich 
snahách, avšak nevíme, kam chceme dojít. Natož abychom 
vìdìli, jak se tam máme dostat.

Skuteènost, že návštìvnost nedìlních škol klesá, by nemìla 
být žádnou výmluvou pro to, abychom zmenšovali svou snahu 
pøinést poselství Ježíše Krista mladým lidem. Mùžeme vy-jme-
novat všechny možné dùvody a výmluvy, avšak pravdou 
zùstává, že dìti zoufale potøebují morální, etický a duchovní 
trénink, jako základ pro své životy.

Mùže být v církvi legrace?

OPAKOVANÌ JSEM DOTAZOVÁN: „Když klesá docházka v ne-
dìlních školách, jakto že Metro Church tento trend zvrátila? 
Proè tak rychle rostete?“

Existuje pro to mnoho dùvodù, ale jeden je jasný. Vìøíme, 
že nedìlní škola by mìla být a mùže být tou nejvíce vzrušující 
hodinou týdne.

Není dùležité, kdy nebo kde se sejdete. Nemusí to být v ne-
dìli, ani ne v církevní budovì. Mnohem dùležitìjší je pøíprava, 
kterou vìnujete tomu, aby byla každá lekce tak dobrá, jak to 
jen jde.

Zasáhli jsme tisíce dìtí, které nevìdìly nic o Ježíši a nikdy 
pøed tím neslyšely název „nedìlní škola“. Museli jsme zaèít od 
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základù a na nich budovat dále. 
Nìkdo se mì zeptal: „Bille, proè své lekce nenazýváš sobotní 

školou, když je máš v sobotu?“ 
 Vìøím, že nedìlní škola je všeobecný termín, který má 

duchovní význam a náleží k církvi. Naše poulièní nedìlní školy 
fungují uprostøed týdne a ti, kdo je navštìvují, si nedìlají sta-
rosti s tím, jaký je zrovna den – ví jen, že to je vzrušující místo, 
kde chtìjí být.

Existuje pádný dùvod, proè dìti v naší oblasti poèítají 
hodiny, dokud nepøijede autobus. Vìdí, že co uslyší a uvidí 
v pøíští hodinì a pùl, bude to nejlepší z celého týdne. 

Nesnažím se omlouvat svoji víru, že v nedìlní škole by mìla 
být legrace. Proè by mladí lidé mìli vyrùstat s pøedstavou, že 
církev je nìco nudného? K tomuto závìru dojdou jen tehdy, 
když to tam je mdlé a bez života.

Evangelium pøedstavujeme v podnìtné, èasto „elektrizující“ 
atmosféøe. Je to legrace, avšak stále je to církev. Když pøijde 
èas na kázání, dìti jsou potichu a jsou vnímavé. Jsme si také 
vìdomi omezení, co se týèe jejich schopnosti udržet pozornost. 
Proto peèlivì volíme slova a zamìøujeme se na to, aby pøedmìt 
týdne mìl na dìti maximální vliv. Vezmeme vždy jeden hlavní 
pøedmìt a ilustrujeme jej pìti nebo šesti rùznými zpùsoby. 
Øíkáme tu stejnou vìc, jen ji ukazujeme rùznými zpùsoby.

Mùžeš øíci: „Naše církev je malá. Je pro nás nemožné, aby-
chom mìli stejný program jako vy.“

Netvrdím, že potøebuješ videoprojektor s úhlopøíèkou sedm 
metrù a živou kapelu, abys získal pozornost dìtí. Všechno je 
relativní. Udìlat z nedìlní školy nejvíce vzrušující hodinu ve 
tvém sboru záleží na tom, co v souèasné dobì prezentujete. 
Pøedstavení jen jedné postavy v kostýmu pøíští týden mùže 
zapálit jiskru, která vám dá prùlom. Moje poøadaèe jsou napl-
nìny dopisy od uèitelù nedìlních škol v malých církvích, kteøí 
mi napsali, jak byly jejich programy znovu obživeny.

„Nehraj si kolem“

V METRO CHURCH každý týden stavíme lekci na jednoduchém 
tématu nebo principu. Dìláme to nejlepší, abychom vzali jeden 
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pøedmìt a podali ho tak, aby to každý pochopil. Naším zámìrem je 
udìlat aplikaci tak jasnou, že ji dìti budou moci uplatnit ve svých 
životech a nikdy ji nezapomenou. Dám vám pár pøíkladù. 

Pøed pár týdny bylo téma dne: „Nepøibližuj se ke høíchu.“
Na našem videoprojektoru jsme ukázali krátký klip z filmu 

o lvounech, kteøí si hráli na skalách blízko velryby. Najednou 
se velryba otoèila a spolkla jednoho legraci milujícího lvouna. 
Dokonce i potom, co se to stalo, ostatní lvouni pokraèovali ve 
vodních radovánkách v blízkosti velryby.

Bìhem filmu jsme øekli: „Dìti, pokud si hrajete s høíchem, 
obrátí se to proti vám.“

Potom jsme pøes projektor pustili hru „Pac – Man“ s malou 
obludou hltající vše, co se dostalo pøíliš blízko. Dìtem to došlo.

Ve svém poselství jsem mluvil o vìcech, které chytré dìti 
ulice znají velmi dobøe. Øekl jsem: „Budu vám vyprávìt o dvou 
chlapcích, kteøí si hráli na støechách èinžákù. Zaèali pøeska-
kovat z jedné budovy na druhou. Byla to legrace, ale potom to 
jeden z nich nezvládl. Spadl a zemøel.“

Dal jsem jim podobný pøíbìh dvou chlapcù, kteøí pøeska-
kovali mezi vagóny podzemní dráhy, až jeden z nich tragicky 
uklouzl a upadl.

Pak jsem mluvil o tom, co se stane mladým lidem, kteøí si 
myslí, že je dobré dodávat nebo prodávat drogy pro prodejce 
drog. Když jsem uzavíral modlitbou, požádal jsem dìti, aby 
po mì opakovaly: „Nechci si hrát v blízkosti høíchu. Nechci 
skonèit, jako lidé v mém bloku. Pomoz mi pamatovat si, co 
jsem dnes slyšel. Chci Ti být nablízku, Ježíši. Vím, žes za mì 
zemøel. Chci pro Tebe žít. Amen.“

Mohou to vidìt?

ABYCHOM ILUSTROVALI URÈITÝ pøedmìt, používáme vždy 
vizuální pomùcky. Osmdesát tøi procent všeho, co se uèíme, 
pøijímáme zrakem. Dìti musejí vidìt to, co jim øíkáš. Mùžeš 
pozvednout dvì sklenice naplnìné èirou kapalinou a øíci: 
„Vypadají úplnì stejnì, avšak jedna obsahuje vodu a druhá je 
naplnìna octem. Takto se tì Satan snaží podvést.“ Pøi tématu, 
kdy jsme mluvili o Noemovì arše, jsme získali jejich pozornost 
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ilustracemi želv Ninja.
Vyprodukovali jsme stovky krátkých scének – jako tøeba 

„G.I. Joel“, vycházející ze starozákonního proroka.
Každý týden chci, aby si dìvèata a chlapci pøedstavili 

téma a zapamatovali si je. Lekce není postavena na tøech 
nebo ètyøech bodech – jen na jednom. Kromì týdenních pøed-
mìtù vyuèování máme všeobecná témata, která používáme 
po nìkolik týdnù. Jedna série se jmenovala „Život pod kon-
strukcí“. Pódium vypadalo jako rozestavìná budova. Pracovníci 
mìli nasazené stavbaøské pøilby. Jeden týden byl dùležitý bod 
poselství ilustrován pøestavìním slov napsaných na velkých 
kartónových bednách, které pøedstavovaly bloky budovy.

Èasto dáváme odmìnu dìtem, které jako první zopakují 
slovo od slova název tématu z minulého týdne.

„O èem byla lekce minulý týden?“ zeptám se.
Malý chlapec nebo dívka pøibìhne k mikrofonu a øekne: „Co 

krmíš, poroste, a co nekrmíš, zemøe.“
„To je správnì! Výbornì!“ A dáme dítìti malý dárek. Tomu 

se øíká pozitivní motivace.
Každý týden je zde nìco nového.
Jsou zde soutìže, závody, biblické kvízy a verše na zapamato-

vání. 
Ve zvláštní dny, jako jsou Velikonoce nebo Díkùvzdání, spo-

jíme téma s oslavami.Vloni jsme na Den matek vytiskli speciální 
pøání z Metro Church, které si každé dítì odneslo domù.

Moje poselství pro ten den bylo zamìøeno na téma, že bychom 
svoji matku mìli milovat nezávisle na jejím jednání. „Milujte, 
co je dobré, nevìnujte pozornost tomu, co je špatné a snažte se, 
jak je to jen možné, vést svoji maminku k Ježíši.“

Po lekci si jeden spolupracovník všiml malé plaèící dívenky. 
Dívka plakala, protože její maminka byla právì tehdy zastøe-
lena – a neznala Ježíše.

Náš pracovník vìnoval ten den oné dívence speciální péèi 
a lásku.

Nezávisle na tématu je osnova poselství èasto stejná:

1. Takový je Ježíš.
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2. Takový je ïábel.
3. Proè tohle mìsto vypadá tak, jak vypadá, a proè lidé 

ve tvém domì dìlají to, co dìlají.
4. Pokud chceš být jako oni, je to tvoje vìc. Jestliže 

nechceš, zde je to, co mùžeš udìlat: Pøijmi Ježíše 
jako svého Spasitele a dovol mu, aby ve tvém životì 
nìco udìlal.

Dìláme to znovu a znovu, týden za týdnem.
V naší prezentaci evangelia zdùrazòujeme Boží lásku. Lidé, 

kteøí žijí v naší oblasti, nepotøebují, abychom jim øíkali, že žijí 
v høíchu. Jsou dost chytøí na to, aby to vìdìli. Potøebují však 
nìkoho, kdo jim øekne: „Nezávisle na tom, co jste udìlali, vás 
Pán miluje a je pøipraven vám odpustit.“

Ne všechny lekce jsou zcela duchovního rázu. Mnoho 
z tìchto dìtí se nikdy nenauèilo základním životním hod-
notám. Prezentovali jsme lekce, které vyuèovaly o základech 
etiky práce, jak èíst a psát, jak komunikovat a být spoleèensky 
pøijatelný – vèetnì toho, jak se mají umývat.

Je také dùležité, aby mladí lidé vìdìli, že hodnoty jak církve, 
tak i státu jsou založeny na Božím slovì. Deset pøikázání 
a Zlatý zákon nejsou jen nìjaká slova z historie, ale musejí se 
uplatòovat každý den. 

Životní lekce by mìly být vyuèovány od útlého mládí. Mám 
rád knihu Roberta Fulghuma „Vše, co jsem kdy potøeboval 
vìdìt, jsem se nauèil ve školce.“ Zde jsme se nauèili dìlit se 
s ostatními. Hrát férovì. Nezraòovat lidi kolem. Vrátit vìci 
tam, kde jsme je našli – a ještì mnohem více.

Snažíme se dìtem vtisknout tuto pøedstavu: Nechceš být 
takový, jako je každý, koho vidíš kolem. Nemusíš stále jen pro-
hrávat. Mùžeš dokonèit cokoliv, k èemu jsi pøiložil své srdce. 
Øíkáme jim, že Ježíš je ten, kdo to umožnil. „Pán bude s tebou, 
když tam nebude nikdo jiný.“

Modly dneška

ŽIVÉ POSELSTVÍ MÙŽE mít obrovský vliv. Pamatuji si na 
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den, kdy jsme prezentovali jedno z deseti pøikázání – nebez-
peèí uctívání model. Chtìli jsme, aby dìti pochopili, že modly 
nejsou nìco, s èím jednali Izraelité pøed staletími, ale nìco, 
s èím se setkáváme dnes.

Uprostøed pódia jsme postavili veliký køíž. Pøed køížem 
kleèela skupina dospívajících a modlila se. Dìtem v sále jsem 
øekl: „Nìkdy existují vìci v našem životì, které se stanou mod-
lami – vìci, které dáme pøed Boha.“ 

Jeden po druhém mladí lidé vstávali a odcházeli za plentu, 
aby odtud pøinesli nìco, èemu dávají vìtší dùležitost než 
Pánu. 

První dívka si na pódium pøinesla televizi, postavila ji pøed 
køíž a klekla si pøed ni na kolena. Øekl jsem: „Dala televizi 
pøed Boha. Navštìvovala církev, ale když bylo v televizi nìco, 
co chtìla vidìt, v Božím domì jste ji nenašli.“

Další byl malý chlapec, kterýsi pøinesl plakát želv Ninja. To 
byla jeho modla. Povìsil jej na køíž.

Další dívka povìsila na køíž nìjaké módní obleèení. 
Když mladí lidé vidìli køíž pokrytý vìcmi, které byly dùležité 

pro jejich životy, udìlalo to na nì veliký dojem. Uvìdomili si, 
že to, co uctívali, se nelíbilo Pánu. Køíž nebyl na prvním místì 
v jejich životech.

V urèitý moment se zdálo, že poselství proniklo srdcem 
každého, kdo byl v místnosti. Bylo to, jako by nìkdo rozsvítil 
žárovku v nitru tìchto mladých lidí. To jsem já! uvìdomili si. 
Tohle dìlám!

Najednou místnost naplnil duch pomazání. Mohls cítit Boží 
pøítomnost a moc usvìdèení. Pán mluvil pøímo ke stovkám 
mladých lidí a jejich životy se zmìnily. Nyní mluvíme o nedìlní 
škole – ne o nìjakém probuzení.

Z mnoha dùvodù musí návštìvníci stát v zadní èásti našeho 
sálu, pokud se chtìjí podívat na naše shromáždìní. Chtìli 
bychom být schopni jim nabídnout židle, ale ty jsou rezervo-
vány pro naše nejdùležitìjší hosty – dìti z našich oblastí.

Návštìvníci pøijíždìjí z celého svìta. Otázka, na kterou se 
nejvíce ptají, zní: „Jak to vše mùžete poøád zvládat?“ Mohou 
vidìt energii, kterou vynakládáme na jedinou hodinu nedìlní 
školy.
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Tato služba je velmi fyzicky nároèná – tìžká, špinavá, upo-
cená, práce rukou. Je to velice vyèerpávající, jak psychicky tak 
fyzicky. Pracovníci celý týden nesedí, neostøí si tužky a nepøe-
nášejí papíry z místa na místo. Autobusy musejí být uklizeny, 
musejí se pøipravit pomùcky a navštívit domovy.

Odkud bereme motivaci a energii pro každý den? Èím déle 
jsme do služby zapojeni, tím více si uvìdomujeme, jak moc jsou 
na nás dìti závislé, co se týèe jejich budoucnosti. Když den 
za dnem vidíš výsledky své služby, zpùsobí to, že budeš chtít 
zdvojnásobit nebo ztrojnásobit svùj výkon. Avšak i kdybychom 
nevidìli žádné výsledky, skuteèným dùvodem je sebevydání. 
Nesmíš si pøipustit, že bys nìkdy skonèil. Nemùžeš. Pokud 
vytrváš tehdy, kdy se vìci zdají být tìžší, dosáhneš toho. To je 
lidská pøirozenost. 

Na semináøích, které poøádám po celé zemi, se mì lidé ptají: 
„Pokud bys mi chtìl dát nìjaká doporuèení k tomu, abych mohl 
vstoupit do takové služby, jaká by byla?“

Zde je deset základních principù rozvíjení charakteru, na 
které jsem pøišel, vìtšinou tìžce, bìhem let služby.

Princip è. 1.: Stavìj na svých silných stránkách.
Když jsem byl mladý, lidé mi øíkali: „Bille, musíš se zdoko-

-nalit ve svých slabých stránkách.“
Snažil jsem se vyhovìt jejich doporuèení, avšak zdálo se, 

že to nefunguje. Zaèal jsem mít nepatrný posun kupøedu 
v nìkolika oblastech, ale žádný velký posun do mého života 
nepøicházel. Všechen svùj èas jsem byl pøespøíliš zamìstnán 
vìcmi, které nebyly v mém životì v poøádku.

Jednoho dne jsem nalezl svoji silnou stránku – schopnost 
komunikovat s mladými lidmi. Když jsem se zamìøil na to, co 
mi šlo nejlépe, zaèaly se dít veliké vìci.

Nejsem muž s pìti talenty. Nejsem dokonce ani muž se tøemi 
talenty. Vím to. Avšak mám nìkolik vìcí, které dìlám velice 
dobøe. Nedávno jsem øekl skupinì køes�anských uèitelù: „Co 
se týèe toho, co to znamená být uèitelem nedìlní školy, jsem 
pravdìpodobnì jedním z nejlepších.“

Možná že to zní trochu drze, avšak dùvod, proè jsem to øekl, 
byl, že jsem se peèlivì snažil, abych byl nejlepší. Druhé místo 
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není dostateènì dobré. Znamená to, že máme pøehlížet své 
chyby a nedostatky? Vùbec ne. Avšak musí existovat rovno-
váha. 

Vezmi si seznam talentù, které ti Bùh dal a udìlej si z tìchto 
možností odrazový mùstek. Potom najdi to, v èem máš nejvìtší 
sílu, a staò se svìtovým šampionem. Ano, mùžeš napravovat 
oblasti svého života, kde jsi slabý, avšak nemùžeš se stát 
vítìzem, když jsi pøíliš zamìstnaný svými chybami.

Mùžeš se spoléhat na své silné stránky tak moc, že se mùžeš 
doslova vymluvit z napravování oblastí, které mají být napra-
veny. Na druhé stranì mùžeš dovolit svým slabostem, aby tì 
pøipravily o všechnu motivaci.

Bavím se, když vidím mladé služebníky, kteøí se po doko-
nèení biblické školy pro pastory vrátí do svých sborù a snaží 
se napodobovat své uèitele. Nebude to fungovat. Ostatní lidé 
mají zvláštní talenty, které nebudeš nikdy mít. Avšak ty máš 
jedineèné schopnosti také.

Stále ještì vìøím, že nejvìtší nedìlní škola na svìtì bude 
teprve vybudována. Cítím, že nejvìtší tøída teprve bude vyuèo-
vána. Nìkdo nìkde povstane a postaví se této výzvì.

Princip è. 2.: Neobklopuj se blázny.
Pøísloví 14:7, 1:5 a 9:8 a stejnì tak každá kapitola knihy 

Tìžké rány nám objasòuje, do jakého druhu práce jsme všichni 
zapojeni a jakému druhu lidí se máme, pokud možno, vyhýbat.

Veliké nebezpeèí spoèívá v tom, že se obklopíme blázny. Pokud 
chceš dokonèit cokoliv v Božím království, nemùžeš si dovolit 
trávit všechen èas s takovými lidmi. Pøísloví 13:20 jasnì uka-
zuje, že to, jaké máš pøátele, mluví hodnì o tom, co jsi za èlovìka, 
a bude to jasnì èitelné pro každého ve tvém okolí.

Princip è. 3.: Být nìkým je mnohem dùležitìjší, než nìco dìlat.
V zaèátcích Yalské University, když již byla známa jako 

køes�anská univerzita, její prezident Timothy Dwight rozhodl, 
že škola potøebuje chemickou fakultu. Vìtšina velkých che-
mikù však byla stále v Evropì. 

Podíval se na výsledky svých studentù a nalezl mladého 
muže jménem Benjamin Sulliman. Byl studentem s vynika-
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jícími výsledky. Avšak více dùležité bylo, že byl èestný a mìl 
výborný charakter.

Prezident mu øekl: „Bene, chtìli bychom tì poslat na studia 
do Evropy, abys vystudoval chemii, vrátil se zpìt a vyuèoval 
zde chemii.“

Sulliman øekl: „Ale já o chemii nic nevím.“
Dwight øekl: „Na tom nezáleží. Vše, co potøebuješ vìdìt, se 

mùžeš nauèit. To záleží na studiu. Patøíš ke druhu lidí, které 
bychom u nás na škole chtìli vidìt vyuèovat.“

Kdo jsi, je mnohem, mnohem dùležitìjší než to, co mùžeš 
dìlat.

V den, kdy jsem mìl být ustanoven jako kazatel – v Syra-
cusech, New Yorku – jsem najednou zjistil, že mám problém. 
Veèer pøed tím mi v Brooklynu nìkdo z auta ukradl moje 
jediné boty.

Do kanceláøe oblastního superintendenta jsem tedy dorazil 
v obleku a kravatì – a v rozpadajících se teniskách.

Církevní úøedník mi potøásl rukou a poté jsem vidìl, jak jeho 
oèi spoèinuly na podlaze. Moje dlouhé vlasy byly dostateèným 
dùvodem pro potíže – a teï ještì tohle.

„Víš, Bille, že tvoje povìst jde pøed tebou,“ øekl.
„Ano, pane,“ odpovìdìl jsem, aniž bych pøíliš vìdìl, co tím 

myslí.
Poté se usmál a øekl: „Nezajímáme se pøespøíliš o to, co který 

èlovìk udìlal. Zajímáme se, jaký ten èlovìk je.“
Odpovìdìl jsem: „Co èlovìk udìlal, je pøímým dùsledkem 

toho, jaký je.“
Co se týèe znalostí, mohu kohokoli vyuèovat dovednosti a tech-

niky, které znám. Avšak neznamená to, že to ta osoba bude 
schopna dìlat stejným zpùsobem nebo že zvládne daný úkol.

Ze zkušenosti jsem se nauèil, že nejprve je potøeba najít 
èlovìka se správnými kvalitami a teprve pak mu dát poznání. 
Najdi nìkoho, do koho se vyplatí investovat. Poté do nìj 
investuj. Proto vìøím, že by uèitelé nedìlních škol mìli neu-
stále hledat mladé lidi, kteøí mají potenciál být vyjímeènými 
Božími muži nebo ženami. Potom by uèitelé mìli vìnovat èas 
na rozvíjení darù a talentù tìchto jedincù.

Mark Buntain, známý misionáø, žil ve stejném bytì v Kal-
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katì tøicet šest let. V Americe vìdìli nìkteøí o Buntainovy díky 
jeho povìsti. V Indii jej znali díky jeho charakteru.

Pøed lety jsem èetl zajímavé srovnání mezi povìstí a charak-
terem.

Povìst je to, jaký bys mìl být.
Charakter je to, jaký jsi.
Povìst je fotografie.
Charakter je tvoje tváø.
Povìst je to, co máš, když pøicházíš na nové místo.
Charakter je to, co máš, když odtud odcházíš.
Povìst se dá zjistit za hodinu.
Charakter nevychází najevo po léta.
Povìst se dá udìlat v okamžiku.
Charakter se buduje celý život.
Povìst roste jako houby.
Charakter roste jako dub.
Povìst se vytvoøí z jednoduché zprávy v novinách.
Charakter se vytvoøí z celoživotní døiny.
Povìst tì udìlá bohatým nebo chudým.
Charakter tì udìlá š�astným nebo neš�astným.
Povìst je to, co o tobì øíkají lidé nad tvým náhrobkem.
Charakter je to, co o tobì øíkají andìlé pøed Božím 
trùnem.

Princip è. 4.: „Dobré“ vždycky bylo a vždycky bude nepøítelem 
„nejlepšího“.

Výsledky studentských testù v Americe se zhoršují, protože 
se studenti radìji navzájem srovnávají, místo aby se snažili 
o své osobní zlepšení.

Žijeme v „dostateènì dobré“ spoleènosti. Pokud udìláme vše 
za „C“, je to dostateènì dobré.

V práci se lidé zajímají více o to, aby se zde udrželi a do-
stávali výplatu, než aby byli produktivní ve svém osobním 
rùstu. Vidìl jsem lidi, kteøí strávili více èasu tím, že se sna-
žili vy-hnout práci, kolik by jim zabralo, kdyby šli kupøedu 
a dokonèili úkol. Zvláštì ve službì. Je to absurdní. Úroveò 
– nevyboèovat z normálu, dokud to funguje – byla v naší zemi 
ustanovena velice pevnì. Takže od mladých kazatelù se oèe-
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kává, že si splní svùj pracovní rozvrh, pùjdou domù a budou se 
dívat na televizi – to je dostateènì dobré. Není!

Poznání je jako pyramida. Èím blíže vrcholu se dostáváte, 
èím více znáte, tím více jste si vìdomi toho, jak málo toho 
vlastnì znáte. Nakonec zamìøíte svoji pozornost na jeden 
osamocený pøedmìt a rozhodnete se, že být dobrý v této jedné 
oblasti není dostateèné. Rozhodnete se stát se nejlepšími.

Jako reprezentanti Krále králù, se každý musíme snažit být 
prvotøídní. Naším zámìrem by nemìlo stát se prùmìrnými 
lidmi, být jako všichni ostatní kolem nás, ale rùst.

Mùže být dobré mít úspìch v práci nebo prùmyslu, ale je 
mnohem lepší uspìt v životì. Je dobré navštìvovat církev, ale je 
mnohem lepší být znám jako muž nebo žena, která zná Pána.

Jako køes�ané bychom se nemìli spokojit s prùmìrností. 
Místo toho bychom mìli dát Bohu své nejlepší tak, že poslech-
neme Písmo: „Cokoli zaèneš dìlat svýma rukama, dìlej to vší 
svojí mocí…“ (Kazatel 9:10)

Princip è. 5.: Ve svém životì budeš veden v pamìti lidí jen pro 
dvì vìci: kvùli problémùm, které jsi vyøešil a kvùli problémùm, 
které jsi zpùsobil.

Pøál bych si, aby každý, kdo ète o tomto principu, si tuto vìc 
zapamatoval. Po dvaceti pìti letech služby, kdy jsem byl obklopen 
rùznými druhy køes�anských služeb a služebníkù, zvláštì tìmi, 
se kterými jsem úzce spolupracoval, a pokud nìkdo zmíní jejich 
jména okamžitì je, a� už vìdomì nebo podvìdomì, zaøadím do 
jedné z tìchto dvou kategorií. Okamžitì si vzpomenu, jestli byli 
velikou nebo malou podporou. Okamžitì se mi vybaví jejich postoje 
a jednání. Mohu si s jistotou vzpomenout, jestli to byli lidé, se kte-
rými jsem rád trávil èas nebo jestli vzali tolik mého èasu, že jsem je 
nerad vidìl pøicházet. Pokud víte, co tím myslím. Všichni budeme 
zapsáni v pamìti našich spolupracovníkù jedním z tìchto zpùsobù. 
Zpùsob, jakým se zapíšeš do jejich pamìti, rozhodneš ty sám.

Princip è. 6: Co se stane uvnitø tebe, je dùležitìjší než to, co se 
stane tobì.

Pøed nìkolika lety jsem kázal v Dallasu. Pastor mì vyzvedl 
na letišti a øekl mi, že musí zajít na naléhavou návštìvu pøed 
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tím, než mì doveze do hotelu. Jeden mladý pár právì náhle 
pøišel o své jednoroèní dítì.

Smrt malého dítìte je dost zlá, avšak stalo se to ke všemu 
pár dnù pøed vánocemi. Pøišli jsme do domu a nikdy neza-
pomenu na tu scénu. Lidé plakali, dárky pro mrtvé dítì byly 
stále pod stromkem. Pastor dìlal, co mohl, aby je utìšil, ale 
byla to opravdu tìžká situace.

Po pár letech jsem pøijel do stejné církve. Zeptal jsem se pas-
tora na mladý pár. Jeho odpovìï byla zajímavá.

„Po pohøbu,“ øekl mi, „se žena rozhodla, že svùj zármutek 
obrátí v požehnání. Každý den otevøela rubriku úmrtních 
oznámení v Dallas Times Herald.“ Pastor mi øekl, proè to 
dìlala. „Když se doèetla, že nìkde zemøelo malé dítì, jela do 
domu té rodiny a utìšovala je. Chápe to a mùže øíci vìci, které 
nemùže øíci nikdo jiný.

Výsledkem její služby bylo, že pro Krista získala rostoucí 
poèet matek. Byla obnovena, když si uvìdomila, že co se stane 
uvnitø tebe, je mnohem dùležitìjší než to, co se stane tobì. 
Místo, aby zahoøkla a otoèila se zády k Bohu, jako to udìlalo 
mnoho køes�anù, které znám, se rozhodla, že bude osobou, 
která bude pøinášet útìchu a utírat slzy ztrápených. Øekla: 
„Obrátím tuto tragédii ve vítìzství.“

V ghetech New Yorku a nyní i v jiných mìstech, pøedstavu-
jeme poselství, které promìòuje mladé lidi zevnitø – aby tak 
mohli vzdorovat silám, které se je každodennì snaží znièit.

Princip è. 7.: Nemùžeš opravit rozbitá vejce.
Jestli jsi udìlal chybu, musíš jít dále a pokraèovat v tom, co 

dìláš. Mohl bych vám vyprávìt pøíbìh za pøíbìhem o pasto-
rech, pracovnících, sekretáøkách, kteøí naprosto minuli Boží 
vùli, protože se stali obìtmi svých vlastních chyb. Lidé tì 
budou kritizovat, když udìláš chybu a existují dokonce lidé, 
kteøí èekají, až chybu udìláš, aby tì mohli zaèít kritizovat.

Musíš porozumìt tomu, že tvoji nepøátelé nejsou lidé. 
Jsou jen nástrojem našeho opravdového nepøítele, Satana. 
Naneštìstí není vìtšina z nich dost chytrá na to, aby si uvì-
domili, že byli použiti jako nástroj nepøítele. Když udìláš 
chybu, uvìdom si ji, naprav ji, pokud je to možné, omluv se, 
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pokud je to nezbytné, zjisti, proè se to stalo, pouè se z toho 
a jdi dál.

Nejvìtším pøínosem pro mì, jako mladého dospívajícího 
muže bylo, že mi mùj pastor dával právo dìlat chyby. Vìøil 
ve mì, mìl víru a pøesvìdèení – když jsem udìlal chybu, jeho 
dùvìra a pøesvìdèení byly vždy neochvìjné. Pokud ne, nikdy 
mi to nedal najevo. Mezi našimi spolupracovníky v New Yorku 
povzbuzuji lidi, aby šli dále, zkoušeli nové vìci a byli tvoøiví. 
Jestli nìco funguje, sláva Bohu – všichni tím jsme obohaceni. 
Pokud nìco nefunguje, potom zkusíme nìco jiného. Dítì Ruth 
nebylo jen domácím králem, bylo také stejnì tak dobøe doby-
vaèným králem.

Existuje poøekadlo, které používám, když hledám nové pra-
covníky, kteøí by zde v New Yorku pøežili. Vždycky øíkám: 
„Musíš políbit mnoho žab, než najdeš prince.“ Už jsem bìhem 
svého života políbil mnoho žab, avšak toto malé poøekadlo 
se mùže použít v mnoha stránkách naší služby. Pokud chceš 
nìco dokonèit, urèitì udìláš nìjaké chyby. Pokud skonèíš pro 
strach z toho, že budeš dìlat chyby, budeš to dìlat celý život.

Podívejte se na životopis Abrahama Lincolna.

Roku 1831 jeho podnik zkrachoval.
Roku 1832 nebyl zvolen do parlamentu.
Roku 1833 znovu zkrachoval.
Roku 1834 byl zvolen do parlamentu, ale

roku 1835 zemøela jeho milovaná manželka.
Roku 1836 se nervovì zhroutil.
Roku 1838 nebyl zvolen pøedsedou dolní snìmovny.
Roku 1840 byl poražen ve volbách.
Roku 1843 nebyl zvolen do kongresu.
Roku 1846 byl do kongresu zvolen, ale

roku 1848 musel z kongresu opìt odejít.
Roku 1855 nebyl zvolen do senátu.
Roku 1856 nebyl zvolen jako viceprezident.
Roku 1858 nebyl zvolen do senátu.
Roku 1860 se stal prezidentem.

Myslím, že Lincolnùv život to dobøe vystihuje. Nemùžeš 
vymazat porážky a existuje mnoho chyb, které se nedají 

145

Nejvíce vzrušující hodina týdne



napravit. Avšak vždy mùžeš pokraèovat v cestì. 
Cesta k dokonání díla je lemována mnoha svùdnými par-

kovišti. Nezastavuj se. Pamatuj si, že dokonce i když jsi na 
správné cestì, jestliže se zastavíš, prohraješ svùj bìh. 

Princip è. 8.: Když získáš nìco, cos nikdy nemìl, stáváš se zod-
povìdným za udìlání nìèeho, cos nikdy nedìlal.

Vždycky jsem udiven zpùsobem, jak tolik lidí odpovídá 
na to, když se zaène rozrùstat jejich služba. Bùh jim žehná, 
navážou nové kontakty, osvojí si nové metody, získají nové 
motivace. V devíti pøípadech z deseti se zdá, že když se vìci 
dají do pohybu, zaèneme být tak uchváceni dary, že zapome-
neme na dárce a na skuteèný prvotní dùvod toho, proè nám 
byl tento dar propùjèen. Nejsme nic jiného než potrubím – èím 
více do nás pøichází, tím vìtší proud by z nás mìl proudit ven 
k ostatním.

Získání financí, zamìstnancù, budov, sponzorù nebo èeho-
koliv nezbytného pro naplnìní úkolu, by se nemìlo vnímat 
jako nic jiného, než zelený prapor, který øíká: Dobøe – komu 
je mnoho svìøeno, po tom je mnoho požadováno a nyní jsem 
schopen vzít tyto novì získané nástroje a dìlat více, než jsem 
byl schopen dìlat v minulosti.

Princip è. 9.: Jestliže lidé neznají tvé nadšení, žádné nemáš.
Na svých cestách jsem si všímal toho, o èem mluví pastoøi, 

pracovníci a všeobecnì lidé ve službì, když zrovna neslouží. 
Mluví o všem – od golfu, pøes dovolenou, vnouèata, až po to, 
kde nakupují své obleèení. Je to smutné, ale cítím, že to musím 
øíci: Velmi zøídka tito lidé mluví o tom, co dìlají ve službì, 
s vroucím nadšením. Velmi zøídka tyto vìci v jejich konver-
zaci pøevažují. Zdá se, že je jednodušší bavit se o nìèem jiném 
– o normálních svìtských vìcech života – radìji, než o vìcech, 
ve kterých jsou zapojeni, v práci pro Boha a o vìèných vìcech, 
které pøedstavují.

Lidem, kteøí nás pøicházejí do New Yorku navštívit, netrvá 
dlouho, aby zjistili, co je naší posedlostí. Nezáleží na tom, jestli 
nás potkají zde nebo mimo mìsto, mohou na nás zøetelnì vidìt 
touhu po získání duší, hlubokou péèi o dìti a bøemeno za mìsta 

146

Èí je tohle dítì?



v naší zemi. Máme posedlost, které se nelze zbavit nìjakou 
náhodnou konverzací uèinìnou ve snaze být spoleèensky pøija-
telný. Bobby Sands, bývalý vùdce Irské republikánské armády, 
držel hladovku až do smrti pro své politické cíle. Pøed pár lety 
byl na Západì nìjaký muž, který se na protest proti nukleární 
energii posadil na vlakové koleje a pøišel tak o nìkolik èástí 
svého tìla – jen proto, že tak silnì vìøil svým názorùm.

Mùžeme se podívat do historie a uvidíte muže a ženy, kteøí 
byli tak pohlceni svým nadšením pro nìjakou vìc, že ti, kdo 
byli kolem nich nemìli žádnou pochybnost o tom, pro co tito 
lidé žijí a èemu vydali své srdce. Proè nemùžeme mít køes�any, 
kteøí jsou stejným zpùsobem nadšení pro to, èemu dnes 
vìøíme? Myslím, že mùžeme a že takoví budeme.

Princip è. 10.: Být vìrný je dùležitìjší než být úspìšný.
V roce 1800 v malé církvi ve Skotsku, pøišel výbor starších 

ke svému staršímu pastorovi a øekli: „Cítíme, že pro tebe 
nastal èas, abys odstoupil z funkce pastora. Za poslední rok jsi 
mìl jen jednoho obráceného, devítiletého chlapce.“ 

Chlapec se jmenoval Robert. Pastor si vzal chlapce k sobì 
domù, protože se o nìj jeho rodina nemohla postarat. Vyvinul 
se mezi nimi pevný vztah. Nyní byl však starý pastor odvolán 
ze své církve a odešel pryè. A starý muž a malý chlapec byli 
odlouèeni.

Ale již za dvacet let se z chlapce stal velký uèenec, který pøeložil 
Bibli do nìkolika rùzných jazykù. Jmenoval se Robert Moffat.

Robert Moffat vyrostl v muže, který mìl vliv na krále a ve 
svìtì byl znám jako otec zahranièních misií.

Ve svém projevu na anglické univerzitì Moffat prohlásil: 
„V severní Africe existuje zemì, která nebyla nikdy zasažena 
evangeliem. Vidìl jsem kouø tisícù vesnic, které nikdy nesly-
šely poselství evangelia.“

Potom øekl: „Nìkdo tam musí jít.“
Na pravé stranì sálu v pøedposlední øadì sedìl student. 

Mladý muž øekl sám sobì: Já budu tím mužem.
Ten mladý muž se jmenoval David Livingstone.
Po léta se zdálo, že se o jeho práci v neprostupných džunglích 

Afriky nikdo nezajímá. Avšak pomalu se pøíbìh o jeho úsilí 
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roznesl po Evropì. Když zemøel v Lake Banweulu ve støední 
Africe, poslal anglický král pro jeho tìlo, aby bylo pohøbeno 
v Londýnì na královském høbitovì Westminster Abbey.

Afrièané øekli: „Ne. Chtìl by být pohøbený zde. Zde položil 
svùj život. Jeho srdce zde bylo s námi.“ Avšak král i vedoucí 
Livingstonovy denominace o tom nechtìli ani slyšet. Je to 
smìšné. Když byl naživu, bylo všem jedno, jestli žije nebo je 
mrtvý. Avšak jakmile zemøel, každý jej chtìl získat.

Agenti krále byli tvrdošíjní a poslali z Londýna loï, aby pøi-
vezli jeho tìlo. Avšak noc pøed tím, než bylo jeho tìlo odvezeno, 
se vplížili dva Livingstonovi obrácení na místo, kde leželo 
a vyøízli mu srdce. Dnes je Livingstonovo tìlo pohøbeno na 
Westminster Abbey v Anglii, ale jeho srdce je pohøbeno v Af-
rice.

Pøed lety se mnozí domnívali, že onen starý služebník ve 
Skotsku byl neúspìšný. Nikdy se nedozvìdìli, jaký vliv mìla 
jeho oddaná péèe o jednoho chlapce na tisíce budoucích misio-
náøù a obrácených lidí v letech, která mìla pøijít.

Charles Crabtree, vedoucí církve Assemblies of God, øekl: 
„Není dùležité, co v životì vykonáš, jako spíše to, co uvedeš do 
pohybu.“

Služba Ježíše trvala pouhé tøi a pùl roku. Avšak pøemýšlej 
o tom, co je nyní uskuteèòováno v Jeho jménu, protože nìco 
uvedl do pohybu.

Když budeš stát pøed Pánem, nezeptá se tì, jestli jsi mìl 
úspìch, ale spíše: „Byl jsi vìrný?“

Vìøím, že by nedìlní škola mìla být nejvíce vzrušující 
hodinou týdne. Mìla by pøitahovat co možná nejvìtší poèet 
mladých lidí. Ale to samo neotevøe nebeské dveøe pro mne 
nebo pro mladé lidi, které s nadlidským úsilím zasahujeme.

Každý z nás musí mít osobní vztah s Kristem. A jen vìrností 
v kázání a dávání pøíkladu bude semeno zaseto tak, aby neslo 
vìèné ovoce.

Vroucnì si pøeji, abychom jednoho dne všichni uslyšeli, jak 
nám Ježíš øíká: „Dobøe udìláno, mùj dobrý a vìrný služeb-
níku.“ Vidìli jsme mnoho tìch, kdo dobøe zaèali, ale ne tak 
mnoho tìch, kdo dílo dobøe dokonèili. Jak bude vzpomínáno na 
tebe, až bude po všem?





Vlevo: Dìti tráví èas 
tím, že pøedvádìjí jakési 
poulièní akrobatické 
umìní.

Dole: Malý akrobat pou-
žívá starou matraci jako 
trampolínu.
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KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Od služby
ke hnutí

VÌØÍM, ŽE BÙH periodicky a svrchovanì pozvedá církve 
a služby, které dìlají nìco, co je zjevné pro ostatní. 
A Metro je dobrým pøíkladem dìlání zjevných vìcí, 

protože tolik z toho, co dìláme, je založeno na uspokojování 
potøeb lidí – potøeba je opravdovým povoláním.

Po nìkolika vydáních této knihy, se objevila zøejmá potøeba 
její aktualizace. Kniha Èí je tohle dítì? byla tištìna po sedm 
let a bìhem této doby se Metro pøemìnilo ze služby ve hnutí. 
Dokonce se zmìnil i název na Metro Ministries International, 
aby se v nìm odrazila rostoucí realita tìchto zmìn.

Poèet dìtí, které v newyorském vnitøním mìstì každý 
týden zasahujeme, se zdvojnásobil na více než dvacet tisíc 
dìtí. Nestaèíme uspokojovat požadavky na poøádání konfe-
-rencí. Lidé, kteøí slouží dìtem a používají naše kurikulum 
nebo ti, kteøí slyšeli o naší službì, se chtìjí nauèit více. 
Dìlají stejné vìci, jako my v New Yorku, a zpùsobují zmìnu 
v mnoha mìstech, jaká si jen dovedete pøedstavit. Ve svých 
vlastních mìstech dìlají krok z krabice tradic a zvykù, a když 
jdou dále, mají stále více otázek. A my jsme samozøejmì zís-
kali mnoho odpovìdí – z naší školy „ran osudu“ – takže jsme 
schopni jim odpovìdìt.
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Vést službu je docela jednoduché – ale hnutí je záležitost se 
svým vlastním životem. Je to velmi zøejmé, zvláštì když se 
podíváte, co se stalo s naším konceptem poulièní nedìlní školy. 
Metro podnítilo tolik jiných služeb, aby zaèaly zasahovat dìti, 
že ani nemùžeme udržet kontakt se stovkami poulièních nedìl-
ních škol, které zaèaly pùsobit ve mìstech po celém svìtì. 

Kurikulum, které jsme napsali, se bìhem posledních sedmi 
let zètyønásobilo. Prodává se pod názvem KIDS Church 
(DÌTSKÁ církev) a celá vìc se stala natolik populární, že se 
KIDS Church stala synonymem pro náš zpùsob dìlání nedìlní 
školy. Nedávno vydavatelství, Charisma Life, pøeložilo Power 
Tool Box (první roèník Kids Church) do španìlštiny – Iglesia 
Para Ninos.

Proè je toto kurikulum tak populární? Jde o nìjakou úlisnou 
obchodní kampaò? Ne. Kurikulum je populární a prodává se, 
protože je založeno na opravdových lekcích, které byly vyuè-
ovány, a dnešní služby hledají zdroje, které opravdu fungují. 
KIDS Church takovým zdrojem je. Dìje se to navzdory všem 
lidem, kteøí prohlásili, že nemohu napsat kurikulum – avšak 
já jsem je napsal. Øíkali také, že nemohu napsat knihy – stejnì 
jsem je napsal. Udìlal jsem to, protože je po tìchto vìcech 
poptávka.

Pro Metro se otevøelo mnoho nových pøíležitostí a je zají-
mavé se ohlédnout a podívat se, jak celé toto hnutí narostlo. 
Neustále poøádáme konference v Evropì, Jižní Americe, 
Africe, Austrálii a Asii. Po tìchto konferencích jsme byli zava-
leni množstvím návštìvníkù ze zahranièí, kteøí chtìli pøijet do 
New Yorku a uèit se pøímo na místì, jak naše služba funguje. 
Znovu vyvstala nová potøeba – nová mezinárodní potøeba, na 
kterou bylo nutno se zamìøit, a tak se hnutí pøelilo za hranice 
New Yorku a Severní Ameriky.

Chceme pro návštìvníky ze zahranièí udìlat více, protože pokud 
se jim podaøí získat stejnou vizi, mohou mnohem efektivnìji než 
my trénovat jiné lidi ve svých zemích. Takøka ve stejnou dobu, 
kdy tyto vìci propukly, jsme dostali pøíležitost získat budovu, 
která mohla být upravena na ubytovnu pro zahranièní návštìv-
níky. Budovu jsme koupili, trochu více jsme se zvìtšili a vytvoøili 
tréninkové centrum pro lidi z jiných národù.

153

Od služby ke hnutí



Pøijíždìjí zahranièní studenti, pøipojují se k našemu týmu, aby 
se zde uèili, a aby to, co se nauèí, také hned prožili. Dìlají tìžkou 
práci ve službì, stejnì jako my, a rychle porozumí tomu, jak 
mohou zpùsobit zmìnu. Když tito studenti odcházejí domù, jsou 
navždy promìnìni. Vidíte ten potenciál? Na jedné mezinárodní 
konferenci jsem øekl toto: „Zasažení dìtí znamená zmìnu národù.“ 
Skuteènì vìøím, že to je možné. A jsem pøesvìdèen, že naše tré-
ninkové centrum je toho souèástí. 

Staèí, aby jeden èlovìk získal vizi, jako se to stalo jedné bývalé 
misionáøce v Itálii. Tato žena úplnì ztratila nadìji pro práci, 
kterou chtìla dìlat. Opravdu chtìla získat lidi pro Pána, ale 
kvùli rostoucímu množství problémù, její misie pøestala fungovat. 
Naštìstí pøijela na konferenci do Anglie, kde jsem kázal. Nìco v ní 
zapadlo na správné místo a ona vìdìla, že nìco musí udìlat.

A tak pøijela do New Yorku. Tato žena se rozhodla nauèit, co 
dìláme a jak to dìláme. K tomu, aby pøijela do New Yorku nepo-
tøebovala žádnou komisi – pøijela na vlastní náklady. Po èase se 
vrátila do Neapole, s pøesvìdèením, že zde zpùsobí zmìnu – a dìlá 
to. Její služba nyní každý týden zasahuje devìt set dìtí.

Pomohli jsme také založit poulièní nedìlní školu v Belfastu 
v Irsku. Na této službì je zvláštní, že se odehrává ve veøejných 
školách. Poèasí v Belfastu pøedstavovalo pro naši typickou 
poulièní nedìlní školu, která se poøádá pod širým nebem, 
znaènou výzvu. Tato pøíležitost sloužit dìtem pøímo ve škole 
je opravdu unikátní. Tým v Belfastu slouží jednomu až dvìma 
tisícùm dìtí každý týden.

V anglickém Liverpoolu mají svoji vlastní Metro Ministries. 
Svojí poulièní nedìlní školou zpùsobují zmìnu v tomto mìstì 
a používají k tomu svùj nákladní automobil. Kanceláø v Li-
verpoolu také pomáhá pøi vzniku jiných evropských odnoží 
Metro – jako napøíklad té, která vznikla v Amsterdamu 
a která bude k zasažení dìtí ve svém mìstì používat podobný 
nákladní automobil s rozkládacím podiem, jaký používáme 
my. Metro nedìlní školy jsou také v Holandsku, Nìmecku a ve 
Švýcarsku. 

Akce ve Švýcarsku nám umožnila spatøit novou vizi pro napl-
nìní základních potøeb lidí. Navázali jsme kontakt s vysoce 
postaveným dùstojníkem švýcarské domobrany, který nám 
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pøedvedl pojízdnou pekárnu. Ta byla zkonstruovánana pro polní 
podmínky. Spojili jsme to s nápadem nákladních automobilù 
používaných poulièními nedìlními školami. Uvìdomili jsme si, 
že pojízdná pekárna mùže být tažena naším náklaïákem. A tyto 
pojízdné pekárny jsou úžasné – systém peèení je navržen tak, že 
pekárna mùže bìhem krátké doby vyrobit tisíce pecnù chleba. 
Mùžete vidìt, jak nám to mùže pomoci zasáhnout celé rodiny? 
Nyní vše plánujeme uvést do akce na takových místech jako jsou 
Rumunsko a Mongolsko.

Asi ve stejnou dobu, kdy jsme ustanovili službu ve španìl-
štinì v New Yorku, se pro nás zaèaly otvírat dveøe v Jižní 
Americe. A nyní s Iglesia Para Ninos (kurikulum KIDS 
Church ve španìlštinì) máme skuteèný zdroj, který mùžeme 
dát do rukou vedoucích dìtských služeb. Vedoucí našeho 
newyorského španìlského sboru jezdí kázat na konference do 
Jižní Ameriky a zajiš�ují praktický trénink pracovníkù. Mnoho 
církví a jednotlivcù pøijímá vizi poulièní nedìlní školy a svými 
aktivitami mìní své národy. Jedním z našich nejunikátnìjších 
plánù je postavit a vybavit loï, která by plula po Amazonce 
a zasahovala vesnice na jejím bøehu.

Bìhem nìkolika posledních let jsme zaznamenali pokroky 
také v nìkolika zemích Asie. Nejdøíve jsme investovali v Sin-
gapuru a Malaysii. Pracovali jsme s místními církvemi, kde 
jsme poøádali semináøe a trénovali lidi. Demonstrovali jsme 
zde naše èasem provìøené principy k zasažení dìtí a netrvalo 
to dlouho a mnoho lidí získalo vizi o tìchto vìcech. Jeden muž 
odstoupil z pozice manažera McDonaldu v Singapuru. Odjel 
do Kambodže, kde zaèal používat materiály z našeho Power 
Tool Boxu (první roèník KIDS Church). Použil naše materiály 
a principy, aby vytrénoval podzemní církev v Kambodži. Dveøe 
zde byly otevøeny jen velmi krátkou dobu a muž byl brzy 
vyhoštìn ze zemì. Avšak lidé z podzemní církve nyní mají vizi 
o zasažení dìtí.

Rok po naší návštìvì v Singapuru, už byl program Kids Church 
v místní církvi, City Harvest Church, tak silný, že nám jej pøed-
vedli. Je opravdu zajímavé se dívat, jak v jiné kultuøe dìlají stejné 
vìci, které dìláme my. Èlenové City Harvest Church zaèali chodit 
od jednìch dveøí ke druhým v blocích domù kolem své církve 
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a zvát dìti. Netrvalo dlouho a ustanovili zde vzkvétající autobu-
sovou službu. Myslím si, že tito lidé mají potenciál, aby tyto vìci 
pøinesli do Èíny. 

Na Filipínách jsme se také odvážili jít na smetištì. Lidé, kteøí 
mì na to hrozné místo vzali, chtìli, abych se tam jen podíval 
a odešel. Avšak, pokud mì trochu znáte, já nejsem takový. 
Abych se mohl nìèemu vydat, musím si k tomu nejprve èichnout 
a ochutnat to. Mimochodem, nikdy nikoho nezískáš tím, že budeš 
sedìt na židli v církvi.

Tak jsem na to smetištì šel. Pamatuji se, že jsem vidìl asi 
dvouletého chlapce. Ležel a opíral se o malou chatrè, obklopený 
horami a horami odpadkù. Chlapec byl neuvìøitelnì nemocný 
a z jeho zadeèku vytékaly výkaly. Chudák chlapec nemìl sílu 
ani vstát. Blízko sedìly dvì dívenky. Smály se a užívaly si 
grilování nìjakých kuøecích vnitøností, které našly. Svoje jídlo 
ovšem nepøipravovaly na grilu, ale nad hoøícími odpadky. Co 
bys øekl, kdybys nìco takového vidìl? Co bys udìlal?

Pro nás to znamená investovat a rozhodnout se nìco pod-
niknout. Bìhem pár mìsícù jsme mìli pøíležitost trénovat 
vedoucí na Filipínách a doufali jsme, že nìkdo z nich pøijme 
vizi. Pøišlo tam tisíce lidí, nìkteøí pøipluli lodí, jiní pøišli 
pìšky. Jeden muž získal vizi. Pocházel z dobré rodiny a vy-
studoval školu ve Spojených státech. Jeho otec vedl továrnu 
v Manile, která byla souèástí nìjaké americké spoleènosti. 
Avšak tento muž byl ochotný vzdát se všeho pohodlí, aby 
tyto dìti mohl získat pro Pána – tomuto muži se nìco pøi-
hodilo. Spolupracovali jsme s ním na ustanovení Metro 
Ministries Manila. Bìhem velice krátké doby mohl tento 
muž, ve spolupráci s místními církvemi, sloužit na ulicích 
a smetištích na Filipínách, kde zasahuje více než osm tisíc 
dìtí. Takže, co myslíte? Stalo se z toho všeho hnutí? A� už je 
to jak chce, pro mì se vše vrací zpìt do New Yorku.

Rád bych byl schopen prohlásit, že když jsem pøišel poprvé 
do New Yorku, už jsem vìdìl, co všechno se stane. Bylo by 
úžasné, kdybych øekl, že jsem mìl pìtiletý plán, plán na 
deset let dopøedu, organizaèní strukturu a rozpoèet. Avšak to 
øíct nemohu. Vùbec jsem nevìdìl, jak mám zpùsobit, aby vše 
fungovalo, vìdìl jsem jen, že nìco udìlat musím. Léta jsem 
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naslouchal tak zvaným expertùm, kteøí prohlašovali, že to, 
co bylo na mém srdci se nemùže stát ve vnitøních mìstech 
– zvláš� ne v New Yorku.

V žádném pøípadì jsem si nemohl sednout a navrhnout 
nìjaký plán nebo strukturu, protože jsem vùbec nevìdìl, co 
mám dìlat. Chtìl jsem udìlat cokoliv a cokoliv bylo lepší, 
než poslouchat všechny lidi, kteøí tvrdili, že to nebude fun-
govat. Tyto všechny øeèi se mnou nepohnuly. Pøemýšlel 
jsem: „Jestli evangelium nefunguje ve vnitøním mìstì, 
potom nefunguje vùbec – teèka.“ Pokud není evangelium 
pravda v Kalkatì, není pravda ani v Honolulu. Pokud 
není pravda v Brooklynu, není pravda ani v Kansas City. 
Evangelium je evangelium a já jsem byl pøesvìdèen, že 
nìco mohu udìlat. 

Poté, co jsem kázal na jedné konferenci, jsem si udìlal 
èas na to, abych mluvil s lidmi a odpovídal na jejich otázky. 
Mìl jsem toho na srdci hodnì, protože pøed tím, než jsem jel 
kázat na konferenci, jsem vedl pohøeb šestiletého chlapce. 
Nebyl z mojí trasy autobusu, ale byl jedním z dìtí, které 
bylo získáno naším týmem. Asi pùl hodiny pøed pohøbem 
jsem pøišel do domu pohøební služby. Používáme tento dùm 
pravidelnì, takže jsem vìdìl, kam mám jít, abych našel 
jednu z vedoucích. Vyšel jsem do schodù a žena, která 
pøipravovala chlapcovo tìlo, øekla: „Toho chlapce nemáme 
do èeho obléct.“ Pomyslel jsem si: OK... o to se mùžeme 
postarat. Zajiš�ujeme použité obleèení pro potøebné rodiny. 
Tak jsem bìžel zpìt do církve a vzal tam pro chlapce dvoje 
kalhoty, malé trièko a nìjaké boty. Potom jsem té ženì 
pomohl obléct malé mrtvé tìlo. Nebudu popisovat, jak se 
pøi tom èlovìk cítí, ale tohle tì zmìní.

Když jsem chlapce pomáhal oblékat, všiml jsem si nìjakých 
škrábancù a stop na jeho tváøi, vzadu na jeho rukou a na 
zápìstích. Otoèil jsem se k ženì a øekl jsem: „To se vám moc 
nepovedlo, zakrýt ty rány.“

Odpovìdìla: „Vy asi nevíte, co se mu stalo, že?“
Øekl jsem: „Ne, nevím.“
Pokraèovala: „Matka udeøila dítì basebalovou pálkou a roz-

tøíštila jeho hlavu. Potom nechala svého mrtvého syna ležet 
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na podlaze celou noc. Koèky v domì rozkousaly chlapcovu tváø 
a jeho ruce. Proto je plný tìch stop a proto také nikdo nepøijde 
na jeho pohøeb.“

Malý chlapec si zasloužil slušný pohøeb. A� už nìkdo pøijde 
nebo ne, byl jsem rozhodnutý nìco pro toho chlapce udìlat. 
Mìli jsme pohøeb a naložili jsme jeho malou rakev na pohø-
ební vùz, který ho odvezl do New Jersey. Tam pro nìj byl 
pøipraven spoleèný hrob. Když jsme nakládali rakev, pøišla 
ke mnì jeho babièka a zeptala se mì: „Mohu s vámi na chvíli 
mluvit? Jen chci, abyste vìdìl, že kdykoli mùj vnuk pøišel 
z nedìlní školy, øíkal: ‚Babi, myslím, že mì ti lidé v církvi 
milují. Vždycky mi øíkají, že mì milují, a tak si myslím, že 
mì opravdu milují.‘ A vždycky si zpíval písnièky, které se od 
vás nauèil. Pøišla jsem vám podìkovat – protože ho nikdo 
nikdy skuteènì nemiloval. Díky, že jste jej miloval.“

Mùžete si pøedstavit, jak se vás nìco takového drží.
Tohle vše se honilo mojí hlavou bìhem celé pastorské 

konference, na které jsem kázal. Po konferenci se mì jedna 
paní snažila pøesvìdèit, že nemusím žít v ghetu. Øekla 
mi: „Zbili vás, pobodali nožem a prošel jste tak hroznými 
vìcmi. Nerozumím tomu, proè nemùžete bydlet na nìjakém 
slušném místì a do gheta jen dojíždìt. Prostì to nechápu.“

Jak to mùžete nìkomu vysvìtlit? Nejde to, prostì to 
nejde. Nicménì se mì tehdy nìkdo zastal. Blízko stál starý 
muž a poslouchal náš rozhovor. Pøišel k té paní a namíøil 
jí prstem do tváøe. „Paní, vy nikdy neporozumíte tomu, 
co tento muž dìlá, protože nemáte pastýøské srdce. Buïte 
zticha a nechte ho být.“ Vypadala trochu opaøenì, potom se 
obrátila a odešla.

Pastýøské srdce? Tato slova mì utkvìla v hlavì. Co to 
pøesnì znamená mít pastýøské srdce? Pøitáhlo to moji 
pozornost a rozhodl jsem se, že tento pøedmìt budu stu-
dovat. Vytáhl jsem konkordanci a zaèal jsem procházet 
všechny odkazy na ovce, beránky a pastýøe. Témìø vše, co 
jsem našel, jsem už znal, ale nic z toho nezapadlo. Avšak 
narazil jsem na jeden pøíbìh, který mi dal zajímavou ilu-
straci, a v tu chvíli to zapadlo! 

Nevím, jestli to uvidíte stejnì jako já, ale chci, abyste si 



na-listovali Amose 3:12. Je zde zajímavý pøíbìh o lvu, berán-
kovi a pastýøi.

Jako pastýø vyrve lvu z tlamy dva hnáty èi boltec...

V této ilustraci byl beránek chycen v tlamì lva, ale 
ne-mluví se zde o tom, proè se mu to stalo – øíká se zde 
jen, že byl chycen. Když jsem to èetl poprvé, tak jsem si to 
pøedstavil. Uvìdomil jsem si, že kdykoli je ovce chycena... 
Nebo, když to mám vyjádøit jinak, když se nìkdo dostane 
do problémù, vìtšina z nás se velmi zajímá o to, kdo za to 
mùže. Jsem dobrý nebo špatný? Ptáme se otázky jako: Kdo 
to udìlal? Co se stalo? Pokud se stane dopravní nehoda 
a na ulici leží muž a krvácí, dovedeš si pøedstavit zdravot-
níka, který k nìmu pøijde a ptá se ho: „Kdo to zavinil? Kde 
jste pil? Mìl jste zapnutá svìtla?“ Vidíš, jak je to smìšné? 
Práce zdravotníka je udìlat vše, co je v jeho silách, aby 
muže zachránil. Vidíš ten obrázek?

Beránek je chycen v tlamì lva. Pastýø pøichází a má 
dvì možnosti. V tomto pøípadì se jen pohnul kupøedu. 
Znám ten pocit. Je to instinkt; víš, že musíš nìco udìlat 
– cokoliv jiného než jen stát a neudìlat nic. Nemusíš o tom 
pøemýšlet, protože jestli máš pastýøské srdce, je ve tvém 
srdci nìco, co tì odlišuje od všech ostatních lidí. Existuje 
urèitá skupina lidí – a je to menšina – která má jiný druh 
srdce. Srdce, které odpovídá, když vidí potøebu – musí se 
pohnout.

Pastýø pøíbíhá a snaží se ovci vyrvat lvu z tlamy. Snaží 
se vytrhnout ovci tak moc, že nakonec vyrve jednu nohu. 
Vytáhl nohu – je to beznadìjné. V tuto chvíli je ta nejjedno-
dušší vìc prostì odejít, ale on to neudìlá. Pastýøské srdce 
stále volá. Pokud máš pastýøské srdce, nemùžeš jen tak 
odejít. Pastýø se vrací ještì jednou. O co jde? Ovce stejnì 
umírá. Avšak pastýø se vrací znovu podruhé a popadne 
druhou nohu. Nakonec ji vytáhne ven také. Skonèil bys? 
Pastýø ne. Nicménì je jasné, že v urèitý moment lev zaú-
toèí na pastýøe a dojde k osobní obìti. Zùstaneš tam, i když 
vše vypadá tak beznadìjnì? Pokud se vrátíš, tak možná 
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Zástupy dìtí jsou pokraèujícím svìdectvím o popularitì pou-
lièní nedìlní školy.



zemøeš. Avšak pastýø se vrací potøetí, i když už to nemá 
žádný smysl. Výsledkem jeho posledního úsilí je, že chytne 
a vyrve ven kus ovèího ucha. Dvì nohy a kus ucha – proè?

Metro Ministries se možná promìnila ve hnutí, ale stále mì 
mùžete najít, jak stojím na Evergreen Avenue a Twelfth Street 
v Brooklynu, New Yorku. Držím v ruce jen dvì nohy a kus 
ucha. Ale myslím, že víte proè.
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KAPITOLA DVANÁCTÁ

Mùže jeden èlovìk
zpùsobit zmìnu?

UŽ DÁVNO JSEM se nauèil, že mohu mluvit jen o tom, 
co sám žiji. A pokud žiješ v ghetu tak dlouho jako 
já, nezískáš jen jedineènou perspektivu, ale zmìní to 

tvé myšlení. Je pro nás jednoduché vzít noviny, èíst o násilí 
a potom noviny zase odložit. Není jednoduché je odložit, pokud 
žiješ tam, kde já. Nemùžeš otoèit stránku, když stojíš na ulici 
a jsi svìdkem rvaèky a pøestøelky. Už jsem vidìl jednadvacet 
vražd. Když je násilí tak blízko tvé tváøe, zmìní to tvé smýš-
lení. Donutí tì to pøemýšlet jinak o tom, co to je služba a jaká 
musí služba být.

To, jak žiji, mi pomáhá, abych za titulky v novinách vidìl 
životy lidí, kteøí stojí na obou stranách násilí. Vìtšinou jsou to 
lidé, kteøí by nikdy nepøišli do církve – z jakýchkoli dùvodù, a� 
už zøejmých nebo ne. I když to nejsou lidé, se kterými bychom 
se rádi potkali na cestì nebo bychom se s nimi stýkali, jsou 
to opravdoví lidé a nìkdo je nìjak musí zasáhnout. Ale mùže 
jeden èlovìk zpùsobit zmìnu?

V knize Numeri, šestnácté kapitole, si Izraelci zase jednou 
stìžovali. Byl to jejich zpùsob života. Cokoliv Bùh udìlal, 
Izraelcùm se to nelíbilo. Nechutnala jim voda. Nechutnalo jim 
jídlo. Izraelci nemìli rádi své vedoucí a vlastnì skoro všechno. 
Ve skuteènosti už tito lidé pøekroèili hranice pouhého stìžo-
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vání si na Mojžíše a Árona – chtìli udìlat pøevrat. Izraelci byli 
naštvaní, protože se je Mojžíš a Áron snažili udìlat duchovnìj-
šími. Lidé to nechtìli. Nechtìli se zmìnit. 

Mojžíš a Áron se snažili pomoci Izraelcùm, aby se dostali 
blíž k Bohu, ale lidé to ve skuteènosti nechtìli. Zpùsobilo to, 
že v lidech narùstal postoj vzpoury. Koneckoncù, každý si 
chtìl dìlat, co chtìl on, nebo co chtìla ona – to není žádné 
velké zjevení. Avšak konflikt se vystupòoval natolik, že se 
lidé chystali svrhnout vedoucí. Obrázek je takový: Mojžíš 
a Áron se snaží vést lidi blíž k Bohu a na druhé stranì stojí 
nìkolik milionù Židù, kteøí øíkají: „V žádném pøípadì! My se 
nezmìníme.“ Vìci se nevyvíjejí dobøe. S Mojžíšem a Áronem 
to vypadá špatnì. 

V tomto bodì zaèíná Bùh mluvit. Jak to vidím já, Bùh ve 
skuteènosti øíká: „Dobøe! Nelíbí se vám vedoucí. Nelíbí se vám, 
co vám dávám. Žádný problém – prostì vás všechny zabiji.“ 
A to je jedna z vìcí, která se mi na Bohu líbí. Víte proè? Bùh to 
pøijímá. Urèité vìci pøechází a pokraèuje pøecházet, až jednoho 
dne už je více nepøijme.

Pøedstavte si to se mnou. Máme zde Mojžíše a Árona a nì-
kolik milionù lidí. Co se dìje dál, je velice tìžké popsat, ale 
najednou zaène davem procházet vlna smrti. Lidé padají mrtví 
k zemi a poèet mrtvých tìl pøibývá. Pokud se rozhodneš to stu-
dovat, zjistíš, že v této ránì zahynulo ètrnáct tisíc sedmset lidí. 
Víte, co je na tom smutné? Pro vìtšinu lidí, kteøí ètou tuto èást 
knihy Numeri, je to jen biblická statistika – jen další pøíbìh 
z Bible. Ale nedovol, aby to byla pouhá statistika pro tebe. 
Ètrnáct tisíc sedm set Izraelcù padlo k zemi mrtvých. Už nikdy 
nevstali. A jestliže nemáš možnost srovnání, je tìžké, aby to 
bylo více než další biblická statistika.

Co se týèe smrti, mám možnost srovnání. Jak jsem se už 
zmínil, byl jsem svìdkem jednadvaceti vražd v New Yorku 
– místì, které jsem si vybral, abych zde žil. A když stojíš, jako 
já, dostateènì blízko vraždì, díváš se, jak z hlavnì pistole 
vyšlehne plamen a ustøelí kus hlavy nìjakého muže, zmìní 
to zpùsob tvého pøemýšlení. To se stane, když se odvážíš pøi-
blížit se k naléhavosti života. Nutnost tì zmìní. Proto ještì 
stále žiji ve skladišti v ghetu. Není to proto, že bych musel, 
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ale proto, že jsem si to zvolil. Mùže však jeden èlovìk zpù-
sobit zmìnu? 

Pozvali mì, abych mluvil na Southern Baptist Bible 
Conference na Floridì. Na tuto konferenci si pamatuji velice 
dobøe kvùli tomu, na co se mì, po mém kázání, zeptal jeden 
z pastorù. Vyzval mì touto otázkou. Zeptal se mì: „Opravdu 
si myslíte nebo hluboce vìøíte tomu, že jeden èlovìk mùže 
zpùsobit zmìnu v tom, èemu øíkáme køes�anství? Anebo je to 
jenom nìco, co øíkají lidé, jako jste vy, lidem, jako jsme my, 
abyste nás pøimìli k tomu, abychom zaèali nìco dìlat?“ 

Všichni øíkáme, že jedna osoba mùže zpùsobit zmìnu – je to 
pìkné kazatelské rèení; poselství potom zní dobøe. Prohlášení, 
že jeden èlovìk mùže zpùsobit zmìnu zní pìknì v biblické 
škole a na konferenci – je jako stvoøené pro š�astný køes�anský 
rozhovor. Ale opravdu tomu vìøíme? Na to se mì tento kazatel 
ptal. Nedal jsem mu ani kousek odpovìdi. Øekl jsem mu: „Já 
nevím...“ To jsem mu øekl a vzal jsem jeho otázku tak vážnì, 
že jsem mu øekl, že o tom budu pøemýšlet. „Odpovím vám na 
vaši otázku, ale potøebuji nìjaký èas. Je to hodno udìlat si na 
to èas. Ale odpovím vám.“ Jeho otázka zpùsobila, že jsem stu-
doval, co se dìlo s Mojžíšem a Áronem v Numeri, kapitole 16.

Izraelci si stìžovali. Cokoliv Bùh udìlal, dìtem Izraele se to 
nelíbilo. Nechutnala jim voda. Nechutnalo jim jídlo. Izraelcùm 
se nelíbili jejich vedoucí. A nyní na zem padají mrtví lidé. 
V tomto bodì pøíbìh nabírá zajímavé obrátky. Mojžíš se obrací 
k Áronovi a køièí: „Árone, udìlej nìco!“ Mojžíš øíká Áronovi, 
aby nìco udìlal, protože nikdy pøed tím neèelili takové situaci 
– a co udìláš, když kolem padají mrtví lidé?

Uvìdom si, že Mojžíš a Áron byli dostateènì blízko, aby byli 
celou situací ovlivnìni. Vedoucí byli tak blízko toho, co se dìlo, 
že to od nich vyžadovalo nìjakou reakci. Mojžíš øekl Áronovi, 
aby nìco udìlal. „Utíkej k oltáøi, udìlej nìco!“ Když nutnost 
køièí, vyžaduje to nìjakou akci. Nutnost donutila Árona, aby 
bìžel a popadl kadidelnici. Pokud nìco víte o zaøízení stánku, 
tak víte, že kadidelnice je taková nádoba na násadì. Áron 
popadl kadidelnici a bìžel k oltáøi. Použil kadidelnici k tomu, 
aby nabral trochu ohnì z oltáøe. Potom bìžel doprostøed davu, 
nesl kadidelnici, ale jsem pøesvìdèen o tom, že doopravdy 
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nevìdìl, co dìlá. Áron poslechl Mojžíše, který mu pøikázal, aby 
nìco udìlal. Toto øíká Bible:

Postavil se mezi živé a mrtvé a pohroma se zastavila.
NUMERI 16:48

Ve verši ètyøicet osm je øeèeno vše. Áron se postavil mezi 
živými a mrtvými. Kde se postavil, tam se smrt zastavila. Jste 
se mnou?

Otázka baptistického pastora znìla: „Opravdu si myslíš, 
že jedna osoba mùže zpùsobit zmìnu?“ Co myslíte? V tomto 
pøíbìhu, i ètenáø, který ète tento pøíbìh zbìžnì, musí uznat, 
že Áron zpùsobil zmìnu. Jeden èlovìk zpùsobil zmìnu, ale co 
pro to musel udìlat? Áron musel bìžet k oltáøi, vzít zde trochu 
ohnì a potom musel bìžet do davu. Jen tam pøišel, že?

Takže, jestliže jeden èlovìk mùže zpùsobit zmìnu – a z to-
hoto pøíbìhu je jasné, že jeden èlovìk zmìnu zpùsobit mùže 
– jaký druh èlovìka mùže zmìnu zpùsobit?

Podívejme se na Árona trochu blíže. Když jsem tuto pasáž stu-
doval, uvìdomil jsem si, že to byl jen Áron a oheò, co stálo mezi 
živými a mrtvými. Byl to jen Áron a oheò. Nepøišla s ním nìjaká 
denominace. Nezúèasnilo se toho nìjaké shromáždìní – ani žádný 
výbor nebo komise. Pohnul se jeden muž. A tohle není jediný 
pøíbìh z Bible, kdy by jeden muž nebo jedna žena zpùsobili zmìnu. 
V podobných situacích se jednotlivci nìco stane a jednotlivec se 
stane katalyzátorem následujících událostí – zpùsobí zmìnu.

V naší službì navštívíme každé dítì jednou týdnì – to zna-
mená více než dvacet tisíc osobních návštìv. Je tìžké o tom 
psát, protože to vypadá, jako bych lhal. Lidé se ptají: „Pro 
všechno na svìtì, jak mùžete navštívit dvacet tisíc dìtí každý 
týden?“ Prostì to dìláme. A co dìláme, je fyzicky velmi nároèná 
služba – stojí to spoustu fyzické námahy – navštìvovat dìti, 
provozovat poulièní nedìlní školu, autobusovou službu, tábory, 
Prázdniny Nadìje a podpùrné èinnosti, aby se vše udrželo 
v chodu. Ale my to prostì dìláme a pokraèujeme v tom. 

Dùležitìjší je, že budujeme vztahy. Nejenže klepeme na 
dveøe; budujeme s lidmi vztahy. Získali jsme mnoho lidí, kteøí 
pracují tìžce na tom, aby pøinášeli zmìnu. Pracovnice, jako 
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dvì mladé ženy, které navštìvovaly dìti v rámci naší poulièní 
nedìlní školy v Morris Housing Projectu v Jižním Bronxu. Je 
to opravdu tìžká oblast, ale ony to prostì dìlaly.

V jedné z rodin v jejich oblasti žili sedmiletá holèièka s mladším 
bratrem, kterému bylo pìt nebo šest let. Dìti nebyly mentálnì 
postižené, ale byly trochu pomalejší. Byly to hodné dìti, které 
vìrnì chodily na poulièní nedìlní školu. Byly tam každý týden.

Nicménì jeden týden nepøišly a naše pracovnice se o to 
pochopitelnì zajímaly. O pár dní pozdìji je pøišly mladé ženy 
navštívit, aby zjistily, jestli jsou v poøádku a pozvaly je na 
pøíští shromáždìní poulièní nedìlní školy. Pøišly ke dveøím 
a klepaly na nì. Pokraèovaly, ale nikdo nepøišel ke dveøím. 
Bylo to zvláštní, protože zevnitø slyšely puštìnou televizi, ale 
nikdo neodpovídal.

Naše pracovnice mìly s rodinou nìjaký vztah a vìdìly, že 
máma je, kvùli stavu svých dìtí, vždycky doma. Dívky šly 
k vedlejším dveøím, protože si myslely, že jim sousedé budou 
moct øíct, co se stalo, ale sousedé nic nevìdìli. Tak se znovu 
vrátily ke dveøím, bušily na nì, ale nikdo se neozval. Nicménì 
si v tuto chvíli všimly zvláštního zápachu, který se linul z bytu. 
Když jim nikdo z domu nemohl pomoct, zavolaly policii.

Každý policejní okrsek v New Yorku má speciální jednotku, 
která se jmenuje ESU – Emergency Service Unit (pohotovostní 
jednotka) a tato policie pøijela na jejich zavolání. Dùstojník 
ESU rozhodl, že vniknutí do bytu je opodstatnìné. Možná jste 
nìkdy vidìli dvoumetrové železné beranidlo, které policisté 
používají k vylomení dveøí. Takové beranidlo policisté použili, 
aby se dostali do bytu, zatímco naše pracovnice èekaly, aby se 
pøesvìdèily, jestli jsou dìti v poøádku. 

Když policisté odstranili dveøe, matka ležela na podlaze 
obývacího pokoje. Mìla podøíznuté hrdlo a byla už mrtvá 
celý týden, což zpùsobovalo nesnesitelný zápach. Dìti byly 
v obýváku také. Holèièka a její malý bratr sedìly na pohovce 
a dívaly se na televizi. Snìdly už všechno jídlo v bytì. 

Když pracovnice vešly dovnitø, sedly si k dìtem na pohovku. 
Sedmiletá holèièka v ruce držela krabici od obilnin, kterou 
trhala na kousky. Dìti jedly kousky lepenky z krabice – to bylo 
vše, co mìly.
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Asi dva týdny po tomto hrùzném nálezu mi zavolal jeden 
z detektivù z okrsku. Øekl mi, že jejich vyšetøování nezjistilo 
žádné otisky a stopy. Byl pøesvìdèen, že zøejmì nikdy nezjistí, 
kdo matku dìtí zavraždil. Potom øekl: „Kvùli tomu vám 
však nevolám.“ Øekl mi, že už je detektivem v tomto obvodu 
osmnáct let a potom dodal: „Mluvil jsem s jedním ze svých 
dùstojníkù, kteøí pøijeli na zavolání. Øekl mi, že když ESU 
vyrazili dveøe, dovolili pracovnicím vaší služby vejít dovnitø. 
Øekl mi, že pøekroèily mrtvou matku a sedly si na pohovku 
k dìtem. Vaše pracovnice dìti objaly a držely je. Postaraly se 
o nì. Za léta svojí služby, jsem nikdy nic takového nevidìl. 
Abych byl upøímný, vidìl jsem autobusy a náklaïáky Metro 
Ministry po celém Bronxu, ale nikdy jsem vaší organizaci 
nevìnoval žádnou pozornost.“ Detektiv pokraèoval: „Stále ještì 
moc nevím, co dìláte, ale jménem newyorského policejního 
oddìlení, a� už dìláte cokoliv, vás chci povzbudit, abyste v tom 
pokraèovali, protože to vypadá, že to zpùsobuje zmìnu.“

Ten den jsem tam nebyl. Jediný, kdo zpùsobil zmìnu, byly dvì 
mladé ženy, které stejnì jako Áron nìco udìlaly. Navštìvovaly 
dìti v Jižním Bronxu, o které se jinak nikdo nezajímá. Avšak 
naše mladé pracovnice neuvidíte na obálce magazínu. Nikdo 
je nepožádá, aby pøišly jako hosté do televizního programu. 
Pracovníci Metro nejsou materiálem pro magazíny, nikoho z nich 
nepožádají, aby pøišel do televize. Ve skuteènosti má jedna dívka 
z tohoto pøíbìhu vadu øeèi a druhá je velice chudá. Avšak ten 
den stály tyto dvì pracovnice doslova mezi živými a mrtvými, 
že ano? Postavily se mezi živými a mrtvými a zpùsobily zmìnu. 
Všední lidé – normální pracovníci. Žádné hvìzdy nebo hlavní 
øeèníci konferencí – jen normální služebníci. Vìrní lidé, kteøí se 
doopravdy starají o druhé.

Když jsem pokraèoval ve studiu postavy Árona, narazil jsem 
na nìco, co nedávalo smysl. Víte, kolik bylo Áronovi, když se 
to vše stalo? Áron byl starý sto let. Co mu øekl Mojžíš? Utíkej 
k oltáøi! Stoletý muž bìžící k oltáøi? To je nemožné. Ale víte co? 
On to udìlal.

Není to užasné, že mùžete udìlat nìco, co nemùžete udìlat? 
Slyšíte to poøád. „Och, to nemohu udìlat.“ Ale ano, mùžeš 
– prostì to jenom udìlat nechceš.
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Lidé ode mì neoèekávají, že bych ve svém vìku øídil autobus 
a vozil dìti, ale dìlám to. „Nemìl bys to dìlat,“ øíkají mi. „Jsi 
starší pastor. Nemùžeš pøece øídit také autobus.“ Vím to. Ale 
pøíští týden pojedu znovu. Budu øídit autobus. Chcete vìdìt, 
jak to zvládám? Jednou jsem bìžel k oltáøi a vzal jsem trochu 
ohnì. Jen jsem šel. Nebylo to nic velikého. Už ty vìci dìlám 
více než tøicet let a myslím, že to zpùsobuje zmìnu. 

Vzpomeò si na to, jak mì moje matka posadila na skruž 
kanálu a nikdy se pro mì nevrátila. Pøemýšlej o tom muži, 
køes�anovi, který se u mì zastavil a vzal mì k sobì. Dal mi 
nìjaké jídlo. Ještì ten den mi zaplatil cestu na mládežnický 
tábor a tam jsem byl spasen. Mùže jedna osoba zpùsobit 
zmìnu? Pro mì to už nìkdo udìlal. 

Na jednom z našich shromáždìní pro dospìlé byla spa-
sena jedna žena, která neumìla anglicky. Po shromáždìní za 
mnou pøišla a øekla mi pøes pøekladatele: „Chci nìco dìlat 
pro Boha.“ Opravdu jsem nevìdìl, co jí mám øíct. Vìdìl jsem, 
že jazyková bariéra znamená pro tuto portorièanku problém, 
protože naši pracovníci musejí být schopni komunikovat 
s každým. Tak jsem jí øekl, aby prostì milovala dìti. Vysvìtlil 
jsem jí to. „Máme spoustu autobusù. Jezdi každý týden jiným 
autobusem a miluj dìti.“ Pøijala mùj nápad a zaèala to prostì 
dìlat. 

Žena nám neøekla, že týden pøed tím, než zaèala jezdit 
našimi autobusy, poprosila nìkoho, aby ji nauèil, jak se ang-
licky øekne „miluji tì“ a „Ježíš tì miluje“. To bylo všechno, co 
umìla øíct. Takže jezdila, sedla si do první øady sedadel a našla 
mezi dìtmi to, které vypadalo nejhùø. Vzala si to dítì na klín 
a šeptala mu nebo jí „Miluji tì“ a „Ježíš tì miluje“ – celou 
cestu do nedìlní školy a celou cestu nazpìt. To bylo všechno, 
co mohla øíct, a bylo to také vše, co mohla dìlat. Avšak, jako 
Áron, když jí nìkdo øekl, že má nìco udìlat, tak to dìlala. Svým 
vlastním jednoduchým zpùsobem milovala dìti, a pokraèovala 
v tom týden za týdnem. Na podzim øekla vedoucím autobusové 
služby, že už nechce mìnit autobusy. Našla si jeden z auto-
busù, kterým chtìla jezdit. Právì tím autobusem jezdil malý 
chlapec, kterému chtìla vìnovat pozornost, chtìla se zamìøit 
na to jediné dítì. 
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Chlapci byly asi tøi roky. Byl drobný a byl vždycky špinavý. 
Ale nejdivnìjší bylo, že chlapec nikdy neøekl ani slovo. Nìjak 
se nìkterému z našich pracovníkù podaøilo tohle dítì získat. 
Øekl mu o nedìlní škole a jak se dostat na autobus. A chlapec 
pøišel. Bratøi a sestry nebo dìti ze sousedství se s ním nebavily 
a on jel vždycky autobusem sám. Každou sobotu sedìl na scho-
dech pøed svým èinžákem a èekal, až pro nìj pøijede autobus 
naší nedìlní školy. 

A pokaždé, když nastoupil do autobusu, už tam na nìj èekala 
paní z Portorika a vítala jej. Vzala chlapce do náruèe a posa-
dila si jej na klín. Potom mu øíkala znovu a znovu „miluji tì“ 
a „Ježíš tì miluje“. Øíkala mu to celou cestu do nedìlní školy. 
A stejná slova mu opakovala celou cestu domù. Celá vìc se 
opakovala týden za týdnem. to bylo vše, co ta žena mohla 
dìlat, ale dìlala to vìrnì.

Týdny se zmìnily v mìsíce a tato rutina se nezmìnila. 
Portorièanka milovala jedno malé dítì a øíkala mu „miluji 
tì“ a „Ježíš tì miluje“. Asi dva týdny pøed vánocemi se rutina 
zmìnila. Jako vždycky pøed tím chlapec nastoupil do autobusu 
a pøijímal lásku a pozornost od ženy, která chtìla nìco dìlat pro 
Boha. Potom šli spolu do nedìlní školy. A po shromáždìní nastou-
pili do autobusu, aby jeli domù. Na cestì domù žena chlapce objala 
a posadila si ho na kolena. „Miluji tì,“ øekla mu. „Ježíš tì miluje.“ 
Když autobus zastavil pøed jeho domem, chlapec nevybìhl z auto-
busu jako normálnì. Tentokrát, když se zvedl k odchodu, tak se 
otoèil a poprvé od té doby, co jsme jej znali, se snažil promluvit. 
Podíval se na portorièanku, která chtìla nìco dìlat pro Boha, 
a øekl: „Jjjj... jjjáá tì... mmmi...lu...ji také.“ A potom malý chlapec 
natáhl ruce k ženì, která se o nìj starala a objal ji. To se stalo v 
sobotu ve 14:30. 

Ten den veèer, kolem 18:30, bylo pod únikovým východem 
jeho domu nalezeno mrtvé tìlo tohoto chlapce. Ve stejné odpo-
ledne, kdy jedna z našich pracovnic zaznamenala prùlom 
v životì tohoto chlapce, jej jeho vlastní matka zabila. Ubila ho 
k smrti, dala do pytle na odpadky a vyhodila jej. 

Nikdo není kvalifikovaný, ve vìci, kterou nazýváme køes�an-
stvím, ale my všichni v tom máme svoji èást, že ano? Nejsem 
ten nejchytøejší muž a ani se tak nesnažím vypadat. Nejsem 
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Nahoøe: Bill 
Wilson a 
se-nátor státu 
Missouri John 
Ashcroft si 
prohlížejí 
okolí Metro 
Ministries. 
Prezident 
George Bush 
jmenoval 
oba muže do 
Národní komise 
pro americké 
mìstské pospoli-
tosti, která mìla 
jednu schùzku 
v Metro.

Vpravo: 
Propracované 
graffiti - památ-
níèky, jako je 
tento, jsou udì-
lány na místì, 
kde zemøel 
nìkdo z milova-
ných.



žádná hvìzda a ani žádný expert na službu. Ale mohu øídit 
autobus. A protože se k mì pøipojili jiní lidé, vìøím tomu, že 
dìláme zmìnu.

Vìøím, že dnes je jeden malý chlapec v nebi, kvùli ženì, která 
neumìla mluvit anglicky, ale která mìla hoøící touhu dìlat 
nìco pro Boha. Vìøím, že tato žena, která si udìlala èas na to, 
aby objala malého špinavého chlapce, dala si ho na klín a øekla 
mu, že jej miluje a že ho miluje Ježíš, udìlala vìènou zmìnu v 
životì toho chlapce. Nikdo mì nemùže pøesvìdèit o opaku.

Baptistický pastor se mì zeptal: „Myslíš si, že jeden èlovìk 
mùže zpùsobit zmìnu?“

Ano, myslím si, že jeden èlovìk mùže zpùsobit zmìnu. Co si 
myslíte vy? Když už bude vše øeèeno a udìláno, je dùležité pro 
mì i pro vás, abychom si pamatovali, že nìkde venku, dnes, 
právì teï, je jiné dítì, které nezvládá svoji životní situaci. 
Existuje nìjaké jiné dítì, které dnes sedí na kanále. Vše, co 
je potøeba, je jedna osoba, která v životì tohoto dítìte zpùsobí 
zmìnu.
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KAPITOLA TØINÁCTÁ

Tohle dítì je moje

CO Z TÌCHTO DÌTÍ bude? Tuto otázku mnì již položily 
stovky a stovky lidí. Podle mì je to špatná otázka. Po 
léta odpovídám, že se ani tak nezajímám o to, co z tìch 

dìtí bude, jako spíše o to, co z tìch dìtí nebude.
Návštìvník, který pøijede na jeden víkend, tomuto prohlá-

šení stìží porozumí a stejnì tak i tomu, co zde vlastnì dìláme. 
Vidí jen vzrušující program a sebevydané èleny týmu, ale nedo-
káže pochopit velikost výzvy, které èelíme. Dotýkat se životù 
desítek tisícù dìtí mùže znít ohromnì, když žiješ ve mìstì, 
které má dvacet tisíc lidí. Avšak v pìti ètvrtích New Yorku žije 
témìø jeden milion dìtí. Zasahujeme tedy ménì než jedno pro-
cento z nich.

Když se podívám na roh ulice a vidím mladé lidi, jak jsou 
zapleteni do drog, prostituce a všeho kolem, pøemýšlím: Mohli 
jsme je zasáhnout, když byli mladší, kdybychom zde tehdy 
byli.“

Oèekávám, že se z dìtí, které dnes jezdí našimi autobusy, 
nìkdy stanou doktoøi, právníci nebo vedoucí mzdových 
úètáren? To se mùže stát jednomu nebo dvìma z nich. Avšak 
znovu – nezajímá mì pøíliš, co bude jejich zamìstnáním, jako 
spíše to, abych je zadržel od pádu do pøíkopu. Úspìch pro 
mì znamená, když vidím, že nestojí mezi rváèi na Flushing 
Avenue nebo, že na Troutman street neprodávají drogy.

Proto tak tvrdì pracujeme.
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Byl jsem nadšený, když jsem nedávno mluvil s mužem, který 
jako malý chlapec chodil do naší první Yogi Bearové nedìlní 
školy, a nyní je popeláøem. Jeho poèáteèní výplata byla více 
než tøicet dva tisíc dolarù roènì. Když to srovnáme s jinými 
možnostmi, jedná se o ohromný úspìch.

„Zùstanu tady“

NAŠÍM CÍLEM NENÍ, abychom vidìli naše žáky, jak ukonèují 
støední školu a poté se stìhují do lepší spoleènosti. Tento druh 
pøemýšlení má nejvìtší zásluhu na vytvoøení gheta. Kdo zde 
zùstane a bude bojovat v bitvì? Kdo si koupí dùm v Bushwicku 
a stane se prvním, kdo zpùsobí zmìnu?

Jedna z našich zamìstnankyò povzbuzovala jednu mladou 
sleènu, jež mìla veliký potenciál, aby se pøihlásila na studia 
na køes�anskou univerzitu na Floridì. Dívka jí odpovìdìla: 
„V žádném pøípadì. Myslíš si snad, že zanechám svoji mladší 
sestru samotnou na takovém místì?“

Co se stane s mladými lidmi, do kterých jsme investovali 
své životy? Nìkteøí studují univerzitu. Nìkteøí zùstali v naší 
oblasti a našli si práci. Nìkteøí se pøipravují na službu na plný 
úvazek. Nìkteøí již jsou zamìstnanci Metro Church.

Èasto se mì lidé ptají: „Bille, mìl jsi nìkdy osmdesáti, deva-
desáti nebo stoprocentní úspìch?

Pravdìpodobnì ne.
Sociologové neustále zkoumají problém vnitøních ame-ric-

kých velkomìst. Øíkám jim, že jen každé ètvrté dítì to ve svém 
životì zvládne.

Podobenství o rozsévaèi a o ètyøech druzích pùdy, zde dává 
veliký smysl a je velmi pøesné. Pokud se po deseti letech pouhá 
polovina tìch, které trénujeme, stane produktivními obèany 
a køes�anskými rodièi, poté pouze zdvojnásobíme naši úspìš-
nost. 

Hluboko ve svém srdci vím, že pokud to, co dìláme, neroz-
množíme v masivním mìøítku, ztratíme miliony mladých 
lidí. Proto pracujeme tak tvrdì na tom, abychom vidìli naše 
kurikulum v rukou køes�anských uèitelù a pracovníkù s mlá-
deží. To, co prezentujeme v naší nedìlní škole, je zaèlenìno do 
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programù, publikovaných v CharismaLife a vyuèuje se to po 
celém národì a také v zámoøí.

 
Nezodpovìdnost

BYL JSEM V Los Angeles na konci bouøí v roce 1992.
To, co se zde stalo, nebyl pøíbìh o Rodney Kingovi, kterého 

zbila policie. Bylo to spíše o komunitì naplnìné lidmi, kteøí 
neuznávají žádné hodnoty ve svých životech, a kteøí nemají 
žádný vztah s Kristem, což zpùsobuje nezodpovìdnost.

Když jsem byl v Los Angeles, mluvil jsem s vojínem americké 
armády, který tam byl povolán, aby obnovil poøádek. „Vìc, která 
mì nejvíce zarmoutila,“ øekl, „byla matka se dvìma dìtmi, které 
vybíhaly z obchodu a mìly plné náruèe kradeného zboží.“

Poté mi øekl: „Vybìhl jsem za jedním z chlapcù a øekl jsem 
mu, aby zboží vrátil zpìt.“ Dítì bylo ve vìku osmi nebo devíti 
let. Podívalo se na mì, muže v uniformì, a øeklo: „Nemusím tì 
poslouchat.“ A následovalo svoji matku.

Netvrdím, že znám všechny dùvody, proè jsou naše vnitøní 
mìsta v tak hrozném stavu. Avšak jako køes�ané bychom mìli 
zmìnit priority, co se týèe toho, jak pøemýšlíme o misii.

Více než 90 % penìz, vynaložených na svìtovou zahranièní 
misii pøichází ze Spojených státù. Podporování køes�anského 
pracovníka na Haiti nebo v Maïarsku je dobrá vìc, ale pokud 
ztratíme náš vlastní národ, nemusíme si už dìlat starosti s po-
síláním jakýchkoli penìz kamkoli.

Potøebujeme obrovskou invazi køes�anských pracovníkù do 
našich vnitøních mìst. Napøíklad úèinnì zasáhnout dìti v osmi 
nebo deseti blocích, vyžaduje mít pracovníka na plný úvazek. 
V New Yorku potøebujeme stovky takových pracovníkù. Toto 
množství pracovníkù by bylo potøeba pro zajištìní podobné 
služby v každém z amerických velkomìst.

Poulièní nedìlní školy ve svìtì

BÌHEM NÌKOLIKA POSLEDNÍCH let jsme rozvinuli program 
na zasažení mladých lidí, který je neomezený ve svém poten-
ciálu. Je to poulièní nedìlní škola.
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Tento nápad se uskuteènil proto, že Metro Church nemohla 
fy-zicky pojmout všechny dìti, které potøebovaly být zasaženy. Ve 
skuteènosti je to zdokonalená forma Oblastního biblického klubu, 
který jsem pøed mnoha lety zaèal dìlat v St. Petersburgu.

Každý den po škole vyjíždíme ven do oblastí, odkud je pro 
nás nepraktické svážet dìti do nedìlní školy autobusy. Máme 
týmy, které do tìchto oblastí pøijedou malými nákladními vozy 
a pøedvádìjí nedìlní školu venku v parcích a na dìtských høiš-
tích. Malé náklaïáky jsou upraveny tak, aby se mohly rychle 
promìnit v otevøená jevištì. Vracíme se každý týden na stejné 
místo. Klademe dùraz na dùležitost návštìvnosti a oni pøicházejí 
– za každého poèasí – nejenom dìti, ale také rodièe a dospívající. 

Každý øíká, že církev nejsou budovy, ale lidé, a tak jsme si 
øekli: „Dobøe, pojïme to tak udìlat.“ Už jsme takto vytvoøili 
shromáždìní s docházkou v prùmìru mezi 150 až 500 lidmi. 
V mnoha ohledech se to podobá typickým církevním shromáž-
dìním, od poèáteèní modlitby až k výzvì ke spasení. Jediný 
rozdíl je, že se lidé shromažïují venku.

Každý týden prezentujeme více než tøicet poulièních nedìl-
ních škol v nejpotøebnìjších oblastech našeho mìsta – Lower 
East Side, Harlemu a Jižním Bronxu. Jedno místo je pøímo 
naproti útulku pro rodiny bez domova.

Lidé, kteøí pracují v pøední linii tohoto programu jsou týden 
za týdnem více a více nadšení. John DeRienzo, èlen našeho 
týmu, který vede program v Lower East Side, mi øekl: „Kdyby 
byl dostatek penìz, sebevydaní lidé, byl by to pravdìpodobnì 
nejlepší zpùsob služby na svìtì. Je to nejviditelnìjší prezen-
tace evangelia, jakou jsem kdy zažil.“

Nìkteøí pozorovatelé vìøí, že je tento program tak mocný, že 
zpùsobí probuzení moderních dnù. Provoz tohoto programu je 
finanènì nenároèný a dá se použít v každém mìstì v Americe, 
bez ohledu na velikost nebo ekonomickou situaci. Mùže být 
prezentován v nízké, støední i vysoké vrstvì spoleènosti.

Rádi podotýkáme: „Poselství je tak prosté, že mu mohou 
porozumìt dokonce i dospìlí.“

Program již funguje v Miami, Mobilu, Washingtonu, D.C., 
Detroitu, Los Angeles, Atlantì, St. Louisu, Grand Rapidsu, 
Seattlu, Dallasu – a tento seznam se neustále rozšiøuje o další 
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a další mìsta USA i za hranicemi. Vìøíme, že se rozroste 
v hnutí, které zasáhne miliony lidí po celém svìtì.

Žádné výmluvy

MOŽNÁ ØEKNEŠ: „Rád bych se zapojil do nìèeho takového, ale 
nemám na to èas.“

Tuto výmluvu jsem pøijímal, když mi bylo devatenáct. Avšak 
zjistil jsem, že èas si ve svém životì udìláš pøesnì na to, na co 
chceš.

Mám èas na to, abych pomáhal zaèínat nedìlní školy v ji-
ných mìstech? V jiných zemích? Ne. Ale dìlám to, protože je to 
dùležité. Nedávno jsme se vrátili z Argentiny, kde jsme tréno-
vali pracovníky s dìtmi. Tisíce dìtí zde navštìvují „La Escuela 
en la Calle“ nebo také „Školu na ulici“ – jejich verzi poulièní 
nedìlní školy. Letìli jsme sedmnáct hodin tam a sedmnáct 
hodin nazpìt. Bylo to vyèerpávající, ale udìlali jsme si èas na 
nìco, co považujeme za dùležité. Písmo nám øíká, že komu je 
hodnì dáno, hodnì od nìj bude požadováno (Luk. 12:48). Plnì 
jsem si vìdom toho, že mì nìkdo zachránil, když jsem byl 
chlapec, který nikoho nemìl. Nyní mám radost z toho, že zasa-
huji mladé lidi, kteøí to potøebují.

„Už jej nechceme“

TO BYLA SLOVA rozèilených rodièù, kteøí stáli jednoho veèera 
u dveøí mého bytu, když jsem ještì sloužil jako pastor mládeže 
na Floridì. Jejich syn Jeff tam stál s nimi.

„Jestliže si jej vezmeš k sobì, je tvùj,“ øekl otec.
Jeff byl typem dítìte, které si neustále dìlá nepøátele. Dìlal 

neustále problémy – ve škole, doma i v církvi.
Uvadìèi v církvi ztráceli trpìlivost, sotva se objevil v jejich 

okolí. Jednoho dne si Jeff pùjèil motocykl a pøejel na nìm 
napøíè trávníkem pøed církví chvíli pøed shromáždìním. Jeden 
z diakonù chytil Jeffa za trièko, zvedl jej a hodil jej na zem. To, 
co následovalo, byste od diakona neoèekávali. Vynadal mu tak, 
že byste si to nedokázali pøedstavit ani v té nejsprostší hádce. 
Jaké svìdectví!
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Lidé ti nebudou naslouchat, pokud tì nemají rádi. Mnoho 
lidí navštìvuje církev, protože mají rádi pastora nebo nìkoho 
v církvi. Pokud by nemìli, nepøišli by tam. Tak to je.

Utíkal jsem na místo motocyklového incidentu a snažil jsem 
se Jeffa pøed diakonem nìjak obhájit.

Toho veèera jsem se ho u dveøí svého bytu zastal znovu. 
Uvítal jsem jej ve svém domì a bìhem nìkolika dalších let 
jsem jej vychovával, jako by byl moje tìlo a krev. Dnes je Jeff 
øeditelem Metro Sunday School v centru Los Angeles.

Jeho rodièe se jej zbavili. Avšak to je nìco, co by Ježíš nikdy 
neudìlal.

Poddal jsem svùj život tomu, abych splácel dluh, nejenom 
nìkomu, kdo mne pozvedl, když jsem byl dole, ale Kristu, 
který za mì dal svùj život na Golgotì.

Strategie

DÌTI, KTERÉ SE nacházejí v krizi mùžeme nalézt v každém 
mìstì nebo mìsteèku Ameriky. Konflikty v domovech jsou stejné 
v Manhattanu v Kansasu jako v Manhattanu v New Yorku. Bez 
ohledu na to, kde lidé žijí, jsou pøes své vnìjší rozdíly stejní. 
V New Yorku jich jen máme více pohromadì. To je jediný rozdíl.

Když je skoro devìt milionù lidí uvìznìno v oblasti veliké 
tøicet krát šedesát kilometrù, není divu, že je zde tolik nepøá-
telství a násilí. 

Když jsem radil vedoucím mládeže a služebníkùm po celé zemi, 
zjistil jsem, že všichni jednáme se stejnými lidskými poklesky 
a problémy. Høích je høích bez ohledu na to, kde se vyskytuje.

Jestliže chceme uvidìt, jak se náš národ obrací k Pánu, naše 
strategie by nemìla být snažit se získat mìsto, ètvr� nebo 
dokonce jeden dùm. Musíme dojít do bodu, kdy jsme ochotni 
získat národ – jednoho èlovìka za druhým.

Úspìch naší služby není veliké shromáždìní. Jsou to jednot-
livci, kteøí slouží Pánu.

Televizní kamery a stadiony mají své místo, ale nikdy 
ne-budou srovnatelné s vlivem, jaký má sebevydaný køes�an, 
který žije køes�anský život, slouží v místní církvi a udìlá si 
èas, aby sloužil jednomu dítìti, které se ztratilo.
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Nikdy bychom nemìli zapomenout na to, že Bùh ustanovil 
místní církev. To má vìtší hodnotu než všechny nejúspìšnìjší 
služby, které mùžeš jmenovat. To byl a ještì stále je plán v Novém 
zákonì. Místní církev má potenciál pro vedení, dìlání uèedníkù a 
navazování vztahù, které jsou nezbytné pro naplnìní Božího povo-
lání.

Možná øekneš: „Moje církev je mrtvá. Jak to mohu zmìnit?“
Na prvním místì nikdy nekritizuj svého pastora. Ne vždy 

vidíš, co vidí on. Ty neneseš celý náklad. Mimoto – vždy to vyža-
duje jen jednoho jednotlivce ve sboru, aby se zmìnila církev. 
Vidìl jsem to znovu a znovu. Jestliže s tebou Pán jedná, aby 
ses stal takovým èlovìkem, jdi do toho a zaèni. Známe metody, 
které fungují a mùžeme tì nauèit, jak se co dìlá. Co tì ale nauèit 
nemùžeme, je plamen, který hoøí ve tvé duši – a touha získat 
tvé mìsto èlovìka za èlovìkem. To je mezi tebou a Bohem.

Pøijde den, kdy prohlásíš: „Nestarám se o to, jestli se ke mnì 
nìkdo pøipojí. Pùjdu plnou parou vpøed, abych získal toto mìsto, 
duši za duší, pro Krista. V momentì, kdy o to zaèneš usilovat, 
budeš pøekvapený, kolik lidí èeká na tvé vedení. Faktor rozmno-
žení mùže vyprodukovat službu, která pøekoná vše, o èem jsi kdy 
snil.

Dnes rostou nedìlní školy ve vnitøních mìstech po celé 
zemi jako houby po dešti. Oblasti jejich pùsobení, nemusejí 
být nezbytnì centry chudoby a zloèinu. Vìøím, že nastává èas 
zasáhnout také solidní, poèestnou a morální spoleènost a vydat 
se tomu, aby si tato spoleènost udržela svoji úroveò. Velké 
služby se nemusejí zamìøovat na intervenci tam, kde se roz-
množí užívání drog a perverze. Mohou usilovat o prevenci, aby 
mladí lidé nikdy nemuseli zažít nièivost høíchu. Potøebujeme 
se nauèit modlit se takto: „Pane, pomoz mi zasáhnout je pøed 
tím, než Satan zašpiní jejich tìlo a duši.“

V mnoha zemích tøetího svìta je šedesát procent populace 
mladší ètrnácti let. Strategii na zasažení dìtí má však jen 
nemnoho misijních organizací. Radìji mají stanové evangeli-
zace pro dospìlé nebo budují biblické školy.

Byl jsem v Mexico City a vidìl jsem páteèní a sobotní pou-
lièní diskotéky, které byly sponzorované místní komunistickou 
stranou, na kterých se pak rozdávala marxistická politická 
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literatura. Mladí lidé se tam hrnuli po tisících. Proè jsme tak 
pomalí v tom, abychom se chopili podobných nápadù?

Smìlé kroky

JEDNOU ØEKL JEDEN kritik našeho programu: „Bille, ty tìm 
dìtem vymýváš mozky!“

Pøál bych si, aby to bylo možné. Máme je jen na hodinu a pùl 
týdnì. To jen stìží vyrovná tu spoustu smetí, která je obklo-
puje každý den jejich života. 

Pokud chceme vidìt zmìnìné lidské životy, musíme udìlat 
neobvyklé kroky. Dny legraèních flanelografových pøíbìhù 
v nedìlních školách jsou již za námi. Tvùj program by mìl 
radìji vycházet z hlouby tvého ducha a mìl by být prezen-
tován v moci a s takovým dùrazem, jako by to byl poslední 
okamžik, kdy dítì bude slyšet evangelium. Bojujeme, aby-
chom znovu získali náš národ a srdce mladých lidí.

Bìhem let jsem vidìl mnoho tìch, kdo dobøe zaèali. Avšak 
ne-vidìl jsem mnoho tìch, kdo vìci úspìšnì dokonèili. Je jen 
jeden zpùsob, jak dokonèit bìh, a to jednat smìle ve svém sebe-
vydání.

Nehrajeme žádnou hru. Je to otázka života a smrti. Každý 
den je to život nebo smrt.

Nezískáme je všechny, ale získáme jednoho a dalšího a dal-
šího. Nedávno jsem mluvil s mladou sleènou, která po léta 
navštìvovala nedìlní školu v Metro Church. Øekla mi: „Pastore 
Bille, chci jen, abys vìdìl, že polovinu všech vìcí, které v životì 
znám, jsem se nauèila od tebe.“

Chvíli jsme o tom spolu mluvili a došli jsme k závìru, že 
hodnoty, jimž se nauèila byly výsledkem našeho neustálého 
zdùrazòování základních témat. Týden za týdnem jsme jen 
pokraèovali ve vyuèování.

Jedna z našich pracovnic v autobusech, Milie, byla zapojena 
do našeho programu od svého dospívání. Je také matkou dvou 
synù, kteøí chodí do naší nedìlní školy. Zeptal jsem se jí, proè 
je ještì stále zapojena do služby.

„Vidìla jsem tolik svých pøátel, jak jim utíká život mezi 
prsty,“ øekla Milie, „ale nedìlní škola zmìnila mùj život.“

Poté dodala: „Chci, aby se moji synové stali tím, èím jsem teï 
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já – køes�any.“
Manžel Milie je ve státním vìzení pro vraždu.
„Chytil se špatných pøátel,“ vysvìtlila. „Modlím se, aby moji 

chlapci následovali Ježíšovu cestu.“

Právì zaèínáme

JSME ÚSPÌŠNÍ? Èísla jsou opravdu jen vedlejším produktem. 
Jediné mìøítko, o kterém stojí za to mluvit, je vliv na život 
jednotlivého dítìte. Avšak ostatní z toho všeho mají prospìch 
také, vèetnì spoleènosti.

Než David Feingold odešel z funkce vládního øeditele pro 
obnovu vnitøních mìst, øekl mi: „Jeden z dùvodù, proè byl 
Bushwick vybrán pro výstavbu nových státních bytù s nízkým 
nájmem bylo, že spoleènost díky vaší službì zmìnila své pocity 
a smýšlení o této oblasti.“ Øekl: „Protože je zde vaše služba, 
vypadá tato oblast nyní tak, že je hodna investic.“

Dokonce i svìtská veøejnost si všimla zmìny. Avšak pøed 
námi je mnohem delší cesta.

Norman Vincent Peale øekl na pódiu Metro Church nìco, na 
co nikdy nezapomenu. Tøiadevadesátiletý pán plný pozitivních 
myšlenek sem pøišel vyhlásit církev roku èasopisu Guideposts. 
Øekl: „Udìlal jsi zde mocné Boží dílo, synu, ale èeká pøed tebou 
ještì mnoho let, kterými máš projít.“

A co zítra? Stále ještì máme sny a plány? 
Urèitì! Potøebujeme zastøešené garáže pro naše autobusy, 

vìtší knižní obchod, ubytování pro naše pracovníky, vìtší budovu, 
která by mohla pojmout rostoucí poèet dìtí, více automobilù pro 
poulièní nedìlní školy a více sebevydaných pracovníkù.

Dodnes jsme zasáhli nìco kolem pìti procent obyvatel mìsta. 
Bìhem prvního roku jsme pøišli a chtìli jsme dát náplast 
na vše, co jsme vidìli kolem – zloèince, bezdomovce, drogovì 
závislé, homosexuály. Poté jsme vzhlédli a volali: „Pane, my 
nemùžeme naplnit všechny tyto potøeby!“

Nakonec jsme se nauèili zamìøit na vìc, která nám jde nej-
lépe. V mém pøípadì je to ovlivnit životy dìtí – jednoho za 
druhým. 

Jaká jsou naše omezení? V podstatì jsou to pracovníci a pe-
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níze. Se sebevydanými lidmi a finanèní podporou vím, že se 



to mùže stát. Jen se modlím, aby se to nìjak stalo rychleji. 
Program inspiroval lidi po celé zemi, aby zaèali své vlastní 
nové služby.

•    Jim Davidson, psycholog z Ashtabuly, Ohio, uzavøel svoji 
praxi a zaèal Službu srdce a rukou v Clevelandu, která 
zasahuje tisíce mladých.

•    Bill Gray, bankéø, pøedèasnì odešel do dùchodu, aby 
mohl zaèít obrovskou službu dìtem v Mobile, v Alabamì.

Náš vlastní program nyní roste jako obøí strom s vìtvemi 
nedìlních škol ve Washingtonu, D.C., Dallasu / Ft.Worthu, 
Houstonu, Detroitu a Los Angeles.

„Vùbec jsem to netušil“

DAVE RUDENIS, BOHEM poslaný muž, který mì našel sedícího 
na kanálu a zaplatil mi cestu na mládežnický tábor, byl v pro-
gramu Tohle je tvùj život, kterým mì pøekvapili na Floridì. 
Zeptal jsem se ho: „Pomyslel sis, že by z toho mohlo nìkdy 
vzniknout to, co se dìje?“

Podíval se na mì a øekl: „Vùbec jsem to netušil.“ Poté dodal: 
„Kdybych mìl možnost to udìlat znovu, udìlal bych to stejným 
zpùsobem.“

Dave ve svém životì nikdy nedostal pøíliš nìjakého uznání. 
Nikdy nebyl v televizi ani nemluvil k velkým zástupùm. Vlastní 
obchod s auty, øídí auta a tiše slouží Pánu v místní církvi. Podle 
standardù vìtšiny lidí je jenom prùmìrný chlapík.

Avšak uvidìl smutného malého chlapce a øekl si: „Èí je tohle 
dítì?“

Ten den jsem se pro nìj stal Božím povoláním.
Davùv život se mùže zdát prùmìrný, ale jen pomyslete na to, 

co všechno uvedl do pohybu. Nechci ani pomyslet na to, jak by 
vypadal mùj život, kdyby Dave neuvidìl moji potøebu.

Každou sobotu, když usedám za volant velkého žlutého auto-
busu, vím, kdo budou moji pasažéøi.

Èí je tohle dítì?



Dej Ježíše dítìti ve vnitøním mìstìDej Ježíše dítìti ve vnitøním mìstì

Bill Wilson, zakladatel
„Mnoho lidí tvrdí, že jsou 
vnitřní města beznadějná. 
Nejsou beznadějná – jen 
nemají žádnou naději. Ty 
můžeš být jedinou nadějí, 

Pro okamžité sponzorství, volejte linku: 1-800-462-7770, kl. 104
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Nemusíte sjezdit celý svět, abyste 
našli dítě, které má nějakou 
potřebu. Děti v amerických 
vnitřních městech nepotřebují 
jen jídlo a oblečení, ale potřebují 
znát Ježíše.
KAŽDÉ DÍTĚ by mělo vědět, 
že bylo stvořeno pro nějaký 
záměr. Naplň velké poslání tím, 
že se staneš partnerem Metro 
Ministries International ve spon-
zorském programu Won-By-One 
(získaný skrze jednoho).
Kde byste byli vy, kdyby vám 
nikdo nikdy neřekl o Ježíši?

Vašich 20 $ za měsíc dá Metru 
do rukou nástroj, který zaručí, 
že budou naplněny základní 
potřeby dítěte, které potom bude 
mít možnost chodit do nedělní 
školy.

Metro Ministries, která byla 
založena Billem Wilsonem před 
dvaceti lety v Broklynu, NY, 
slouží zapomenutým dětem ame-
rických vnitřních měst. Nedělní 
škola Metro v Brooklynu je nej-
větší nedělní školou v Americe s 
docházkou více než 20.000 dětí 
každý týden.
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Dveøe v Draèím chøtánu
Frank E. Peretti
Nový bestseler od známého a v naší zemi úspìšného autora 
Franka Perettiho. Dobrodružný román Dveøe v Draèím 
chøtánu vás spolu s doktorem Cooperem a jeho dvìma 
dìtmi zavede na nebezpeènou výpravu do rokle zvané Draèí 
chøtán. Jako obvykle nás Peretti nenechá vydechnout až do 
poslední stránky.               120 
Romantická láska 
Dr. James Dobson
Podtitul této knížky zní „Jak používat hlavu v záležitos-
tech srdce,” což jasnì vypovídá o jejím obsahu. Romantická 
láska je mocný cit, který nás mùže velmi jednoduše „vyko-
lejit“ a mùže nás vést k uspìchaným rozhodnutím, která se 
pozdìji mohou promìnit v hluboká zklamání. Pøímé a dobøe 
mínìné rady, objasnìní všeobecnì špatnì pojatých pojmù, 

vyvedení z mnoha omylù o lásce - to vše a více se zde mùžete doèíst.
 84 stran, 83,- Kè

Probuzení v Pensacole
Marcia Ford
Jaká proroctví pøedcházela toto probuzení? Kolik lidí bylo 
spaseno? Co s projevy Ducha? Proè zrovna Pensacola? Jak 
mohu pøinést probuzení do své církve? Svìdectví návštìv-
níkù a pastorù, reportáže a zamyšlení, o tom všem je kniha 
Probuzení v Pensacole. Je to objektivní a upøímný pohled 
na práci Ducha svatého nejen v Pensacole, ale i po celém 

svìtì.
Jak vstoupit do Boží pøítomnosti
Ruth Ann Ashton
Na to, abyste si užili této knihy, nepotøebujete být ani zpì-
váci ani hudebníci. Uvedené principy, vám mohou pomoci, 
aby byl váš osobní èas s Pánem Ježíšem Kristem hodnot-
nìjší než døíve. Buïte obèerstveni a pomožte také jiným 
lidem, aby nalezli stejnou vzrušující cestu do Boží pøítom-
nosti.      59 stran, 
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