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Od delikvencie K OSLOBODENIU 

1. Do podsvetia veľkomesta 

CELÉ TOTO obdivuhodné dobrodružstvo začalo raz neskoro večer, keď som 
sedel vo svojej pracovni a prezeral si časopis Life. 
Zbežne som v ňom listoval a zdalo sa mi, že už tam nie je nič, čo by ma mohlo 
zaujímať. Na jednej strane som však zazrel perokresbu zo súdneho pojednávania 
v New Yorku, vzdialeného približne 500 kilometrov odtiaľto. Nikdy som v New 
Yorku nebol a ani som zvlášť o to nestál - snáď  ešte tak niekedy uvidieť sochu 
Slobody. 
Obracal som strany ďalej, keď moju pozornosť zrazu zaujali oči jednej z 
vykreslených postáv. Bol to chlapec, jeden zo siedmich súdených pre vraždu. 
Umelec zachytil v jeho črtách ta ký výraz zmätku, nenávisti a zúfalstva, že som 
znovu časopis roztvoril a pozrel sa na neho pozornejšie. Len čo som to urobil, 
začal som plakať. 
"Čo sa to len so mnou deje?" povedal som si nahlas a chvatne zotrel slzy. 
Zahľadel som sa na obrázok ešte raz. Boli tam samí mladí chlapci, všetci z 
jedného gangu, nazývaného Dráči. Článok pod kresbou rozprával o tom, ako v 
Highbridge-Parku v New Yorku brutálne napadli a na smrť dobili 
pätnásťročného chlapca. Volal sa Michael Farmer a po obrne bol ochrnutý. 
Každý z nich ho bodol svojím nožom do chrbta a potom ho ešte tĽkli po hlave 
remeňmi. Odišli od neho celí skrvavení so slovami: "Má toho dosť!" 
Príbeh ma pobúril. Bolo mi z neho nevoľno. V našom malom, horskom 
mestečku bolo niečo také nemilosrdné až neuveriteľné. 



Preto som spočiatku zostal celkom ľahostajný k myšlienke, ktorá mi náhle 
napadla, akoby prišla z úplne iného sveta: 
"Chod do New Yorku a pomôž tým chlapcom!" 
Musel som sa nahlas zasmiať. Ja? ísť do New Yorku? Dedinský kazateľ by sa 
mal pliesť do vecí, o ktorých nemá ani potuchy? 
"Choď do New Yorku a pomôž tým chlapcom!" 
Bola to výzva stále živá a celkom nezávislá na mojom vlastnom cítenia 
uvažovaní. 
"Bol by som blázon. Veď o takých deťoch vôbec nič neviem, a ani nechcem 
vedieť." 
Triezvy rozum nepomáhal, ísť do New Yorku musím, a čo viac, mal by som ísť 
hneď, dokiaľ súdny proces trvá. 
Aby bolo jasné, aká prevratná myšlienka to pre mňa bola, musím najskôr 
zdôrazniť, že kým som osudnú stránku otočil, bol môj život veľmi jednotvárny. 
Jednotvárny, ale pokojný. Malý horský zbor vo Philipsburgu, v štáte 
Pennsylvánia, kde som slúžil, rástol pomaly, ale sústavne. Mali sme nový 
zborový dom, novú faru, a aj v pokladni zreteľný prírastok. To všetko bolo pre 
mňa určitým zadosťučinením. Keď sme totiž pred štyrmi rokmi prišli s 
manželkou Gwen do Philipsburgu po prvýkrát, aby sme sa uchádzali o voľnú 
kazateľňu, nemal zbor ani svoju vlastnú budovu. Zhromaždenie asi päťdesiatich 
členov sa schádzavalo v súkromnom dome, ktorého prízemie slúžilo na 
bohoslužby a prvé poschodie ako kazateľov byt. 
Spomínam si, ako nás volebná komisia sprevádzala; Gwen vtedy zamierila 
priamo do tohto farského poschodia. "Trochu sa to tu musí upraviť," povedala 
jedna zo zborových pracovníčok, tučná dáma v bavlnených šatách. Všimol som 
si, aké mala mozoľnaté ruky, popraskané od tvrdej poľnej práce. "Necháme vás 
tu teraz samých, môžete si všetko dobre prehliadnuť." 
Gwen teda pokračovala v putovaní po prvom poschodí sama. Podľa spôsobu, 
akým tam zatvárala dvere, som vytušil, že je nešťastná. Skutočná rana však 
prišla iba vtedy, keď v kuchyni otvorila jednu zásuvku. Počul som jej zapišťanie 
a rýchlo som vybehol hore. Ešte tam boli a pobiehali sem a tam: sedem či osem 
veľkých čiernych švábov. Gwen zabuchla zásuvku: 
"Dávid, ja jednoducho nemôžem!" Dala sa do plaču. Nečakala na moju odpoveď 
a s hlučným klopaním podpätkov zbehla po schodoch. Rýchlo som sa volebnej 
komisii ospravedlnil a bežal som za ňou do protiľahlého hotela, jediného vo 
Philipsburgu. Tam už na mňa aj s dieťaťom čakala. 
"Ľutujem, môj milý. Sú to takí dobrí ľudia, ale keď ja sa tých švábov smrteľne 
bojím!" 
Veci mala už zbalené. Čo sa týkalo Gwen, bolo jasné, že si budú musieť vo 



Philipsburgu vybrať iného kandidáta. 
Veci sa však vyvinuli trochu inak. Nemohli sme hneď odísť, pretože bolo 
dohodnuté, že v tú nedeľu budem kázať pri večernom zhromaždení. 
Nespomínam si, že by moje slovo bolo vtedy nejaké výnimočné. Niečo sa však 
predsa dotklo tých päťdesiatich ľudí. Niekoľko sedliakov so zrobenými rukami 
smrkalo do vreckoviek. Slovo som zakončil, v duchu som už nasadal do auta a 
odchádzal, keď tu zrazu uprostred miestnosti vstal jeden starý pán a povedal: 
"Kazateľ Wilkerson, nechceli by ste sa stať naším služobníkom?" 
Bolo to proti všetkým zvyklostiam a všetci boli veľmi prekvapení - aj moja 
žena, aj ja sám. Už dlho sa v tomto malom zhromaždení Božích zborov 
rozhodovali medzi niekoľkými kandidátmi, ale nevedeli si stále vybrať. Dnes to 
vzal starý pán Mayer do svojich rúk a otvorene ma vyzval. 
"Choďte na chvíľu von a porozprávajte sa o tom s manželkou," povedal mi. "O 
chvíľu prídeme za vami." 
Sadli sme si do vozidla, Gwen bola celkom ticho. Na zadnom sedadle spala v 
prútenom košíku malá Debora, vedľa nej ležala naša batožina, už zbalená na 
cestu. V mlčaní mojej ženy som cítil nemý protest proti švábom. 
"Potrebujeme pomoc," rýchlo som jej povedal. "Mali by sme sa modliť." 
"Nezabudni poprosiť o radu, čo s tými švábmi!" ozvala sa Gwen tlmene. 
"Dobre, poprosím." 
Sklonil som hlavu. Chcel som urobiť pokus so zvláštnou modlitbou, a spoznať 
Božiu vôľu pomocou nejakého znamenia. Hovorí sa tomu "rozprestierame rúna 
pred Bohom". Keď Gedeon raz hľdal Božiu vôľu, rozprestrel rúno na zem a 
žiadal Hospodina, aby zoslal rosu všade vôkol, len rúno aby zostalo suché. Ráno 
bola zem skropená, rúno nie. Boh mu dal znamenie. 
"Pane," modlil som sa nahlas, "chcem teraz pred tebou rozprestrieť svoje rúno. 
Sme tu a chceme vykonať tvoju vôľu, keď ju budeme poznať. Preto, ak chceš, 
aby sme zostali tu vo Philipsburgu, daj, prosím, aby nás zvolili jednohlasne. A 
nech sa taktiež hneď rozhodnú vybaviť nám faru aspoň malou chladničkou. 
Taktiež kachle..." 
"A Pane," ozvala sa Gwen a na okamih sa zarazila, lebo sa práve otvorili dvere a 
komisia zamierila k nám, "a...nech sa sami rozhodnú urobiť niečo s tými 
švábmi!" 
Za komisiou vyšlo von celézhromaždenie. Ľudia obklopili vozidlo, pri ktorom 
sme teraz s manželkou stáli; pán Mayer si odkašlal. Keď začal hovoriť, stisla mi 
Gwen v tme ruku. 
"Pán kazateľ, pani Wilkersonová!" Odmlčal sa a potom pokračoval: "Brat 
Dávid, sestra Gwen, hlasovali sme a všetci si prajeme, aby ste sa stali naším 



kazateľom. Bolo to sto percent. Ak sa rozhodnete prísť, dáme vám do poriadku 
faru, dostanete kachle a ešte nejaké veci. Sestra Williamsová hovorí, že to tam 
budeme musieť vydymiť." 
"Aby sme vypudili tých švábov," dodala pani Williamsová a obrátila sa pritom 
na Gwen. 
Vo svetle, ktoré cez otvorené dvere zaplavilo trávnik, som videl, že Gwen plače. 
Keď sme už po srdečnej rozlúčke boli zase späť v hoteli, povedala mi, že je 
veľmi šťastná. 
Vo Philipsburgu sme boli skutočne šťastní. Život dedinského kazateľa mi 
výborne vyhovoval. Skoro všetci moji farníci boli buď poľnohospodári, alebo 
baníci. Boli to poctiví, bohabojní a štedrí ľudia. Prinášali nám svoje desiatky v 
podobe konzerv, masla, vajec, mlieka alebo mäsa. Boli to šťastní, pracovití 
ľudia, ktorých sme mohli obdivovať a od ktorých sme sa mohli učiť. 
Asi po roku nášho pobytu vo Philipsburgu sme kúpili staré baseballové ihrisko 
za mestom, kde kedysi hrával Lou Gehrig. Spomínam si, ako som stál v jednom 
jeho rohu a prosil Pána, aby nám pomohol vystaviť kostol práve na tomto 
mieste. A tak sa to aj skutočne stalo. 
Vedľa kostola sme postavili faru a pokiaľ tam bola Gwen paňou, nádej na 
prežitie nemala žiadna háveď. Bol to krásny, ružový domček s piatimi 
miestnosťami a nádherným výhľadom: na jednej strane hory, na druhej biely 
kríž kostola. 
Obaja sme vo Philipsburgu veľa pracovali a mali sme i určitý úspech. Na Nový 
rok 1958 bolo v našom zbore 250 ľudí, vrátane malej Bonnie, našej druhej 
dcérky. 
Ja sám som však pomaly strácal vnútorný pokoj. Začal 
som cítiť určitú duchovnú nespokojnosť, ktorú neodstránil ani pohľad na nový 
kostol, ani vzrastajúci rozpočet, ani plné lavice. Spomínam si presne na ten 
večer, keď som si to uvedomil - tak ako si ľudia pamätajú určité dôležité dni 
svojho života. Bolo to 9. februára 1958. V ten večer som sa rozhodol predať svoj 
televízor. 
Bolo už neskoro. Gwen a deti spali a ja som sedel pred ním a díval som sa na 
nočný program. Dávali obvyklú tanečnú revue, kde rad dievčat oblečených do 
sotva viditeľných kostýmov pochodoval na obrazovke. Zdalo sa mi to vtedy 
naraz veľmi hlúpe. 
"Starneš, Dávid," zľakol som sa. 
Ale aj keď som sa snažil, nemohol som dostať tú smiešnu historku z mysle. 
Neschádzali mi z mysle ani dievčatá, ktorých osud na javisku závisí od toho, 
nakoľko vzbudia záujem každého diváka. 
Vstal som, otočil gombíkom a díval sa, ako tanečnice miznú v malej bodke 



uprostred obrazovky. Odišiel som z izby do svojej pracovne a sadol som si do 
koženého točiaceho kresla. 
"Koľko času vlastne strávim pred obrazovkou každý večer? Najmenej dve 
hodiny." To ma zarazilo. "Nebolo by lepšie televízor predať a čas stráviť v 
modlitbách?" 
Bol som dokonca jediným z rodiny, kto sa na televíziu pozeral. Čo by sa stalo, 
keby som miesto toho každý večer venoval dve hodiny Pánovi? Bola to 
povzbudzujúca myšlienka: nahradiť televíziu modlitbou a čakať, čo sa bude 
diať. 
Objavili sa však hneď aj námietky. Večer som unavený a potrebujem odpočinok 
a zmenu. Televízia je predsa súčasťou našej kultúry a kazateľ by mal vedieť, na 
čo sa ľudia pozerajú a o čom hovoria. 
Vstal som, zhasol, šiel k oknu a díval sa na hory zaliate mesačným svitom. 
Potom som rozprestrel pred Pána rúno po druhýkrát: tentokrát malo zmeniť 
spôsob môjho života. Viem, že som to na Pána naložil poriadne, pretože v sku-
točnosti som televízor preč dať nechcel. 
"Pane Ježišu," povedal som, "potrebujem tvoju pomoc, aby som sa v tejto veci 
mohol rozhodnúť. Dám si na televízor inzerát do novín. Ak je ten nápad od teba, 
prosím ťa, pošli mi kupca. Pošli mi kupca v priebehu prvej hodiny 
- nie, o pol hodiny po tom, čo sa noviny objavia na ulici." 
Keď som ráno povedal Gwen o svojom rozhodnutí, nebrala to naozaj vážne. "O 
pol hodiny!" zvolala. "Zdá sa mi, že to s tou modlitbou vôbec nemyslíš vážne." 
Niečo na tom bolo, čo povedala, aleja som napriek tomu inzerát do novín dal. 
Keď sa potom noviny objavili, bola to komická scéna. Sedel som na pohovke, z 
jednej strany sa na mňa pozerala Gwen a deti, z druhej televízor, ja sám som 
pozoroval veľký budík pri telefóne. 
Prešlo dvadsať deväť minút. 
"Gwen," povedal som, "zdá sa, že si mala pravdu. Myslím, že som nemal..." 
Telefón zazvonil. 
Pomaly som zdvíhal slúchadlo a pozeral sa pritom na ženu. 
"Vy predávate televízor?" opýtal sa mužský hlas. 
"Áno, značka RCA, v dobrom stave. Obrazovka 49 cm, dva roky starý." 
"Čo zaň chcete?" 
"Sto dolárov," rýchlo som povedal. Nemal som do tej chvíle ani tušenia, koľko 
by som zaň mohol chcieť. 
"Tak ja si ho vezmem," odpovedal muž. 



"Nechcete si ho prísť prehliadnuť?" 
"Nie, pripravte ho. Prídem v priebehu štvrť hodiny a prinesiem hneď peniaze." 
Od toho dňa sa môj život zmenil. Každú polnoc som vošiel do svojej pracovne a 
miesto otáčania gombíkov som sa začal modliť. Spočiatku sa mi zdalo, že sa čas 
vlečie a že som čoraz menej sústredený. Potom sa však pravidelné čítanie Biblie 
stalo súčasťou môjho modlitebného života. Nikdy predtým som nečítal Bibliu 
systematicky, vrátane veršov "kto koho splodil". Teraz som spoznal, aké je 
dôležité získať rovnováhu medzi prosbami a chválami. Aké je to krásne, stráviť 
jednu celú hodinu ďakovaním! Život tak dostáva celkom inú perspektívu. 
A práve pri jednej takejto modlitebnej chvíli som vzal do ruky spomínaný Life. 
Ten večer som sa nejak nemohol sústrediť. Gwen bola s deťmi u starého otca a 
starej mamy v Pittsburghu a ja som zostal doma sám. Napriek tomu, že som sa 
dlho modlil a 
cítil Božiu prítomnosť, z neznámych príčin na mňa doliehal ťaživý smútok. 
Nechápal som, čo to je. Rozsvieti! som a nepokojne som chodil po izbe. 
"Čo mi chceš povedať. Pane?" snažil som sa pochopiť. 
Na stole ležal Life. Už som ho chcel vziať do ruky, potom som sa však zarazil. 
Nie, nechcem padnúť do takej pasce -čítať si časopis namiesto modlitby. Začal 
som sa opäť prechádzať, ale zakaždým, keď som prišiel k stolu, upútal ma 
časopis znovu. 
"Pane, je tam snáď niečo, čo mi chceš ukázať?" zvolal som a môj hlas sa 
rozliehal po stíchnutom dome. 
Posadil som sa do svojho kresla a s ťažkým srdcom som časopis otvoril. O 
chvíľu som sa už díval na obrázok siedmich chlapcov a po lícach mi tiekli slzy. 
Na druhý deň, v stredu, bola večer v kostole modlitebná hodina. Rozhodol som 
sa, že poviem zhromaždeniu o svojom novom pokuse "od dvanástich do dvoch" 
a o zvláštnom nápade ísť do New Yorku. 
V ten večer snežilo, bola chladná zimná noc. Veľa ľudí sa nezišlo. Tí z fariem sa 
zrejme báli snehovej búrky. Z mesta prišlo pár ľudí, no dosť oneskorene. Usadili 
sa v zadných laviciach, čo je vždy pre kazateľa zlé znamenie: bude hovoriť k 
"studenému" zhromaždeniu. 
Ani som sa nesnažil kázať. Požiadal som ich, aby všetci prišli dopredu, že im 
chcem niečo ukázať. Roztvoril som pred nimi Life. "Dobre sa pozrite na tváre 
týchto chlapcov," povedal som a porozprával im, že som dostal jasný pokyn ísť 
do New Yorku a pomôcť tým chlapcom. 
Moji poslucháči však na mňa pozerali chladne. Vôbec sa ich to nedotklo, a viem 
prečo. Miesto sústrasti cítil každý k týmto chlapcom skôr odpor. Sám som dosť 
dobre nechápal vlastnú reakciu. 



Potom sa stala zvláštna vec. Oznámil som zhromaždeniu, že na cestu do New 
Yorku nemám peniaze. Napriek tomu, že tam bolo tak málo ľudí, a ani 
nechápali, o čo mi ide, prišli ticho dopredu a jeden po druhom kládli svoj 
príspevok na stôl Pánov. V ten večer sa zozbieralo 75 dolárov. Práve toľko, 
koľko je potrebné na cestu autom do New Yorku a späť. 
Vo štvrtok som bol pripravený odcestovať. Zavolal som ešte Gwen a snažil som 
sa jej vysvetliť - obávam sa však, že zbytočne - o čo sa pokúšam. 
"Naozaj si myslíš, že ťa vedie Duch Svätý?" spýtala sa. 
"Áno, drahá. Naozaj." 
"Dobre, tak si nezabudni vziať so sebou teplé ponožky." 
Vo štvrtok zavčas rána som nasadol do svojho starého auta a so mnou ešte Miles 
Hoover, vedúci našej mládeže. Rozlúčiť sa s nami neprišiel nikto, čo bola dalšia 
známka úplného nepochopenia, ktoré moju cestu sprevádzalo. Aj ja sám som sa 
musel pýtať seba, prečo, pre všetko drahé na svete, idem do New Yorku a 
veziem so sebou vytrhnutú stránku z novín. Tváre chlapcov na nej ma natoľko 
zaujali a ja som stále vlastne nevedel prečo. 
"Mám strach," priznal som sa Milesovi, keď sme šli po Pennsylvánskej diaľnici. 
Strach?" 
"Áno. Bojím sa, že sa púšťam do niečoho hrozne odvážneho. Chcel by som mať 
naozaj jasno, že jednám podľa Božieho vedenia, a nie podľa nejakých svojich 
bláznivých predstáv." 
Išli sme chvíľku ticho ďalej. 
"Miles?" 
"Hmmm." 
V rozpakoch som sa díval pred seba, bál som sa na neho pozrieť. 
"Chcel by som, aby si niečo skúsil. Vezmi si svoju Bibliu, naslepo ju kdekoľvek 
otvor a prečítaj prvý odsek, na ktorý položíš prst." 
Miles na mňa pozrel, akoby ma chcel obviniť z nejakej povery, ale nakoniec 
urobil, o čo som ho prosil. Siahol na zadné sedadlo a vzal si Bibliu. Kútikom 
oka som videl, ako zavrel oči, zaklonil hlavu, otvoril knihu a rázne položil prst 
na stránku. 
Čítal najprv sám pre seba. Potom sa otočil, pozrel sa na mňa, ale stále mlčal. 
"Tak čo?" spýtavšom sa. 
Bola to časť zo Žalmu 126, piaty a šiesty verš: 
"Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním. Chodí a chodí s plačom ten, 
čo nosí semeno na siatie, iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy," 



čítal Miles. 
Bolo to veľké povzbudenie pre našu cestu doNew Yorku. A bolo dobre, že 
prišlo. Bolo to totiž posledné povzbudenie, ktoré sme po celú dlhú dobu dostali. 



2. Počínal som si ako blázon 

NA PERIFÉRII New Yorku sme sa dostali na cestu č. 46, ktorá spojuje diaľnicu 
z New Jersey s mostom G. Washingtona. Začali ma trápiť pochybnosti. Čo 
napríklad urobím, keď budeme na druhej strane? Nemal som ani tušenia. 
Potrebovali sme benzín, a tak sme zašli na benzínovú pumpu pri moste. Miles 
zostal vo voze a ja som šiel s vytrhnutou stránkou zavolať štátneho zástupcu, 
ktorý bol v článku menovaný. Keď ma konečne spojili s tou pravou kanceláriou, 
snažil som sa pri telefonickom hovore vyzerať ako ctihodný pastor nejakej 
zbožnej misie. Na spomínanú kanceláriu to však neurobilo najmenší dojem. 
"Štátny zástupca nepripustí žiadne zasahovanie do tejto záležitosti. Dovidenia, 
pane!" 
Telefón zmĺkol. 
Vyšiel som z búdky a zostal som chvíľku stáť pri pyramíde plechoviek s olejom. 
Snažil som sa pochopiť svoje poslanie. Boli sme 560 km od domova a stmievalo 
sa. Pochytila ma slabosť, únava a strach. Cítil som sa opustený. Tam, vo svetle 
žiariviek benzínovej pumpy, sa mi to poslanie, ktoré som videl v pokojnej 
pracovni na fare, nezdalo už tak presvedčivým. Bolo to rozčarovanie, ale musel 
som ho predsa očakávať. 
"Hej, Dávid," volal Miles, "blokujeme tu výjazd!" 
Vyšli sme zase na cestu. Okamžite nás pohltil mohutný dopravný prúd. Otočiť 
by sme sa nemohli, ani keby sme chceli. Ešte nikdy som nevidel také množstvo 
náhliacich sa áut. Mihali sa vôkol, trúbili na mňa a vzduchové brzdy ohromných 
nákladných áut syčali. 
Aký to bol pohľad na most! Rieka červených svetiel napravo - to boli koncové 
svetlá áut pred nami. Biela oslnivá žiara áut oproti a nedozerný obzor, ktorý sa 
vynoril z temnej noci pred nami, ma ohromovali. Uvedomil som si, že sa zo mňa 
stal vidiečan. 
"A kam teraz?" spýtal som sa Milesa na konci mosta, kde nás tucet zelených 
svetiel usmerňoval na diaľnicu, ktorej meno nám nehovorilo vôbec nič. 
"V pochybnostiach nasleduj auto pred sebou," odpovedal Miles príslovím. 
Auto pred nami išlo na horný Manhattan a my teda tiež. 
"Pozri," povedal Miles, keď sme prešli dve križovatky na červenú a skoro prešli 
strážnika, ktorý nad nami smutne kýval hlavou, "tu je meno, ktoré poznám: 
Broadway." 
Názov tej ulice bol ako závan domova v zmätku cudziny. Išli sme po nej a 



zanechávali postranné ulice, ktorých čísla klesali od 200 až po 50 a naraz sme sa 
ocitli na Times Square. Miles čítal reklamné názvy zábavných podnikov: "Nahé 
tajomstvá", "Láska bez lásky", "Dievča noci", "Hanba". Vtedy sme museli 
myslieť na tiché philipsburgské večery. Veľké biele písmená na jednom divadle 
oznamovali: "Len pre dospelých", pod nimi udržiaval muž v červenej uniforme 
poriadok v rade tlačiacich sa, netrpezlivých detí. 
O niekolko blokov ďalej stáli známe obchodné domy Macy's a potom Gimbels. 
Pri pohľade na ne som sa potešil. To boli mená, o ktorých som niečo vedel. Z 
týchto obchodov si Gwen objednávala tovar. Tie teplé ponožky, ktoré som jej 
sľúbil, že budem nosiť, boli tuším z Gimbels. Chcel som sa dostať k tým 
obchodom bližšie. 
"Čo keby sme sa tu poobzerali po nejakom hoteli," navrhol som Milesovi. 
Oproti stál Martinique. Rozhodli sme sa teda pre tento. Mali sme však problém s 
parkovaním. Pred hotelom síce parkovisko bolo, ale keď muž pri vchode 
povedal "dva doláre cez noc," otočil som auto rýchlo späť do ulice. 
"To je tým, že nie sme tunajší," povedal som Milesovi, keď som odchádzal 
rýchlosťou, ktorá vyjadrovala moje rozhorčenie. "Myslia si, že nás môžu 
vyžmýkať, keď sme tu cudzí." 
O pol hodiny sme boli na tom istom parkovisku znovu. 
"O.K., vyhrali ste!" povedal som mužovi, ktorý sa ani neusmial. O chvíľu sme 
boli vo svojej izbe na dvanástom poschodí hotela Martinique. Dlho som stál pri 
okne a prezeral si autá a ľudí tam dole. Každú chvíľu zdvihol vietor mračná 
odpadková novina rozvieval ich po ulici. Na druhej strane sa tiesnila skupinka 
mladíkov okolo ohňa. Zimomrivo poskakovali, vystierali ruky k žiare plameňa a 
bezpochyby 
nevedeli, čo robiť. Nahmatal som vo vrecku stránku z Life a mysleľna to, ako sa 
ešte pred niekoľkými mesiacmi sedem podobných chlapcov túlalo po 
Highbridge-Parku. 
"Pokúsim sa ešte raz zavolať do kancelárie štátneho zástupcu," povedal som 
Milesovi. Prekvapilo ma, že ešte úradovali. Bol som si vedomý, že zo seba 
robím blázna, ale neprišiel som na iný spôsob, ako sa s tými chlapcami stretnúť. 
Musel som telefonovať niekoľkokrát, kým som zohnal muža, ktorý mi mohol 
podať trochu bližšie informácie. 
"Pozrite sa," povedal stručne, "jediný človek, ktorý vám môže povoliť návštevu 
týchto chlapcov, je sudca Davidson." 
"Ako je možné stretnúť sa s ním?" spýtal som sa. 
Neochotná odpoveď: "Bude zajtra ráno pri procese. Súdna ulica číslo 100. A 
teraz do videnia, pán farár. Prosím vás, už tu nevolajte. Nemôžeme pre vás nič 
urobiť." 



Pokúsil som sa ešte o jeden rozhovor. Tentoraz priamo so sudcom Davidsonom. 
Telefonistka mi však oznámila, že linka je vypnutá. Veľmi ľutuje, ale spojenie 
nieje možné. 
Šli sme si teda ľahnúť, ale ja som zaspať nemohol. Každý zvuk nočného mesta 
bol pre moje uši neobvyklý a desivý. Počas dlhých nočných hodín som sa 
čudoval, ,)rečo som vlastne tu a zároveň som ďakoval Bohu, že nemusím žiť v 
tomto hroznom meste. 
Ráno sme vstali hneď po siedmej, obliekli sme sa a odišli z hotela. 
Neraňajkovali sme. Obaja sme cítili, že pred sebou máme dôležitú úlohu a že 
nám pôst môže len prospieť. 
Keby sme poznali New York lepšie, šli by sme do mesta k súdu podzemnou 
dráhou. My sme ale tunajšie pomery nepoznali, a tak sme sa vydali na Súdnu 
ulicu opäť autom. Nechali sme si vysvetliť cestu a znovu sme vyrazili na 
Broadway. 
Súd je obrovská, strach naháňajúca budova, do ktorej sa zo všetkých strán hrnú 
ľudia - nielen tí, ktorí tu majú svoje zamestnanie, ale tiež zvedavci z ulice a 
samozrejme tí, ktorí tu hľadajú právo alebo pomstu. Keď sme čakali pred miest-
nosťou, v ktorej sa mal konať proces s vrahmi Michaela Farmera, ozval sa 
rozčúlene nejaký muž: 
"Pre nich je i elektrické kreslo príliš dobré!" Potom sa obrátil k strážnikovi pri 
dverách: 
"Dajte tým darebákom poriadnu lekciu! Nech majú výstrahu aj tí druhí." 
Strážnik si zastrčil palce za opasok a otočil sa k nemu chrbtom. Vedel zrejme, že 
toto je jediný spôsob obrany pred samozvanými zástancami spravodlivosti. 
V rade pred nami čakalo už štyridsať ľudí. Ako som zistil neskôr, v miestnosti 
pre návštevníkov bolo vyhradených len 42 miest. Bolo jasné, že keby sme sa 
boli zastavili niekde poraňajkovať, mali by všetky udalosti od toho 28. februára 
1958 celkom iný priebeh. 
Čakali sme pri dverách hodinu a pol a netrúfli sme si ani na chvíľku odísť, lebo 
tu bolo mnoho ďalších, ktorí čakali na príležitosť obsadiť naše miesta. Raz šiel 
okolo nás nejaký súdny úradník. Ukázal som na susedné dvere a spýtal sa ho: 
"Je to pracovňa sudcu Davidsona?" Prikývol. 
"Bolo by možné, aby som ho navštívil?" Muž sa na mňa pohŕdavo pozrel a 
zasmial sa. Neodpovedal a šiel ďalej. 
Okolo desiatej otvoril strážnik dvere súdnej siene. Najprv však každého z nás v 
malej predsieni prehliadol, či nemáme pri sebe zbrane. 
"Ich gang sa vraj vyhrážal sudcovi, že ho odrovná pri procese," vysvetľoval muž 
predo mnou počas svojej prehliadky. 
Sadli sme si s Milesom na posledné dve voľné sedadlá. Vedľa mňa sedel ten 



muž, ktorý sa domnieval, že by spravodlivosť mala byť ráznejšia. "Tých 
chlapcov mali už dávno popraviť, nemyslíte?" Nečakal na odpoveď a hneď sa s 
tou istou otázkou obrátil na svojho suseda z druhej strany. 
Prekvapilo ma, že súdna sieň bola pomerne malá. Očakával som miestnosť so 
stovkami sedadiel, ale táto predstava pochádzala určite z Holywoodu. V 
skutočnosti bola polovica siene určená súdnym zamestnancom, časť bola určená 
novinárom a zvyšok bol určený pre návštevníkov. 
Sused napravo mi zbežne vyložil súdny poriadok. Keď do miestnosti vošla 
skupina mužov, poučil ma, že sú to obhajcovia. 
"Je ich dvadsaťsedem", povedal môj sused. "Museli byť vymenovaní štátom. 
Inak by nikto takú spodinu neobhajoval. Okrem toho nemajú ani peniaze. 
Španielski chlapci, viete?" 
Nevedel som, ale nepovedal som nič. 
"Popierajú vinu - a pritom je to vražda prvého stupňa. Všetci by mali dostať 
elektrické kreslo!" 
potom vošli obžalovaní. 
Neviem, koho som vlastne očakával. Asi mužov. Bol to predsa súd pre vraždu a 
dosiaľ som si vlastne neuvedomil, že by niečo také mohli spáchať aj deti. V 
skutočnosti to však naozaj boli deti. Bolo to sedem zhrbených, vydesených 
chlapcov, súdených pre brutálnu vraždu. Každý chlapec bol pripútaný za ruku k 
svojmu strážnikovi, ktorý vedľa neho vyzeral ako obor. Zdalo sa mi, akoby boli 
vyberaní úmyselne kvôli kontrastu. 
Doviedli sedem obžalovaných na ľavú stranu miestnosti, posadili ich a dali im 
dole putá. 
"Takto sa s nimi musí! Opatrnosti nikdy nie je dosť," povedal môj sused. "Bože, 
ako ich nenávidím!" 
"Zdá sa, že Boh je jediný, kto ich má rád," odpovedal som mu. 
"Čo to...". 
Niekto udrel na stola požiadal o ticho. Hneď nato rýchlo vošla porota. Všetci 
povstali. 
Mlčky som pozoroval súdny obrad. Môj sused však nie. Prejavoval sa tak 
energicky, že ľudia sa otáčali a pozerali na nás. 
V ten deň vypovedala akási dievčina. 
"To je pobehlica z tej bandy," opäť ma poučil sused. 
Ukázali dievčine nôž a pýtali sa, či ho pozná. Pripustila, že je to ten, z ktorého v 
deň vraždy zotrela krv. Na docielenie tejto jednoduchej výpovede bolo treba 
celé dopoludnie. Potom, celkom náhle, bolo jednanie ukončené. 



Nečakaný koniec ma prekvapil, a preto je snáď možné vysvetliť udalosti, ktoré 
nasledovali. Nemal som čas rozmyslieť si, čo vlastne robím. Počul som sudcu 
Davidsona, ako oznamuje, že pojednávanie sa odročuje. Videl som, že sa chystá 
na odchod, a v mojich predstavách to bolo navždy. Mal som pocit, že ak sa s 
ním nestretnem teraz, nepodarí sa mi to už nikdy. 
"Idem tam a porozprávam sa s ním," šepol som Milesovi. 
"Ty si sa zbláznil!" 
"Keď nie..." 
Sudca si urovnal talára odchádzal. Po rýchlej modlitbe som vzal do pravej ruky 
Bibliu v domnienke, že tak vo mne spoznajú duchovného, a bežal dopredu. 
"Vaše blahorodie!" zvolal som. 
Sudca Davidson sa otočil, znepokojený a rozhnevaný nad porušením súdnych 
mravov. 
"Vaše blahorodie, prosím, môžete ma vypočuť ako duchovného?" 
V tej chvíli sa ma však zmocnili strážnici. Zrejme preto, že sudcovi sa už 
niekoľkokrát vyhrážali, nejednali so mnou nijako jemne. Dvaja ma chytili za 
ruky a vystrčili na chodbu. Medzitým už v laviciach vyhradených novinárom 
nastal zhon a krik. Fotografi medzi sebou súperili, aby získali záber. 
Dole v hale ma dozorcovia odovzdali polícii. "Zavrite tie dvere," rozkázal jeden 
dôstojník. "Nikto nesmie von!" 
Potom sa obrátil ku mne: "V poriadku, tak dajte sem tie zbrane!" 
Uistil som ho, že žiadne zbrane nemám. Znovu ma prehľadali. 
"Kto bol ešte s vami?" 
"Miles Hoover, vedúci našej mládeže." 
Priviedli ho. 
Keď prišiel, videl som, že sa trasie, skôr však zlosťou a hanbou ako strachom. 
Niekoľkým novinárom sa podarilo dostať dovnútra, keď nás vyšetrovali. Ukázal 
som polícií svoje ordinačné dokumenty, takže videli, že som naozaj kazateľ. 
Dohadovali sa chvíľu medzi sebou, čo so mnou urobia. Seržant povedal, že sa 
spýta sudcu Davidsona, a odišiel. Kým bol preč, zahrnuli nás reportéri svojimi 
otázkami. Odkiaľ sme? Prečo sme to urobili? Sme dohovorení s Drakmi? 
Ukradli sme niekde tie cirkevné dokumenty, alebo sme ich sfalšovali? 
Seržant sa vrátil s tým, že sudca Davidson ustupuje tentoraz od potrestania, no 
ak mu sľúbim, že v súdnej sieni sa už neukážem. 
"Nebojte sa, ten sa už nevráti," sľúbil za mňa Miles. Rázne ma odprevadili na 
chodbu, kde už čakal polkruh reportérov s pripravenými fotoaparátmi. Jeden na 
mňa zavolal: 



"Hej, reverend, čo to máte za knihu?" "Svoju Bibliu." 
"Hanbite sa snáď za ňu?" 
"Prirodzene, že nie!" 
"Tak prečo ju schovávate? Zdvihnite ju, nech ju vidíme!" 
A ja som bol taký naivný, že som ju zdvihol. Bleskové svetlá zažiarili a v tej 
chvíli som presne vedel, ako sa v novinách objavím: "Bibliou mávajúci vidiecky 
kazateľ s rozstrapatenými vlasmi prerušuje hrdelný proces." 
Iba jeden reportér bol objektívnejší, Gabe Pressman z NBC News. Položil mi 
niekoľko otázok, prečo sa zaujímam o chlapcov, ktorí urobili taký odporný 
zločin. 
"Pozreli ste sa im niekedy do tváre?" spýtal som sa ho. 
"Áno, iste." 
"A to sa ešte takto pýtate?" 
Gabe Pressman sa pousmial. "Viem, čo máte na mysli. Rozhodne ste iný, než tí, 
čo hľadajú len senzáciu." 
Iný som rozhodne bol. Dostatočne iný k tomu, aby som si myslel, že mám Božie 
poslanie, pričom som však dokázal zo seba urobiť len blázna. Dostatočne iný k 
tomu, aby som urobil hanbu svojmu zboru, svojmu mestu aj svojej rodine. 
Hneď ako nás pustili, ponáhľali sme sa na parkovisko, ktoré nás stálo ďalšie dva 
doláre. Miles nepovedal ani slovo. Keď sme sa posadil i a zatvorili dvere, 
sklonil som hlavu a dal som sa do plaču. 
"Poďme domov, Miles. Poďme odtiaľto preč!" 
Keď sme sa vracali po moste G. Washingtona, ešte raz som sa obrátil a 
naposledy pozrel na siluety New Yorku. Naraz som si spomenul na verš žalmu, 
ktorý nám bol takým povzbudením: "Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s 
plesaním." 
Čo to však bolo za vedenie? Začal som pochybovať, či je možné získavať takéto 
prstom "vypichnuté pokyny od Boha. Ako teraz predstúpim pred svoju ženu, 
pred rodičov, pred svoj zbor? Nie je to tak dlho. Čo som pred zhromaždením 
hovoril, že ma Boh vedie; teraz sa musím vrátiť a povedať im, že som schybil a 
že o Božom vedení neviem vôbec nič. 



3. "Ani sám Boh mi už nemôže pomôcť!" 

"NEVADILO BY TI, keby sme to vzali domov cez Scranton?" spýtal som sa 
Milesa, keď sme už boli 80 kilometrov za mostom. Miles rozumel, na čo 
myslím. Žili tam moji rodičia. Úprimne povedané, chcel som sa im posťažovať. 
Keď sme ráno dorazili do Scrantonu, všetko už bolo zverejnené v novinách. 
Predtým sa o procese veľa písalo, záujem o vraždu však pomaly prestával. 
Spočiatku sa skúmal motív vraždy. Úvodníky pôsobili hrôzostrašne a snažili sa 
prípad vykresliť čo možno najdrastickejšie. Psychológia, sociológia tohto 
prípadu i náuka o väzenstve už boli dávno prebraté. Teraz, keď už novinám 
dochádzal dych, objavilo sa niečo nové, čo opäť potešilo vydavateľov. 
Boli sme na predmestí Scrantonu, keď mi napadlo, čo si asi o tom myslia 
rodičia. Zatúžil som k nim prísť ako malý, zranený chlapec, ale teraz, keď sme 
konečne dorazili, mal som zo stretnutia obavy. Veď som vystavil posmechu 
vlastne aj ich meno. 
"Možno," povedal Miles, keď už sme odbočili na cestu k nim, "že to ešte 
nevideli". 
Videli to. Noviny ležali na kuchynskom stole, obrátené navrch správou agentúry 
UP o tom, ako bol mladý, divoko vyzerajúci a Bibliou mávajúci kazateľ 
vyhodený zo súdnej siene. 
Naši ma pozdravili zdvorilo, takmer formálne. "Dávid, aké je to... príjemné 
prekvapenie," povedala matka. 
"Zdravím ťa, syn môj," vravel otec. 
Posadili sme sa. Miles sa taktne vytratil "trochu sa prejsť". Vedel, že prvé 
okamihy majú byť súkromné, 
"Viem, čo si o tom myslíte." Kývol som hlavou smerom k novinám. "Poviem to 
za vás: ako sa takáto vec môže ešte niekedy napraviť?!" 
"Nejde ani tak o nás," povedal otec. "Ide hlavne o cirkev. A prirodzene aj o teba. 
Môžeš stratiť svoju ordináciu!" 
Stratil som reč, keď som si uvedomil, aké je to všetko 
vážne. 
"Čo chceš urobiť, keď sa opäť vrátiš do Philipsburgu, Dávid?" spýtala sa matka. 
"O tom som ešte neuvažoval." 
Podišla k chladničke a vybrala fľašu mlieka. Vždy sa snažila, aby som pribral. 
"Nemal by si nič proti tomu, keby som ti trochu poradila?" spýtala sa, keď mi 



nalievala mlieko. Častokrát, keď mi chcela radiť, prosila ma o dovolenie. 
Tentoraz skutočne čakala s pohárom v ruke, pokiaľ som súhlasne prikývol. Bála 
sa najskôr, že si tento problém chcem vyriešiť sám. 
"Keď sa vrátiš domov, Dávid, neponáhľaj sa veľmi s tvrdením, že si sa mýlil. 
Niekedy nás Pán vedie zvláštnym spôsobom. Možnože teraz ešte dobre 
nechápeme jeho plán, ale ja verím, že ťa vedie dobre." 
Počas celej spiatočnej cesty do Philipsburgu som rozmýšľal nad matkinými 
slovami. Čo dobrého by ešte mohlo vzísť z tohto fiaska? 
Najprv som odviezol domov Milesa a až potom som šiel zadnou cestou k fare. 
Ak je vôbec možné plaziť sa s niečím tak veľkým, ako je auto, cez dvor domov, 
tak je to práve to, o čo som sa snažil. Jemne som zatváral dvere auta, aby 
nebuchli a temer po špičkách som vkĺzol do bytu. Tam však už na mňa čakala 
Gwen. Prišla mi oproti a objala ma okolo krku. "Úbohý Dávid," vítala ma. A po 
chvíľke mlčania sa ticho opýtala: "Čo sa tam vlastne stalo?" 
Podrobne som jej vyrozprával všetko, čo sa prihodilo od chvíle, keď sme sa 
videli naposledy. Zmienil som sa aj o zaujímavom názore matky na ten prípad. 
"Tu, v meste, budeš mať dosť práce, aby si ich presvedčil. Telefón stále zvoní." 
Neprestával zvoniť tri dni. Jeden z mestských úradníkov mi zatelefonoval len 
preto, aby mi vynadal. Kolegovia – kazatelia mi neváhali oznámiť, že je to lacná 
snaha o Popularitu. Keď som sa konečne odvážil ísť do mesta, ľudia na uliciach 
sa za mnou otáčali. Známy obchodník, ktorý sa vždy snažil o väčší rozkvet 
mesta, mi dlho potriasal rukou, tľapkal ma po chrbte a vykrikoval: "Človeče, 
konečne sa niekomu podarilo dostať Philipsburg na mapu!" 
Najhoršie však bolo stretnúť sa v nedeľu s vlastnými farníkmi. Boli chladne 
zdvorilí, mlčali. To predpoludnie som musel prehovoriť o tom, na čo sme všetci 
mysleli. 
"Viem, že žiadate vysvetlenie," prehovoril som k dvom stovkám kamenných 
tvárí. "Vidím však tiež, že so mnou cítite a naozaj si to vážim. Po tom, čo sa 
stalo, máte iste právo myslieť si, že váš kazateľ je dosť namyslený, keď vrtoch, 
ktorý mu napadne, prehlási za Boží hlas. Nečudujem sa tomu. Bol som 
pokorený, snáď  to mala byť pre mňa lekcia. Napriek tomu však úlohou nás 
veriacich je konať Božiu vôľu tu na zemi; či nemáme teda čakať, že on nám ju 
nejakým spôsobom prejaví?" 
Videl som stále kamenné tváre. Nedostal som žiadnu odpoveď. So svojím 
výkladom o Božom vedení som veľmi nepochodil. Ale zhromaždenie bolo 
potom pozoruhodne láskavé. Väčšina ľudí mi povedala, že som jednal síce bláz-
nivo, ale iste s dobrým úmyslom. Istá dobrá dáma dokonca povedala: "My o vás 
stojíme, aj keby vás nikto iný nechcel." Po tomto pamätihodnom prehlásení dlhú 
dobu vysvetľovala, že to nemyslela tak, ako to vyznelo. 



V nasledujúcich dňoch sa mi však stala zvláštna vec. Pri nočných modlitebných 
chvíľach mi stále prichádzal na myseľ jeden verš z Písma: "Milujúcim Boha 
všetky veci napomáhajú k dobrému." Znel ako nové, mocné uistenie, napriek 
tomu, že môj rozum teraz o podobné uistenie vôbec nestál. Zároveň s tým mi 
prichádzala na um myšlienka tak absurdná, že som ju niekoľko nocí odháňal, len 
čo sa objavila: "Vráť sa do New Yorku!" 
Keď som sa jej niekoľko nocí márne snažil zbaviť, musel som sa ňou nakoniec 
zaoberať. 
Predovšetkým som nikdy netúžil žiť v New Yorku. To mesto som jednoducho 
nemal rád. Už len samotné meno New York bolo pre mňa symbolom všetkých 
možných ťažkostí. A čo Gwen a deti! Tak skoro ich zase opustiť? Nemôžem 
predsa ísť osem hodín tam a osem hodín naspäť len preto, aby som zo seba 
urobil blázna. A už vôbec nepripadá do úvahy, aby som znovu žiadal 
zhromaždenie o peniaze. Tí farmári a baníci robili už aj tak oveľa viac, než 
by mali. A ako by som im to vysvetlil, keď sám som ešte 
nepochopil tento nový pokyn, vrátiť sa na miesto svojej porážky? Nemal som 
predsa väčšiu vyhliadku na návštevu tých chlapcov než predtým. Naopak- 
mestskými úradníkmi som bol predsa považovaný za šialenca. Ani sto párov 
koni by ma nedotiahlo do kostola s takýmto nápadom. 
A predsa - tá nová myšlienka bola taká vytrvalá, že v stredu večer som stál za 
kazateľnicou a žiadal znovu o peniaze na cestu do New Yorku. Odpoveď mojich 
poslucháčov bola skutočne zvláštna. Jeden po druhom vstávali, pristupovali k 
stolu Pánovmu a kládli tam svoj príspevok. Tentoraz bolo v kostole ľudí oveľa 
viac, snáď  stopäťdesiat. Zaujímavé však bolo, že zbierka bola skoro rovnaká 
ako minule. Keď sme všetky tie mince a občas i bankovky spočítali, bolo toho 
práve dosť na cestu do New Yorku. Zozbieralo sa sedemdesiat dolárov. 
Nasledujúce ráno sme cestovali s Milesom už o šiestej. Išli sme rovnakou cestou 
a zastavili sme sa pri benzínovej pumpe ako minule. Keď sme išli opäť po 
moste, modlil som sa: "Pane, nemám jasné, prečo sa to všetko minulý týždeň tak 
stalo a neviem ani, prečo sa zase vraciam do tohto zmätku. Neprosím ťa o 
vysvetlenie, ale len o to, aby si riadil moje kroky." 
Zase sme boli na Brodwayi a išli sme na juh jedinou cestou, ktorú sme poznali. 
Išli sme pomaly, keď ma náhle ovládol neuveriteľne silný pocit, že mám 
vystúpiť. "Nájdem miesto na parkovanie," povedal som Milesovi. "Chcem sa tu 
chvíľku poprechádzať." 
Našli sme prázdne miesto na zaparkovanie. 
"Vrátim sa o chvíľočku, Miles. Ani sám však neviem, čo vlastne hľadám." 
Nechal som ho sedieť v aute a vydal som sa peši po ulici. Neprešiel som ani 
polovicu bloku, keď som počul volanie: 



"Haló, Dávid!" 
Najprv som sa ani neobzrel. Myslel som si, že nejaký chlapec volá svojho 
kamaráta. Ale ktosi zavolal znova: 
"Hej, Dávid! Kazateľ!" 
Teraz som sa už otočil. Asi šesť chlapov sa opieralo o stenu domu, práve pod 
nápisom "Povaľovať sa na tomto mieste je prísne zakázané." Mali oblečené úzke 
nohavice a 
bundy na zips. Všetci, až na jedného, fajčili a všetci sa nudili. Jeden sa oddelil 
od skupinky a zamieril ku mne. Páčil sa mi jeho úsmev, keď prehovoril: 
"Si predsa kazateľ, ktorého vyhodili z procesu Michaela Farmera?" 
"Áno, som. Ako to vieš?" 
"Tvoja fotka bola všade. A tvoja tvár sa ľahko pamätá." 
"Ďakujem." 
"To nebola poklona!" 
"Tak vidíš, ty poznáš moje meno, ale ja tvoje nie." 
"Ja som Tommy, vodca Rebelov." 
Spýtal som sa ho, či tí ostatní pod nápisom "Povaľovanie zakázané" sú jeho 
priatelia. Ponúkol sa, že ma predstaví. Chlapci sa tvárili znudene a nevraživo, 
dokiaľ im nepovedal, že som mal konflikt s políciou. Pôsobilo to ako nejaké 
kúzlo. Bola to pre nich zrejme dobrá vizitka. Tommy ma predstavoval s veľkou 
pýchou: 
"Kamaráti," povedal im, "to je ten kazateľ, čo ho vykopli z Farmerovho 
procesu." 
Jeden za druhým sa odlepili od steny domu a prišli si ma pozrieť. Iba jeden sa. 
nepohol. Otvoril nôž a do kovového rámu s nápisom "Povaľovanie zakázané" 
začal vyrývať slovo, ktoré sa tu nesluší napísať. Počas rozhovoru sa k nám 
pripojili ešte dve alebo tri dievčatá. 
Tommy sa ma vypytoval na proces a ja som mu povedal, že by som rád 
pomohol mladým, hlavne tým, ktorí sú členmi nejakého gangu". Až na 
spomínaného počúvali všetci pozorne a niektorí dokonca poznamenali, že "som 
ich". 
"Čo tým, že som váš, chcete povedať?" spýtal som sa. 
Ich logika bola jednoduchá: policajti nemajú radi mňa, policajti nemajú radi ani 
ich. Sme na rovnakej lodi, a tak som teda ich. Vtedy to bolo po prvýkrát, ale nie 
naposledy, čo som počul takúto logiku. Spomenul som si, ako ma vliekli 
chodbou súdnej budovy a náhle som spoznal, aký to bol dokonalý Boží plán. 
Nemal som však času ďalej o tom premýšľať, lebo konečne ku mne pristúpil ten 



osamelý chlapec. Jeho slová sa vrezali do môjho srdca viac, než by to urobil 
jeho nôž. 
"Dávid," povedal a pohybom ramien si posunul bundu na chrbte. Všimol som si, 
že ostatní sa máličko odtiahli. Veľmi vážne otváral a zatváral svoj nôž. Potom 
ľahostajne prešiel 
ho ostrím po gombíkoch môjho kabáta a jeden po druhom ich odrezal. Dovtedy, 
kým neskončil tento malý rituál, neprehovoril ani slovo. 
"Dávid," povedal konečne a pozrel sa mi pritom po orvýkrát do očí. "Máš 
celkom pravdu. Ale Dávid, ak by si niekedy snáď  chcel obrátiť chlapcov tohto 
mesta, tak..." 
Cítil som, ako mi hrot noža zľahka tlačí na brucho. 
"Ako sa voláš, mladý muž?" 
Volal sa Willie, ale prezradil mi to iný z chlapcov. 
"Willie, ja neviem, prečo ma Boh priviedol do tohto mesta. Ale jedno ti poviem: 
on je na vašej strane. To ti môžem zaručiť." 
Willieho oči sa neprestávali pozerať do mojich. Postupne som však cítil, ako 
tlak noža na moje brucho slabne. Potom odvrátil zrak a otočil sa. 
Tommy šikovne zmenil rozhovor. "Dávid, keď sa chceš stretnúť s gangmi, prečo 
nezačneš hneď tu? My všetci sme Rebeli a môžem ti predstaviť aj niektorých 
GGIs." 
"GGIs?" 
"Grand Gangsters Incorporated." 
Nebol som v New Yorku ešte ani pol hodiny a už som sa zoznamoval s druhým 
gangom. Tommy sa mi snažil vysvetliť cestu, ja som však stále nechápal. 
"Človeče, ty si ale balík!" riekol začudovane a potom sa obrátil k jednému z 
dievčat: "Nancy, odveď kazateľa k GGIs, áno?" 
GGIs sa schádzali v suteréne na 134. ulici. Aby sme sa dostali k ich "klubovni", 
kráčali sme s Nancy dole po betónových schodoch. Šli sme okolo špinavých 
domov, ku ktorým boli reťazami pripevnené nádoby na odpadky. Všade sa 
váľali fľaše od vodky a pobiehali tu mačky so špinavou, hrubou srsťou. Konečne 
sa Nancy zastavila a zabúchala na akési dvere. Dvakrát rýchlo, štyrikrát pomaly. 
Prišla nám otvoriť dievčina, ktorá vyzerala ako pravý chuligán. Spočiatku som 
myslel, že je to zo zábavy. Bola bosá, cigareta jej visela z úst a v ruke držala 
plechovku s Pivom. Bola rozstrapatená, v šatách, ktoré jej padali z ramien. Ale 
predsa som sa nesmial. Napriek tomu, že jej tvár bola vážna, bolo to ešte dieťa. 
"Maria, môžeme ďalej?" spýtala sa Nancy. "Chcem vás zoznámiť s priateľom." 
Maria pokrčila jedno rameno - to, ktoré držalo jej šaty a pootvorila trochu viac 



dvere. V miestnosti bola tma a chvíľku mi trvalo, než som rozoznal, že je plná 
dvojíc. Chlapci a dievčatá stredoškolského veku sedeli v tejto chladnej a 
zapáchajúcej miestnosti a ja som si naraz uvedomil, prečo bola Maria vlastne 
napoly vyzlečená. Tommy mal pravdu: bol som balík. 
Niekto rozsvietil slabú bledú žiarovku. Deti sa pomaly rozmotali a hľadeli na 
mňa rovnako unudenými očami, aké som už videl na tvárach Rebelov. 
Nancy ma stručne predstavila: "To je ten kazateľ, ktorého vykopli z Farmerovho 
procesu." Okamžite som si získal ich pozornosť. A čo bolo dôležitejšie, aj ich 
sympatie. To odpoludnie som mal možnosť kázať svoju prvú kázeň 
newyorskému gangu. Vôbec som sa nepokúšal o nejaký zložitý príhovor. 
Povedal som im len to, že ich má niekto rád -takých, akí sú, teda, medzi fľašami 
vodky a unudených sexom. Boh ich pozná a vie dobre, čo vlastne v alkohole a 
sexe hľadajú. Chce im dať to, po čom túžia: povzbudenie, radosť a životný cieľ. 
N ie v lacnej fľaši a v studenom podzemí činžiaku. Boh má pre nich oveľa 
lepšiu budúcnosť. 
Vo chvíľke pauzy jeden chlapec povedal: "Len tak ďalej! 
Ideš na vec!" 
Po prvýkrát som počul tento výraz. Znamenalo to, že slovo sa dotklo ich sŕdc a 
to bolo najväčšie uznanie, ktoré mohli mojej kázni dať. 
Po pol hodine som mohol odísť z tohto suterénu s pocitom povzbudenia, ale 
jedna vec tomu bránila. Tu, medzi GGIs som sa po prvýkrát stretol s omamnými 
drogami. Maria, ktorá, ako sa ukázalo, bola predsedkyňou dievčenskej odbočky 
gangu GGIs, ma prerušila, keď som hovoril, že im Boh môže pomôcť k novému 
životu. 
"Mne už nie, Dávid, mne nie!" 
Položila svoju plechovku a natiahla si šaty späť na ramená. 
"Prečo nie. Maria?" 
Miesto odpovede si vyhrnula rukáva ukázala svoju ruku. 
Nerozumel som. 
"Nechápem, Maria." 
"Poď sem!" Išla pod žiarovku a nastavila ruku znovu. Videl som drobné ranky, 
ktoré vyzerali ako zhnisané poštipnutie 
komára. Niektoré boli staré a modré, iné čerstvé, živé. Náhle som pochopil, čo 
sa mi toto dievča snaží povedať. Bola obeťou omamných drog. 
"Som stratená, Dávid. Mne už nemôže nikto pomôcť, ani Boh nie!" 
Rozhliadol som sa po miestnosti, či snáď neuvidím na tvárach ostatných známky 
toho, že Maria preháňa. Nikto sa však nesmial. V tomto jedinom, letmom 



pohľade do tvárí detí som spoznal to, čo som neskôr našiel v policajných 
štatistikách a nemocničných hláseniach: lekárska veda naozaj nemôže pomôcť 
obetiam omamných drog. Maria presne vyjadrila mienku odborníkov: skutočne 
nie je žiadna nádej pre tých, ktorí si do žíl vstrekujú heroín. 
Maria bola stratená. 



4. Išlo len o náhodu? 

KEĎ SOM SA VRÁTIL SPÄŤ k autu, doteraz zaparkovanému na Brodwayi, 
Miles sa zjavne potešil, že ma vidí. 
"Už som sa obával, že si sa dostal do svojho vlastného hrdelného procesu, a to 
ako mŕtvola." 
Keď som mu rozprával o svojom stretnutí s dvomi gangmi, ktoré sa mi podarilo 
uskutočniť počas jednej hodiny pobytu v New Yorku, napadlo mu to isté, čo 
mne predtým: "Uvedomuješ si, že nikdy by si nemal príležitosť stretnúť sa s 
nimi, keby ťa nevyhodili zo súdu a neuverejnili tvoju fotografiu?" 
Išli sme do mesta a tentoraz sme osobne zašli do kancelárie štátneho zástupcu. 
Nerobili sme si ilúzie o prijatí, ale cesta k siedmim chlapcom vo väzení viedla 
jedine tadiaľto. Snažil som sa ich presvedčiť, že nemám žiaden iný dôvod k 
návšteve väzňov než ich dobro. 
"Reverend, aj keby každé vaše slovo pochádzalo z Biblie, nemohli by sme vám 
návštevu povoliť. Jediná možnosť, ako navštíviť chlapcov bez povolenia sudcu 
Davidsona, je súhlas podpísaný ich rodičmi." 
Odpoveď ma potešila. Predsa len bude ešte nejaká možnosť! 
"Môžete mi dať ich mená a adresy?" "Ľutujem, to nie je dovolené." 
Na ulici sme znovu otvorili stránku z Life, teraz už značne pokrkvanú. Bolo tam 
napísané meno vodcu gangu: Luis Alvarez. Zatiaľ čo Miles zostal v aute, zašiel 
som do cukrárne a rozmenil päťdolárovú bankovku - boli to takmer naše 
posledné peniaze - na drobné. Potom som začal volať Alvareza, uvedeného v 
telefónnom zozname. Len v samotnom Manhattane ich bolo viac ako dvesto. 
"Je to byt Luisa Alvareza, toho z Farmerovho procesu?" opýtal som sa. 
Nastalo urazené ticho. Potom zlostné slová. Tresol slúchadlom. 
M inul som už štyridsať mincí, ale potom som si uvedomil, že týmto spôsobom 
nič nezistím. Vyšiel som von a prisadol som si k Milesovi do auta. Boli sme 
obaja sklamaní. Nemali sme najmenšieho poňatia, čo ďalej. Tam v aute pod 
mrakodrapmi Manhattanu, ktoré sa týčili nad nami, som sklonil hlavu k 
modlitbe: "Ak nás sem posielaš ty, musíš nás aj viesť. Nevieme si už sami rady. 
Ukáž nám, prosím, cestu, lebo my ju nepoznáme." 
Vyšli sme bezcieľne tým smerom, ktorým bolo auto postavené. Dostali sme sa 
do obrovskej dopravnej tlačenice na Times Square. Keď sme sa odtiaľto 
konečne vymotali, boli sme stratení v Central – Parku. Jazdili sme stále dokola, 
kým sme nezistili, že ulica tvorí vlastne kruh. Aby sme sa odtiaľto dostali, 
použili sme najbližší výjazd. A tak sme sa ocitli na triede, ktorá vedie dovnútra 



španielskeho Harlemu. Náhle som mal opäť ten zvláštny pocit, že musím 
vystúpiť. 
"Pozri sa po nejakom mieste na parkovanie," povedal som Milesovi. 
Zaparkovali sme na prvom voľnom mieste, ktoré sme zazreli. Vystúpil som a 
šiel niekoľko krokov. Potom som sa neisto zastavil, lebo som vlastne nevedel, 
kam ísť. Zazrel som skupinku chlapcov sediacich na zábradlia zamieril som k 
nim. 
"Nevieš, kde býva Luis Alvarez?" spýtal som sa jedného z nich. 
Chlapec na mňa zachmúrene zazrel a neodpovedal. Bez cieľa som teda 
pokračoval ďalej. Zrazu sa však za mnou rozbehol mladý černoch. 
"Vy hľadáte Luisa Alvareza?" 
"Áno." 
Začudovane sa na mňa pozrel: "Toho, čo je vo väzení pre toho mrzáka?" 
"Áno, toho, poznáš ho snáď ?" 
Chlapec sa na mňa neprestával skúmavo pozerať. 
"A toto je vaše auto?" pýtal sa ďalej. 
Jeho otázky ma už začali unavovať. "Áno, moje. Prečo sa pýtaš?" 
"Človeče," zvolal chlapec, "veď parkujete priamo pred jeho domom!" 
Vzrušilo ma to. Ukázal som na starý činžiak, pred ktorým 
sme stáli: "Tu že býva?" vydýchol som skoro šeptom. 
Chlapec prikývol. 
Ako často repceme proti Bohu, keď hneď nevypočuje naše modlitby. Niekedy 
však nevieme uveriť ani prosbe vypočutej! Prosili sme Boha, aby nás viedol a 
on nás doviedol až na Alvarezov prah. 
"Ďakujem ti. Pane!" riekol som nahlas. 
"Čo ste to hovorili?" 
"Ďakujem," odpovedal som chlapcovi. "Naozaj, mnohokrát ti ďakujem!" 
Na poštovej schránke v špinavom vestibule bolo naozaj meno Alvarez. Tretie 
poschodie. Šiel som teda hore. Chodba bola temná, páchla močom a špinou. 
Tmavohnedé steny boli z plechu, do ktorého boli vyryté rôzne ornamenty. 
"Pán Alvarez?" zavolal som, keď som konečne našiel dvere s jeho vizitkou. 
Z bytu sa ozvala španielska odpoveď, ktorú som považoval za výzvu k vstupu. 
Pootvoril som dvere a nazrel dovnútra. Na čiernej pohovke sedel chudý muž 
temnej pleti s ružencom v ruke. Keď ma uvidel, jeho tvár sa rozjasnila. "Vy ste 
Dávid," prehovoril veľmi pomaly. "Ten kazateľ, ktorého vyhodili policajti!" 



"Áno," odpovedal som. Vošiel som ďalej a seňor Alvarez 
vstal. 
"Modlil som sa, aby ste prišli," povedal. "Chcete pomôcť 
môjmu chlapcovi?" 
"To chcem, pán Alvarez, ale oni mi tú návštevu u Luisa nechcú povoliť. Musím 
mať od vás a od ostatných rodičov písomný súhlas." 
"Dám ho." Seňor Alvarez vyťahoval z kuchynskej zásuvky ceruzku a papier. 
Pomaly vstal a napísal, že súhlasí s mojou návštevou u Luisa Alvareza. Potom 
papier preložil a podal 
mi ho. 
"Nepoznáte mená a adresy ostatných rodičov?" "Nie," povedal Luisov otec a 
zavrtel hlavou. "Viete, je to ťažké. Veľa som toho o svojom synovi vlastne 
nevedel. Keď vás Boh priviedol sem, iste vás dovedie aj k tým ostatným." 
Tak teda len niekoľko minút po tom, čo sme náhodne zastavili na jednej ulici 
Harlemu, som mal podpísané prvé prehlásenie. Vyšiel som z Alvarezovho bytu a 
čudoval som sa, ako je to vôbec možné, že Boh doslova riadil moje auto k tejto 
adrese. Bola to snáď  odpoveď na modlitby tohto otca? Napadlo mi i to, že som 
snáď  tú adresu zazrel v nejakých novinách a zostala už v mojom podvedomí. 
Zatiaľ čo som zostupoval po temných, plechom lemovaných schodoch a takto 
uvažoval, prihodila sa ďalšia vec, ktorá sa už nedala vysvetliť len podvedomím. 
Zahýbal som za roh a vtom som sa zrazil s asi jedenásťročným chlapcom, ktorý 
bežal hore po schodoch. 
"Prepáčte," ospravedlnil som sa a šiel ďalej. 
Chlapec sa na mňa letmo pozrel, niečo zamrmlal a zasa sa rozbehol. Keď som 
však šiel okolo lampy, znovu sa zastavil a pozeral sa na mňa. 
"Kazateľ!" 
Otočil som sa. Chlapec si ma dôkladne prezeral. 
"Nie si ty ten chlapík, čo ho vykopli z Luisovho súdu?" 
"Áno, som Dávid Wilkerson." 
Chlapec natiahol ruku: "Ja som Angelo Morales, kazateľ. Som z Luisovho 
gangu. Bol si hore za Alvarezovými?" 
"Áno." Povedal som Angelovi, že potrebujem ich potvrdenie, aby som mohol 
Luisa navštíviť. Zrazu som v tom našom stretnutí spoznal Božie vedenie. 
"Angelo," zvolal som. "Musím mať súhlas všetkých rodičov tých chlapcov. Pán 
Alvarez nevie, kde tí ostatní bývajú. Ale ty to vieš, pravda." 
Angelo s nami jazdil celým španielskym Harlemom a ukazoval bydliská 



ostatných obžalovaných. Počas jazdy nám povedal tiež niečo o sebe: bola to 
náhoda, že v ten večer, čo chlapci "doriadili" Michaela Farmera, nebol s nimi. 
Boleli ho totiž zuby, a tak zostal doma. Rozprával, že chlapci šli do parku len 
preto, aby zabili čas. Keby tam nenašli Farmera, možnože by niekde "tancovali". 
"Tancom" sa myslí, ako som zistil neskôr, boj medzi gangmi. Od Angela sme sa 
veľa poučili a potvrdili si svoje predpoklady. Zvlášť v tomto gangu boli chlapci 
unudení, osamelí a zlí. Boli naozaj všetci takí? Hľadali vzrušenie, kde sa len 
dalo. Túžili po spoločnosti a boli vdační aj za takú, akú mohli nájsť. 
Angelo mal neobyčajnú schopnosť vysvetľovať. Bol to veselý, príťažlivý 
chlapec a chcel nám pomôcť. Dohodli sme 
sa s Milesom, že nech sa s našimi plánmi stane čokoľvek, zostaneme s Angelom 
rozhodne v spojení a ukážeme mu inú cestu. 
Počas dvoch hodín sme mali pokope všetky podpisy. Rozlúčili sme sa s naším 
sprievodcom, vzali sme si jeho adresu a sľúbili sme mu, že sa opäť ozveme. Išli 
sme späť do mesta. Naše srdce spievalo. V skutočnosti sme naozaj spievali, keď 
sme znovu zápasili s dopravou na Brodwayi. Otvorili sme okná a spievali sme z 
plných pľúc staré známe evanjelizačné piesne, ktoré sme sa naučili už ako deti. 
Nepopierateľné zázraky, ktoré sa stali v posledných hodinách, nám dali novú 
istotu, že sa nám dvere budú otvárať, ak sa spoľahneme na Ježišovo vedenie. 
Keď sme spievajúc vchádzali do mesta, netušili sme ešte, že o niekolko minút 
budú pred nami dvere znovu pevne zatvorené. Ani tie podpisy nám totiž 
neumožnili dostať sa k chlapcom do väzenia. 
Štátny zástupca bol veľmi prekvapený, keď nás zase tak skoro uvidel. Predložili 
sme žiadané podpisy. Hľadel na ne spočiatku nedôverčivo. Potom zavolal do 
väzenia a povedal, že ak nás chlapci budú chcieť vidieť, musí nám byť k nim 
prístup povolený. 
Avšak priamo vo väzení sa objavila ďalšia nečakaná prekážka. Nespôsobili ju 
ani chlapci, ani úradníci, ale kolega-duchovný. Väzenský kaplán, ktorému boli 
chlapci zverení, prehlásil, že moja návšteva by bola rušivým zásahom do ich 
duchovného života. Hoci každý z chlapcov podpísal prehlásenie: chcem hovoriť 
s kazateľom Dávidom Wilkersonom. Kaplán však zmenil slovo "chcem" na 
"nechcem". Nič úradníkov nepresvedčilo, že prehlásenie bolo sfalšované. 
Išli sme späť cez Washingtonov most veľmi zmätení. Prečo sme dostali tak 
mocné povzbudenie, ba i uistenie o správnosti cesty, keď sme teraz opäť v slepej 
uličke! 
Vracali sme sa neskoro v noci po Pennsylvánskej diaľnici. Mali sme už za sebou 
asi polovicu cesty. Náhle ma v tej tme predsa len osvietil lúč nádeje. 
"Ha," povedal som nahlas, čo prebudilo Milesa z jeho usínania. 
"Čo je?" 



"Už viem, čo urobím!" 
"To je dobre, som rád, že si na to už prišiel," povedal 
rozospato Miles a znovu zavrel oči. 
Tým lúčom nádeje bol muž. Pozoruhodný muž. Otec môjho otca. Dúfal som, že 
ho budem môcť navštíviť a zveriť sa mu so svojimi ťažkosťami. 



5. Jadro biblického posolstva 

"VIEŠ, ČO SI MYSLÍM?" povedala mi Gwen, keď sme spolu sedeli v kuchyni 
pri šálke čaju. Práve som sa chystal na cestu k starému otcovi. 
"Potrebuješ sa uistiť, že nerobíš túto prácu z vlastnej ľubovôle, ale že nadväzuješ 
na veľkú rodinnú tradíciu," pokračovala. "Máš pravdu. Vráť sa do minulosti tak 
ďaleko, ako len môžeš, Dávid. To je práve to, čo teraz potrebuješ." 
Zatelefonoval som starému otcovi, že by som ho rád navštívil. 
"Príd hneď, syn môj. Porozprávame sa." 
Starý otec mal 79 rokov, ale bol stále ešte plný elánu. Predtým ho poznali v 
celom kraji. Bol anglo-walesko-holandského pôvodu a sám bol synom, vnukom 
a asi aj pravnukom kazateľa. Táto pastorská tradícia siaha až do ranej doby 
protestantskej reformácie v západnej Európe a na Britských ostrovoch. Pokiaľ 
viem, od tých čias, čo sa kňazi začali v kresťanskej cirkvi ženiť, tak rodina 
Wilkersonovcov bola vždy kazateľská. A boli to vždy oduševnení kazatelia. 
Starý otec trávil svoj odpočinok na farme za Toledom, v Ohiu. Z Philipsburgu to 
bolo ďaleko, a tak som mal dosť času počas cesty dostaťsa "späť do minulosti," 
ako povedala Gwen. Bol to celý rad spomienok, ktoré ožívali zvlášť vtedy, keď 
sa v nich objavil starý otec. 
Narodil sa v Clevelande, v Tennessee. Vo svojich dvadsiatich rokoch už kázal. 
A bolo dobre, že bol taký mladý, lebo prácu mal ťažkú. Veľkú časť svojej 
služby musel stráviť v sedle, pretože mal na starosti celý rad staníc. Jazdil na 
svojej Nellie od jedného dreveného kostola k druhému a obyčajne bol 
kazateľom, dirigentom aj kostolníkom v jednej osobe. Musel byť v kostole vždy 
prvý: urobil oheň, vymietol myšie hniezda, vyvetral. Potom sa zišlo 
zhromaždenie a on ich viedol, keď spievali staré známe piesne ako "Predivná 
milosť", "Aký verný priateľ je Ježiš", atd. Až potom kázal. 
Jeho kázne boli veľmi neortodoxné a niektoré názory starého otca jeho 
súčasníkov šokovali. Napríklad, keď bol ešte mladým kazateľom, považovalo sa 
za veľký hriech nosiť na odeve stužky a perá. Starší v niektorých zboroch nosili 
preto do kostola nožnice pripevnené na povrázku. Ak nejaká kajúcnica prišla 
dopredu a mala na šatách stužky, nožnice začali pracovať a dotyčná si vypočula 
prednášku na tému "Ako chcete vojsť do neba so všetkými tými stužkami?" 
Starý otec bol však iného názoru. Po určitých skúsenostiach sa snažil naučiť ľudí 
slúžiť spôsobom, ktorému hovoril "škola barančích rezňov". "S ľuďmi je to 
rovnaké ako so psami," hovorieval. "Vidíte psa, ako ide po ulici so starou 
kosťou v papuli. Nebudete mu predsa kosť ťahať a vysvetľovať mu, že pre neho 
nie je dobrá. Vrčal by na vás. Je to jediná vec, ktorú má. Keď mu ale hodíte 



pekný kúsok baranieho mäsa, pustí kosť hneď, zoberie si rezeň a ešte pritom 
bude s radosťou krútiť chvostom. Naviac ste v ňom získali priateľa. U ľudí jeto 
podobné. Neberiem im ich kosti, nestrihám perá a stužky, ale dávam im rezne z 
baránka. Dávam im niečo, v čom je skutočne mäso a život. Hovorím im o 
novom živote." 
Starý otec kázaval v kostoloch aj v stanoch. Dodnes počúvam historky o tom, 
ako starý Wilkerson vedel zaujať zhromaždenie. Raz, napríklad, kázal v stane na 
Jamaike, v Conney Island. Mal veľa poslucháčov, lebo bol 4. júl. Sviatok 
nezávislosti, a pritom bol ešte víkend, takže vonku bolo veľa ľudí. 
Popoludní pred zhromaždením navštívil starý otec svojho priateľa v železiarstve. 
Ten mu ukázal nejaký nový prášok, ktorý, keď sa naň šliaplo, búchal, iskril a 
dymil. Očakával, že cez sviatky s tým urobí dobrý obchod. Starého otca to 
zaujalo a trochu toho prášku kúpil. Dal si ho do papierového vrecúška, vopchal 
do vrecka a potom naň zabudol. 
Vo svojich kázniach hovorieval o novom živote v Kristovi, ale taktiež o pekle, a 
to často s veľkou fantáziou. Toho júlového večera hovoril aj na túto tému. 
Pritom náhodou siahol do vrecka a nahmatal ten búchajúci prášok. Nenápadne 
vysypal hrsť prášku za seba na pódium. Potom s kamennou tvárou, 
predstierajúc, že nič nepozoruje, pokračoval v rozprávaní o pekle, zatiaľ čo za 
ním stúpal dym a pódium praskalo. Odvtedy sa hovorilo, že keď Wilkerson 
hovorí o pekle, môžete cítiť dym a vidieť iskry. 
O mojom otcovi si ľudia najprv mysleli, že bude práve tak svojrázny ako starý 
otec. Otec však bol celkom iný. Bol viacej kazateľom ako evanjelistom. 
Vyrástol vedľa starého otca, ktorý mal 'túlavé topánky," a chýbal mu preto pocit 
pokojného domova. To sa odrazilo v celom jeho živote. Počas služby prešiel len 
štyrmi zbormi, zatiaľ čo starý otec bol v novom zbore každý večer. Otec staval 
solídne, trvalé kostoly, kde ho ľudia mali radi a vážili si ho. 
Raz, keď som bol ešte v Pittsburghu, mi povedal: "Myslím si, že cirkev 
potrebuje obidva druhy kazateľov, ale prial by som si mať deduškovu schopnosť 
zatriasť pýchou ľudí. To v našom zbore chýba." 
Prišlo to však onedlho, keď prechádzal starý otec okolo (starý otec prechádzal 
vždy okolo). Kostol, v ktorom slúžil môj otec, bol na peknom predmestí 
Pittsburghu, kde bývali bankári, právnici a lekári. Pre letničné zbory bolo také 
miesto dosť neobvyklé, pretože bohoslužby sa zdajú byť často hlučné a málo 
dôstojné. V tomto prípade sme z úcty k okoliu svoje zhromaždenia akosi stíšili. 
Bol to práve starý otec, ktorý nám musel ukázať, že robíme chybu. V dobe jeho 
návštevy sa členovia zboru snažili vyrovnať svojmu okoliu, žili veľmi usadlo a 
vznešene. 
"A mŕtvo," dodal starý otec. "Prečo? Veď náboženstvo predsa dáva človeku 
život!" 



Otec pokrčil ramenami, ale súhlasil. A potom urobil tú chybu: požiadal starého 
otca, aby nasledujúcu nedeľu večer kázal namiesto neho. 
Nikdy nezabudnem na výraz otcovej tváre, keď prvé, čo starý otec v 
zhromaždení urobil, bolo, že si vyzul svoje špinavé gumové čižmy a postavil ich 
priamo pred kazateľnicu. 
"Tak," povedal starý otec a pozoroval vydesené zhromaždenie. "Prečo vás 
poburujú špinavé čižmy pred kazateľnicou? Poškvrnil somváš krásny kostolík 
troškou špiny. Urazil som vašu pýchu! Stavím sa však, že keby som sa vás teraz 
na to spýtal, poviete mi, že žiadnu pýchu nemáte!" Otec plakal. 
"Pod sem a tiež trochu oži! Aj ty to potrebuješ!" povedal mu starý otec. 
"Kde sú všetci diakoni zboru?" 
Diakoni zdvihli ruky. 
"Otvorte všetky okná. Budeme robiť hluk, aby všetci bankári, ktorí sedia v 
nedeľu večer na svojich verandách, poznali, čo to znamená mať radosť v Bohu. 
Dnes večer budete kázať vy, svojim susedom!" 
Potom starý otec všetkých vyzval, aby vstali. Všetci sme teda povstali. Chcel, 
aby sme pochodovali okolo miestnosti a pritom aby sme tlieskali. A my sme 
teda pochodovali a tlieskali. Nechal nás tlieskať 15 minút, a keď sme už chceli 
prestať, potriasol hlavou a my sme tlieskali ďalej. Potom s nami začal spievať. 
Tak sme teda pochodovali, tlieskali a spievali a zakaždým, keď sme trochu 
poľavili, starý otec šiel a otvoril okno ešte viac. 
Pozeral som sa na otca a vedel som, čo ši myslí: "Toto síce nebudeme môcť 
nikdy odčiniť, ale je to dobre, že sa to stalo." A potom začal spievať hlasnejšie 
než druhí. 
Takáto bola naša večerná bohoslužba. 
Hneď na druhý deň sa u susedov objavila prvá reakcia. Otec šiel čosi vybaviť do 
banky a tam - nebolo o tom pochýb - sedel za priehradkou jeden z našich 
susedov. Otec sa snažil rýchlo odísť, ale bankový úradník na neho zavolal: 
"Pán kazateľ!" 
Pozval ho k sebe za priehradku a hovoril: "Včera večer bol vo vašom kostole 
spev. Všetci o tom hovoria. Spoznali sme konečne, že vaši ľudia vedia spievať. 
Bola to tá najlepšia udalosť, ktorá sa tu kedy stala." 
Počas ďalších troch rokov bol v tomto zbore skutočný duch slobody a moci a 
mne sa tak dostalo dobrej lekcie. 
"Musíš kázať o Letniciach!" povedal starý otec otcovi, keď s ním neskôr hovoril 
o bohoslužbách "špinavých gumových čižiem". "Letnice sú veľmi dôležité pre 
moc a život cirkvi. To je to, čo dostala cirkev, keď počas Letníc zostúpil Duch 
Svätý." 



Starý otec si udrel päsťou do dlane a pokračoval: "Keď máš život a moc, staneš 
sa silným; ak si silný, budeš pravdepodobne robiť trochu hluk a celkom iste si 
pritom aj zašpiníš svoje topánky." 
Pre starého otca "zašpinené topánky" neznamenalo mať len podrážky zašpinené 
od blata, ale aj špice odreté od kľačania. 
Starý otec bol mužom modlitby a v tom s ním bola celá rodina zajedno. Viedol k 
modlitebnému životu otca a otec to zasa odovzdával mne. 
"Dávid," spýtal sa ma raz starý otec, keď "opäť išiel okolo". "Neváhaš sa 
pomodliť o pomoc, keď máš ťažkosti?" 
Táto otázka sa mi zdala najprv čudná. Keď však starý otec čakal na odpoveď, 
vedel som, že mieri k niečomu dôležitému. Samozrejme, že som často ďakoval 
Bohu za dobré veci, ktoré som dostal - ako trebárs za domov, za rodičov alebo 
za potravu, či možnosť štúdia. Taktiež som prosil Pána, aby si ma raz vybral ako 
svoj nástroj. Ale aby som sa modlil za niečo určite, to som robil málokedy. 
"Dávid," povedal mi starý otec a vážne sa na mňa pozrel. "V ten deň, keď sa 
naučíš modliť verejne za konkrétne veci, objavíš moc." 
Nerozumel som tomu dobre, čo má na mysli - možno preto, že som mal vtedy 
iba dvanásť rokov a snáď  aj preto, že som sa toho inštinktívne bál. "Treba byť 
verejne konkrétny," povedal. To znamená, povedať aj pre uši iných: "Prosím za 
toto a za toto." Nie je to riskantné? Čo keď modlitba nebude vypočutá? 
Bolo to práve nešťastie, ktoré spôsobilo, že som jedného krásneho dňa zistil, na 
čo vlastne vtedy starý otec myslel. Počas môjho detstva bol otec veľmi chorý. 
Mal vredy na. dvanástniku, ktoré mu viac než desať rokov spôsobovali kruté 
bolesti. Jedného dňa, keď som prišiel zo školy domov, okolo mňa sa prehnala 
sanitka. Domov mi zostával ešte celý blok, ale napriek tomu som vedel, kam sa 
ponáhľala. Z veľkej vzdialenosti som počul otcov nárek. 
V obývačke sedelo niekoľko starších zo zboru. Lekár ma k otcovi nechcel 
pustiť, a tak za mnou matka prišla do haly. 
"Umrie, mami?" 
Pozrela sa mi do očí a rozhodla sa mi povedať pravdu: "Lekár si myslí, že môže 
žiť ešte tak dve hodiny." 
Hneď nato otec zvlášť bolestivo vykríkol, matka ma objala a rýchlo odišla k 
nemu. 
"Už idem, Kenneth," povedala a zatvorila za sebou dvere. Prv než sa ale dvere 
celkom zavreli, uvidel som, prečo lekár nechce dovoliť, aby som šiel k otcovi. 
Všade bola krv - na 
posteli aj na dlážke. V tomto okamihu som si spomenul na slová starého otca: 
"V deň, kedy sa naučíš modliť verejne za konkrétne veci, objavíš moc." 



Najprv mi napadlo ísť za staršími do obývačky a oznámiť im, že sa chcem 
modliť, aby bol môj otec uzdravený, no nemohol som. Ani v tejto krajnej 
situácii som nemal odvahu žiadať verejne Boha o pomoc. 
Starého otca som neposlúchol a ušiel som naopak so svojím trápením čo 
najďalej od ľudí. Bežal som po schodoch do pivnice, zatvoril som sa medzi 
uhlie, a až tam som sa začal modliť. Čím menej som mal viery, tým hlasnejšie 
som volal. Netušil som však, že sa vlastne modlím do akéhosi rozhlasového 
zariadenia. 
Náš dom bol vykurovaný horúcim vzduchom. V pivnici s uhlím bol kotol, z 
ktorého viedlo potrubie do celého domu. A týmito trubkami sa nieslo moje 
vrúcne volanie, takže modlitbu počuli nielen muži v obývačke, ale aj lekár hore, 
a dokonca aj otec, ležiaci na smrteľnej posteli. 
"Privedie Dávida," zašepkal. 
Prešiel som okolo prekvapených starších hore do otcovej izby. Otec poprosil Dr. 
Browna, aby na chvíľu počkal v hale. Potom matka na jeho žiadosť našla v 
Biblii Matúšovo evanjelium, 21. kapitolu, 22. verš a čítala: 
"A obdržíte všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou." 
Bol som vzrušený. "Mamička, nemohli by sme sa takto modliť za otecka?" 
Zatiaľ čo otec ležal ochabnutý vo svojej posteli, matka čítala ten odstavec znovu 
a znovu. Prečítala ho aspoň desaťkrát. Kým čítala, vstal som zo stoličky, 
pristúpil k otcovej posteli a položil som mu ruky na čelo. "Ježišu," modlil som 
sa, "Ježišu, verím tomu, čo si povedal, uzdrav otecka!" 
Čakal ma však ešte jeden ťažký krok. Šiel som k dverám, otvoril a nahlas 
zavolal: "Prosím, pán doktor, poďte ďalej. Ja som..." - bolo to ťažké - "ja som sa 
modlil s vierou, aby sa otecko uzdravil." 
Dr. Brown sa pozrel dolu na moju dvanásťročnú vážnosť a usmial sa teplo a 
súcitne, ale celkom bez viery. 
Jeho úsmev sa zmenil najprv na rozpaky a potom na údiv. 
keď sa sklonil k otcovi, aby ho vyšetril. 
"Niečo sa stalo," povedal. Jeho hlas bol taký tichý, že som ho len veľmi ťažko 
počul. Trasúcimi sa prstami vzal Dr. Brown svoje prístroje a zmeral otcovi tlak. 
"Kenneth," povedal, keď znovu nadvihol otcovi viečko, vyšetroval brucho a 
opäť kontroloval krvný tlak. "Kenneth, ako ti je?" 
"Ako keby do mňa vstúpila nová sila." 
"Kenneth," povedal doktor, "práve som uvidel zázrak." 
Otec vstal z postele hneď v ten zázračný okamih a vtedy som sa aj ja oslobodil 
od všetkých pochybností o moci modlitby. 



Keď som teraz, po toľkých rokoch, šiel na deduškovu farmu, bola to jedna zo 
spomienok, ktorú som si vzal so sebou. 
S potešením som videl, že deduško je čiperný ako vždy. Pohyboval sa už trochu 
pomalšie, ale rozum mal stále rovnako múdry a bystrý. Posadil sa obkročmo na 
starú stoličku a pozorne počúval rozprávanie o mojich zvláštnych zážitkoch. 
Nechal ma hovoriť celú hodinu a prerušil ma, len keď sa chcel spýtať na nejakú 
podrobnosť. Svoje rozprávanie som však ja sám zakončil otázkou. 
"Čo si o tom, deduško, myslíš? Myslíš si, že som bol naozaj povolaný, aby som 
tým chlapcom zo súdu pomohol?" 
"Nie, to si nemyslím," odpovedal deduško. 
"Ale predsa toľko vecí..." začal som. 
"Myslím si," prerušil ma deduško, "že tie dvere sa zatvorili tak pevne, ako sa 
vždy dvere zatvoria, Dávid. Myslím si, že ešte dlho, veľmi dlho ti Pán nedá 
uvidieť tých chlapcov. A poviem ti aj prečo. Keby si sa mohol s nimi stretnúť 
teraz, namýšľal by si si, že si svoju povinnosť medzi mladými v New Yorku 
splnil. Ja si však myslím, že pre teba je pripravená oveľa väčšia práca." ' 
"Ako to myslíš?" 
"Cítim, Dávid, syn môj, že nebolo v pláne, aby si navštívil len tých sedem 
chlapcov, ale tisíce takých, ako sú oni." 
Deduško sa odmlčal a potom pokračoval: 
"Myslím, že všetci osamelí, unudení a zlí chlapci by mohli navždy skončiť so 
svojimi vraždami pre zábavu, keby si im 
pomohol. Cítim, Dávid, že jediná vec, ktorú teraz potrebuješ, je rozšíriť si svoj 
obzor." 
Deduško vedel úžasným spôsobom povzbudiť. Už som nechcel o New Yorku 
nič počuť, ale teraz som zistil, že chcem ísť rýchlo naspäť a chcem sa tam dať 
do práce. Nadšene som sa s tým deduškovi zveril, ale on sa len usmial: 
"Ľahko sa o tom hovorí, keď sedíš so starým človekom v teplej kuchyni. Počkaj 
však, aké to bude v skutočnosti s tými chlapcami ťažké. Budú plní nenávisti a 
hriechu, ďaleko horší, ako si vieš predstaviť. Sú to síce ešte chlapci, ale už 
vedia, čo je vražda, znásilnenie a homosexualita. Budeš si s tým všetkým vedieť 
poradiť?" 
Nemohol som na to pravdivo odpovedať. 
"Dovoľ, Dávid, aby som si na svoju otázku zodpovedal sám. Namiesto 
analyzovania týchto vecí zameraj sa na samé jadro evanjelia. Čo tým jadrom je!" 
Pozrel som sa mu do očí. 
O tomto som počul od starého otca dosť, takže odpoveď môžem citovať z jeho 



vlastného kázania: "Jadrom evanjelia je zmena. Je to pretvorenie. 
Znovuzrodenie k novému životu". 
"Hovoríš dobre, Dávid. Počkaj však, kým uvidíš, ako to rieši Pán. Len potom 
bude v tvojom hlase naozajstné nadšenie. Jadro Kristovho posolstva je 
jednoduché: stretnúť sa s Bohom - a skutočné stretnutie znamená zmenu." 
Deduško začal byť nepokojný a ja som si uvedomil, že náš rozhovor sa chýli ku 
koncu. Zdvihol sa pomaly zo stoličky a šiel ku dverám. Pretože som poznal 
dramatický spôsob jeho správania, vedel som, že to najdôležitejšie ešte len 
príde. 
"Dávid," povedal deduško s rukou na kľučke, "bojím sa o teba, až sa stretneš s 
drsným mestským životom. Doteraz si bol od toho ušetrený. Keď sa ale stretneš 
so stelesneným zlom, môže ťa to zatvrdiť." 
"Vieš..." - Deduško začal rozprávať príbeh, v ktorom som spočiatku nevidel 
žiadnu súvislosť s mojím prípadom. "Raz som sa prechádzal po horách a zbadal 
som veľkého hada. Bol naozaj veľký, Dávid. Skoro desať centimetrov hrubý a 
jeden a pol metra dlhý. Ležal na slnku a vyzeral čudne. Dostal som z neho strach 
a dlho som sa nemohol ani 
pohnúť. Ako som sa tak na neho pozeral, uvidel som zázrak: znovuzrodenie. 
Starý had stiahol svoju kožu a nechal ju ležať tam na slnku. Teraz, keď mal 
novú, bol naozaj krásnym stvorením. Až začneš svoju novú prácu v meste, 
nebud, chlapče, taký ako som bol ja: skamenelý hrôzou nad prvým dojmom z 
týchto chlapcov. Boh nie je skamenelý. On len čaká, kým sa každý z nich 
dostane zo starej škrupiny hriechu a nechá ju ležať za sebou. Túži a čaká, kým 
vstane nový človek. Nikdy na to nezabudni, Dávid, až sa tiež stretneš s hadmi - a 
ty sa s nimi tam na uliciach New Yorku stretneš určite." 



6. V bránach pekla 

DRUHÝKRÁT SOM ŠIEL do New Yorku s celkom iným poslaním. Nešlo mi 
už len o pomoc siedmim odsúdeným chlapcom. Napriek tomu som o svojej 
novej úlohe nemal celkom jasnú predstavu. Tušil som, že to má byť služba 
všetkým takým chlapcom, ako je Luis a jeho kamaráti. Preto som nechcel 
premeškať príležitosť stretnúť sa s Luisovým gangom. Rozsudok už bol 
vynesený: štyria chlapci, vrátane Luisa, boli odsúdení do väzenia, ostatní traja 
boli oslobodení. Jeden z týchto troch mal byť poslaný na psychiatrické liečenie. 
Druhého, ako som sa neskôr dozvedel, vyhnali rodičia z domu a len posledný z 
nich sa mohol vrátiť domov. Rozhodol som sa, že ho vyhľadám. 
Keď som prišiel na 125. ulicu, kde bývali jeho rodičia, na vizitke bolo iné meno. 
Napriek tomu som zaklopal a ani ma neprekvapilo, že mi otvorila chlapcova 
matka. Pamätala si ma ešte od mojej minulej návštevy. Keď ma uvidela, zdalo 
sa, že sa potešila. 
"Len poďte ďalej," pozývala ma. "Vidíte, museli sme si zmeniť meno. Ľudia 
nám nedali pokoj ani chvíľu. Vyhrážali sa nám. Dokonca nám napísali na stenu: 
'Pošlite chlapca preč, lebo ho odpravíme'." 
V obývacej izbe ich štvorizbového bytu boli všade kopy novín: na stoličkách, na 
pohovke, na stole. Vo všetkých boli nejaké zmienky o procese. 
"Neviete si ani predstaviť, pán Wilkerson, aké to je, keď každý deň otvárate 
noviny a vidíte v nich obrázok svojho chlapca súdeného pre vraždu. Najviac 
novín sem priniesli susedia. Manželovi dávajú zase noviny v práci." 
Šli sme do kuchyne, kde krásne rozvoniavalo nejaké španielske pečené jedlo; 
tam sme začali hovoriť o plánoch do budúcnosti. 
"Chcete zostať tu?" opýtal som sa. 
"Najradšej by sme sa odsťahovali, ale vzhľadom na manželovo zamestnanie to 
pôjde ťažko." 
"Ale pre vášho syna je to nebezpečné!" 
"Áno, to je." 
"Nechceli by ste ho poslať so mnou do Pennsylvánie, aby žil nejaký čas u nás? 
Radi ho medzi seba prijmeme." 
"To nejde," povedala zúbožená matka a obracala jedlo na panvici. "Až sa vráti z 
väzenia, budeme ho musieť odtiaľto poslať preč, ale pravdepodobne k 
príbuzným. Tu ho už nikto neuvidí. Ako keby nebol živý." 
Keď som po polhodine odchádzal, otočil som sa pri dverách, aby som ju ešte raz 



pozdravil a pritom som si všimol nápis žltou kriedou na stene. Bol to ten, o 
ktorom sa mi zmienila. Niekto sa ho síce pokúšal zmazať, ale napriek tomu sa 
dalo ešte prečítať: "...lebo ho odpravíme." 
Tak som sa tentoraz zasa nestretol ani s jedným z Luisových chlapcov. Mám 
snáď  vidieť v týchto stále zatvorených dverách nejaký zámer? Možno, že práve 
tu, v týchto uliciach nájdem to, čomu kvakeri hovoria "batoh zodpovednosti". 
Nezdalo sa mi to veľmi pravdepodobné, nebol som na to pripravený. Napriek 
tomu, keď som opúšťal 125. ulicu a mieril naspäť k autu, modlil som sa: 
"Pane, ak tu máš pre mňa nejakú prácu, ukáž mi ju." 
To bol začiatok štvormesačného blúdenia ulicami New Yorku. V priebehu 
marca, apríla, mája a júna 1958 som jazdil do mesta pravidelne raz za týždeň, 
vždy, keď som mal voľný deň. Vstal som zavčas ráno a po ôsmich hodinách 
jazdy som bol skoro popoludní v New Yorku. Potom som chodil neskoro do 
noci po uliciach a zavčas ráno som sa zasa vracal domov. Nemal som však pocit, 
že tieto výpravy sú zbytočné. Bol som presvedčený, že som vedený vyššou 
mocou, a nie svojimi vlastnými nápadmi. Ale ako mám začať? Vracal som sa 
teda do mesta stále znovu a čakal na svoju úlohu. 
Spomínam si jasne na jeden z prvých večerov v New Yorku. Keď som 
odchádzal z vlhkej pivničnej miestnosti, kde Maria bývala, povedala mi, že 
jedným z najhorších a najbrutálnejších miest v celom New Yorku je časť 
Brooklynu, Bedford-Stuyvesant. 
"Kazateľ," povedala mi, "ak chceš vidieť New York v tom najhoršom, prejdi 
jednoducho Brooklynský most a otvor oči." 
Chcel som naozaj vidieť New York v tom najhoršom? Nebol som si tak celkom 
istý. Ale ved práve v tejto hroznej časti mesta sa narodilo tých sedem 
obžalovaných. Aby som vôbec niekedy mohol "pozdvihnúť zrak," ako mi radil 
deduško, budem ho asi musieť najprv veľmi sklopiť! 
Šiel som teda do mesta cez Broadway, minul som Times Square, prešiel som 
okolo hotela Martinique, kde sme vtedy s Milesom bývali a pokračoval som 
ďalej na Brooklynský most. Na druhej strane mi policajt musel ukázať cestu na 
Bedford-Stuyvesant. Po prvý raz som prišiel do časti mesta, o ktorej sa hovorí, 
že je v nej viacej vrážd na štvorcový meter ako kdekoľvek inde na svete. Keď 
som prechádzal týmito ulicami, netušil som, že tu raz budem práve tak doma, 
ako v milých uličkách našeho Philipsburgu. 
V Bedford-Stuyvesant kedysi bývali rodiny stredných vrstiev, ktoré žili v 
pekných trojposchodových domoch so záhradkami. Dnes to však je černošské a 
portorikánske geto. 
Keď som sa po prvý raz dostal do tejto časti mesta, bola veľmi chladná marcová 
noc. Musel som obísť niekoľko blokov, kým som našiel miesto na zaparkovanie 
auta. Mesto tu čistilo ulice veľmi pomaly a veľa áut uviazlo v šedivých 



hromadách snehu. Bolo nebezpečné ísť peši - v blate po členky a po 
šmykľavých hromadách smetia. Predsa som však blúdil sem a tam celkom sám, 
pozoroval, počúval a zoznamoval som sa so životom, o ktorom som v bezpečí 
svojich hôr nemal ani tušenia. 
Na zamrznutom chodníku ležal opilec. Keď som sa zastavil, aby som mu 
pomohol vstať, preklial ma. Povedal som o ňom strážnikovi, ale ten len pokrčil 
plecami a potom povedal, že sa na neho pozrie. Keď som sa však po kúsku cesty 
otočil, nečinne stál na rohu ďalej a točil svojím obuškom. 
Dve dievčatá, ktoré stáli v osvetlených dverách, na mňa pokrikovali: "Hej, 
chlapče, hľadáš spoločnosť?" 
Oproti, na druhej strane ulice, stála okolo cukrárne skupina mladíkov. Mali na 
sebe kožené bundy so zvláštnymi znakmi na chrbtoch. Chcel som ich osloviť, 
ale váhal som. Počúvali by ma vôbec? Alebo by sa mi vysmiali a odohnali ma? 
Nakoniec som teda na druhú stranu ulice neprešiel - totiž v ten večer nie. Šiel 
som ďalej okolo výčapov a preplnených nádob s odpadkami, okolo rôznych 
modlitební a policajných staníc. Nakoniec som prešiel aj okolo obrovského 
sídliska s rozbitými oknami, svetlami a nápisom "Nevstupujte na trávnik", - 
ktorý sa teraz povaľoval v čiernom snehu. Na ceste späť k autu som začul niečo, 
čo mi pripomínalo tri rýchle výstrely. Myslel som si však, že sa mýlim, lebo to 
nikoho na tejto rušnej ulici nevyviedlo z miery, ba ani to nevzbudilo záujem. O 
minútu sa však okolo prehnalo policajné auto s húkajúcou sirénou a s červeným 
blikajúcim svetlom. Zastalo pri chodníku. Len šesť ľudí sa zastavilo pozrieť sa, 
ako z jedného penziónu viedli človeka s krvácajúcou rukou, visiacou bezvládne 
pozdĺž tela. Zrejme by sa muselo stať niečo oveľa horšie než len prestrelené 
plece, aby sa v Bedford-Stuyvesante zbehlo viacej ľudí. 
Vrátil som sa do auta a do okna som zavesil starú košeľu na znamenie 
"súkromie". Potom som zaľahol, prikryl sa dekou a nakoniec zaspal. Dnes by 
som to už iste neurobil, som rozumnejší. Nebezpečie nehrozí zo strany 
dospelých lupičov ani mládeže. Je tu však "malý národ". Sú to osem až 
desaťročné deti, ktoré sa pridávajú ku gangom mládeže. Tieto deti sú naozaj 
nebezpečné, pretože pestujú zločinnosť pre zločinnosť. Majú nože a revolvery 
ako ich starší hrdinovia a domnievajú sa, že získajú mužnosť tým, že ich budú 
používať. Práve tohto "malého národa" by som sa dnes obával, keby som musel 
spať v aute na ulici. 
Ráno som sa však prebudil v poriadku. Bol som snáď  zachovaný pre svoju 
naivitu? Alebo to boli slová z 91. žalmu, ktoré som si stále opakoval, kým som 
zaspal? 
 

"Kedže Hospodin je tvoje útočište a Najvyšieho si si postavil za útulok, nič zlého sa ti 
neprihodí, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu. 



Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, 
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 
Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neurazil o kameň. 
Po levoch a zmijách budeš kráčať, 
pošliapeš levica i draka." 
 

Za tie štyri mesiace som sa pomaly naučil poznať ulice. 
Veľmi mi pomohli Maria a Angelo. (Po našom prvom stretnutí na schodoch u 
Alvarezov som bol s Angelom neustále v styku.) 
"Angelo," spýtal som sa ho raz, keď sme šli spolu ulicami Harlemu. "Nemohol 
by si mi povedať, aký je vlastne najväčší problém chlapcov tu, v meste?" 
"Osamelosť," odpovedal bez zaváhania. Bola to zvláštna odpoveď: osamelosť v 
meste s ôsmimi miliónmi obyvateľov. "Tento pocit osamelosti je však preto, že 
tu človeka nikto nemá rád, a preto hľadá spoločnosť aspoň v gangu," povedal 
Angelo. Čím viacej som New York spoznával, tým viac som videl, že Angelo 
má pravdu. 
Pokiaľ som sa o týchto chlapcov nezačal zaujímať, nevedel som si vôbec 
predstaviť, čo to vlastne pouličné gangy sú. Keď som vyrastal v Pittsburghu, tiež 
sme tam mali akési "gangy". Deti boli zvyknuté zhromažďovať sa po vyučovaní. 
Zriadili si niekde klubovňu a čo sa v takejto klubovni dialo, záležalo na ich veku 
a záujmoch. Väčšinou však išlo o obyčajné táranie, rozprávanie o dievčatách, 
autách, športe aj o rodičoch. Myslím, že kamarátiť sa a hrať sa na dospelých je 
pre detský vek celkom prirodzené. 
Aj v New Yorku sú takéto gangy, jednoduché spolky, ktoré z tohto rámca nikdy 
nevybočia. Sú tu však aj celkom iné gangy. Gangy bojujúce, takzvané "tanečné". 
Tie nemajú nikdy ďaleko k zločinu. Poznám prípad, keď sa vojna pripravovala 
dva mesiace. Ale poznám aj iný prípad, keď desať chlapcov stálo o druhej 
hodine popoludní na rohu ulice, popíjali pivo a o štvrtej hodine toho istého 
popoludnia bol jeden z nich mŕtvy a ďalší dvaja v nemocnici. To bol výsledok 
krátkej bitky medzi dvoma rivalskými gangmi. 
Neskôr som zistil, že sú tu aj celkom zvláštne, špecializované gangy - 
homosexuálne, lesbické i sadistické. Keď som sa neskôr osobne zoznámil s 
viacerými chlapcami, dozvedel som sa tiež o ich divokých schôdzkach, ktoré sa 
konali po vyučovaní v prázdnych bytoch. Na niektorých sa schádzajú chlapci 
trebárs len preto, aby trhali mačkám nohy. Niektoré sú výhradne sexuálne. 
Tomuto spôsobu života napomáhala záplava pornografie. Veľa chlapcov mi 
ukázalo obrázky, ktoré skrývali vo svojich taškách. Nie sú to však "Girlie 
Pictures", ktoré sa predávajú bežne na uliciach; sú to kresby a fotografie 
neprirodzených aktov medzi chlapcami a dievčatami alebo aktov so zvieratmi. 



Deti mi povedali, že často trávia celé popoludnie v klubovni a používajú tieto 
obrázky ako návod. 
Krutosť, rovnako ako boj alebo promiskuita a neprirodzenosť, sú u tejto mládeže 
bežné. Existuje však jedna neresť, ktorá vládne nad všetkými ostatnými: sú to 
omamné drogy. Priamo v okolí škôl som videl pouličných predavačov 
marihuany. Boli drzí a vnucovali sa. O svojom obchode hovorili celkom 
neskrývane a povedali mi, že keď sa o marihuanu zaujímam, mal by som ju aj 
okúsiť, aby som vedel, akéto vlastne je. Raz som takému predavačovi ukázal 
fotografiu v novinách, ako sa mladý chlapec na nemocničnej posteli zvíja v 
bolestiach abstinenčných príznakov. Vysmial sa mi: "Nebojte sa, to bol heroín. 
Trocha marihuany vám vôbec neuškodí. Nijako sa to nelíši od obyčajnej ciga-
rety. Nechcete jednu?" 
Marihuana skutočne sama osebe návyk nespôsobuje, ale navádza k užívaniu 
heroínu, ktorý je jednou z najkrutejších drog, akú človek pozná. Raz som videl, 
ako na ulici nastala "panika". Narkomani takto nazývajú obdobie, keď je nedos-
tatok "tovaru", trebárs preto, že väčšie množstvo pašerákov sa ocitne vo väzení. 
Práve v takomto čase som sa ocitol v okolí Bredford-Stuyvesantu. Ako som šiel 
po ulici, začul som prenikavý krik. Nikto tomu však nevenoval najmenšiu po-
zornosť. Nárek však neprestával. 
"Zdá sa, ako by mal niekto bolesti," povedal som jednej žene, ktorá sa vykláňala 
z okna prvého poschodia domu, odkiaľ krik prichádzal. Zdvihla hlavu, chvíľku 
počúvala a potom pokrčila plecami: 
"Tretie poschodie," povedala. "Je to hrozné. Má dvadsať rokov a je na heroíne. 
Teraz nemôže zohnať svoju dávku." "Poznáte ho?" "Od malička." 
"Nemohli by ste pre neho niečo urobiť?" "Čo napríklad? Len smrť by mu teraz 
pomohla." "A čo vziať ho do nemocnice?" 
Žena sa na mňa iba pozrela. "Pane," povedala po chvíľke, "vy ste tu nový, 
pravda." "Áno, som." 
"Len sa pokúste dostať takéhoto chlapca do jednej z nemocnica uvidíte, kam sa 
dostanete." 
V nasledujúcich mesiacoch som si často spomenul na tieto slová. V celom New 
Yorku je len jeden verejný ústav, kde narkomanovi môžu pomôcť: Riverside-
Hospital. Iné ústavy sú tak nákladné, že prijatie je temer alebo úplne nemožné. 
Ak sa chlapec nedostane do nemocnice Riverside, môže si ešte podať žiadosť do 
jednej ďalšej verejnej nemocnice v celých Spojených štátoch, kam môže byť 
narkoman z New Yorku prijatý. Je to odporne vyzerajúci federálny ústav, kde sa 
týmto problémom taktiež zaoberajú. 
Boje, sex, narkotiká - to sú dramatické prejavy biedy mládeže newyorských 
gangov. Ako povedal Angelo, sú to len vonkajšie prejavy hlbokej vnútornej 
krízy, osamelosti a túžby nejako sa v živote uplatniť. Najsmutnejšie je však to, 



že títo chlapci majú nízke ciele. Raz som počúval, keď niektorí z nich rozprávali 
o svojich ideáloch. Ideály? Je vôbec možné nazvať ideálom a životným cieľom 
nový klobúk? Klobúk s úzkym okrajom. Klobúk je pre týchto chlapcov 
symbolom. Nie raz som videl mladíka na ulici, ako sa triasol od zimy, pretože 
nemal kabát. Na hlave mu však sedel "alpín" so šviháckym pierkom za 25 
dolárov. 
Radi by taktiež išli na výlet - trebárs cez Brooklynský most do Manhattanu. To 
by bola vec! Niekedy. Raz. Izolácia týchto chlapcov je poľutovaniahodná. 
Každý môže žiť len na svojom vlastnom území. Stretol som sa s mnohými 
brooklynskými mladíkmi, ktorí za mostom nikdy neboli zo strachu pred 
nepriateľskými gangmi v Manhattane a Bronxe. Po čase som si o tom všetkom 
vytvoril celkový obraz. Obraz biedy začínajúci osamelosťou, pokračujúci bojom 
medzi gangmi, sexuálnymi schôdzkami, narkotikami a končiaci v predčasnom a 
potupnom hrobe. Aby som si tieto vlastné dojmy preveril, navštevoval som 
policajné stanice, hovoril som so sociálnymi pracovníkmi aj väzenskými 
úradníkmi a strávil veľa hodín vo verejnej knižnici. Výsledok ma tak ohúril, že 
som sa takmer vzdal. Ale práve v tejto chvíli prišla pomoc od Ducha Svätého. 
Tentoraz sa to nestalo dramatickým spôsobom. Pán mi dal nápad, vlastne mi 
pripomenul niečo, o čom som už skôr uvažoval. 
Šiel som späť do Philipsburgu a pozoroval som na tachometri ako počítač 
odjazdených kilometrov drží krok s číslami pri okraji diaľnice. Náhle som si 
musel položiť otázku: dajme tomu, že by som mohol tým chlapcom splniť 
nejaké želanie. Čo by bolo pre nich najlepšie? A poznal som svoju odpoveď: 
aby mohli začať život celkom odznovu, s nevinnosťou znovuzrodených detí. A 
ešte viac: aby teraz, pri svojom vzraste, mohli byť obklopení láskou, nie 
nenávisťou a strachom. 
To však bolo nemožné. Ako môžu ľudia, napríklad len tí medzi desiatimi a 
dvadsiatimi rokmi, vymazať všetko, čo sa už stalo? A kde by sa pre nich našlo 
nové prostredie? 
"Je toto nejaké videnie. Pane, čo si mi vložil na srdce, alebo len tak sám pre seba 
fantazírujem?" 
 
Musia začať znovu a musia byť obklopení láskou. 
 
Táto myšlienka bola tak jasná, ako bol prvý rozkaz na cestu do New Yorku. A 
spolu s touto myšlienkou som si predstavil aj dom, kde by mohli tieto 
znovuzrodené deti prichádzať. Naozaj pekný dom, ktorý by patril len im, kde by 
boli vítané - vítané a milované. Mohli by tam prísť, kedy sa im zachce. Dvere by 
boli stále otvorené. Vždy by tam bolo dosť a dosť postelí, šiat a bola by tam aj 
veľká kuchyňa. 



"Ó, Pane," povedal som si nahlas, "aký je to krásny sen. Musel by sa však stať 
zázrak. Veľa zázrakov - také, aké som ešte nikdy nevidel." 



7. Dostal som od Gwen po hlave 

O TÝŽDEŇ SOM IŠIEL do New Yorku so zvláštnymi pocitmi. Čiastočne som 
bol povzbudený svojou novou vidinou, ale zároveň som bol v hlbokej depresii a 
zmätku. Čím viacej som sa dozvedal o povahe nepriateľa vo veľkom meste, tým 
sa viacej ukazovala moja vlastná neschopnosť s ním bojovať. Tento nepriateľ 
striehol v sociálnych podmienkach, ktoré splodili newyorské brlohy, pripravený 
uchvátiť osamelých a po láske hladujúcich chlapcov. Sľuboval im bezpečie a 
slobodu, šťastie aj odmenu. Názvy vyzerali celkom nevinne: kluby (nie 
vražedné bandy), náradie (nie narkotiká), rybie skoky (nie sexuálne dráždenie) a 
tanec (nie divoký boj až na smrť). Zo svojich obetí urobil osobnosti, ku ktorým 
nebolo takmer možné sa dostať. Postavil okolo týchto chlapcov stenu s 
tvrdosťou im vlastnou, na ktorú boli dokonca pyšní. Proti jeho sile som mal len 
svoju vlastnú slabosť. Nemal som v ruke žiadnu zbraň, nemal som skúsenosť, 
bol som bez peňazí, nestála za mnou žiadna organizácia. Bál som sa zápasu. 
Náhle som si spomenul na podobnú situáciu, keď som tiež očakával 
nadchádzajúci boj a bol som plný strachu. Stalo sa to pred rokmi, keď som bol 
ešte chlapcom. Práve sme sa prisťahovali do Philipsburgu. 
Nikdy som nevyhral žiadnu súťaž; vždy som bol veľmi slabý a ešte chudší ako 
teraz - ak je to vôbec možné. Len predstava nejakého zápasu ma dokázala 
vyviesť z miery. A počas mojich stredoškolských rokov som ani bojovať nemu-
sel, pretože - je to síce smiešne - predchádzala ma povesť, že som veľmi silný. 
Táto smiešna situácia nastala neobyčajne zvláštnym spôsobom; čím viac na to 
myslím, tým viac sa mi zdá, že jej pravý význam by som docenil až teraz. 
V škole sme mali chlapca, volal sa Chuck. Bol to pravý 
tyran a prvý chlapec, o ktorom som počul ihneď, keď sme sa prisťahovali. 
Nemali sme ešte ani vybalené kufre a už som vedel, že vždy zbije nové deti a že 
je obzvlášť zameraný na deti kazateľov. 
Chucka som sa bál prv, než som ho vôbec uvidel. Čo urobím, keď sa raz naozaj 
stretneme? Takto som sa pýtal Pána a on mi hneď dal svoju jasnú odpoveď: 
"Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom." Vedel som, že je to verš z Biblie - 
Zachariáš 4,6. Poznal som tento citát, ale napriek tomu som si ho znovu 
vyhľadal, aby som si svoj poznatok overil. A tieto slová sa stali mojím heslom. 
Až sa stretnem s Chuckom, spoľahnem sa na Boží sľub a on mi iste dodá 
odvahu i silu. 
Čoskoro som mal príležitosť túto teóriu si vyskúšať. V jedno jarné popoludnie 
som šiel sám zo školy domov. Pamätám sa, že som mal nové šaty, čo bol pádny 
dôvod na to, aby som sa vyhol akejkoľvek potýčke. Nové šaty v našej rodine 



predstavovali značnú položku, a preto som ich nemohol zničiť v pouličnej bitke. 
Zrazu som pred sebou uvidel chlapca. Okamžite som vedel, že je to Chuck. 
Namyslene kráčal po opačnej strane ulice. Len čo ma uvidel, prešiel na druhú 
stranu a valil sa na mňa ako ťažký, syčiaci, zlý býk. Chuck bol veľký chlapec. 
Iste vážil o 25 kg viac než ja. Vypínal sa nado mnou, takže som musel vyvrátiť 
hlavu, aby som mu videl do očí. 
Postavil sa mi do cesty, nohy rozkročené, ruky vbok. "Ty si kazateľov chlapec, 
pravda!" Nebola to otázka, ale výzva a ja som si uvedomil, že v tej chvíli boli 
zmarené všetky moje nádeje v "svätú smelosť". Bol som celý vydesený. 
"Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom. Nie silou ani mocou, ale mojím 
Duchom, hovorí Hospodin zástupov." Opakoval som si túto vetu stále znovu a 
znovu, zatiaľ čo Chuck vyjadroval svoju mienku o mojej osobe. Najprv zdô-
raznil, že vyzerám hlúpo vo svojich nových šatách. Potom ďalej rozvíjal tú 
skutočnosť, že som slaboch. Nakoniec predniesol niekoľko všeobecných slov o 
kazateľských deťoch vôbec. 
"...ale mojím Duchom, povedal Hospodin." Doposiaľ som neprehovoril, ale 
rozhostil sa vo mne úžasný pokoj. Cítil som, ako ma strach opúšťa a namiesto 
neho prichádza 
pocit istoty a radosti. Pozrel som sa s úsmevom na Chucka. 
Ten bol stále zlostnejší. Tvár mu sčervenela, keď ma konečne vyzval na boj. 
Stále som sa usmieval. 
Začal ma obchádzať so zaťatými päsťami a robil proti mne všelijaké výpady. 
Napriek tomu bol však v jeho tvári náznak poplachu. Videl, že z nejakého jemu 
neznámeho dôvodu sa ho tento malý škrečok vôbec nebojí. 
Ako ma obchádzal, otáčal som sa s ním a neprestával som sa mu pozerať do očí 
a usmievať sa. Nakoniec Chuck udrel. Bola to však slabá, váhavá rana, ktorá 
nebolela a prišla vo chvíli, keď som mal dobrú rovnováhu, takže som nespadol. 
Ticho som sa usmial. Chuck prestal so svojím obchádzaním, potom uvoľnil 
päste. Obrátil sa a odišiel. 
Na druhý deň som v škole začul, že som premohol najväčšieho bitkára v meste. 
A každému o tom rozprával sám Chuck. Hovoril, že som ten najhúževnatejší 
chlapík, s ktorým kedy bojoval. Očividne to prehnal, no od toho času som mal 
rešpekt celej školy. Snáď  som mal kamarátom povedať, ako to v skutočnosti 
vyzeralo, ale nikdy som to neurobil. Táto povesť mi bola určitou ochranou. Vo 
svojom negatívnom postoji k bitkám som ani nemal snahu túto politiku meniť. 
Teraz po rokoch mi napadlo, či sa v tejto spomienke neskrýva niečo dôležité. 
Nestojím snáď  pred rovnakým problémom, keď nepriateľ je ďaleko väčší a 
oveľa silnejšíako ja? Snáď  je v mojom nedostatku sily zvláštny paradox. 
Možno, že v tejto slabosti leží určitá moc, lebo určite viem, že sa nemôžem 
spoľahnúť len sám na seba. Nemôžem uvažovať o tom, čo všetko by bolo 



vhodné, keď nemám peniaze ani styky s vysokopostavenými osobami, ani dok-
torát spoločenských vied. Možno, že práve pre toto moje slabé vystrojenie k 
tejto úlohe si Boh vybral práve mňa, aby práca závisela od samého začiatku 
celkom na ňom. "Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin 
zástupov." 
Rozhodol som sa urobiť prvé kroky k tomu, aby sa tento nápad mohol 
uskutočniť. Najprv som však potreboval vedieť, či mám vôbec právo takéto 
nápady mať. Je naozaj možné, aby sa členovia gangov a narkomani zmenili tak, 
ako som o tom sníval? 
Spomínam si, ako deduško vždy zdôrazňoval, že jadrom 
evanjelia je premena človeka. Poznám naspamäť oddiel Písma, ktorý mal vždy 
na mysli, Ján 3,3-6: 
Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, 
nemôže uzrieť kráľovstvo Božie." Nikodém mu povedal: "Ako sa človek môže 
narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť 
sa." 
Odpovedal Ježiš: "Veru, veru, ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z 
Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo 
sa narodilo z Ducha, je duch." 
Ak sa majú títo mladí radikálne zmeniť, musí prísť premena najprv do ich sŕdc. 
Viem, že ja sám im to nikdy dať nemôžem - musí to byť dielo Ducha Svätého. 
Môžem však byť ako cesta, ktorou sa k nim Duch Svätý dostane. Ale spôsob 
budem musieť nájsť. Až doteraz som iba chodil po meste a načúval mu. Teraz 
by som už mal niečo začať robiť. Mal by som tých chlapcov osloviť vo viere, že 
Duch Svätý sám sa ich dotkne tam, kde ja nemôžem. 
Začal som sa vypytovať, kde sú v meste tie najhoršie a najsilnejšie gangy. 
Zakaždým sa opakovala tá istá odpoveď: Kapláni a Mau-Mau, oba pôsobili v 
brooklynskom Fort Greene. 
Tieto gangy sídlili v jednom z najväčších bytových objektov sveta: Fort Greene 
Projects. V týchto vežovitých činžiakoch žije viac ako tridsať tisíc ľudí, 
väčšinou sú to černosi a Portorikánci; mnohí z nich žijú z podpôr. Bojové gangy, 
ktoré vznikli v tejto oblasti, sú rasovo diferencované: Kapláni sú černosi, Mau-
Mau Španieli. Tieto dva gangy nebojujú medzi sebou, ale spájajú sa dovedna, 
aby chránili svoje územia proti cudzím gangom. Práve teraz vyhlásili vojnu 
polícii. Chlapci mali celkom originálny spôsob útoku: čakali na streche s vrecom 
piesku, vyváženým na rímse. Keď šiel po ulici pod nimi nejaký policajt, pokúsili 
sa zhodiť to štyridsaťkilogramové vrece na neho. Časovanie mali ešte 
nedokonalé, a tak sa doposiaľ netrafili; ich zásahy však boli stále presnejšie. Pri 
odvete používala polícia pri najmenších provokáciách obušky a zakázala 
zhromaždovanie viac než 2-3 chlapcov. 



Usúdil som, že lepšiu príležitosť pre vyskúšanie Ducha 
Svätého ako vo Fort Greene nenájdem. V jeden piatok skoro ráno som vzal 
svojho priateľa - trubkára a šli sme cez Brooklynský most do hemžiacej sa 
džungle z tehál a skla, nazývanej Fort Greene Housing Projects. Zaparkovali 
sme auto pri škole na Edvardovej triede a začali s pokusom. 
"Postav sa tu k lampe a začni hrať na trúbke. Ak sa okolo zhromaždí 
obecenstvo, postavím sa trebárs tu na podstavec a prehovorím k nim." 
"Čo chceš, aby som zahral?" spýtal sa Jimmy Stahl. 
"Trebárs ,Vpred Božia armáda'." 
A tak Jimmy spustil "Vpred Božia armáda" a hral stále odznova a nahlas. 
Okná v domoch sa pootvárali a postupne sa v nich začali objavovať ľudia. Z 
budov sa vyrojili deti. Tucty malých detí. Vylákala ich hudba a neprestávali sa 
vypytovať: "Príde cirkus, pane? Bude nejaká prehliadka?" 
Povzbudil som Jimmyho, aby hral ďalej. O chvíľu začala prichádzať mládež. 
Všetci vyzerali ako v uniforme. Niektorí z nich mali na sebe červené bundy s 
dvoma výraznými písmenami "MM" prišitými vzadu na bunde. Iní mali úzke 
nohavice, široké košele a špicaté európské topánky s tenkou podrážkou. Títo 
chlapci nosili palice. Skoro každý z nich mal klobúk, nápadný alpín s úzkym 
okrajom. Rovnako takmer všetci mali slnečné okuliare. 
"Pane," povedal som si v duchu, "hľadajú tu niečo zaujímavé. Všetci by chceli 
nejako vyniknúť. Nikto z nich nechce zostať sám." 
Kým Jimmy zopakoval svoj kúsok pätnásťkrát alebo dvadsaťkrát, zhromaždilo 
sa tu asi sto chlapcov a dievčat; chodili dookola, kričali pritom na seba i na nás 
všelijaké oplzlosti a pískali. 
Vyliezol som na podstavec lampy a začal hovoriť. Hluk narastal. Nevedel som 
ako ďalej. Jimmy potriasol hlavou: "Nepočujem ťa," naznačoval mi. 
V tej chvíli sa mi však celá vec vymkla z rúk. Po kriku mladých nastalo náhle 
utíšenie. Cez ich hlavy som uvidel, akc pri chodníku zastavilo policajné auto. 
Strážnici vystúpili a začali si raziť cestu zástupom, oháňajúc sa rázne svojimi 
obuškami. 
"Prestaňte a zmiznite!" 
Mladíci síce urobili polícii priechod, ale hneď sa za ňou 
opäť tesne zavreli. 
"Zlezte odtiaľ," povedal mi jeden zo strážnikov. Keď som sa na neho pozrel, 
pokračoval: "O čo sa tu pokúšate? Začať nejaké nepokoje?" "Kážem." 
"Dobre, ale nebudete kázať tu. V tejto štvrti máme už dosť ťažkostí aj bez 
takéhoto zhromažďovania." 



Teraz sa však do toho pustili mladí. Vykrikovali, že mi polícia nemôže 
zakazovať hovoriť. Volali, že je to protiústavné. Polícia však nesúhlasila. Kým 
sme stačili pochopiť, čo sa deje, pretlačili nás zástupom a strčili oboch do 
policajného auta. 
Na polícii som sa chopil tej myšlienky, s ktorou prišli už tí mladí: "Dovoľte mi 
otázku," povedal som. "Nemám právo ako občan hovoriť na verejnom mieste?" 
"Iste máte," znela odpoveď polície, "pokiaľ však hovoríte pod americkou 
vlajkou." 
O pol hodiny začal Jimmy trúbiť "Vpred Božia armáda" znovu. Tentoraz za 
nami viala obrovská americká vlajka, vypožičaná od sympatického riaditeľa 
školy. A miesto z podstavca lampy som tentoraz kázal zo stoličky od klavíra. 
Jimmy trúbil na sever, juh, východ i západ. Znovu sa otvárali okná a malé deti 
sa vyrojili a obstali nás. Po niekoľkých minútach sme zasa stáli oproti 
hučiacemu a pískajúcemu davu. Jediný rozdiel bol v tom, že tentoraz sme boli 
hrdinovia, lebo nás uchopilo rameno spravodlivosti. Naša nová popularita však 
nenapravila spôsoby poslucháčov. Stál som na stoličke a znovu som sa snažil 
dav prekričať. 
"Som dedinský kazateľ, môj domov je päťsto kilometrov odtiaľto. Prišiel som za 
vami, aby som vám priniesol posolstvo." 
Nikto však nepočúval. Priamo predo mnou jeden chlapec a dievča tancovali 
tanec, ktorý bol sprevádzaný pískaním a potleskom prizerajúcich sa. Ostatní sa 
toho hneď chopili, cigarety im viseli z kútikov úst, telá sa chveli vzrušením. 
Toto možno ťažko nazvať prípravou na kázeň. Napriek tomu som sklonil hlavu: 
"Pane," modlil som sa, "nemôžem si získať ani ich pozornosť. Ak chceš tu začať 
pracovať, prosím ťa, prebuď ich záujem!" 
Ešte som sa modlil a zmena už začala. Najskôr sa utíšili najmenšie deti. Keď 
som otvoril oči, videl som, že chlapci. 
ktorí sa predtým opierali o školský plot a fajčili, stáli teraz so zloženými 
klobúkmi a sklonenými hlavami. 
Bol som náhlym tichom taký prekvapený, že som stratil reč. Keď som konečne 
začal hovoriť, vybral som si text evanjelia Jána 3,16: "Lebo Boh tak miloval 
svet, že Syna svojho jednorodeného dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, 
ale mal život večný." Povedal som im, že ich Boh miluje takých, akí sú; práve 
takých. On vie dobre, čo v nich je. Pozná ich zlobu aj nenávisť. Vie, že niektorí 
z nich spáchali i vraždu. Boh ale takisto vidí, čo z nich raz bude, nielen to, akí 
boli v minulosti. 
To bolo všetko. Povedal som, čo som povedať musel a skončil som. 
Nad ulicou viselo ťažké, výrečné ticho. Počul som pohyby vlajky v ľahkom 
vánku. Potom som tým mladým povedal, že budem prosiť, aby sa s nimi stalo 



niečo zvláštne. Budem prosiť o zázrak, aby sa hneď v nasledujúcom okamihu 
ich životy úplne zmenili. Sklonil som hlavu a prosil, aby Duch Svätý konal 
svoje dielo. Keď som zasa pozrel hore, nikto sa nehýbal. Spýtal som sa, či je tu 
niekto, kto by chcel prísť dopredu a porozprávať sa s nami. Žiadna odpoveď. 
Bol som v trápnej situácii. Zdalo sa mi, že pokus o vedenie Duchom Svätým 
stroskotal. Potom som náhle počul sám seba, ako bez akéhokoľvek vlastného 
pričinenia hovorím: "Vraj tu vo Fort Greene máte pár naozaj silných gangov. 
Rád by som hovoril s vašimi vodcami a tiež s ich zástupcami. Ak ste takí velkí a 
silní, nebude vám isto ťažko prísť sem a potriasť si ruku so slabým kazateľom." 
Neviem, prečo som to hovoril, ale teraz, keď o tom uvažujem, myslím, že to 
bolo najlepšie, čo som vtedy mohol povedať. Chvíľu sa nikto nepohol. Potom 
niekto zavolal: "Tak čo, Buckboard? Bojíš sa?" 
Veľký černošský chlapec pomaly opustil svoje miesto vzadu a razil si cestu 
dopredu. Druhý chlapec ho nasledoval. Ten niesol palicu a obaja mali okuliare 
proti slnku. Na svojej ceste zástupom pribrali ešte ďalších dvoch chlapcov a 
všetci štyria sa zhromaždili pred mojou stoličkou od klavíra. Ten veľký podišiel 
ešte trochu dopredu. 
"Tak pleskni si, kazateľ! Som Buckboard, vodca Kaplánov." 
Nemal som ešte dosť skúseností so slangovými výrazmi 
v New Yorku, a keď natiahol ruku, chcel som ju uchopiť. 
"Len si pleskni, kazateľ," povedal Buckboard a natiahol proti mne otvorenú 
dlaň. Chvílku stál a zvedavo si ma obzeral. "Máš pravdu, kazateľ. Dostal si ma!" 
Potom mi predstavil svojho zástupcu Stagecoachaa ďalej svojich dvoch 
vojnových poradcov. Čo bude nasledovať? S tlčúcim srdcom som zakýval na 
Jimmyho a odišli sme s týmito štyrmi trochu nabok. Stagecoach prehlásil, že 
naše posolstvo ich "chytilo za srdce". 
"Vieš, Dávid," povedal, "chodí tu okolo jedna stará pani v čiernom čepci s 
košíkom zákuskov. Stále chce, aby to chlapci nechali. Je celkom fajn, ale jej 
slová nikdy "nezasiahli do čierneho". 
Vysvetlil som tým štyrom, že som to nebol ja, kto im "prehovoril do srdca," ale 
Duch Svätý. Povedal som im, že on sa snažil preniknúť až k ich pýche... "a tiež 
k vašej namyslenosti," dodal som, dívajúc sa im pritom priamo do očí, "aj k 
vašej samoľúbosti. To všetko je len škrupinka, ktorá skrýva vaše vystrašené, 
osamelé ja. Duch Svätý sa chce do tej škrupinky dostať a pomôcť vám začať 
odznovu." 
"A čo teda máme podľa teba urobiť?" 
Pozrel som sa na Jimmyho, ale jeho výraz mi nepomohol. V kostole by som 
najskôr chlapcov vyzval, aby prišli dopredu a pokľakli. Ako ale môžete niekoho 
vyzvať k takému niečomu verejne na ulici a pred všetkými kamarátmi? 



Možno však, že práve tento neobyčajný spôsob bol nevyhnutný. Prosili sme, aby 
sa v ich živote stala radikálna zmena, a preto aj jej spôsob mal byť radikálny. 
"Čo máte robiť? Chcel by som, aby ste si hneď teraz, tu na ulici, kľakli a prosili 
Ducha Svätého, aby vstúpil do vášho života a urobil z vás nových ľudí. Biblia 
tomu hovorí 'nové stvorenie v Kristovi', a práve to môže Boh urobiť i s vami." 
Nastalo dlhé ticho. Vtedy po prvýkrát som si uvedomil obecenstvo, ktoré čaká, 
čo sa bude robiť. Konečne Stagecoach povedal nezvyčajne chrapľavým hlasom: 
"Buckboard, chceš? Ak chceš ty, tak ja tiež." 
A pred mojimi prekvapenými očami títo dvaja vodcovia jedného z 
najobávanejších bojových gangov v celom New Yorku pomaly klesli na kolená. 
Ich vojenskí poradcovia ich nasledovali. Úctivo pred sebou držali zložené 
klobúky. Dvaja z nich predtým fajčili, teraz obaja cigarety zahodili. Dymili 
v kanáli, zatiaľ čo ja som sa krátko modlil: "Pane Ježišu, tu sú tvoje štyri deti a 
robia niečo, čo je pre nich veľmi, veľmi ťažké: kľačia tu verejne a prosia ťa, aby 
si vstúpil do ich sŕdc a zmenil ich na nových ľudí, aby si od nich vzal nenávisť, 
túžbu po boji i osamelosť. Po prvýkrát v živote chcú vedieť, že ich niekto 
skutočne má rád. Prosia ťa o to. Pane, a ty ich nesklameš. Amen." 
Chlapci povstali, hlavy mali stále sklonené. Videl som, žeby najradšej osameli. 
Bez slova sa otočili a razili si cestu davom. Niekto na nich zavolal: "Hej, 
Buckboard, aké to je, dať sa na vieru?" Buckboard zahundral, aby mu dali pokoj. 
Jeho viera ešte nebola taká pevná, aby sa vedel ovládať, keď sa ho niečo 
nepríjemne dotklo. 
Opúšťali sme potom Fort Greene s hlavami v oblakoch. V skutočnosti sme 
nečakali, že nám Boh odpovie tak slávnym spôsobom: Buckboard, Stagecoach a 
ich dvaja vojenskí poradcovia. Ani sme tomu nemohli uveriť! 
Na reakciu vodcov Mau-Mau sme už boli pripravení lepšie. Boli tiež v tom dave 
a dívali sa na obrátenie Buckboarda a Stagecoacha so zmesou pohŕdania i 
záujmu. Keď vodcovia Kaplánov odišli, ozvali sa z davu výkriky: "Israel! 
Nicky! Ste na rade. Čierni sa ich nebáli a vy ste zbabelí?" Možno, že práve tieto 
slová ich pobádali dopredu. 
Israel, vodca gangu, bol celkom milý chlapec. Podal mi ruku ako gentleman. 
Nicky však bol iný. Ešte som v tvári u žiadneho chlapca nevidel taký tvrdý 
výraz, aký som videl u neho. 
"Nazdar, Nicky," povedal som. 
Nechal ma stáť s natiahnutou rukou. Nervózne fajčil a ani sa na mňa nepozrel. 
"Choď do čerta, kazateľ," povedal mi po chvíli. Mal čudne priškrtenú reč a 
zajakavo vyslovoval niektoré hlásky. 
"O mňa sa teraz, Nicky, nestaraj," odpovedal som mu. "Ja teraz musím povedať 



niečo tebe! Chcem ti povedať, že ťa mám rád, Nicky." 
Pristúpil som k nemu o krok bližšie. 
"Ak urobíš ešte jeden krok, kazateľ, zabijem ťa," povedal. 
"To by si iste mohol urobiť," súhlasil som. "Ale aj keby si ma rozsekal na tisíc 
kúskov a rozhádzal ich po ulici, predsa každý kúsok by ťa mal rád." Ale hneď, 
ako som to povedal. 
pomyslel som si: aj tak by to nebolo k ničomu, Nicky. Na zemi nie je takej 
lásky, ktorá by ti pomohla. 
Skôr než sme opustili Brooklyn, zoznámili sme Buckboarda a Stagecoacha s 
miestnym kazateľom, aby im mohol poradiť v problémoch ich duchovného 
rastu. "Myslím si však," povedal som Jimmymu, "že aj my sa na nich občas 
prídeme pozrieť." Aby som bol úprimný, obaja sme sa nemohli zbaviť 
podozrenia, že tí chlapci si z nás vlastne urobili zábavu. 
Keď som sa však po svojom návrate domov s tým všetkým Gween zveril, kárala 
ma: "Dávid Wilkerson, ty si neuvedomuješ, že si dostal to, za čo si sa modlil? 
Prosil si Ducha Svätého o zázrak a teraz, keď sa skutočne stal, snažíš sa o tom 
pochybovať. Ľudia, ktorí neveria v zázraky, by sa nemali za ne modliť!" 



8. V osídlach heroínu 

Zdalo sa mi, že mám za sebou prvý kilometer na dlhej ceste za svojím 
vysnívaným cieľom. Dokonca som začal dúfať, že mi predsa len dovolia 
stretnúť sa aspoň s Luisom. Od Angela som počul, že má byť prevezený do 
Elmiry, väzenia v New Yorku. 
"Myslíš, že by som sa s ním mohol predsa len stretnúť?" spýtal som sa ho. 
"Nerob si zbytočné nádeje, Dávid. Musel by si znovu prejsť všetkými úradnými 
cestami a ak prídu na to, že ty si ten kazateľ vyhodený zo súdu, nikdy ťa k nemu 
nepustia." 
Ale napriek tomu som sa o stretnutie pokúsil. Keď som raz príležitostne slúžil v 
okolí Elmiry, vyzvedal som sa, ako to urobiť, aby som mohol chlapca navštíviť. 
Odpovedali mi, aby som si podal žiadosť, uviedol vzťah k väzňovi a dôvod 
svojej návštevy. O žiadosti potom pouvažujú. A je to znovu takisto: budem 
musieť povedať pravdu a nikdy ma k nemu nepustia. Dozvedel som sa, že 
niektorí z chlapcov majú byť prevezení práve v ten deň do Elmiry. Šiel som teda 
na stanicu a čakal. Keď prišiel vlak, vystúpila skupinka asi dvadsiatich 
chlapcov. Skúmal som každú tvár, ale Luis medzi nimi nebol. 
"Nepoznáš Luisa Alvareza?" spýtal som sa jedného z chlapcov, keď šiel okolo 
mňa. Skôr než nás stráž krikom rozohnala, stačil ešte povedať "nie". 
"Dobre," povedal som si na spiatočnej ceste do Philipsburgu. "Vyzerá to, akoby 
som sa s tými chlapcami nikdy nemal stretnúť. A možno, že sa ani nikdy 
nestretnem. Pane, daj mi milosť prijať to pokorne, ak je to tvoja vôľa." 
Duch Svätý tieto dvere stále zatváral, ale zas otváral iné. V istú jarnú noc 1958 
som chodil po rušnej ulici španielskeho Harlemu. Naraz som začul spev. S 
prekvapením som rozoznal podľa melódie duchovnú pieseň, napriek tomu, že 
slová boli španielske. Nijaký kostol v blízkosti nebol, zdalo sa, že spev vychádza 
z okien jedného vysokého činžiaka, okolo ktorého som práve šiel. 
"Kto tu spieva?" spýtal som sa mladíka, ktorý sedel na blatníku auta a fajčil. 
Zdvihol hlavu, aby lepšie počul. Spev akoby patril k základnému hluku 
veľkomesta, ktorý už nevnímal. 
"To je niečo ako kostol," povedal mi a ukázal prstom na dvere. "Tu hore, druhé 
poschodie." 
Tak som šiel hore a zaklopal na dvere. Pomaly sa otvorili. Keď na moju tvár 
zasvietilo svetlo, žena, ktorá stála vo vnútri, vykríkla. Vo svojom vzrušení predo 
mnou zasa zatvorila, otočila sa dovnútra a niečo po španielsky hovorila. V 
okamihu boli dvere plné priateľských smejúcich sa ľudí. Vzali ma za ruky a 



vtiahli dovnútra. 
"Veď je to naozaj Dávid," povedal jeden muž. "Ste predsa ten Dávid, kazateľ, čo 
ho vyhodili zo súdu?" 
Ukázalo sa, že je to kazateľská stanica španielskej vetvy Božích zborov. Ľudia z 
týchto staníc sa schádzali v súkromných bytoch, lebo si nemohli dovoliť stavať. 
Veľmi starostlivo sledovali pojednávania týkajúce sa Michaela Farmera a videli 
moju fotografiu. 
"Modlili sme sa za vás a teraz ste tu," povedal jeden brat. Bol to Vincente Ortez, 
kazateľ tohto malého zboru. "Radi by sme počuli, ako ste sa k súdu vlastne 
dostali." 
Ten večer som mal teda príležitosť rozprávať ľuďom našej vlastnej denominácie 
o ceste, ktorou ma Boh viedol do ulíc New Yorku. Rozprával som im o 
problémoch chlapcov a dievčat s gangmi, s alkoholom a drogami. Povedal som 
im aj o svojom sne a o svojom prvom "kilometri", ktorý som už urobil. 
"Myslím, že mi sám Boh dal túto myšlienku, že mladí musia začať znova, 
obklopení láskou. Videli sme, ako sa ich môže Duch Svätý dotknúť priamo na 
ulici. Sám sa domnievam, že toto je len začiatok. Ktovie, možnože raz budú mať 
i svoj vlastný dom." 
Bola z toho nakoniec vášnivá diskusia. Ani som sám netušil, ako ma problémy 
mladých veľmi zamestnávajú. Zároveň som videl, že ani mojim poslucháčom 
nieje ľahostajné, ako žijú mladí, a že sami vidia nutnosť im pomôcť. Keď som 
sa konečne posadil, mali niektorí z týchto 
mužov a niektoré zo žien krátky rozhovor. Niekoľko minút horlivo debatovali a 
potom poslali kazateľa Orteza ako svojho zástupcu ku mne. 
"Nemohol by si, brat, prísť zajtra znovu a ešte nám niečo porozprávať? Pozvali 
by sme viacerých kazateľov." 
Súhlasil som. 
A tak sa zrodila nová služba: jednoducho, v tichosti, bez fanfár. Ako to, čo sa 
zrodilo z Ducha Svätého. Iste nikto z nás v ten večer netušil, aké dôležité dielo 
práve vzniklo. 
"Kde teda vlastne bývate?" spýtal sa ma kazateľ Ortez. 
"Kam vám máme zavolať ohľadom zajtrajšej schôdzky?" 
Musel som priznať, že tu vlastne nebývam. Nemal som peniaze ani na lacný 
hotel. "Spím v aute," vysvetľoval som. 
Na tvári kazateľa Orteza sa objavilo znepokojenie: "Ale to nesmiete robiť," 
povedal mi, keď ostatným preložil, o čom sme hovorili. Všetci horlivo súhlasili. 
"Jeto nebezpečné. Ďaleko nebezpečnejšie, než si viete predstaviť. Len príďte k 
nám, do nášho domu. Vyspíte sa dnešnú noc a vôbec každú noc, keď budete v 



New Yorku, tu, u nás." 
Prijal som vdačnetúto láskavosť. Kazateľ Ortez ma predstavil svojej žene Delii. 
Zaviedli ma do jednoduchej izby, kde bola posteľ. Obaja ma uistili, že som 
naozaj srdečne vítaný. Nikdy som nespal tak dobre, ako túto prvú noc mimo 
ulice. Neskôr som sa dozvedel, že manželia Ortezovci žili veľmi skromne, 
nechávali si len to nevyhnutné pre existenciu rodiny a všetko ostatné dávali na 
prácu pre Pána. 
Nasledujúce ráno som strávil v modlitbách. Cítil som, že to bolo niečo oveľa 
väčšie ako iba náhoda, keď som sa dostal do tohto malého "rodinného"zboru. 
Netušil som, čo sa bude ďalej diať, chcel som však zostať stále pripravený vydať 
sa akoukoľvek cestou, ktorú mi Duch Svätý ukáže. 
Zatiaľ čo som sa modlil, bol asi kazateľ Ortez i jeho žena neustále pri telefóne. 
Keď sme totiž dorazili do kostola, v ktorom sa stretnutie konalo, bolo tam už 65 
zástupcov zo španielskych zborov. Čakali na môj príspevok. 
Kým som šiel ku kazateľnici, ešte som nevedel, čo mám hovoriť. Prečo som asi 
dostal príležitosť hovoriť k týmto ľudom? Spomenul som teda okolnosti, ktoré 
ma priviedli do mesta. Rozprával som im o príhode na súde a o svojom pocite, 
že za týmito zdanlivými chybami môže byť nejaký 
zámer, ktorý však nemôžem dobre rozpoznať. 
"Poviem vám úprimne, že neviem čo ďalej. Skúsenosť vo Fort Greene snáď bola 
čiastočným úspechom. Neviem, či by sa mohla opakovať vo väčšej miere." 
Kým stretnutie skončilo, tých 65 ľudí vypracovalo plán akcie, ktorá mala overiť, 
či to bola naozaj len čiastočná skúsenosť, alebo nie. V aréne sv. Mikuláša, 
zápasníckom stredisku NewYorka, usporiadajú hromadné zhromaždenie 
mládeže. Tam budem mať príležitosť prehovoriť k viacerým gangom naraz. 
Váhal som. Nebol som si istý, či hromadné zhromaždenie je ten najlepší spôsob. 
"A potom, je tu ešte veľmi závažná finančná otázka," dodal som. "Prenajať 
takúto arénu by stálo tisíce dolárov." 
Vzadu v sále nastal rozruch. Nejaký muž vyskočil a čosi kričal. Konečne som 
mu porozumel: "Dávid," volal, "neboj sa, všetko bude v poriadku." 
Myslel som si, že je to nejaký fanatik, ktorý nedával pozor. Ale po schôdzi 
prišiel za mnou a predstavil sa mi. Bol to Beningo Delgado, advokát. Znovu mi 
zopakoval, že všetko bude v poriadku. "Zájdite do arény, prenajmite ju a 
prehovorte k tým mladým. Uvidíte, že všetko dobre dopadne." 
Úprimne povedané, mal som ho za jedného z tých zapálených, aj keď inak snáď 
neškodných vizionárov, ktorých sa v každom zbore vždy niekoľko nájde. Pán 
Delgado však postrehol môj kritický pohľad a vytiahol z vrecka ten najväčší 
zväzok bankoviek, aký som kedy videl. "Len k nim prehovorte, Dávid. Ja 
zaplatím nájom." 



A to potom aj urobil. 
Takto som sa teda doslova cez noc zapojil do mládežníckej kampane pre celé 
mesto. Naplánovali sme ju na druhý júlový týždeň v roku 1958. Keď som túto 
novinu priniesol do Philipsburgu, každý bol nadšený. Len Gwen bola ticho. 
"Možno si si neuvedomil," povedala nakoniec, "že je to práve v čase, keď má 
prísť na svet naše dieťa." 
Neuvedomil som si to. Ale ako to môže manžel priznať pred svojou ženou? 
Zamrmlal som čosi o tom, že dieťa snáď  príde neskôr. Gwen sa zasmiala: 
"Príde presne, a ty o tom vôbec nebudeš vedieť, pretože budeš mysľou kdesi v 
oblakoch. Jedného dňa ti ukážu uzlík a ty sa naň s úžasom 
pozrieš. Ani nebudeš vedieť, že máš dieťa, pokiaľ k tebe nepríde a nepovie ti 
otecko." Nepochybne mala pravdu. 
Môj zbor vo Philipsburgu bol neobyčajne štedrý - nielen vo finančnej podpore v 
nasledujúcich dvoch mesiacoch, keď som im venoval tak malú pozornosť, ale aj 
v svojom nadšení. Každý chcel počuť niečo o mojich cestách do mesta a o 
všetkých tých problémoch dvanásťročných, trinásťročných či štrnásťročných 
chlapcov a dievčat. Každý si bol vedomý svojho podielu na práci Pána v New 
Yorku. 
Na dobu, keď sa zhromaždenia pripravované v New Yorku mali konať, som si 
vzal riadnu dovolenku. Nechcel som byť tak často vzdialený od svojho zboru. 
Napriek tomu som však s blížiacim sa júlom zostával stále viac u Ortezovcov 
ako doma. Od španielskych zborov sme dostali skvelú pomoc. Ich členovia 
zaistili pouličných pracovníkov, ktorí po celom New Yorku rozdávali pozvánky. 
Školili celé štáby pomocníkov, ktorí budú v šatniach arény k dispozícii tým 
mladým, čo sa rozhodnú pre nový život. Zaistili hudbu i usporiadateľov a 
zariadili v aréne všetko potrebné. 
Mne pripadla úloha, aby som sa postaral o poslucháčov. Keď sa o tom hovorilo 
po prvýkrát, zdalo sa všetko veľmi jednoduché. Čím viac sme sa ale blížili k 
hodine "H", tým viac som pochyboval o vhodnosti takej rozsiahlej akcie. Chodil 
som po uliciach, prehováral k stovkám chlapcov a dievčat, ale márne. Ich 
zúfalstvo bolo nepochopiteľné. Predstava niekoľkokilometrovej cesty a návštevy 
veľkej haly bola pre nich obrazom veľmi nebezpečnej cesty. Mladí mali 
predovšetkým strach opustiť vlastné územie. Mali strach, že budú napadnutí pri 
prechode cez územie iného gangu. Báli sa taktiež väčšieho množstva ľudí, ich 
nenávisti a predsudkov. Báli sa, že sa kvôli pocitu ohrozenia prestanú ovládať a 
dostanú sa nakoniec do krvavej vojny. 
Najviac sa však báli toho, že ich niečo v tých zhromaždeniach privedie k slzám. 
Spoznával som stále viac, aký strach majú pred plačom. "Čo je na slzách, že 
máte z nich takú hrôzu?" pýtal som sa znovu a znovu. V tom tvrdom svete, kde 
prežíva len násilie, sú pre nich slzy výrazom slabosti a detinskosti. 



Zo svojej práce v cirkvi som poznal, že slzy hrajú v živote 
človeka veľmi dôležitú úlohu. Mohol by som to dokonca vyhlásiť za pravidlo: 
Boží dotyk je vždy sprevádzaný slzami. Keď človek konečne vpustí Ducha 
Svätého do svojho najhlbšieho vnútra, je plač jeho prvou reakciou. Neraz som to 
videl: slzy z hĺbky otrasenej duše, keď je zborená posledná hrádza a človek sa 
otvára pre moc k novému životu. Keď sa toto stane, vznikne nová osobnosť. 
Preto je od Kristových dôb tento zážitok nazývaný znovuzrodením. "Musíte sa 
znova narodiť," povedal Ježiš. Do srdca znovuzrodeného človeka prichádza 
radosť. Radosť, ktorá sa zrodila v slzách. 
Akým inštinktom na to vlastne mladí prišli, žeby pri styku s Bohom mohli 
plakať? Ponavštevoval som všetky gangy, s ktorými som sa stretol už skôr, a 
všade som videl ten istý strach z neznámeho, odpor k akejkoľvek zmene. Mladí 
mali samozrejme vlastný spôsob vyjadrovania: "Nebudeš ma trápiť, kazateľ! 
Nemysli si, že ma donútiš revať!" 
V jeden večer som sa vrátil z návštevy pivničného brlohu GGIs, kde som bol 
mladých pozývať na naše zhromaždenie. Krátko potom zaklopal niekto u 
Ortezovcov na dvere. Pani Ortezová sa pozrela na manžela a potriasla hlavou: 
nie, nikoho nečaká. Odložila nôž, ktorým pripravovala mäso a šla otvoriť. 
Vo dverách stála Maria. Okamžite som spoznal, že má v sebe vysokú dávku 
heroínu: oči jej žiarili neprirodzeným leskom, vlasy mala rozstrapatené po tvári. 
Vstal som, aby som ju privítal: "Pod ďalej, Maria!" 
Prišla doprostred izby a hrubým, výbojným hlasom sa ma opýtala, prečo sa 
pokúšam rozbiť jej starý gang. 
"Ako to myslíš?" pýtala sa Delia Ortezová. 
"Pokúšate sa dostať nás na bohoslužby. Viem to. Chcete nás rozbiť." Potom nás 
začala všetkých dookola preklínať. Vincent Ortez chcel vstať a protestovať, 
potom si to ale rozmyslel a znovu si sadol, akoby chcel povedať: "Len pokračuj. 
Radšej to povedz tu než vonku na ulici." 
Jedno z Ortezových detí medzitým vošlo do izby a Delia sa inštinktívne 
postavila vedia neho. V tom okamihu sa Maria vrhla k stolu, kde zostal ležať 
nôž. Jediný prudký pohyb a mala ho v ruke, jeho dlhé ostrie sa výhražné 
blýskalo. Delia sa bleskurýchle postavila medzi Máriu a dieťa. Vincent vyskočil 
a rozbehol sa cez izbu. 
"Stáť!“ zvrieskla Maria. Vincent sa zastavil, pretože dievča zdvihlo nôž k 
vlastnému krku. 
"Podrežem si krk, zapichnem sa ako prasa a vy sa na to budete pozerať!" 
Všetci sme vedeli dosť o strašnom účinku omamných drog a bolo nám preto 
jasné, že to nie je len nejaká dramatická alebo čudesná póza. Delia začala rýchlo 
hovoriť o dlhom a krásnom živote, ktorý má Maria pred sebou. "Boh ťa 



potrebuje. Maria," opakovala stále znovu. 
Trvalo to snáď  celých päť minút, čo k nej Delia hovorila. Nôž v ruke dievčaťa 
klesal stále nižšie, až jej konečne visel v ruke pozdĺž tela. Počas svojho 
rozprávania sa Delia veľmi pomaly približovala k Márii, až jej nakoniec vyrazila 
rýchlym pohybom nôž z ruky. Dopadol s buchotom na zem a pomaly sa točil 
dookola. Dieťa začalo plakať. Maria sa už nepokúšala dostať znovu k nožu; ako 
kôpka nešťastia stála uprostred miestnosti a potom začala nariekať: "Pre mňa už 
nie je žiadne východisko. Som 'chytená' a už sa z toho nedostanem." 
"Prečo nedať príležitosť Bohu a skúsiť to s ním?" spýtal som sa jej. 
"Nie, to nieje pre mňa!" 
"Dobre, tak aspoň nebráň ostatným. Mysli na to, že oni svoje východisko ešte 
nájsť môžu, dokiaľ nie je príliš neskoro." 
Zdalo sa, že Maria znova nadobudla svoju rozšafnost Pokrčila plecami: "To 
bude záležať od toho, čo vlastne predvediete," povedala, vzpriamila hlavu hore a 
s týmito slovami vyšla z bytu kolísavým krokom. 



9. Náhle vypočutie modlitieb 

JÚL PRIŠIEL veľmi rýchlo. Nikdy som netušil, koľko jednoduchej fyzickej 
práce potrebujeme na usporiadanie takej "show", akú sme chystali v Mikulášskej 
aréne. Zriadili sme zvláštne autobusové linky na dopravu mladých cez nepria-
teľské územia: každý gang nastúpil doma a bez zastávky sa viezol až k aréne. 
Pracovníci zo 65 zborov hliadkovali na uliciach a riadili transporty podľa 
pripravených plánov. 
Sám som šiel ešte raz domov, aby som navštívil Gwen, prv než začne 
evanjelizácia. 
"Dávid," povedala mi, "nechcem predstierať, že by som ťa nemala rada doma pri 
sebe, keď sa má narodiť naše dieťa." 
"Viem." Bola to vec, ktorej sme sa vo svojich debatách vyhýbali. Najmä svokra 
sa na mňa hnevala, že musím práve v takúto dobu odísť preč. Povedala mi, že 
my muži sme všetci rovnakí, že pravé kresťanstvo začína doma a že si svoju 
ženu vôbec nezaslúžim, keď jej neviem prejaviť dostatok úcty. Jej výčitky 
bodali o to viac, že v nich bol nesporne kúsok pravdy. 
Gwen však pokračovala: "Ale Dávid, voľakedy sa deti rodili tiež bez asistencie 
otcov. Lekár by ti aj tak nedovolil držať ma za ruku - a to je vlastne to, čo by 
som tak rada chcela. Chýbal by si mi teda rovnako, aj keby si bol len vedľa v 
izbe. A ty cítiš, že musíš ísť, pravda!" 
"Áno." 
"Potom teda slobodne chod. A Boh s tebou, Dávid!" 
Gwen stála na dvore a kývala mi na rozlúčku, bola už veľmi široká. Až sa 
stretneme nabudúce, bude tu už zázrak nového narodenia. Som zvedavý, či aj ja 
jej budem môcť priniesť správu o nových narodeniach. 
Po prvých štyroch dňoch našich zhromaždení som o tom pochyboval. Prípravy 
nás stáli toľko námahy, že neúspech bol o to bolestnejší. 
Zhromaždenie mladých? Pod týmito slovami si predstavím skupiny nadšených 
ľudí. Nič tomu ale nemohlo byť vzdialenejšie. 
Štvrtý deň sa v aréne objavilo sto ľudí. Je tam miesta pre sedem tisíc. Spomínam 
si, že som stál pri malom okne na balkóne, odkiaľ som videl, ako tí mladí 
prichádzajú. Každý večer som dúfal, že príde zlom. Každý večer však z autobu-
sov vystúpila len malá hŕstka ľudí. 
Odišiel som do zákulisia. Poradcovia a pracovníci mládeže z rôznych zborov 
tam stáli, prešľapovali a hľadali pre mňa slová povzbudenia. 



"Veď vieš, Dávid, že nehodnotíme kvantitu, ale kvalitu!" Všetci sme však dobre 
vedeli, že nemáme ani kvantitu, ani kvalitu. Mladí, ktorí tu boli, prišli len tak 
"na divadlo". Bolo ťažké hovoriť do prázdnej sály, k mladíkom, ktorí mi 
vyfukovali prstienky dymu do tváre a robili necudné posunky. 
Najhoršie zo všetkého však bolo to, čomu moji poslucháči hovorili "break-up". 
Kedykoľvek niečomu nerozumeli, alebo o niečom pochybovali, začali sa 
hromadne smiať. Nakoniec som sa zo strachu pred smiechom bál vôbec vyjsť na 
pódium. 
Štvrtý večer bol zo všetkých najhorší. Urobil som všetko, čo bolo v mojich 
silách, aby zhromaždenie malo určitú vážnosť; zrazu sa jeden z vodcov nahlas 
zachichotal. Ďalší sa pridali a než som sa na niečo zmohol, smiali sa všetci. 
Skoro som zhromaždenie ukončil a šiel domov so zlomeným srdcom, ochotný 
vzdať sa. "Pane," povedal som s naozajstným hnevom, "vôbec sa nám nedarí 
nejakým spôsobom sa k nim priblížiť. Čo mám robiť?" 
A ako vždy, keď som sa naozaj pýtal, dostal som aj teraz odpoveď. 
S Malým Jo-Jom som sa stretol v Brooklyne na druhý deň. Vykreslili mi ho ako 
vodcu Drakov v Coney Islande, jedného z najväčších gangov mesta. Chlapec, 
ktorý mi ho z diaľky ukázal, ma nechcel ani osobne predstaviť. "Malý Jo-Jo by 
to nevidel rád, Dávid." Tak som teda k nemu šiel sám. 
Jo-Jo ma najprv poriadne udrel po ruke, ktorú som mu podával. Potom sa 
naklonil a opľul mi topánky. V zvyklostiach gangu je toto znamením 
najväčšieho pohŕdania. Potom trochu poodišiel na stranu a sadol si na lavičku, 
chrbtom ku mne. 
Šiel som teda za ním a prisadol si k nemu. 
"Kde bývaš, Jo-Jo?" 
"Kazateľ, uvedom si, že s tebou nechcem vôbec hovoriť. Nechcem mať s tebou 
nič spoločné!" 
"Ale ja chcem hovoriť s tebou," riekol som mu. "Zostanem tu, dokiaľ mi 
nepovieš, kde bývaš." 
"Sedíš práve v mojom salóne." 
"Dobre, kam teda ideš, keď prší?" 
"Odsťahujem sa do svojej rezidencie v metre." 
Jo-Jo mal na sebe staré plátené topánky, na pravej nohe mu vyliezali prsty von. 
Na sebe mal špinavú čiernu košeľu a nohavice nadmernej velkosti. Tentokrát sa 
mi pozrel na nohy. Moje topánky boli celkom nové. V tej chvíli som si 
spomenul na deduškove galoše a nadával si do bláznov. 
Jo-Jo sa ozval: "Pozri, bohatý muž, je to od teba pekné, že si prišiel sem do New 
Yorku a vykladáš veľké veci o tom, ako Boh mení životy. Máš nové topánky a 



máš šaty, ktoré ti pristanú. Pozri sa na mňa! Ja som tulák. V rodine je nás desať 
detí, žijeme z podpory. Vykopli ma na ulicu, pretože sa všetkým nedostávalo 
dosť jedla." 
Mal pravdu. Okamžite som sa tam v parku vyzul a povedal mu, aby si tie moje 
nové topánky skúsil. 
"Čo je to za nezmysel? Čo to chceš na mne skúšať? Že máš srdce, či čo? Nemám 
v úmysle obúvať si tvoje topánky." 
"Nariekal si nad topánkami. Prezuj sa teda!" 
Jo-Jo odpovedal: "Nikdy som na sebe nové topánky nemal." 
"Obuj si ich!" 
Namosúrenea mrzuto si Jo-Jo nové topánky obul. Potom som vstal a odišiel. 
Kráčal som po ulici k autu v ponožkách - bolo to asi tak na dva bloky. Vyvolal 
som velkú pozornosť: ľudia sa zastavovali a smiali. Práve keď som došiel k 
autu, dorazil Malý Jo-Jo za mnou. 
"Sú tvoje," zopakoval som mu a nasadol do auta. "Kazateľ," povedal Jo-Jo a 
naklonil sa okienkom dovnútra, "chcem ti potriasť ruku!" 
Tak sme si teda potriasli ruky. Nakoniec som mu povedal: "Pozri sa, ty nemáš 
kde bývať. Ja tu mám len vypožičanú posteľ, ale je tam v obývačke gauč. Snáď 
tí ľudia, ktorí prijali mňa, vezmú k sebe aj teba. Pod, opýtame sa." 
"O.K." povedal Jo-Jo. 
Nastúpil a šli sme do bytu. 
"Pani Ortezová," povedal som s trochou neistoty, "toto je vodca Drakov z 
Coney-lsland. Jo-Jo, zoznám sa s paňou, ktorá ma u seba načas prichýlila, 
pretože si nemôžem dovoliť niekde bývať, rovnako ako ty." 
Spýtal som sa pani Ortezovej, či by Jo-Jo nemohol zostať niekoľko dní so mnou 
v jej dome. Pozrela sa na svoje dve malé deti i na dýku, ktorá vykukovala Jo-
Jovi z vrecka, potom k nemu veľmi láskavo pristúpila, objala ho a povedala mu: 
"Môžeš spať na pohovke, Jo-Jo." 
Každý, kto pracoval s týmito mladými potenciálnymi zločincami, vie, že toto 
bol naozaj chrabrý čin. Vzal som potom chlapca bokom: 
"Šaty ti hrozne páchnu. Teraz sme v normálnom dome, a preto s tým musíme 
niečo urobiť. Mám osem dolárov. Pôjdeme do vojenského skladu kúpiť ti nejakú 
košeľu a nohavice." 
Obul som si svoje staré topánky a vzal ho do najbližšej armádnej predajne. Šiel 
sa dozadu prezliecť a svoje šaty nechal ležať jednoducho tam, kde z neho spadli. 
Na spiatočnej ceste sa pozoroval v každej výkladnej skrini: "Nie je to zlé, nie je 
to zlé..." opakoval stále dokola. 



Neurobil som však pre neho o nič viac, než by urobil hocijaký sociálny 
pracovník. Bolo iste dobré, že chlapec mal aspoň pár topánok, košeľu a že tú 
noc nemusel spať v metre. V srdci bol ale Jo-Jo stále ten istý. 
Muselo sa zmeniť niečo vo mne, aby sa mohol zmeniť aj Jo-Jo. A táto zmena 
ovplyvnila potom životy nás oboch navždy. 
Večer v aréne bol práve tak nevydarený ako všetky predchádzajúce. Boli 
obvyklé "pauzy" a smiech. Boli aj pästné zápasy a iné nepríjemnosti. Boli tie 
isté významné gestikulácie chlapcov na dievčatá a tie isté necudné odpovede. 
Jo-Jo tam bol so mnou. Prišiel zo zvedavosti a chcel mi dokázať, že toto všetko 
považuje za nezmysel. 
Na spiatočnej ceste k Ortezovcom som mlčal. Bol som naozaj namrzený, 
zranený nedostatkom odozvy. 
"Príliš sa snažíš, kazateľ!" 
Prišlo to bez varovania od chlapca bez domova, ktorý sa zdal byť i bez srdca. 
Dopad jeho slov bol nesmierny. Slová mi prenikli až do srdca. Boli akoby 
vyslovené samým Bohom. Otočil som sa a pozrel na chlapca tak, že mimovoľne 
zdvihol ruky na obranu. Prirodzene! JA som sa snažil menit životy! Neprinášal 
som gangom Ducha Svätého, ale Dávida Wilkersona. Aj vtedy, keď som dával 
Jo-Jovi svoje nové topánky, bol som v popredí JA. Teraz som si uvedomil, že 
JA nikdy nebudem schopný Jo-Jovi pomôcť. Nikdy nemôžem pomôcť gangom. 
Jediné, čo môžem urobiť, je pripraviť úvod a potom ísť nabok. 
"Príliš sa snažíš!" 
To poznanie vo mne vyvolalo nakoniec výbuch smiechu, s ktorým však nebol 
Jo-Jo spokojný: 
"Prestaň, kazateľ!" 
"Smejem sa, Jo-Jo, pretože si mi pomohol. Od tejto chvíle sa už tolko snažiť 
nebudem. Ustúpim nabok a nechám pôsobiť Ducha Svätého." 
Jo-Jo bol chvíľku ticho, potom zdvihol hlavu: 
"Necítim nič," povedal. "Vôbec nič. Ani nečakám, že by som mohol niečo cítiť." 
Do bytu Ortezovcov sme došli mlčky. Potom náhle, svojím priamym spôsobom 
mi Malý Jo-Jo navrhol: 
"Vy čakáte dieťa, pravda, Dávid." 
Povedal som mu už skôr, že sa Gwen chystá do nemocnice. Dieťa sa teda môže 
narodiť každú chvíľku. 
"A hovoríš, že existuje Boh a že ma miluje, áno?" 
"Iste, je to pravda," odpovedal som mu. 



"Dobre, ak teda Boh existuje a ak sa k nemu modlím, počuje moje modlitby?" 
"Celkom určite!" 
"O.K. Čo teda chceš: chlapca alebo dievča?" 
Tušil som, že prichádza nejaká záludnosť, ale nevedel som dobre ako ďalej. 
"Pozri, Jo-Jo, modlitba nie je automat, do ktorého hodíš mincu a vypadne ti 
cukrík!" 
"Inými slovami, nie si si teda tak celkom istý celou tou vecou okolo Boha, že?" 
"To som vôbec nepovedal." 
"Tak čo chceš - chlapca alebo dievča?" 
Pripustil som, že dúfame, že to bude chlapec; dve dievčatá už máme. Malý Jo-Jo 
počúval. Potom urobil niečo, čo bolo pre neho práve ta ké ťažké, ako pre 
Mojžiša udrieť do skaly a čakať na vodu. Malý Jo-Jo sa modlil: "Bože, aksi tam 
hore a ak ma máš rád, daj tomuto kazateľovi chlapca!" 
To bola Jo-Jova modlitba. Bola naozajstná, a keď skončil, veľmi žmurkal. Bol 
som ohromený. Bežal som do svojej malej, prázdnej spálne a začal sa modliť 
tak, ako som sa od svojho príchodu do New Yorku ešte nemodlil. 
Ortezovci aj Jo-Jo už spali, keď zazvonil telefón; bolo pol tretej ráno. Ja som sa 
ešte modlil. Vstal som a šiel ho zdvihnúť. Bola to svokra. "Dávid," volala, 
"nemôžem čakať s telefonovaním až do rána. Musím ti jednoducho hneď teraz 
povedať, že si otcom!" 
Nezmohol som sa na žiadnu otázku. 
"Dávid, Dávid, si tam?" 
"Áno, som." 
"Nechceš ani vedieť, či je to dievča, alebo chlapec?" 
"Oveľa viac než ktokoľvek iný!" 
"Dávid, máš veľkého, silného, päťkilového syna!" 
Samozrejme, že skeptici by poukázali na štatistickú pravdepodobnosť 50:50, že 
sa Jo-Jova modlitba vyplní. V tú noc sa však dialo niečo iné, ďaleko hlbšie, než 
je štatistika. Keď som prišiel k Jo-Jovi a prebudil ho, poškrabal sa po hlave: 
"Čo ty vieš," povedal. "Čo ty o tom vieš! Čo ty vieš..." 
Prv než noc skončila, Jo-Jo sa zmenil. Začalo to slzami. Jo-Jo vyplakal svoju 
horkosť i nenávisť, svoje pochybnosti aj svoj strach. Keď mal toto za sebou, 
našlo sa v ňom miesto pre lásku. Pre tú Lásku, ktorú poznajú všetci kresťania. 
Lásku, ktorá nie je závislá na rodičoch alebo kazateľoch, ba ani na modlitbách 
vypočutých podlá našich predstáv. Od tohto dňa mal v sebe Jo-Jo lásku, ktorá 
mu zostala už navždy a mne dal lekciu, ktorá bola rovnako navždy moja. 



My ľudia môžeme pre seba navzájom urobiť veľa - a mali by sme a musíme. Ale 
je to Boh a jedine Boh, ktorý uzdravuje. 



10. Evanjelium zasahuje 

BOL ČAS ZAČAŤ ZNOVA. Sála sa v tento záverečný večer našich 
zhromaždení dosť plnila. Prišlo omnoho viac mladých než v ktorýkoľvek iný 
večer. Videl som niekoľkých z Kaplánov, Drakov i GGIs. Bola medzi nimi aj 
Maria. Nikde som však nevidel Mau-Mau, napriek tomu, že som všade pozeral 
po jasno červených bundách s veľkým MM. Stále som spomínal na priateľské 
spôsoby a roztúženú tvár Israela, ich vodcu. Pozval som jeho gang na naše 
zhromaždenia ako svojich osobných hostia povedal som im o zvláštnom 
autobuse, ktorý sme pre nich objednali. Oznámil som im, že pre nich rezervujem 
nejaké miesta vpredu. Israel sľúbil, že príde a privedie aj ostatných. 
Ale bol tu už posledný večera oni nikde. Myslím, že viem prečo: bol to Nicky. 
Keď som hovoril s Israelom, stál mlčky vedia a sršala z neho nenávisť ku mne a 
k všetkému, o čo mi šlo. 
Podišiel som k oknu, aby som sa rozhliadol po ulici. Práve prišiel jeden z 
autobusov. Že sú v ňom Mau-Mau som poznal ešte skôr, než som ich uvidel. 
Autobus sa totiž pri rútil k chodníku, akoby sa vodič už nemohol dočkať, kedy 
sa zbaví svojich pasažierov. Dvere sa otvorili vpredu i vzadu a vysypali skoro 
päťdesiat kričiacich a strkajúcich sa teenagerov. Nebolo na nich vidieť žiaden 
vážny záujem. Jeden chlapec odhodil prázdnu fľašu od vína. Na tej kratučkej 
vzdialenosti medzi zastávkou autobusu a vchodom do haly stačili zbaliť pár 
dievčat, ktoré tam stáli. 
"Pane," zvolal som nahlas, "čo ma to asi čaká?" 
Požiadal som usporiadateľov, aby rezervovali v aréne prvé tri rady, nepovedal 
som im však, pre koho tie miesta majú byť. Teraz za mnou jeden pribehol, celý 
rozrušený: "Neviem, čo robiť." Vytiahol ma na balkón, odkiaľ sme videli, akosi 
Israel a Nicky zastatého hvízdania a vtipkovania razili 
cestu svojimi palicami dopredu. 
"Sú to Mau-Mauovia," povedal mi usporiadateľ. "Myslím, že sa mi nepodarí 
dostať ich z tých rezervovaných miest." 
"To je v poriadku," odpovedal som mu. "To sú tí, pre ktorých sú tie miesta 
pripravené. Sú to moji priatelia." 
Znelo to trochu dôveryhodnejšie, než som to sám skutočne cítil. Opustil som 
prekvapeného usporiadateľa a ponáhľal sa dole k šatniam. Bola tam veľmi 
napätá atmosféra. 
"Veľmi sa mi to nepáči," povedal mi manažér arény. "Sú tu pokope rivalské 
gangy a môže sa stať, že sa tu čosi zomelie!" 



Jeden z kazateľov, ktorý gangy tiež dobre poznal, sa ma opýtal: 
"Nemyslíte, že by sme mali zavolať policajnú posilu - tak pre prípad?" 
Pozrel som sa znova do sály. Jedna naša mladá sestra, pekná ako filmová 
hviezda, vošla práve na pódium. "Uvidíme, ako Maria dopadne," povedal som 
im. "Snáď si nebudeme musieť volať posilu. Možno, že utíšime týchto neskrot-
ných divochov piesňou." 
Len čo však Maria Auguinzoniová začala spievať, krik a piskot sa zdvojnásobil. 
"Haló, dieťatko, buď opatrná!" 
"Mala by si po programe čas na starého, úbohého hriešnika?" 
"Ako sa voláš, miláčik?" 
Chlapci stáli na sedadlách, robili ryby a dievčatá sa vo svojich príliš krátkych - 
kratučkých nohaviciach zvíjali v rytme duchovnej piesne, ktorú Maria spievala. 
Pozrela sa na mňa a očami sa spytovala, čo ďalej. Počas výkrikov 
povzbudzovania, potlesku a volania po prídavku som jej dal znamenie, aby 
skončila. 
"Nechceš skončiť, Dávid?" 
"Nie, ešte nie. Počkajme ešte chvíľku. Pokúsim sa k nim prehovoriť. Keď 
uvidíte, že niečo nie je v poriadku, jednajte ako uvážite." 
Vyšiel som na pódium. Cesta do stredu javiska bola dlhá. Samozrejme, že sa 
Israel hneď musel ozvať, aby som vedel, že je tam: 
"Hej, Dávid, tu som! Povedal som ti predsa, že prídem a privediem svojich 
chlapcov!" 
Otočil som sa, aby som sa na neho usmial a stretol som sa s pohľadom Nickyho, 
tvrdým ako skala. Potom som dostal nápad: 
"Dnes večer to urobíme trochu inak," oznámil som do mikrofónu. "Poprosíme 
členov gangov, aby sami medzi sebou urobili zbierku." 
Pozeral som sa priamo na Nickyho a pokračoval som: "Môžem mať šesť 
dobrovoľníkov?" 
Nicky skočil na nohy ako blesk, na tvári mu zápasila nedôvera so skrytým 
triumfom. Ukázal na päť MM. Všetkých šesť ich prišlo dopredu a zoradili sa 
pred pódiom. Jeden dobrý výsledok môjho nápadu bol už teraz jasný: celá aréna 
spozornela. Stovky mladých prestali vyvádzať a všetci sa v očakávaní, ani 
nedýchajúc, nakláňali dopredu. 
Z rúk prekvapených usporiadateľov som vzal staré škatule. Podal som ich 
čakajúcim chlapcom a povedal im: "Keď prejdete uličkami, vráťte sa okolo 
tamtoho závesu späť na pódium!" 
Ukázal som na tie miesta a pozoroval Nickyho tvár. Za závesom a schodmi na 



javisko boli dvere na ulicu. Oznamoval to veľký nápis "Východ". 
Nicky ticho prijal škatule, v očiach som mu však videl výsmech a opovrhnutie. 
Zatiaľ čo organ hral, robil Nicky so svojimi chlapcami zbierku. Počínal si dobre. 
Mal na svojom konte šestnásť pobodaní nožom a bol známy ako nebezpečný 
bojovník touto zbraňou nielen medzi mládežou Brooklynu, ale aj gangom v 
Manhattane a Bronxe. Bol rovnako známy svojou baseballovou taktikou. 
Noviny ho nazvali "bojovník odpadkových košov", pretože keď došlo k bitke, 
dal si taký kôš na hlavu a svojou baseballovou palicou mlátil hlava-nehlava. 
Keď teraz stál na konci radu so svojou škatuľou, siahali mladí hlbšie do vrecka. 
Až potom keď bol spokojný, že má dosť, kývol ostatným chlapcom a všetci 
zmizli za závesom. Ja som stál na pódiu a čakal. 
Sálou zašumel chichot. Prešla minúta. Dievčatá si rukami prikrývali ústa, aby 
zdržiavali hlasný smiech. 
Prešli dve minúty. 
Tlmený smiech prepukol v burácanie a môj nápad sa pred očami všetkých 
zmenil na obrovské šialenstvo. Mládež bola na nohách - všetci dupali a hučali. 
Zrazu v sále stíchlo. Nicky a tí druhí s ním šli cez pódium ku mne, v rukách 
držali plné škatule. Nicky sa na mňa pozrel zmäteným, takmer vyľakaným 
pohľadom, akoby sám nerozumel tomu, čo robí. 
"Tu máš, kazateľ, tie svoje peniaze," povedal nevľúdne, zlostne a neochotne, 
akoby slová z neho ťahali. 
"Ďakujem ti, Nicky," povedal som a dúfal som, že to vyznie úplne prirodzene. 
Ku kazateľnici som šiel tak, akoby som za sebou práve nemal najťažšie dve 
minúty svojho života. Chlapci sa vracali pomaly na svoje miesta a v sále nebolo 
počuť ani hláska. 
Začal som hovoriť a srdce mi tĺklo veľkou nádejou. Hlboko som sa však mýlil, 
keď som sa domnieval, že som si získal ich srdcia pre svoje posolstvo. Nechápal 
som, čo je na mojom kázaní chybného. Urobil som všetko, aby to bolo dobré. 
Pripravoval som sa hodiny a modlil som sa za každý riadok prípravy. Dokonca 
som držal pôst v nádeji, že to posilní moju schopnosť presvedčiť ich. Mohol 
som však práve tak isto stáť a čítať burzové správy. Nič sa m lo dosť vhodné, 
nič k tým mladým nepreniklo. Kázal som asi štvrť hodiny a jediné, čo som cítil, 
bol zase narastajúci nepokoj. Došiel som práve k miestu, kde som citoval Ježi-
šovo prikázanie milovať jeden druhého. Ktosi v druhom rade vyskočil na 
stoličku a zakričal: 
"Prestaň, kazateľ, prestaň! Ty chceš, aby som miloval týchto Drakov? Jeden z 
nich ma porezal britvou. Ja ho budem milovať, áno, ale s olovenou tyčou v 
ruke!" 
Vyskočil druhý chlapec - ten zasa patril k Pekelníkom - a vyhrnul si košeľu: "Tu 



mám strelnú ranu, kazateľ. Urobil mi to jeden z tých čiernohubých. A ty 
hovoríš, že ich mám mať rád? Človeče, ty si spadol z mesiaca!" 
Skutočne, toto prikázanie lásky neznelo vôbec reálne v miestnosti naplnenej 
nenávisťou. Ľudsky to bolo nepochopiteľné. 
"Nemôžeme to dosiahnuť svojou vlastnou snahou," pripustil som. 
"To, o čom teraz hovorím, je Božia láska. Nemôžeme si ju sami vydobyť. 
Musíme Boha prosiť, aby nám ju dal." 
Kedsom túto myšlienku vyslovil, uvedomil som si, že bola vlastne určená pre 
mňa. Spomenul som si na lekciu, ktorú mi dal Jo-Jo. My ľudia môžeme 
urobiťveľmi málo preto, aby sme zmenili seba i druhých, uzdravili a naplnili ich 
srdcia láskou namiesto nenávisti. Môžeme svoje srdcia a myseľ priniesť Bohu, 
ale potom ich musíme prenechať jemu. 
Sklonil som hlavu, práve tak ako vtedy na ulici. Chcel som zhromaždenie 
ukončiť. "Pane Ježišu, nemôžem už viac urobiť. Pozval som týchto mladých a 
teraz chcem ustúpiť. Príď, Duchu Svätý! Len ty sám sa môžeš dostať do srdca 
niektorého z týchto chlapcov alebo dievčat. Len ty sám poznáš cestu." 
Tri minúty môžu byť niekedy neuveriteľne dlhá doba. Stál som pred svojimi 
poslucháčmi so sklonenou hlavou práve tri minúty. Nepovedal som jediné slovo, 
nepohol som sa. Len som sa modlil, ticho a pokorne. Už ma netrápilo, že sa 
niektorí z mojich poslucháčov smiali. A ani ma neprekvapilo, keď sa teraz aréna 
začala pomaly upokojovať. Začalo to v prvých troch radoch. Začul som Israelov 
hlas: "Dobre, chlapci, prestaňte!" 
Utíšenie sa šírilo dozadu a na balkóny. Kým ubehli tri minúty mojej modlitby, v 
sále úplne stíchlo. 
Potom som začul, ako niekto plače. Otvoril som oči: v prvom rade nervózne 
vyberal Israel z vrecka nohavíc vreckovku. Keď ju vytiahol, veľmi nahlas sa 
vysmrkal, potom žmurkal a poťahoval nosom. 
Pokračoval som v modlitbe: "Pane, dotkni sa ich všetkých!" 
V tej chvíli vytiahol vreckovku Nicky. Nemohol som uveriť svojim očiam a 
pozrel som sa znovu. Opieral sa o palicu, poťahoval, posmrkával a bol 
nazlostený sám na seba, že plače. Jeden z chlapcov mu dal ruku na plece. Nicky 
ju však striasol. 
Usúdil som, že by som mal teraz niečo povedať. "Áno, cítili ste ho. Je v tejto 
miestnosti, prišiel sem kvôli vám. Ak chcete, aby sa váš život zmenil, teraz je 
čas. Vstaňte a poďte dopredu!" 
Israel nezaváhal. Vstal a rozhliadol sa po svojom gangu. "Chlapci," zvolal, "tri 
roky som bol vaším vodcom. Keď poviem poďte, tak pôjdete. Súhlasí?" 
"Súhlasí," odpovedali Mau-Mau. "Dobre. Ja idem teraz dopredu a vy so mnou. 
Ideme!" Vyskočili ako jeden muž a nasledovali Israela. Vlastne ani ho 



nenasledovali, oni s ním súperili; strkali sa, kto bude prvý. Pozeral som sa, či 
bude medzi nimi aj Nicky. Bol. 
Bolo to nákazlivé. Viac než tridsať chlapcov z rôznych gangov potom mierilo do 
šatní, kde už čakali pracovníci zo zborov. Boli sme náhle zaplavení. Chodil som 
z jednej miestnosti do druhej, aby som pomohol, kde sa dalo. Uvedomil som si 
zvláštnu vec: dopredu prišli prijať nový život tucty chlapcov, ale len tri dievčatá. 
Zrazu som počul zo sály hvizd. Strčil som hlavu do dverí práve včas, aby som 
zazrel, ako si jedna z dievčat rozopla blúzku a volala na chlapcov: "Nechajte 
tamto a poďte sem!" 
Ostatné dievčatá sa toho chytili a skôr než sme stačili niečo urobiť, odtiahli 
niekoľko chlapcov preč. Bola to záhada. Zdá sa mi, že dievčatá pocítili celkom 
obyčajnú žiarlivosť, keď nás počuli hovoriť o láske. Nechceli sa o lásku s nikým 
deliť, a tým jediným spôsobom, ktorý poznali, bojovali o tie úbohé a chatrné 
kúsky "lásky", ktoré mali. 
Obrátenie Nickyho som očakával najmenej. Stál tam, úškľabok na tvári a 
hovoril svojím zastretým, jachtavým hlasom: "Odovzdávam svoje srdce Bohu, 
Dávid." 
Nemohol som tomu uveriť. Zmena bola príliš náhla. Ťahal zo svojej večnej 
cigarety, dym vypúšťal kútikom úst a pritom mi rozprával, že sa v jeho srdci 
stalo niečo nové. A čo omamné drogy? Krádeže a lúpežné prepadnutia? Opilstvo 
a sadizmus? 
Nicky musel čítať moje myšlienky, pretože sa začal brániť - jediným spôsobom, 
ktorý poznal, zahrešením: "Dočerta, Dávid, dal som naozaj svoje srdce Bohu!" 
"Dobre, Nicky, dobre!" 
Chcel som ich nejako povzbudiť, a tak som požiadal Israela aj jeho, aby šli so 
mnou. Im aj každému z Mau-Mau, ktorí prišli dopredu, som dal po výtlačku 
Biblie. Mali sme dva druhy: malé vreckové vydanie a potom jedno oveľa väčšie. 
Tie malé chlapci nechceli. "Daj nám tie veľké, Dávid, nech ľudia dobre vidia, čo 
to máme." 
S týmito slovami si vzali svoje Biblie pod pazuchy, mnohí z nich si zapálili 
cigaretu a odišli. 
Na druhý deň skoro ráno zazvonil telefón. Pani Ortezová nazrela do mojej izby: 
"Dávid, volá polícia!" Polícia! Srdce sa mi zastavilo. A slová, ktoré som počul, 
keď som sa dotackal k telefónu, ma nijako nepovzbudili. Nejaký poručík sa ma 
pýtal, či poznám gang Mau-Mau. Keď som prisvedčil, požiadal ma, aby som k 
nemu hneď prišiel. 
Na oddelení polície Edwardovej triedy už bol dobrý pol tucet chlapcov z gangu. 
Rýchlo som okolo nich prešiel a predstavil sa pri priehradke. Službukonajúci 
zavolal poručíka a ten zhromaždil celú posádku. Potom vystrel ruku: "Reverend, 



chcem vám potriasť pravicu." 
Prijal som jeho ponuku a on mi pevne stisol ruku. 
"Ako ste to dokázali," spýtal sa. "Pred niekoľkými mesiacmi nám chlapci 
vyhlásili vojnu. Roky sme s nimi mali len trápenie. Dnes ráno tu všetci nastúpili 
- a viete, čo chceli? 
Chceli, aby sme sa im podpísali do ich Biblií!" 
Pozrel som sa na Nickyho, na Israela, na chlapcov, ktorí tu boli s nimi. Všetci sa 
na mňa priateľsky uškŕňali. 
"Dajte nám vedieť, kedykoľvek budete potrebovať našu pomoc - trebárs pri 
usporiadaní pouličného zhromaždenia," povedal mi ešte poručík. Keď sme sa 
potom všetci vracali do ulíc Brooklynu, zazrel som seržanta, ako v úžase 
potriasa hlavou. 
Neskôr som sa dozvedel, že chlapci čítali svoje Biblie skoro celú noc. Uchvátili 
ich najmä starozákonné príbehy. 
"Dávid," volal Israel, "ja som v Bilii! Pozri, moje meno je na mnohých 
miestach!" 
Keď som v ten večer volal Gwen do nemocnice, bol som taký dojatý z našich 
zhromaždení, že som ťažko mohol hovoriť o niečom inom. 
"Včera si tu mala byť!" povedal som jej. 
"Mala som teraz trošku rušno, vieš, Dávid," odpovedala, "pripomeň mi, aby som 
ti o tom niekedy porozprávala - až zasa raz zostúpiš späť na zem." 



11. Bývalý gangster svedčí o Kristovi 

Z DUSNÝCH ULÍC New Yorku som prešiel do chladných hôr Pennsylvánie 
bez zastávky. Tešil som sa z pozorovania prírodných kontrastov. Každý 
kilometer cesty som však myslel na Buckboarda a Stagecoacha, na Nickyho a 
Israela, na Máriu, Jo-Ja a Angela. Na všetkých chlapcov a dievčatá, ktorých 
životy boli teraz tak tesne spojené s mojím. 
Doma vo Philipsburgu to bolo tak isto. Sedel som v tieni stromov na dvore, pil 
džús, ktorý Gwen pripravila, a dával pozor na syna spiaceho v koši. V duchu 
som však bol zasa kdesi v New Yorku, pri mládeži bojujúcej za právo sedieť v 
jednom špinavom kúte verejného parku. 
"Tvoja fara je vo Philipsburgu," pripomenula mi jemne Gwen raz večer, keď 
som sa pol hodiny nahlas strachoval o Angela. Rozhodol sa stať kazateľom, 
nemal však peniaze na štúdium. "Nesmieš zanedbávať vlastný zbor!" 
Gwen mala samozrejme pravdu. Preto som sa nasledujúcich šesť mesiacov 
snažil vložiť všetky svoje sily do služby u nás doma. 
Bola to uspokojujúca práca, mal som ju rád, ale to druhé miesto sa mi nikdy z 
mysle nevytratilo. Raz mi ktosi z mojich farníkov povedal: "Všimol som si, že 
veci tu okolo nás, vás nikdy natoľko neuchvátil! ako tá mládež v meste." 
Prehltol som. Nenapadlo mi, že by to na mne mohlo byť vidieť. Či už to bolo 
vidieť, alebo nie, usídlila sa vo mne myšlienka, ktorá ma dosť poplašila: 
zoberiem rodinu a presťahujeme sa do New Yorku. Budem tam slúžiť mládeži 
na plný úväzok. Možnože im nikdy nebudem môcť zaistiť ich vlastný dom, 
prečo by som však s nimi nemohol pracovať na uliciach? 
Zaoberal som sa touto predstavou celú jeseň a zimu, najmä pri svojich 
pastoračných cestách po dedinách. Mával 
som kázne na tému "Poznanie Božej vôle" a dúfal som, že sa sám niečo naučím 
o Božom vedení. Najviac som o tom ale premýšľal na jednom kopci. Už ako 
malý chlapec som si odnášal svoje problémy do hôr. Zvlášť jedna poznala moje 
detské trápenia: Stará Baldy, pekný, neveľký kopec blízko nášho domu v 
Barnesboro, v Pennsylvánii. Zo Starej Baldy som videl náš dom, otecka, 
mamičku aj ostatné deti, ako behajú okolo a snažia sa ma nájsť. Niekedy som 
tam hore strávil väčšiu časť dňa a premýšľal o všelijakých problémoch, ktoré 
obvykle mladí chlapci mávajú. Aj keď som vždy po svojom návrate utrpel 
porážku, otcova palica ma však nikdy neodradila od ďalšej cesty. Tam hore som 
nachádzal samotu, po ktorej som tak túžil. 
Takúto samotu som potreboval aj teraz. Neďaleko nášho kostola bola stará, 
opustená šachta. Vybral som si ju teraz ako variant svojej Starej Baldy. Z kopca 



bolo vidieť kostol, a keď som zaparkoval auto na určitom mieste, mohla ho 
Gwen vidieť tiež a mohla byť pokojná. 
Tam na kopci som o tom všetkom uvažoval. Prichádza táto myšlienka naozaj od 
Boha? Mám skutočne opustiť faru a presťahovať Gwen s tromi deťmi do 
špinavého mesta so všetkými jeho životnými problémami? 
Jednoznačná odpoveď neprišla ihneď Aj toto vedenie bolo pomalé, krok za 
krokom. 
Tým prvým krokom bola moja ďalšia návšteva New Yor-ku. 
"Vieš, že už uplynul rok odvtedy, čo som bol vyhodený zo súdu?" spýtal som sa 
Gwen jedného februárového rána. 
"Hmmm, ehm." 
"Čo tým chceš povedať?" 
"Chystáš sa na cestu do mesta, pravda!" 
Musel som sa zasmiať. "Rozmýšľam o kratučkej návšteve. Len tak cez noc." 
"Hmmm." 
S radosťou som sa znovu vracal cez Washingtonov a Brooklynský most. Bolo to 
pekné - znovu sa prechádzať ulicami, preskakovať kopy snehu, ako som to robil 
vtedy. Prekvapilo ma, že sa tu cítim vlastne doma. Chcel som sa poohliadnuť po 
starých priateľoch. Túžil som znovu uvidieť tie miesta, kde sa v srdciach 
chlapcov stali zázraky. Jedným takým miestom bol Fort Greene Housing 
Project. Šiel som po ulici a oživoval som si v mysli scénu, v ktorej vtedy 
účinkoval Jimmy Stahl, keď som náhle začul svoje meno. 
"Dávid, kazateľ!" 
Otočil som sa a uvidel dvoch pekných černošských vojakov, ako bežia za mnou. 
Mali čisté, čerstvo vyžehlené uniformy, ich topánky žiarili, až to bilo do očí. 
Nemohol som tomu uveriť: Buckboard, Stagecoach! Len ťažko som ich spoznal. 
Každý pribral aspoň 10 kg. 
"Áno, pane!" povedali jednohlasne a postavili sa do pozoru. "Vyzerá to dobre, 
Dávid?" 
Dať sa na vojnu býva často jediným východiskom chlapcov z "projektov". 
Požiadavky na základné vzdelanie a zdravotný stav sú dosť prísne. Uniforma 
sama osebe je potom pre okolie dostatočným vysvedčením úrovne človeka. 
Bolo to veľké stretnutie. Povedali mi, že naozaj sekajú dobrotu. Po našom 
pouličnom zhromaždení opustili gang a už sa k nemu nikdy nevrátili. "Gang 
Kaplánov sa vlastne úplne rozpadol," povedal mi Stagecoach. "Nikto už netúžil 
bojovať." 
Len nerád som sa s nimi lúčil. Samého ma prekvapilo, ako mi vlastne prirástli k 



srdcu. 
Velké prekvapenie ma však ešte len čakalo. Pustil som sa Edwardovou ulicou, 
minul som lampu, pri ktorej sme s Jimmom kázali, a začal som hľadaťNickyhoa 
Israela. Zazrel som akéhosi španielskeho chlapca, ktorý mi pripadal trochu 
povedomý. Spýtal som sa ho, či nevie niečo o Israelovi a Niekým z Mau-Mau. 
Pozrel sa na mňa: 
"Myslíte tých grázlov, z ktorých sa stali svätí?" 
Povedal to s pohŕdaním, moje srdce však poskočilo radosťou. Sláva Bohu! Držia 
sa! 
Ďalšia novinka však so mnou pohla oveľa viac. Nielenže sa držia, ale Nicky je 
rozhodnutý ísť do služby. 
"Nicky, ha-ha," povedal ten chlapec posmešne, "Nicky sa zbláznil. Bude jedným 
z tých bláznivých farárov!" 
Stál som na ulici s otvorenými ústami. "Rozumel som ti dobre? Nicky sa chce 
stať kazateľom?" 
"Hovorí to." 
Chcel som vedieť, kde ho nájdem. Kedy hovoril naposledy o kazateľstve? Komu 
to hovoril? Už začal? 
Chlapec mi však na túto kopu otázok odpovedať nevedel. 
Rozlúčil som sa s ním a hľadal Nickyho sám. O chvíľočku som ho našiel. Sedel 
na schodoch činžiaku a hovoril s iným chlapcom. 
"Nicky!" zavolal som na neho. 
Otočil sa a ja som hľadel do tváre, ktorú som nepoznal. Tam, kde bol kedysi 
tvrdý výraz, bola teraz oduševnelosť a úprimnosť. Oči sa mu rozžiarili 
naozajstnou radosťou. 
"Kazateľ!" Vyskočil a bežal ku mne. "Dávid!" 
Potom sa otočil k chlapcovi, ktorý bol s ním: "Pozri, to je ten kazateľ, o ktorom 
som ti hovoril. On ma ulovil!" 
Bolo to radostné stretnutie. Po zdvorilých úvodných vetách som sa ho spýtal, či 
je to skutočne pravda, že chce ísť do služby. Nicky sa pozrel okolo seba a potom 
odpovedal: "Nikdy som po ničom tak netúžil, Dávid." 
"To je ale ohromná novina! Povedz, už si nejako začal?" 
"Neviem ako na to." 
Bol som plný nápadov. Navrhol som mu, že napíšem nejakému biblickému 
ústavu. Bol som ochotný trebárs ho aj podporovať. Chcel som, aby kvôli 
problémom s hlasom navštívil nejakú nemocnicu. Myslel som aj na zbierku naj-



nutnejších peňazí pre toto všetko. 
V tom čase som bol práve pozvaný do Elmiry, aby som tam v jednom zbore 
hovoril o problémoch mladých v mestách. Bolo v tom trochu irónie osudu, 
pretože práve tam bol väznený Luis Alvarez. Chlapci však nezostávajú v Elmire 
dlho, aj Luis bol prevezený inde a neviem, kde je teraz. 
"Nicky, nešiel by si so mnou do Elmiry? Porozprávaš ľudom svoj príbeh. 
Možno, že ti nejako pomôžu." 
Hneď ako som však tento návrh vyslovil, začal som pochybovať o jeho 
správnosti. Nickyho minulosť, ako som časom spoznával, bola hrozná. Všetka tá 
brutalita a neuveriteľná skutočnosť môže byť v meste Elmira úplne nepocho-
piteľná. Ja sám som už bol zvyknutý na drsný život newyorských ulíc, ale i pre 
mňa zostavali jeho príbehy šokujúce. 
Na druhej strane - polemizoval som sám so sebou - ten zbor v Elmire chce počuť 
niečo o živote gangov. Bude to teda názorná ukážka. Ja sám budem mať 
príležitosť počuť Nickyho rozprávanie od začiatku do konca, čo sa mi doteraz 
nepodarilo. Naviac, vypočujem si iste príhodu z arény sv. Mikuláša z iného 
pohľadu. 
O niekoľko týždňov stál Nicky za kazateľnicou v Elmire a rozprával o svojom 
živote. Niekoľkými slovami som ho uviedol a zdôraznil som biedu a opustenosť 
chlapcov, ako je on. Nechcel som, aby ho poslucháči posudzovali príliš tvrdo, 
dokiaľ si nevypočujú jeho rozprávanie celé. Moja opatrnosť však bola zbytočná. 
Od okamihu, kedy začal hovoriť, boli sympatie všetkých prítomných na jeho 
strane. Jednoduché slova, bezmocnosť proti skutočnosti, zajakavá reč chlapca, 
ktorý sa nenaučil prikrášľovať alebo preháňať -to všetko hovorilo o jeho svete 
viac než zväzky kníh sociológie. 
"Žil som prevažne na ulici," začal. "Za mojimi rodičmi prichádzali zákazníci vo 
dne i v noci. Vtedy sme my deti museli vždy von. Naši boli špiritisti. Inzerovali 
v španielskych novinách, že rozprávajú s mŕtvymi, liečia chorých a dávajú rady 
v problémoch finančných i rodinných. Pretože sme mali doma len jednu 
miestnosť, museli sme my deti na ulicu. Najprv ma tam iné deti bili a ja som 
dlho žil v neustálom strachu. Potom som sa naučil bojovať, druhí sa ma začali 
báť a nechali ma na pokoji. Po čase sa mi začalo na ulici páčiť viac než doma. V 
rodine som bol najmladší, neznamenal som celkom nič. Na ulici však dobre 
vedeli, kto som. 
Naši sa často sťahovali, väčšinou kvôli mne. Kedykoľvek prišla polícia niečo 
vyšetrovať, prikázal im veliteľ, aby sme sa presťahovali. Rodičia nechceli mať s 
políciou žiadne poťahovačky. Toto sa deje vždy, keď príde polícia vyšetrovať 
portorikánskeho chlapca. Nezáleží na tom, či naozaj niečo urobil; jednoducho v 
tej chvíli, keď polícia príde, celá rodina sa musí presťahovať. 
Neviem, prečo som bol taký. Vo mne bolo zakorenené niečo zlé, nemohol som s 



tým skoncovať. Vždy, keď som uvidel nejakého mrzáka, mal som pocit, že ho 
musím zabiť. Práve také to bolo aj so slepými alebo s maličkými deťmi. S 
každým, kto bol starý, alebo nejako postihnutý. Jednoducho som ho nenávidel. 
Raz som sa s tým všetkým zveril otcovi. Nikdy sme sa spolu veľa nerozprávali; 
táto vec ma však natoľko desila, že som to musel dostať von. Odpovedal mi, že 
mám v sebe diabla. Pokúsil sa ho zo mňa vyhnať, ale on neodišiel. Bolo to so 
mnou stále horšie. Keď šiel niekto s barlami, kopol som mu do nich. Keď mal 
nejaký starec fúzy, snažil som sa 
mu ich vytrhnúť. Neznášal som malé deti. Bol som z toho všetkého tak 
vydesený, chcelo sa mi plakať, tá vec vo mne sa však smiala a smiala. 
Ďalším problémom bola pre mňa krv. V okamihu, keď som zazrel krv, dostal 
som záchvat smiechu, ktorý som nemohol zastaviť. 
Keď sme sa presťahovali do Fort Greene Projects, zoznámil som sa s gangom 
Mau-Mau. Chceli ma za vodcu. V boji musí vodca "riadiť dopravu", ja som však 
chcel aktívne bojovať. Tak ma urobili zástupcom. Bol som tiež náčelníkom 
zbrojnice. Mal som na starosti bojový arzenál. Boli tam vojenské remene, 
bodáky, dýky aj pištole. Rád som tam chodil a len tak sa na tie veci pozeral. K 
výrobe takej búchačky je treba ukradnúť anténu z auta. Západku zo zámku dvier 
použijete namiesto úderníka a strieľa to malorážne náboje. Ja sám som v boji 
najradšej používal baseballovú palicu. Do nádoby na odpadky som urobil dieru 
pre oči, nasadil si ju na hlavu a mlátil som palicou dookola. Mau-mauovia 
nebojovali nikdy tesne vedľa mňa, pretože keď ma to posadlo, tĺkol som 
jednoducho kohokoľvek. 
Naučil som sa tiež bodať nožom a pritom nezabiť. Pobodal som šestnásť ľudí, 
dvanásťkrát som bol vo väzení. Niekoľkokrát bola moja fotografia v novinách. 
Keď som šiel po ulici, každý ma spoznával a matky rýchlo schovávali svojich 
maličkých. 
Ale i gangy ma poznali. Keď som raz čakal v metre, prišlo za mnou päť 
chlapíkov. Hodili mi okolo krku remeň a sťahovali ho. Neumrel som, prial som 
si však, aby sa to stalo, pretože od toho dňa som už nikdy dobre nehovoril. Bola 
to zvláštna situácia: nenávidel som každého, komu niečo chýbalo, a teraz som 
sám patril medzi nich. Od tej doby som musel byť ešte tvrdší, aby som si udržal 
autoritu. 
Náš gang ovládal územie až po Coney Island a Ralph Avenue. Mali sme červené 
bundy s veľkým MM na chrbte a nosili sme európske topánky s vysokým 
podpätkom, ktoré sú aj dobrou zbraňou v boji. Raz sme zašli do cukrárne na 
Flatbush Avenue. Boli sme šiesti, pili sme minerálku. Vtom prišlo dovnútra 
sedem Biskupov - boli s nami vtedy vo vojnovom stave. Jeden z nich šiel za 
pult, akoby tam bol doma. Moji chlapci ma sledovali. Prišiel som k nemu a 
trochu ho strčil. On mi to vrátil a potom už bojovali všetci. 



Majiteľova žena začala kričať, ostatní zákazníci utiekli. Na pulte ležal veľký 
mäsiarsky nôž. Jeden z našich ho zdvihol a bodol nepriateľského chlapca 
päťkrát do hlavy. Uvidel som krv a začal som sa smiať. Vedel som, že chlapec je 
mŕtvy. Bol som z toho vyjavený, ale nemohol som si pomôcť. Žena majiteľa 
cukrárne zavolala políciu. Iný z mojich chlapcov zobral ten istý nôž a zabodol 
jej ho do brucha. Potom sme utiekli. 
Sám som sa vražedného noža nikdy nedotkol, a preto som do väzenia nešiel. 
Rodičia však museli ísť na súd a myslím, že vtedy sa na mňa po prvýkrát v 
živote poriadne zahľadeli. Zmocnila sa ich panika, keď si uvedomili, čo som 
zač. Rozhodli sa opustiť New York a vrátiť sa do Puerto Rika. S bratom sme sa s 
nimi prišli rozlúčiť na letisko. Na spiatočnej ceste mi dal brat v aute pištoľ a 
povedal: "Odo dneška stojíš na vlastných nohách." 
Najprv som si musel nájsť nejaké miesto na spanie. Pištoľou som pohrozil 
akémusi človeku, a tak som získal desať dolárov. Prenajal som si izbu na Myrtle 
Avenue - mal som vtedy šestnásť rokov. Takto som potom žil ďalej: ohrozoval 
pištoľou ľudí, aby som získal peniaze alebo nejaké predmety do záložne. Cez 
deň to celkom šlo. Ale v noci, keď som musel ísť do svojej izby, to bolo hrozné. 
Stále som musel myslieť na tých dvoch mŕtvych v cukrární. Tĺkol som hlavou o 
zem, aby som na to zabudol. Začal som chodiť uprostred noci sem a tam a volal 
som matku. Nikdy sme spolu žiadne rozhovory neviedli, ale teraz som túžil, aby 
bola tu a starala sa o mňa. 
V júli 1958 som mal osemnásť. Dráči z Red Hood Project zabili vtedy jedného z 
našich chlapcov. Šli sme na stanicu metra rozhodnutí, že zabijeme jedného z 
nich. Taký je zákon gangu: ak zomrie jeden Mau-Mau, musí zomrieť jeden 
Drak. Šli sme teda Edwardovou triedou na stanicu a zazreli sme, ako pri velkej 
skupine Kaplánov zastavilo policajné auto. Je to černošský gang vo Fort Greene. 
Mali sme s nimi pakt o neútočenia spolupráci v prípade boja s iným gangom. 
Vyzeralo to ako "akcia", a tak sme sa pridali. Kapláni stáli okolo dvoch 
chlapíkov, ktorých som nikdy predtým nevidel. Jeden bol kosť a koža, druhý 
mal trúbku. Potom niekto priniesol americkú vlajku a policajné auto odišlo. 
Zdalo sa. 
že tí dvaja chcú usporiadať pouličné zhromaždenie. Ten chudý vyliezol na 
stoličku, otvoril knihu a čítal: 
 

"Lebo tak Boh miloval svet, že Syna svojho jednorodeného dal, aby každý, kto 
verí v neho, nezahynul, ale mal život večný." 
 

Potom hovoril: "Chcem vám povedať niečo o slove KAŽDÝ. Každý, to 
znamená černoch, Portorikánec, a najmä to znamená člen gangu. Keď ukrižovali 
Ježiša, ukrižovali s ním aj členov gangov; každého z jednej strany..." 



Mal som toho dosť. "Poďte, máme prácu," povedal som svojim. Ani jeden sa 
nepohol. Bolo to po prvýkrát, čo ma neposlúchli. To ma poplašilo. Začal som 
kazateľa menovať všetkými nadávkami, ktoré som poznal. Nevenoval tomu 
pozornosť a pokojne pokračoval. Potom sa stala ďalšia vec: vodca Kaplánov 
padol na kolená, priamo tam na Edwardovej triede a začal plakať. Jeho zástupca 
a dvaja vojenskí poradcovia kľačali vedľa neho a plakali tiež. Plač neznášam. 
Bol som rád, že Kapláni konečne odišli. Myslel som, že pôjdeme tiež preč, ale 
kazateľ podišiel k Israelovi, vodcovi Mau-Mau a začal si s ním potriasať ruku. 
Vôbec sa mi to nepáčilo, a tak som tam šiel a kazateľa trochu postrčil. Israel na 
mňa pozrel, akoby ma nikdy predtým nevidel. 
Kazateľ sa obrátil ku mne a povedal mi: "Nicky, mám ťa rád." 
Toto mi ešte nikto v živote nepovedal. Nevedel som, čo robiť. 
"Pod ešte kúsok bližšie a zabijem ťa!" odpovedal som mu a myslel som to 
naozaj. 
Ešte chvíľku hovoril Israel s kazateľom, a keď sa rozišli, myslel som, že týmto 
sa všetko skončilo. Za Drakmi sme už nikdy nešli. 
Po čase sa však kazateľ k nám vrátil. Pozýval nás na veľké zhromaždenia, ktoré 
pripravovali v Manhattane pre všetky gangy. 
"Prišli by sme radi, kazateľ, ale ako sa dostať cez nepriateľský Chink?" 
"Pošlem po vás autobus," povedal nám kazateľ. Israel teda súhlasil a sľúbil, že 
prídeme. 
"Dobre, ale bezo mňa," povedal som na to, "radšej zomriem, než by som šiel na 
takéto zhromaždenie." Ale keď potom gang skutočne šiel, bol som s nimi. Bál 
som sa zostať sám, bez gangu. Predstavoval som si, že mu tam predvediem naše 
"modlitebné zhromaždenie". 
Keď sme prišli do arény, boli pre nás vpredu rezervované tri rady sedadiel. To 
ma trochu prekvapilo. Kazateľ síce povedal, že nám bude držať miesta, ale 
nikdy mi nenapadlo, že by to naozaj urobil. 
Nejaká pani hrala na organ a ja som povzbudzoval kamarátov, aby kričali a 
dupali. Potom vyšlo na pódium dievča a začalo spievať. Hvízdal som na ňu a 
všetci sa začali smiať. Všetko šlo tak, ako som si sám prial, a preto som sa cítil 
celkom dobre. 
Konečne prišiel kazateľ. Oznámil, že ešte pred kázaním usporiadame zbierku. 
Zdalo sa mi, že som ho prehliadol. Už skôr som uvažoval o tom, čo celou tou 
akciou môže sledovať, a teraz mi bolo jasné, že ide po peniazoch, práve tak ako 
každý iný. 
"Požiadame členov gangov, aby medzi sebou urobili zbierku. Vybrané peniaze 
potom prinesú prejdúc poza oponu na pódium." 



Pomyslel som si, že nie je celkom pri zmysloch. Každý predsa vedel, že sú tam 
dvere, ktoré vedú von. 
"Môžem mať šesť dobrovoľníkov?" opýtal sa. 
Ľudia, bol som na nohách v zlomku sekundy. Ukázal som na päť svojich 
chlapcov a rýchlo sme sa ponáhľali k nemu. Teraz som mal konečne príležitosť 
verejne ho zosmiešniť. Dal nám lepenkové škatule. Chcel som začať hneď, 
nechal nás ale stáť a odriekaval dlhé požehnanie. Snažil som sa, aby som sa 
pritom nesmial. 
Prešli sme potom celú arénu. Keď sa mi nejaký príspevok nepáčil, zostal som 
jednoducho stáť, kým nepridali. Všetci vedeli, kto je to Nicky. Nakoniec sme sa 
zišli za oponou. Boli tam dvere a boli otvorené dokorán. Videl som svetlá pou-
ličných lampa počul ako polievacie auto kropí ulicu. Z arény sa ozýval smiech. 
Všetkým bolo jasné, o čo ide. Moji chlapci sa na mňa dívali a čakali na pokyn, 
aby mohli zmiznúť. 
A ja som tam jednoducho stál. Nevedel som, čo sa robí. Až o chvíľu som 
pochopil, čo to je: ten kazateľ mi verí. To sa mi predtým ešte nikdy v živote 
nestalo. Stál som ďalej a chlapci sa na mňa stále pozerali. Bolo počuť, ako mu 
tam 
vo vnútri pripravujú ťažké chvíle: kričia, skáču - a on tam stojí pred nimi a 
dôveruje mi. 
"Dobre, chlapci, ide sa na javisko!" 
Pozreli sa na mňa, ako keby som sa pomiatol, ale neodporovali. Bol som z tých, 
ktorým ostatní chlapci nikdy neodporujú. Vystúpil som po schodoch; možno 
ešte nikdy ste nepočuli také náhle stíchnutie. Odovzdal som škatule. "Tu máš 
svoje peniaze, kazateľ," povedal som mu. 
Vzal ich celkom pokojne, bez začudovania, akoby celú tú dobu vedel, že ich 
prinesieme. Šiel som si teda znovu sadnúť a bol som stále mrzutejší. 
Kazateľ začal hovoriť. Bolo to všetko o Duchu Svätom. Povedal, že Duch Svätý 
môže vstúpiť do ľudí a očistiť ich. Hovoril, že nevadí, čo tí ľudia predtým robili. 
Duch Svätý ich obnoví, budú ako deti. 
Náhle som po tom začal hrozne túžiť. Bolo mi, akoby som po prvýkrát videl 
sám seba. Všetka tá špina, nenávisť a ohavnosť boli pred mojimi očami ako vo 
filme. 
"Môžeš byť iný," povedal. "Tvoj život sa môže zmeniť." 
Chcel som to, potreboval som to, ale bolo mi jasné, že toto pre mňa neplatí. 
Kazateľ nás pozval dopredu, ak chceme byť zmenení, ja som však vedel, že pre 
mňa to nemá význam. 
Potom nás však Israel vyzval, aby sme šli všetci. "Ja som vodca," povedal. 



"Pôjdeme tam celý gang!" 
Bol som vpredu prvý. Padol som na kolená a hovoril prvú modlitbu svojho 
života: "Milý Bože, som najšpinavší hriešnik z celého New Yorku. Nemyslím, 
že by si o mňa stál. Ak ma však chceš, môžeš ma mať. Tak ako som bol zlý 
predtým, chcem byť teraz dobrý pre Ježiša." 
Keď bol koniec, dal mi kazateľ Bibliu a ja som šiel domov zvedavý, či je Duch 
Svätý naozaj vo mne a ako to vlastne spoznám. Keď som za sebou zatvoril 
dvere, zistil som, že sa už vôbec necítim vydesený. Zdalo sa mi, že mám v 
miestnosti spoločnosť, nie snáď  Boha alebo niečo také, ale ako keby sa vrátila 
moja mamička. Vo vrecku som našiel štyri cigarety marihuany. Roztrhal som 
ich a vyhodil von oknom. 
V nasledujúci deň na mňa každý vypliešťal oči, pretože sa povrávalo, že Nicky 
sa dal na vieru. Ešte aj iná vec mi túto skutočnosť pripomenula: predtým malé 
deti vždy utekali, keď ma len zazreli. V ten deň však na mňa dvaja malí chlapci 
chvíľku pozerali a potom šli rovno ku mne. Chceli, aby som ich odmeral a 
povedal im, ktorý z nich je väčší. Teda nič dôležité. A ja som ich musel objať 
okolo pliec, lebo som videl, že som naozaj iný, keď to vidia aj tieto deti. 
Po niekoľkých týždňoch prišiel za mnou jeden z Drakov a spýtal sa: "Je to 
pravda, že už pri sebe nenosíš žiadnu zbraň?" Povedal som, že áno. Nato 
vytiahol tridsaťcentimetrový nôž a chcel ma bodnúť do hrudníka. Natiahol som 
ruku a nôž do nej chytil. Neviem prečo, ale chlapec utiekol a ja som tam zostal 
sám a díval sa, ako mi krváca ruka. Spomenul som si, ako ma krv vždy 
pobláznila, tentoraz som však nič také nezažil. Len mi prišli na myseľ slová, 
ktoré som čítal v Bilii: "Krv Ježiša Krista očisťuje nás od všetkého hriechu." 
Odtrhol som kus košele, ruku som si zaviazal a od tej chvíle ma krv netrápi." 
Keď Nicky hovoril, padlo na celú miestnosť hlboké ticho - ticho zatajeného 
dychu, ktoré vždy sprevádza prežitý zázrak. V ten večer v Elmire sme boli 
naozaj ako poslucháči svedkami zázraku. Teraz, keď skončil, niesol sa po sále 
hlasný vzdych. 
Nickyho hlas, namáhavý a zajakavý, ktorým svoje rozprávanie začal, sa počas 
jeho reči úplne zmenil. Postupne sa slová stávali zrozumiteľnejšími, zvuk 
jasnejší a nakoniec hovoril tak zreteľne a bez námahy ako ktokoľvek iný. Až 
teraz si to sám Nicky všimol. Stál tam na pódiu, neschopný pokračovať, triasol 
sa a slzy mu tiekli po lícach. 
Neviem, čím bola jeho vada reči vlastne spôsobená. Mohlo to byť fyzické 
poranenie zo škrtenia, alebo možno to, čomu lekári hovoria "hysterická afekcia". 
Nicky nikdy neuvažoval o návšteve lekára kvôli tejto veci. Isté však je, že v ten 
večer bol jeho hlas uzdravený. 
Okrem toho bola v Elmire usporiadaná zbierka, ktorá Nickymu umožnila začať 
jeho ďalšiu pozoruhodnú púť. 



12. Podivuhodné videnia 

SEDEL SOM VO SVOJOM hnedom koženom kresle doma v pracovni a s 
uspokojením som spomínal na posledné uplynulé mesiace. Bol neskorý večer, 
moja obvyklá "televízna doba". Mal som veľa dôvodov k vďačnosti za svoje 
vtedajšie rozhodnutie zmeniť jej náplň. Napísal som latinskoamerickému 
biblickému ústavu v La Puente v Kalifornii o Nickyho sne stať sa kazateľom. 
Netajil som sa jeho minulosťou a pravdivo som ich informoval o tom, že svoj 
nový život nežije tak dlho, aby už mohol vyskúšať sám seba. Prosil som, aby ho 
prijali za študenta aspoň na skúšku. 
Odpovedali, že áno. Naviac, história premeny chlapca z ulice ich tak zaujala, že 
onedlho pozvali do školy aj Angela Moralesa. 
Nie, o tom nemožno pochybovať: Buckboard a Stageco-ach sa správajú dobre. 
Nicky a Angelo sú na najlepšej ceste stať sa kazateľmi - všetko svedčí o 
úspešnom splnení úlohy, pre ktorú som bol povolaný. 
V tomto omyle som však nezotrval dlho. V lete 1959 prišli správy, ktoré ma 
znovu prinútili vydať sa na cestu, s ktorou som už nepočítal. Israel bol vo 
väzení. 
Nie pre maličkosť: pre vraždu! 
Šiel som hneď do New Yorku navštíviť Israelovu matku. 
"Ten môj chlapec, on byť taký dobrý - na chvíľu," rozprávala mi zármutkom 
skľúčená pani. "Usadiť sa, a keď škola, dať sa do štúdia. Potom to ale začalo s 
gangom znovu. Viete, pán Wilkerson, čo znamenať verbovať?" 
To som poznal dobre. Keď sa niekde zakladal nový gang, alebo keď sa rady 
gangov z nejakého dôvodu preriedili, ktorýkoľvek chlapec z okolia sa mohol 
stať obeťou jedného z najzlomyseľnejších výmyslov bojových gangov. Bol 
jednoducho zverbovaný. Zastavili ho na ulici a jednoducho mu oznámili, že je 
od tejto chvíle členom gangu. Zúčastní sa všetkých jeho bojových akcií a bude 
poslúchať jeho zákony. 
Keby odmietol? 
Najskôr ho jednoducho zbijú. Ak odmieta naďalej, polárnu mu prsty alebo ruku. 
Keď znovu neposlúchne, jeho život je bezprostredne ohrozený. Kto gangy 
pozná, neberie túto výzvu na ľahkú váhu, veľa chlapcov sa podriadi. Israela 
chytili skutočne mnohokrát, až nakoniec s návratom súhlasil. 
"Môj chlapec, on byť taký vystrašený," pokračovala Israelova matka. "On ísť 
tam naspäť. Jednu noc veľký boj. Jedného z tých druhých zabili. Nikto ani 
nenaznačiť, že by to snáď  Israel, kto h o zastreliť. Ale on s tými vrahmi dokopy, 



a tak do väzenia." 
Ukázala mi od neho list, teraz už veľmi obchytaný a pomáčaný slzami. Píše v 
ňom, že všetko veľmi ľutuje, najmä kvôli nej. Z listu sa nezdalo, že by zanevrel. 
Spomínal svoju nádej na prepustenie. Hovoril dokonca aj o mne - "je smutný 
kvôli tomu kazateľovi, keď sa o tom dozvie. Povedz Dávidovi, že by som o ňom 
rád počul." 
Čo už vykonáme? Z väzenia ho nedostaneme. Bolo by snáď  pomohlo, keby 
som mu bol vtedy bližšie - radou či priateľstvom? Bolo by snáď  pomohlo 
odviesť ho preč z tohto prostredia, preč od gangu a preč od života, ktorý ho 
otrávil? 
Takto som sa pýtal Israelovej matky, ona však len s horkým vzdychaním 
potriasla hlavou: "Snáď , neviem. Chvíľku bol dobrý. Chcel byť dobrý. Pomôžte 
mu, pán Wilkerson!" 
Sľúbil som jej, že podniknem všetko, čo je v mojich silách. Pre začiatok mu 
rozhodne môžem aspoň napísať pár riadkov do väzenia. 
Myslel som na neho vo dne i v noci. Rozprával som sa o ňom s Gwen. Pýtal 
som sa aj ľudí v zbore, čo si oni o tom všetkom myslia a v čom som urobil 
chybu. Písal som mu, ale on nemohol odpovedať. Smel písať len najbližším 
príbuzným a všetky jeho listy prechádzali rukami väzenského kaplána. 
Toho leta, keď sa naše pennsylvánske polia zazelenali, som na neho musel 
myslieť viac než kedykoľvek predtým. V každej voľnej chvíľke som chodil na 
svoju horu modliť sa za neho. V čase, keď píšem tieto riadky, je Israel stále ešte 
vo väzení - Israel, môj najväčší favorit zo všetkých chlapcov, ktorých som 
poznal; ten, ktorého som si obľúbil na prvý pohľad. Cítim sa bezmocný a 
jednoducho len čakám. To je všetko. 
O tomto prípade som rozprával pri každej príležitosti a všade som sa pýtal, v 
čom sa stala chyba. Všade som počul tú istú odpoveď: Sledovať! Chybou bolo 
priviesť chlapcov k obráteniu a potom ich opustiť. Sledovať - to však znamená 
byť neustále pri nich. 
Mal som pocit, že stojím blízko križovatky svojho života. A potom sa stalo, že 
som pochopil. 
Bol horúci augustový večer, rok a pol od mojej prvej cesty do New Yorku. Keď 
som v stredu večer počas pravidelnej modlitebnej hodiny stál na kazateľnici, 
náhle sa mi začali triasť ruky. Vonku ukazoval teplomer 30 stupňov, ja som sa 
však triasol, ako keby som mal zimnicu. 
Vôbec som sa ale necítil chorý, naopak, cítil som, akoby tu bol veľmi blízko 
Duch Boží. Dodnes neviem, ako to večerné zhromaždenie prebiehalo. Skôr ako 
som si to uvedomil, bolo na konci. O pol jedenástej som zatvoril kostol a 
zadnými dverami odišiel. Potom sa mi prihodilo čosi celkom jednoduché, no 



zároveň tak silné, že na to po celý život nezabudnem. 
Vyšiel som na dvor za kostolom. Mesiac svieti l neobyčajne jasne. Spiace mesto 
bolo zaliate studeným, tajuplným svetlom. Jedno miesto však bolo ožiarené 
zvlášť intenzívne. Za kostolom bolo veľké pole. Pšenica na ňom bola asi pol 
metra vysoká. Neviem prečo, ale rozbehol som sa až do samého stredu poľa, 
vlniaceho sa nočným vánkom. Tu mi náhle prišli na myseľ slová biblického 
podobenstva: 
"Ajhľa, hovorím vám, pozdvihnite oči a hľadte na polia, že sa za beleli k žatve. 
Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač i žnec 
spolu radovali. V tom je totiž pravdivé slovo, že iný rozsieva a iný žne. 
Ja som vás poslal žať, kde ste nepracovali, iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich 
práce." 
V duchu som v každom steble pšenice videl mladíka mesta, hladujúceho po 
novom živote. Potom som sa otočil, pozrel sa na kostol s farou. Tam bola Gwen 
a naše tri deti. 
bezpeční, šťastní a istí svojimi životmi v dedinskom dome. Keď som sa na to 
všetko pozeral, prehovoril ku mne tichý vnútorný hlas tak jasne, ako keby stál 
vedľa mňa priateľ: 
"Kostol už nie je tvoj. Odídeš." 
Pozrel som sa na faru a ten istý vnútorný hlas povedal: 
"Nie je už tvoja. Musíš odísť." 
A ja som na to tichým, pokojným hlasom odpovedal: "Áno, Pane, pôjdem." 
Doma ma už čakala G wen. Keď som sa na ňu pozrel, videl som, že aj jej sa 
niečo prihodilo. 
"Čo je, Gwen?" 
"Ako to myslíš?" 
"Niečo sa s tebou robí!" 
"Dávid," povedala mi, "nemusíš mi nič vysvetľovať. Už viem sama. Odídeš zo 
zboru, však. Musíš odísť, pravda." 
Dlho som sa na ňu pozeral, prv než som odpovedal. V mesačnom svetle, ktoré 
zaplavovalo spálňu, sa v kútiku jej oka zaleskla slza. 
Objal som ju. "Áno, drahá, pôjdeme." 
"Počula som to tiež, Dávid. Tak pôjdeme." 
V nasledujúcu nedeľu bolo piate výročie nášho pôsobenia vo Philipsburgu. Stál 
som v to ráno za kazateľnicou a pozeral sa do tvárí ľudí, ktoré som tak dobre 
poznal. 



"Moji milí priatelia," oslovil som ich, "čakáte asi odo mňa slávnostnú kázeň. 
Tých päť rokov, ktoré som tu prežil, boli pre mňa aj pre moju ženu a deti šťastné 
a veľmi krásne. Dve z nich sa tu vo Philipsburgu narodili. Budeme na tieto roky 
stále spomínaťako na chvíle krásneho života. Minulú stredu večer sa mi však 
prihodila neobyčajná vec, pre ktorú je len jedno vysvetlenie." 
Rozprával som celému zhromaždeniu o svojej príhode na pšeničnom poli a o 
tom, čo prežila manželka súčasne doma na fare. Povedal som im, že to 
považujeme za volanie Pána, ktoré chceme poslúchnuť. Nemôžem však 
odpoveďať na otázku, kam vlastne máme ísť. Bude to asi New York, ale iste to 
neviem. Zatiaľ mám istotu len v tom, že musíme opustiť Philipsburg, a to hneď, 
bezodkladne. 
Je to úžasné žiť život z Ducha! Ešte v to popoludnie začal u nás vyzváňať 
telefón. Jeden telefonát bol z Floridy od pastora, ktorý ma vraj hneď teraz musel 
zavolať a pozvať 
na sériu mimoriadnych zhromaždení. Potom prišiel druhý telefonát, na to ďalší a 
kým deň skončil, mal som obsadených dvanásť týždňov prednáškami po celej 
krajine. V priebehu troch týždňov sme uskladnili nábytok a presťahovali sa do 
štyroch izieb v rodičovskom dome Gwen. 
Potom som na zvyšok leta a časť zimy odišiel. Mal som zhromaždenia v 
najrôznejších kútoch krajiny. Musel som sa pousmiať: vzdialenosti som nemeral 
od miesta, kde som práve bol, ale od New Yorku. Tam ma to ťahalo ako magnet. 
S radosťou som prijímal pozvania, ktoré ma priviedli bližšie k tomuto 
ohromnému, preľudnenému mestu, ktoré som mal rád takým zvláštnym 
spôsobom. 
Na konci zimy 1960 ma jedno také pozvanie priviedlo do Irvingtonu, v New 
Jersey. Hostiteľom mi bol pastor Reginald Yake. Ako všade inde, aj jemu som 
rozprával niečo zo svojich newyorských skúseností. Pán Yakesedel na operadle 
pohovky a vyše hodiny sústredene počúval, potom sa ešte na kadečo vypytoval. 
"Dávid," povedal mi nakoniec, "myslím si, že cirkev by medzi gangami v New 
Yorku potrebovala pracovníka, a to na plný úväzok. Ak dovolíš, zavolám nie-
koľkým priateľom." 
Jedným z nich bol Stanley Berg, spolupastor v Glad Tabernacle na 33. západnej 
ulici. Dohovorili sme sa, že sa v jeho kostole stretnem so všetkými ostatnými 
duchovnými, ktorí by o túto vec mali záujem. 
Bola to celkom obyčajná schôdza. Niekto prečítal list od policajného komisára 
Kennedyho, ktorý pobádal cirkvi k aktívnejšiemu záujmu o problémy mládeže. 
Potom vstal pán Berg a povedal niečo o práci, ktorú robím. Nato som hovoril ja 
o tom, ako by podlá môjho názoru mala práca medzi mladými pokračovať. Kým 
sme skončili, zrodila sa nová služba. Jej hlavným cieľom bolo preniknúť k 
mladým chlapcom a dievčatám s posolstvom o Božej láske, a preto sme ju 



nazvali "Teen-Age Evangelism" (Evanjelizácia mládeže). 
Pretože som už túto prácu robil, zvolili ma za riaditeľa tejto novej organizácie. 
Policajný kapitán Paul DiLena, člen zboru pastora Berga, bol zvolený za 
pokladníka. Chudák Paul! Nebol na schôdzi prítomný, takže sa nemohol brániť. 
Na rad prišla aj otázka peňazí - a bola vyriešená veľmi jednoducho. Odhadli 
sme, že na úhradu kancelárie, miezd. 
tlače atd. bude potrebná čiastka asi 20 000 dolárov. Zostavili sme teda rozpočet 
na 20 000 dolárov. Hotovosť v pokladni však bola nulová, ako o chvíľu zistil 
novozvolený pokladník, keď ho Stanley Berg telefonicky informoval o jeho 
víťazstve vo volbách. Povedal mu: 
"Paul, mám pre teba dobrú správu. Bol si práve zvolený za pokladníka 
Evanjelizácie mládeže. Dávid Wilkerson je v tomtozápaseo mládež riaditeľom. 
Isteťa poteší, že v prvom roku disponuješ s rozpočtom 20 000 dolárov!" 
Kapitán DiLena odpovedal: "Kto je Dávid Wilkerson, kto má pokladničné 
knihy, kde sú peniaze?" 
"Nemáme žiadne knihy ani peniaze, Paul," odpovedal mu pastor Berg. "Dávid 
Wilkerson je kazateľz hôr Pennsylvánie, ktorý sa domnieva, že patrí vlastne do 
New Yorku." 
Paul sa zasmial: "Znie to trochu naivne!" 
"Sme naivní, Paul. Práve tak naivní ako bol Dávid, keď sa postavil pred Goliáša 
len s prakom, kamienkami a s vedomím, že stojí na Božej strane." 



13. Zázraky na našej ceste 

BOLO NEVĽÚDNE FEBRUÁROVÉ ráno, skoro presne dva roky po tom, čo 
som predal televízor. Stál som na lodi Staten Island Ferry a nemohol som stále 
uveriť tomu, ako sme pokročili v uskutočňovaní môjho sna. Pena vyšpľachla z 
nepokojného mora na palubu. Vpravo sa týčila socha Slobody a mne sa zdalo 
veľmi symbolické, že budem chodiť každé ráno okolo nej. Šiel som totiž na 
Staten Island s veľmi nádejnou úlohou: prenajať tam kancelárie pre náš nový 
program, ktorého cieľom je oslobodiť mladých. Aj adresa, ktorú som mal vo 
vrecku, bola výstižná: Víťazná trieda 1865. Tam mal sídliť náš hlavný stan. Keď 
som však k tomuto "sídlu" dorazil, musel som sa pousmiať. Tvorili ho tri malé 
miestnosti, k tomu ešte v okolí viac než nevhodnom. Boli to vlastne dve 
kancelárie a sklad. "Pane," modlil som sa, "som naozaj vďačný, že to tu nie je 
pekné. Neviem, ako by som si na peknom mieste počínal." 
V týchto troch miestnostiach teda Evanjelizácia mládeže začala. Mali sme 
jedného plateného zamestnanca: mňa. Ten plat bol taký, že som si z neho 
nemohol dovoliť prenajať ani tú najlacnejšiu miestnosť v lacnej nocľahárni. 
Postavil som teda k svojmu stolu v prostrednej miestnosti gauč. Jedol som, čo 
som si uvaril na variči, občas aj u rôznych priateľov v New Yorku, ktorí sa pri 
pohľade na moju postavu delili so mnou o jedlo. 
Najťažšie však bolo odlúčenie našej rodiny. Gwen zostala pri rodičoch v 
Pittsburghu a túžila prísť za mnou čo najskôr. Pri jednom telefonickom 
rozhovore mi povedala: "Viem, Dávid, že to, čo robíš, je správne. Ale cítim sa 
opustená. Gary vyrastá a ani nevie, ako vyzerá jeho otec." 
Dohodli sme sa, že presťahujeme celú rodinu do New Yorku, len čo Bonniea 
Debbie dokončia školský rok - aj keby to znamenalo spať trebárs na lavičke v 
parku. 
Moja samotárska existencia mala však aj svoje výhody. Malá komôrka bola 
ideálna na modlitby. Nebolo tu nič, čo by ma rozptyľovalo. V miestnosti 3x4 
metre bol len stôl, tvrdá stolička a môj gauč. Bolo radostné modliť sa v takomto 
prostredia na svoj obvyklý "televízny čas" od 12. do 2. ráno som sa tešieval ako 
na chvíle obnovy. Ráno som potom vždy vstával svieži, povzbudený a plný 
nových nádejí. Španielsky a anglicky hovoriace Božie zbory mi na začiatok 
našej práce poskytli 1 000 dolárov. Takmer všetky som použil na dva pokusy. 
Prvý sme nazvali "Operácia nasýtenia". Bol to literárny program, ktorým sme 
chceli osloviť každého stredoškoláka v týchto ohrozených štvrtiach mesta. 
V našej tlači sme preberali problémy ako omamné drogy, opilstvo, promiskuita, 
zločinnosť gangov a ponúkali sme pomoc z Biblie. Tejto službe sme sa naozaj 
veľmi venovali. Do rozširovania tlače sme zapojili stovky mladých ľudí z našich 



zborov. Výsledok bol však dosť úbohý, po troch mesiacoch tu bola len hŕstka 
tých, ktorí sa v dôsledku našej práce zmenili. 
Obrátili sme sa teda k druhému pokusu: k televízii. Zhromaždil som asi stovku 
mladých ľudí, ktorí boli kedysi sami v ťažkostiach, ale našli z nich cestu von. 
Vytvorili sme zmiešaný spevácky zbor a týždeň čo týždeň, celé tri mesiace sme 
robili televízny program. Mal jednoduchú, živú formu. Mládež spievala a potom 
vždy niekto z mladých rozprával svoj príbeh. 
Ohlas, ktorý naše programy mali, nás povzbudil. Boli sme u mladých divákov 
veľmi populárni. Malo to ale svoj háčik: televízia je drahá. M ladí z celého 
mesta posielali síce svoje haliere na podporu našich relácií, no napriek tomu sme 
koncom trinásteho týždňa mali dlh 4 500 dolárov. 
"Vyzerá to tak, že budeme musieť so svojím seriálom skončiť skôr, než sa 
dostavia nejaké výsledky," povedal som nášmu výboru na zvláštnej schôdzi, 
ktorá mala vyriešiť túto krízu. 
Všetci mali rovnaký názor; radi by sme pokračovali ešte ďalších trinásť týždňov, 
ale nebude to už možné. 
Náhle vstal v zadnej lavici nejaký človek. Nikdy predtým som ho nevidel. Kvôli 
zvláštnemu golieru, ktorý mal, som si najskôr myslel, že je to episkopálny kňaz. 
"Rád by som vám 
niečo navrhol," povedal tento pán a predstavil sa. Bol to reverend Harald 
Bredesen, kazateľ Holandskej reformovanej cirkvi z Mount Vernon v New 
Yorku. "Videl som vaše programy; boli veľmi živé, páčili sa mi. Kým sa 
definitívne rozhodnete ich zrušiť, nechceli by ste sa porozprávať s jedným 
mojím priateľom?" 
S pokrčením pliec som súhlasil. Nevedel som, aký by to mohlo mať zmysel, ale 
už som dosť poznal zvláštne cesty Ducha Svätého, preto som bol zvedavý, či pre 
nás nemá niečo aj teraz. 
Na druhý deň sme šli s Haraldom navštíviť Chasa Walkera, vydavateľa časopisu 
v Manhattane. Pozorne si vypočul rozprávanie o našej práci. 
Keď sme však skončili, bol v rozpakoch: "Čo teda odo mňa vlastne chcete?" 
spýtal sa. 
"Poviem ti to na rovinu," odpovedal Harald. "Potrebujeme 10 000 dolárov." 
Pán Walker zbledol. Ja tiež. 
Potom sa začal smiať: "Naozaj oceňujem vašu poklonu. Ale 10 000 dolárov 
nemám. A organizovať nejakú zbierku nieje môj spôsob. Prečo ste si vlastne 
spomenuli na mňa v súvislosti s touto potrebou?" 
"Na túto otázku ti môžem len ťažko odpovedať," povedal Harald. "No od tej 
chvíle, čo som sa dozvedel, že túto prácu budeme musieť zrušiť, som mal 



celkom určitý pocit, že kľúč je kdesi tu, pri tebe. Zakaždým, keď som na to 
myslel, prichádzal mi súčasne na myseľ Chase Walker. Teda nič určitejšieho než 
toto." 
S nádejným očakávaním sa odmlčal. Pán Walker takisto nič nehovoril. 
"Dobre," dodal pán Harald smutne, "mýlil som sa. Napriek tomu však viem, že 
tušenia, ktoré sú také silné ako toto, obvykle niečo znamenajú." 
Pán Walker vstal, aby rozhovor uzavrel. "Dám vám vedieť, ak dostanem nejaký 
nápad. Ďakujem vám, že ste sa so mnou podelili o svoje starosti." 
Boli sme už vlastne za dverami, keď nás náhle zavolal naspäť. 
"Harald, Dávid, počkajte chvíľku!" 
Vrátili sme sa teda späť. 
"Niečo zaujímavého mi práve napadlo. Dostal som dnes 
telegram, ktorému vôbec nerozumiem." Chvíľu sa prehraboval v papieroch na 
stole a potom s ním prišiel. Poslal mu ho pán W. Clement Stone, prezident 
poisťovne v Chicagu, jeho priateľ. Znel takto: "Odvolávam predchádzajúci tele-
gram. V stredu budem v hoteli Savoy-Hilton." 
"Tojednes," dodal pán Walter. "Žiadny iný telegram som však od neho nikdy 
predtým nedostal. Prečo by mi tiež dával vedieť, že príde, keď nemáme žiadne 
spoločné plány? Možno zamenila jeho sekretárka niečie meno za moje..." 
Walker sa díval chvíľu na Haralda, potom zobral pero a načrtol stručnú správu. 
"Chodte do Savoya," povedal nám a podával list v nezalepenej obálke. "Pýtajte 
sa na pána Clementa Stone. Ak tam bude, použite toto doporučenie a potom 
jednoducho uvidíte, čo sa bude diať. Ak chcete, prečítajte si to." 
Prečítali sme si jeho list, keď sme čakali vonku na chodbe na výťah. Bolo tam 
napísané: "...predstavujem ti Dávida Wilkersona, ktorý robí pozoruhodnú prácu 
s mládežou mesta. Potrebuje však k svojej práci 10 000 dolárov. Vypočuj jeho 
príbeh a ak ťa bude zaujímať, pomôž mu. Chase." 
"Nikdy som nič bláznivejšie nepočul," povedal som Haraldovi. "Myslíš, že 
máme naozaj navštíviť toho človeka?" 
"Samozrejme," odpovedal Harald. Nemal o tom najmenších pochybností. 
O pol hodiny sme klopali na dvere jednej izby v hoteli Savoy. Bolo pol šiestej 
večer. Otvoriť prišiel pán, ktorý si viazal ohromného motýľa. Bolo zrejmé, že sa 
oblieka na večeru. 
"Pán Stone?" 
Muž prikývol. 
"Prepáčte, prosím. Máme pre vás pár riadkov od Chase Walkera." 



Pán Stone si prečítal lístok medzi dverami a potom nás pozval ďalej. Zdalo sa, 
že je celou situáciou práve tak vyvedený z miery ako my. Povedal, že o chvíľku 
musí byť dole, ale ak chceme hovoriť počas toho, kým sa bude obliekať, bude s 
radosťou počúvať. 
O štvrť hodiny bol s obliekaním hotový a ja som sa vo svojom rozprávaní dostal 
sotva k Evanjelizácii mládeže. 
"Musím už ísť," povedal pán Stone láskavo, "ak vás však doporučuje Chase 
Walker, úplne mi to stačí. Páči sa mi vaša práca. Pošlite mi svoje účty. Preplatím 
ich do výšky 10 000 dolárov." 
Boli sme s Haraldom úplne omráčení. 
"Teraz ma ale, prosím vás, ospravedlňte," povedal pán Stone a otočil sa k 
dverám. "Čo keby ste dokončili svoje rozprávanie na magnetofónovú pásku a 
poslali mi ju? Nabudúce, keď budem zasa v New Yorku, navštívim vás... 
prepracujeme detaily..." a zmizol. 
Jeho 10 000 dolárov uhradilo naše dlhy a predplatilo ďalších trinásť televíznych 
týždňov. Stačilo aj na film "Upír na mojich žilách", ktorý rozprávala mládeži 
New Yorku, zotročenej omamnými drogami. 
Tieto peniaze nám však neumožnili len natočiť film a uhradiť náklady 
televízneho vysielania. Priniesli nám i novú dôveru v našu prácu. Stále 
zreteľnejšie sme videli, že pri našom diele stojí sám Pán. Keď sme mu dovolili, 
aby nás viedol, sprevádzali nás zázraky, z ktorých sme sa neprestávali radovať. 



14. Život v službe evanjelizácie 

NAPRIEK VŠETKÝM úspechom, ktoré náš televízny program priniesol, nebol 
som spokojný so svojou prácou. Po polročnom experimentovaní mi bolo jasné, 
že nám chýba životne dôležitá zložka: osobný kontakt. Prv než sa druhý 
televízny seriál chýlil ku koncu, začal som chodiť po uliciach a hovoriť s 
chlapcami a dievčatami zoči-voči. Hneď na začiatku som si uvedomil, že toto je 
ten najdôležitejší kľúč pre prácu s ľuďmi. Veď Ježiš tiež nemal ani televíziu, ani 
tlačené slovo. S ľuďmi rozprával osobne. Do jeho práce bolo vždy zapojené 
teplo osobnosti. Videl som, že tento spôsob je aj pre mňa najvhodnejší. Každé 
ráno som zamkol svoj hlavný stan na triede Víťazstva, nastúpil som na loď a 
zviezol sa metrom. Keď som dorazil do Brooklynu, začal som jednoducho 
hovoriť s chlapcami, ktorých som stretol. Znovu a znovu reagovali na moje 
oslovenie kladne. Priamo pred mojimi očami sa odohrávali premeny - práve tak, 
ako som to videl v aréne sv. Mikuláša. 
S narastajúcou praxou na uliciach mi však bolo stále jasnejšie, že musíme nejako 
riešiť aj následnú prácu s obrátenými. Mnohých z nich som mohol zveriť 
niektorému z dobrých miestnych zborov a bol som tomu rád. Mnohí z chlapcov 
však boli bez domova, alebo boli vo vážnych ťažkostiach a užšia forma 
následnej práce s nimi bola nevyhnutná. 
Jedného rána som vystúpil z lode a zostupoval po schodoch stanice metra, aby 
som sa dostal do Brooklynu. V tomto mieste má metro veľkú zákrutu a kolesá 
vlakov v nej ostro škrípu. Práve toto miesto zostane navždy zachované v mojich 
spomienkach. Tu totiž, v hluku metra, sa mi v mysli objavila skutočná podoba 
môjho starého sna. Videl som všetko v duchu už celkom hotové: dom, o ktorom 
som tak dávno sníval, bude v najhoršej časti mesta. Mohli by sme 
ho nazvať "Stredisko mladých". Bude v ňom pracovať tucet, alebo snáď  aj viac 
pracovníkov na plný úväzok; budú so mnou zdieľať nádej v mládež okolo nás, 
ich tragickú opustenosť i nádherné možnosti. Každý pracovník bude odbor-
níkom: jeden pre prácu s chlapcami z gangov, iný s tými, čo podľahli drogám. 
Ďalší by spolupracovali s rodičmi, iní s malými deťmi. Budeme mať aj 
spolupracovníčky - ženy: niektoré ako odborníčky pre dievčenské gangy, iné pre 
dievčatá so sexuálnymi problémami, alebo pre prácu s omamnými drogami. 
Vytvoríme v stredisku prostredie plné obnovujúcej lásky. Už pri samotnom 
vchode musí byť vidieť, že je tam čosi mimoriadne. 
Pozveme tam chlapcov a dievčatá, ktorí potrebujú zvláštnu starostlivosť. Žili by 
tam v prostredí poriadku a pozornosti. Zúčastňovali by sa našich bohoslužieb. 
Uvidia tam kresťanov, ktorí žijú pospolu a sami sa aktívne zapoja do práce. 
Bude to prípravné stredisko pre život z Ducha Svätého. 



V lete 1960, keď som už v meste pracoval skoro celý rok, začal som o svojom 
sne hovoriť nahlas. Hovoril som o tejto potrebe na svojich cestách, ktoré som 
podnikal na získanie finančnej podpory. Svoj vysnený obraz som vykresľoval i v 
zboroch v New Yorku. Vždy som však narazil na odpoveď: "Dávid, tvoj sen má 
len jedinú chybu. Chce to peniaze!" 
Samozrejme, že to bola pravda. Nikdy sme nemali pokope viac než 100 dolárov. 
Manželka mi mnohokrát vyčítala, že sa bojím pokračovať v práci kvôli 
samotným finančným ťažkostiam. 
Gwen prišla do New Yorku, hneď ako v Pittsburghu skončila škola. Našiel som 
malý byt v Staten Island, neďaleko kancelárie. 
"Nie je to práve hotel Hilton, ale budeme aspoň spolu," povedal som jej v 
telefonickom rozhovore. "Zbaľte sa, prídem po vás!" 
Žena mi na to odpovedala: "Drahý, nestaraj sa, aj keby sme bývali trebárs na 
ulici. Hlavne, že tam budeme spolu." 
Tak sa teda dostala Gwen na východ. Všetok nábytok sme zasa vtisli do štyroch 
miestností, boli sme však neskonalé šťastní. Gwen sa zaujímala o všetky 
podrobnosti novej služby. Zvlášť ju zaujal, môj sen o stredisku. 
"Mal by si sa hanbiť, Dávid!" povedala mi raz večer, keď som sa opäť sťažoval 
na nedostatok finančných prostriedkov. "Ideš na to z druhého konca. Najskôr sa 
snažíš zohnať peniaze a potom kúpiť dom. Ak robíš všetko vo viere, mal by si 
najskôr so strediskom začať a až potom zháňať prostriedky!" 
Najskôr sa zdalo, že je to pravá ženská logika. Keď som o tom však premýšľal, 
spomenul som si na rôzne biblické príbehy. Je to naozaj tak, že skôr než Boh 
uskutoční svoje mocné zázraky, musia ľudia vždy sami začať - a často aj 
zdanlivo bláznivým spôsobom. Mojžiš musel najprv vystrieť ruku nad morom, 
aby sa rozdelilo. Jozue musel trúbiť, aby múry Jericha spadli. Asi sa musím 
naozaj pustiť do služby Strediska skôr, než sa dostaví zázrak. 
Stretol som sa so svojím "úzkym výborom". Je to len honosné meno pre skupinu 
šiestich kazateľov a troch laikov, ktorí boli tak zaujatí problémami mladých, že 
im darovali všetok svoj čas. Povedal som im o naliehavej potrebe takého 
domova, kde by sa členovia gangov alebo obete omamných drog stretávali s 
kresťanskými pracovníkmi. Zmienil som sa aj o presvedčení svojej ženy, že by 
sme sa mali najskôr dať do práce a až potom sa starať o peniaze. 
Výbor s touto myšlienkou súhlasil. Arthur Grewes, jeden z kazateľov v našej 
službe, prehlásil: "Musíme to považovať za pokus viery." 
Po tomto rozhodnutí udalosti rýchlo pokračovali. 15. decembra 1960 som bol 
ešte o druhej hodine ráno ponorený do modlitby a tu sa mi v mysli objavila 
jedna brooklynská ulica, kde by sme sa mali ísť spýtať. Už predtým nám bolo 
jasné, že náš dom musí byť v samom strede najviac ohrozenej oblasti v Bedford-



Stuyvesant. Najprv sme sa dopytovali po takom dome na Fulton Street. Teraz mi 
však prišla na myseľ Clinton Avenue. 
Vytiahol som rýchlo mapu a začal som ju hľadať. Bola tam, bola to jednoduchá 
čierna čiara na papieri. Nakreslil som okolo nej kruh, akoby to už bola budúca 
adresa nášho Strediska mládeže. 
Na druhý deň som zavolal niekoľkým členom výboru. Dohodli sme sa, že sa na 
Clinton Avenue pôjdeme pozrieť, či je tam vôbec nejaký dom na predaj. Kým 
som sa vydal na cestu, zavolal som ešte pokladníkovi, aby som sa informoval 
o stave v pokladni. 
"Prečo?" spýtal sa Paul DiLena. 
"Hmm, mysleli sme, že by sme sa mohli pozrieť na nejaký dom na Clinton 
Avenue." 
"Ohromný nápad," odpovedal Paul. "Máme v pokladni 125 dolárov a 73 
centov." 
"Hmmm." 
"Nezarmucuje ťa to?" 
"Ak náš pokus vyjde, tak nie. Dáme ti vedieť." 
Zdalo sa, že hneď prvý dom, ktorý sme uvideli, by nám vyhovoval. Bola to 
staršia stavba s tabuľkou "na predaj" - aj keď to nebolo zvlášť povzbudzujúce - 
cena 17 000 dolárov sa zdala koniec koncov rozumná. Nejaký starý pán nás 
stavbou previedol. Keď sme sa dostali až k finančnej otázke, boli sme celkom 
spokojní s podmienkami, ktoré sme s ním dohodli. Čudovali sme sa, ako to 
všetko ľahko a rýchlo šlo. Keď sme však prišli na druhý deň znovu, začal robiť 
starý pán ťažkosti. Pokračovalo to niekoľko dní, až sme sa nakoniec rozhodli 
poobzerať sa niekde inde. 
Šli sme sa teda pozrieť na ďalší dom na Clinton Avenue, na ktorom bol tiež 
oznam "na predaj". Preskúmal som hotovosť. Mali sme teraz v pokladni menej 
než 100 dolárov. A tentoraz, miesto domu za 17 000, sme videli realitu v 
hodnote 34 000. Bývalo to kedysi súkromné sanatórium. Stavba bola z mnohých 
hľadísk pre naše stredisko ideálna, kompletne zariadená lôžkami, kanceláriami 
aj bytmi pre personál. Aj tu šiel majiteľ s cenou dole. Bol som už pripravený 
podpísať dohodu napriek tým 100 dolárom v pokladni a napriek ponurej 
ústavnej atmosfére, ktorú toto miesto malo. 
Ozval sa však Diek Simmon, mladý presbyteriánsky kazateľa člen nášho 
výboru: "Mám ešte kľúče od jedného domu - tamto na druhej strane ulice. Skôr 
než sa rozhodneme, mali by sme sa ísť pozrieť ešte tam." 
"Koľko má stáť?" spýtal som sa. 
Diek zaváhal: "Stojí - hmmm - 65 000." 



"Ohromné," povedal som. "Zakaždým, keď vidíme ďalší dom, ide cena hore a 
naša hotovosť dole. Na dom za 17.000 sme pomýšľali, keď sme mali 125 
dolárov. Potom to bol dom za 34 000 a hotovosť bola 100. Teraz má to byť 
niečo za 65 000, a mne sa zdá, že sme museli medzitým preplatiť 
nejaký väčší účet!" 
Dom za 65 000 bol zámok. Musím priznať, že srdce mi poskočilo, keď som ho 
uvidel. Bola to impozantná stavba zo začiatku tohto storočia, celá z červených 
tehál. Vyzerala práve tak ako Monticello. 
Aký šok nás však očakával, keď sme vošli dovnútra! Ešte nikdy som nevidel 
takú spúšť. Posledné dva roky bol dom neobývaný. Niekoľko rokov predtým ho 
študenti neďalekého internátu používali ako kombináciu tajnej nocľahárne a 
verejného miesta. Teraz tu žil na čierno starý samotár. Bol to jeden z tých 
starcov, ktorý hľadajú svoje bezpečie v zbere všelijakého braku. Naplnil 
každučkú miestnosť tohto domu novinami, rozbitými fľašami, kostrami 
dáždnikov, detských kočiarikov a handrami. Každé ráno vyrazil s vozíkom do 
okolia a dal sa do zberu. Odpadky a haraburdie potom v dome starostlivo 
ukladal. Myslím, že pôvodne to bol vlastne strážnik, ale majitelia iste už dávno 
od neho prestali čokoľvek očakávať. 
Väčšina vodovodných trubiek bola prasknutá, omietka padala zo stropu i zo 
stien, okolo ktorých sa povaľovalo zábradlie. Dvere boli vytrhnuté z pántov. 
Napriek tomu však bolo jasne vidieť, že to bolo kedysi naozaj kráľovské sídlo. 
Bol tu výťah, ktorým sa dalo dostať na druhé poschodie. Celé podkrovie bolo 
zariadené ako byty pre služobníctvo. Pivnice boli suché a zdravé, práve tak ako 
múry. 
Chodili sme ticho okolo smutných trosiek, keď sa zrazu ozval Harald Bredesen, 
náš holandský reformovaný pastor z Mount Vernon. Nahlas, skoro prorocky, 
povedal: "Toto je to miesto. Toto je to miesto, ktoré pre nás Boh pripravil." 
Istota jeho hlasu mi znela v ušiach niekoľko nasledujúcich dní a myslím, že jeho 
výrok mal určite niečo spoločné s vierohodnosťou pokusu, pre ktorý sme sa 
rozhodli. 
Keď Dick Simmons vracal kľúče a hovoril s majiteľmi, povedal im otvorene, že 
cena 65 000 dolárov by zodpovedala, keby bol dom v bezchybnom stave. Videl 
ho však vôbec niekto z nich v poslednom čase? Majitelia šli teda s cenou dole. 
Diek hovoril ďalej, a tak ešte zľavili. Kým dospeli k okamihu, keď rezolútne 
prehlásili, že s cenou už nepôjdu dole ani o dolár, zjednal Diek pôvodnú cenu na 
42.000 dolárov. 
"Naozaj?" spýtal som sa ho. "Tak to je naozaj výborný 
obchod! Máme v pokladni stále svojich 100 dolárov." 
Myslím, že som sa mal snáď  viac báť kúpy tohto domu. Bolo tam práce na 



niekoľko týždňov, aby sa dom dal vôbec používať. Chcel som však pokračovať 
v tvorivej práci v Stredisku, namiesto toho, aby som trávil čas pri opravovaní 
starej budovy. 
No na druhej strane, ak je toto miesto pre nás pripravené, kto som ja, aby som 
namietal? Rozhodol som sa teda, že predložím celý tento problém pred Pána, 
aby som mal istotu, že jednáme podľa jeho vôle. 
"V minulosti si mi. Pane, pomáhal nájsť svoju vôľu tak, že si mi dával 
znamenia," modlil som sa vo svojom zvyčajnom čase. Spomínal som, ako mi 
Pán pomohol v rozhodnutí o prijatí fary vo Philipsburgu, alebo o predaji 
televízora. "Rád by som ťa požiadal o dovolenie, aby som smel znova pred 
tebou rozprestrieť svoje rúno." 
Na druhý deň som šiel do Glad Tidingsa dlho som hovoril s pani Máriou 
Brownovou, spolufarárkou Stanleya Berga, v jeho peknom starom kostole. 
Znovu som s ňou prebral naše potreby, dôvody na zriadenie Strediska a popísal 
som dom, ktorý sme našli. 
Pani Brownová mi odpovedala: "Dávid, má to všetky "pre". Keby ste ten dom 
kúpili, kedy budete potrebovať peniaze na zálohu?" 
"Do týždňa." 
"Čo keby ste prišli sem k nám v nedeľu popoludní, niečo by ste povedali a 
pokúsili by ste sa získať záujem našich ľudí? Viem, že doba nie je 
najvhodnejšia: popoludní, a k tomu ešte pred Vianocami. Skúsiť by ste to však 
mohli." 
Bola to obrovská príležitosť, ktorú som s radosťou prijal. Napriek tomu som 
však neprestal prosiť Boha o zázrak. Chcel som si byť celkom istý, že on stojí za 
mojimi plánmi. Vedel som, že sa raz v Glad Tidings zozbieralo pre domácu 
misiu na jedinú výzvu 2 000 dolárov. My však potrebujeme viac než 
dvojnásobok. Samotná desaťpercentná záloha je 4.200 dolárov. 
"Pane," modlil som sa v ten večer, "ak ty sám pre nás chystáš ten dom, môžeš 
nás o tom uistiť tak, že dovolíš, aby sme túto čiastku vyzbierali za jediné 
popoludnie." 
Bolo to dosť ťažké, pokračoval som však ďalej ako Gedeon, aby som to viac 
sťažil: 
"Pane", modlil som sa ďalej, "daj nech túto čiastku vyzbierame bez toho, aby 
sme sa o potrebnej výške vopred zmienili." Odmlčal som sa. "A tiež nech ju 
vyberieme bez akéhokoľvek naliehania. Nech je to niečo, čo ľudia urobia sami z 
pohnútok svojho srdca!" 
Keď som všetky tie rúna pred Pána predložil, pripadal som si trochu zvláštne. 
Bolo jasné, že sa mi do toho domu plného práce vôbec nechce. 
Prišla predvianočná nedeľa 1960. Popoludní som mal kázeň. Snažil som sa 



porozprávať o veci čo najstručnejšie. Popísal som náš problém i naše nádeje a 
povedal som príhody niekoľkých chlapcov, ktorých sme získali. Nakoniec som 
dodal: 
"Priatelia, nemienim útočiť na vaše city. Ak to má všetko vôbec byť, chcem, aby 
to bolo z Ducha Svätého. On sám vie, koľko potrebujeme. Zídem teraz dole do 
suterénu. Keby ste snáď  chceli prispieť nejakou čiastkou na túto prácu, rád vás 
tam uvidím." 
Vykĺzol som zo sály a zišiel dole. Sadol som si tam za starú kazateľnicu a čakal. 
Nikdy nezabudnem na úzkosť, ktorú som prežíval tých niekoľko minút. Oblial 
ma studený pot. Dosť ma to prekvapilo: až do tejto chvíle som totiž nevedel, že 
vlastne o ten dom na Clinton Avenue 416 naozaj stojím. 
Prešla minúta, na schodoch bolo ticho. Dve minúty. Päť. Desať minút ubehlo, a 
ja som sa vzdal. Bol som vlastne rád, že už je celý problém za mnou. Aspoň 
viem, že moje rúno "nefungovalo". 
Potom sa jemne otvorili dvere. Vstúpila nejaká veľmi stará dáma. Prešla 
miestnosťou so slzami v očiach. 
"Pán kazateľ, pätnásť rokov sa modlím, aby takáto práca začala. Tu je desať 
dolárov. To je všetko, čo môžem dať - vdovin groš. Viem však, že sa rozmnoží a 
prinesie veľký úžitok." 
Skôr než odišla, otvorili sa dvere znovu a niekto ich zaistil stoličkou. Potom 
vošiel dovnútra celý dlhý prúd ľudí. Jedna asi päťdesiatročná pani mi povedala: 
"Reverend Wilkerson, dostala som nejaké peniaze zo sociálneho poistenia. 
Chcem ich venovať vašim chlapcom." 
Bol som úplne premožený. Nikdy som niečo také nevidel. 
Ďalší muž daroval 200 dolárov. Iný 300. Prišiel mladý chlapec, ktorý ľutoval, že 
môže dať len 14 centov. "Boh je ale v nich. Dostávate všetko, čo mám," 
povedal. 
Vyzeralo to, akoby každý musel prispieť celkom presne vymedzenou čiastkou. 
Prišiel učiteľ Pat Rungi a povedal: "Dávid, veľa nezarobím, ale pracujem s 
mladými tak ako vy. Viem dobre, o čo vám ide. Rád by som daroval šek na 25 
dolárov." 
Trvalo to asi štvrť hodiny, kým došiel rad na každého, aby mohol položiť na stôl 
svoj peňažný darček. Každý prinášal viac než len peniaze: prinášal povzbudenie 
a predovšetkým naozajstnú radosť z toho, že dáva. Prežíval som tú radosť s 
nimi. 
Keď odišiel konečne posledný, vzal som tú kopu bankoviek a šekov hore do 
kancelárie pani Brownovej. Tam sme ich spočítali. Výsledok bol 4 400 dolárov. 
Až potom som jej povedal o svojom rúne, ktoré som rozprestrel pred Pánom. 
Videla v tom veľký zázrak a povedala mi, že jej zbor niečo také ešte nezažil. 



Viac než kedykoľvek predtým bola presvedčená, že za naším plánom stojí 
naozaj sám Boh. Len s jednou vecou som sa jej nezveril, a to so svojím 
zmätkom nad dvomi stovkami dolárov, ktoré sme vybrali naviac. Žiadali sme 
4200 a dostali sme 4 400. Snáď  to odo mňa bolo detinské čakať, že zázrak bude 
fungovať tak presne. Nedalo mi to však pokoj: načo tých 200 dolárov naviac? 
Mal to byť obraz Božej hojnosti, alebo nebeský prebytok bohatstva? Došlo snáď  
k chybe pri sčítavaní, podpísal niekto nekrytý šek? 
Nič také. Keď sme všetko znovu podrobne preskúmali, nebolo pochýb o tom, že 
sme jednoducho vyzbierali o 200 dolárov viac, než sme prosili. 
O niekolko dní neskôr som sedel vo svojej kancelárii a hovoril s naším notárom 
o zaplatení potrebnej zálohy 4 200 dolárov. Július Fried sa ma spýtal: "Máš ten 
šek na tých štyridsaťdva stoviek, Dávid?" 
Podal som mu ho s vďačnou modlitbou. 
Július sa s rozpakmi pohol na stoličke, akoby chcel prísť s niečím nepríjemným. 
"Vieš dobre, že ja sám za svoje služby neúčtujem Stredisku nič..." 
Bola to podivná reč. Július bol členom nášho výboru a 
nikdy mi nenapadlo, žeby jeho čas nebol darom našej službe. 
"...ostatným právnikom sa ale musí zaplatiť. Potom je tu ešte..." 
"Kam mieriš?" 
"Budeme potrebovať ešte nejaké peniaze naviac a budeme ich musieť mať hneď, 
súčasne s platením zálohy." 
"Koľko?" 
"Dvesto dolárov." 
Dvanásť tisíc dolárov, ktoré sme podľa dohody museli zaplatiť ako dalšiu 
čiastku, prišlo rovnako zvláštnym spôsobom. V nasledujúcu nedeľu sme 
predložili svoju výzvu na jednom zhromaždení v Bethpage, v Long Island. 
Odpoveďou bolo 3 000 dolárov. Týždeň po tom mi zavolal Arthur Graves a 
povedal mi o rozhodnutí svojho zboru. "Poverili ma navštíviť zhromaždenie s 
prázdnym šekom. Môžeš ho vyplniť čiastkou, ktorá bude potrebná k uzavretiu 
položky." 
Tak nás Boh obdaril práve takým množstvom peňazí, ktoré sme potrebovali na 
založenie Strediska. Bolo to presne na halier. Keď sme preberali kľúče od 
prekrásnej georgiánskej stavby na Clinton Avenue, povedal som svojej žene: 
"Mala si pravdu, Gwen. Musela si to byť ty, kto nám ukázal ako na to. 
Uvedomuješ si, že počas jedného mesiaca od tej chvíle, čo si ma vyzvala začať 
vierou, sme zozbierali 12 200 dolárov?" 
Gwen sa radovala presne tak ako ja. 



"Kedy príde na rad dalšia platba?" 
"Až v nasledujúcu jeseň." 
Znelo to tak vzdialene. 
Nemal som ani tušenia, aký úžasný rok leží pred nami. Rok, ktorý nás natolko 
zamestná, že jeho jeseň a povinnosť zaplatiť 15 000 dolárov druhej splátky tu 
bude s neuveriteľnou rýchlosťou. 



15. Vidiny sa stávajú skutočnosťou 

JE NEPOCHOPITEĽNÉ, ako môže jeden starý človek zhromaždiť takú kopu 
harabúrd. Objavili sme miestnosti, o ktorých sme dosiaľ vôbec nevedeli, že 
existujú. Ich dvere boli totiž zavalené kopami trosiek, ktoré siahali až k stropu. 
"Akoto všetko odtiaľto dostaneme?" spýtala sa Gwen raz ráno, keď si to sem 
prišla poobzerať. Sama si hneď aj odpovedala: "Čo takto dať dokopy brigádu 
mládeže?" 
A tak sme to aj urobili. V jedno zamračené sobotňajšie ráno koncom januára 
priviezli tri autá pätnásť rozjarených chlapcov a dievčat, veselo trkotajúcich a 
pokrikujúcich. Vyhlasovali, že urobia krátky proces s akoukoľvek špinou, ktorú 
im ukážeme. Nadšenie im však vydržalo len tak dlho, dokiaľ sa na svoje 
pracovisko pozerali zvonku. Keď vošli dovnútra a ukázali sme im dom od pôjda 
k pivnici, rýchlo sa ich nadšenie vytratilo. Pri každom kroku museli vysoko 
zdvíhať nohy, aby sa mohli dostať ďalej. Kĺzali sa po kopách novín a skla a 
nakoniec lapali po dychu - a to len preto, aby vôbec získali prehľad o tom, čo ich 
čaká. 
Nakoniec však odviedli kus nádhernej práce. Začali pred domom a upravili si 
najskôr prístup. Potom systematicky pokračovali: miestnosť po miestnosti, 
poschodie za poschodím, dokiaľ nevyniesli posledný kúsok smetia na dvor. 
Tam už nastúpil Paul DiLena. Vopred varoval technické služby, aká práca ich 
čaká: "Myslím, že budete potrebovať aspoň štyri nákladné autá!" 
Neskôr mi Paul rozprával o malej príhode s predákom technických služieb. 
Povedalo mu to vraj o duchu našich plánov viac než všetky predchádzajúce 
znamenia: zamestnanci technických služieb odmietli sprepitné! 
Rozprával, ako objednané autá prišli na Clinton Avenue včas, muži však 
nezačali nakladať. Na chodníku aj na ulici sa hromadilo stále viac smetia a oni 
len stáli a pozerali sa. Keď Paul videl, čo sa robí, ihneď pochopil: 
"Prirodzene. Koľko chcete?" 
"Tridsať dolárov," prišla rýchla odpoveď. 
Pavol pokrčil plecami. Bol zvyknutý na to, ako to v New Yorku chodí, a 
súhlasil. Až bude práca hotová, zaplatí radšej toto nevyhnutné sprepitné z 
vlastného vrecka, než aby bol náš plán nejako ohrozený. 
Po niekoľkých hodinách bolo naložené posledné auto. Šesť nákladných áut 
rachotilo a zavýjalo ulicou. Predák služieb prišiel za Paulom a opýtal sa, či sme 
spokojní. 
"Bolo to výborné," odpovedal Paul. "Urobili ste kus práce. A teraz chcete tie 



svoje peniaze, že!" 
"Aké peniaze?" začudoval sa predák. Potom sa zasmial, ale bol to nútený 
smiech, ktorým chcel zakryť svoje dojatie. 
"Pozrite sa, pane, tí vaši mládenci mi povedali, čo to tu vlastne robíte. Ja mám 
doma tiež jedného takého chlapca. Myslíte, že by sme mohli vziať za toto 
peniaze?" 
S týmito slovami odišiel k svojmu autu, spustil motor a rýchle vyrazil, aby nedal 
najavo svoje pohnutie. 
Za tri týždne sme začali s prácou na vlastnom dome. Prišli inštalatéri. Museli 
porozbíjať steny, lebo sa objavovali stále nové zamrznuté a popraskané rúry. 
Prišli maliari z rôznych zborová miestnosť po miestnosti postupne zakrývali 
"umelecké diela", ktoré na stenách vytvorili študenti z neďalekého internátu. To 
všetko stálo peniaze- musel som ich zozbierať tak, že som chodil po celej 
krajine a obracal sa všade o pomoc. Skutočná rana však prišla vtedy, keď nám 
mestská správa odmietla kolaudáciu, dokiaľ v dome nebude inštalované 
protipožiarne zariadenie. Cena? 5 000 dolárov. Musel som teda zasa vyraziť a 
vzdialiť sa od práce, ktorú som mal tak rád. Sám by som však získať podporu 
nedokázal. Každý člen výboru pomáhal, ako mohol. Kazateľ Grády Finnin 
cestoval rovnako po Štátoch a rozprával o našich potrebách. Iný náš člen, Martin 
Karí, pracoval pre nás ako spievajúci vyslanec. Bol to úspešný profesionálny 
spevák, ktorý účinkoval s Mariners Quartet v programe Arthura Godfreya. Iste si 
viete predstaviť, čo urobil pre zlepšenie našej finančnej situácie! Šiel s našou 
výzvou po celej krajine a všade rozprával o Stredisku, ktoré sa otvára v New 
Yorku. 
Konečne opustil náš dom posledný inštalatér aj posledný maliar. Teraz sme sa 
mohli trochu porozhliadnuť po tom, čo sme všetko urobili. S menej než sto 
dolármi v našej pokladni vybudoval Boh tento domov. Teraz bolo na nás, aby 
smeho uviedli do prevádzky. Chceli sme ho naplniť jeho deťmi. Ale prv než sme 
to mohli urobiť, potrebovali sme pripraviť miesto, aby sa mali jeho deti kam 
usadiť. Máme síce krásny dom, ale nič v ňom. 
Práve v tejto situácii som si musel uvedomiť, ako Pánovi záleží na tom, aby sa 
na našej práci zúčastnili všelijakí ľudia. Začínali sme pôvodne ako program 
Božích zborov a skôr než sme zbadali, mali sme za členov výboru ľudí z najrôz-
nejších denominácií: episkopálnych i presbyteriálnych, baptistov i členov z 
Holandskej reformovanej cirkvi. Získali sme záujem aj niekoľkých naozaj 
vplyvných obchodníkov. 
Jedným z nich bol pán Walter Hoving, prezident spoločnosti Bonwit Teller a 
Tiffany v New Yorku. On a jeho pani nás predstavovali ľudom, s ktorými by 
sme sa bez ich pomoci nikdy neboli stretli. Raz bola pani Hovingová hostiteľkou 
na obede v exkluzívnom River-klube, na ktorý pozvala "len pár ľudí, ktorí by o 



nás mali vedieť". Ukázalo sa ich tam asi päťdesiat. 
Jeden z obrátených narkomanov jednoduchým spôsobom rozprával, ako sa jeho 
život zmenil. V jedálni nebolo ani jedného človeka, ktorý by nebol hlboko 
dojatý. 
Walter Hoving sa stal predsedom nášho zboru poradcov. Paul DiLena mu raz 
povedal: "Ste teraz jedným z nás, a preto by sme vám radi vrátili poklonu vášho 
štedrého pohostenia v River-klube. Máte radi "lasagna?" 
Pani Hovingová odpovedala, že lasagna má naozaj veľmi rada, ale ťažko dostať 
tie pravé. Tak sa stalo, že Hovingovci boli pozvaní k Paulovi na domácu 
taliansku špecialitu. Keď sme tam tak sedeli všetci pri stole, nemohol som viac, 
než dakovať Bohu za to, že k svojmu dielu privádza ľudí z najrôznejších miest. 
Iným priateľom Strediska z obchodných kruhov bol pán Grant Simmons, ktorý 
bol prezidentom Simmonsovej spoločnosti na výrobu postelí. Uviedli nás k 
nemu znovu Hovingovci. Šli sme za ním so zvláštnou prosbou. Potrebovali sme 
dvadsať postelí. Sedeli sme v kancelárii na Park Avenue skoro hodinu a 
rozprávali mu o tom, akým zvláštnym spôsobom pracuje teraz Boh v meste. Pán 
Simmons bol štedrý nielen čo sa týka času, ale aj svojimi prostriedkami. Od 
tohto dňa mnohí z chlapcov, ktorí boli zvyknutí nocovať na lavičkách metra, 
spia v Stredisku na matracoch od pána Simmonsa. Myslím, že jeden z hlavných 
pilierov našej služby je získanie záujmu takých ľudí, ako je Walter Hoving, Cle-
ment Stone alebo Simmons. Na túto poznámku nikdy nezabudnem. Povedal ju 
jeden z episkopálnych členov nášho výboru, keď sa zúčastnil bohoslužieb v 
našej kaplnke: "Musím sa priznať, že som bol trochu šokovaný, keď som po 
prvýkrát počul vašich ľudí chváliť Pána a videl, ako pri modlitbe dvíhajú ruky. 
Musím ale rovnako priznať, že sa v našich srdciach naozaj niečo stalo. My 
episkopálni hovoríme o skutočnej prítomnosti Krista. A on je skutočne tu, v 
tomto dome." 
Bola to najväčšia poklona, akej sa kedy našej práci dostalo. Je to jeho 
prítomnosť, ktorá umožňuje dielo uzdravenia mládeže v Stredisku. Pocit 
prítomnosti Pánovej bol stále silnejší a vrchol dosiahol, keď sa naše sny začali 
meniť na skutočnosť. 
Vlastnú prácu domova sme plánovali takto: 
V Stredisku bude dvadsať pracovníkov. Keď ráno títo mladí muži a ženy vstanú 
a naraňajkujú sa, prežijú dopoludnie v modlitbách a v štúdiu. Toto bude 
podstatná časť našej práce. Už dávno som totiž prišiel na to, že veľa zhonu 
namiesto tichej meditácie prináša len malý úžitok. 
Po obede začne náš život na ulici. Skupinky dvoch či troch pracovníkov vyjdú 
po vopred stanovenej trase a budú si všímať okolie. Budú vycvičení v 
rozoznávaní účinkov omamných drog, budú sa pozerať po mladých 
alkoholikoch a prostitútkach. Budú hovoriť s členmi gangov, a najmä tých 



bojových. Nepôjdu s cieľom, aby obrátili mladých, ale predovšetkým preto, aby 
im pomohli. Obrátenie sa postará samo o seba. Ak pôjdeme naozaj v ústrety 
ľudskej biede, svet si sám vyšliape cestu k našim dverám. 
Väčšina mladých, s ktorými sa takto stretneme, nikdy nebude v Stredisku bývať. 
Sprostredkujeme im kontakt s kazateľom v blízkosti ich domu a ďalej budeme 
pôsobiť prostredníctvom neho. Povedieme starostlivé záznamy a budeme sa im 
pravidelne venovať, až dokiaľ nebude isté, že títo mladí už môžu byť 
samostatní.  
Niektorí chlapci a dievčatá však budú potrebovať zvláštnu starostlivosť. Tých 
potom privedieme do Strediska; chlapci budú spať v podkroví nocľahárne s 
našimi pracovníkmi pre mužov a dievčatá na druhom poschodí s pracovníčkami 
pre ženy a s manželskými pármi. Predpokladáme, že budeme pracovať skoro 
výlučne s chlapcami. Ak bude však v núdzi dievča, neodmietneme ju. 
Kľúč k celému tomuto plánu bol v spolupracovníkoch. Kam však mám ísť 
hľadať dvadsať mladých mužov a žien, veselých, aktívnych, pritom citlivých aj 
zdravých, ktorí by pracovali za 10 dolárov týždenne? To je všetko, čo náš 
rozpočet dovoľuje. Za tento štedrý obnos doslova riskujú svoj život. 
Práve v čase, keď som sa začal zaoberať problémom personálu, bol jeden z 
našich chlapcov na ulici dobodaný. Volal sa Carlos, kedysi býval členom gangu 
Samovrahov, jedného z najhorších bojových gangov v New Yorku. Keď sa 
zmenil jeho život, chcel sa k nim vrátiť a porozprávať im o tom, aká zmena sa s 
ním stala. Raz sa k tomu skutočne odhodlal. Hneď ako ku svojmu starému 
gangu prišiel, obstúpili ho dookola. 
"Počujem, že si sa dal na náboženstvo," oslovil ho vodca Samovrahov. 
"To je pravda." 
"A počujem tiež, že už nechceš bojovať!" 
"To je tiež pravda." Carlos na to. 
"Však ty budeš bojovať, až ťa bodnem!" 
Roky cviku naučili Carlosa, že táto vyhrážka je myslená vážne. Odskočil nabok 
a vytrhol z najbližšieho auta anténu. Býva to nebezpečná improvizovaná zbraň. 
Ale potom si to náhle rozmyslel. Prelomil anténu cez koleno a odhodil ju. 
"Nie, nebudem bojovať," povedal. 
Nato ho vodca Samovrahov bodol. Vrazil mu dýku až po rukoväť do rebier. Krv 
sa z rany vyrinula, keď sa Carlos zrútil na chodník. Samovrahovia utiekli a 
nechali ho tam, volajúceho o pomoc. V Cumberlandskej nemocnici, kam sa 
dostal, sa obávali, či bude vôbec žiť. Keď ho potom uzdraveného prepúšťali, 
jeho lekár mu priateľsky radil, aby nekázal chlapcom, čo nosia nože. Carlos 
však tomu nevenoval pozornosť. 



vrátil sa hneď k svojmu pouličnému kazateľstvu. Snáď  práve pre tento svoj 
zážitok sa stal jedným z našich najlepších pracovníkov. Kto ale môže 
podstupovať takéto riziko? Koľko je takých chlapcov ako Carlos? 
Odpoveď na tieto otázky prišla v telegrame. Bolo to raz ráno, krátko po tom, čo 
sme dali náš dom do prevádzky. Bol z Biblickej školy v Springfielde. Žiadali ma 
o prednášku. Ponuku som prijal. Odišiel som a ich študentom som predložil 
výzvu našich ulíc. Bolo to krásne zhromaždenie, v ktorom každý cítil jemné 
vanutie Ducha Svätého. 
Nakoniec vstal riaditeľ školy a povedal niečo veľmi zvláštne: považuje vraj našu 
prácu za veľmi blízku tej, ktorá sa robila v apoštolských dobách. Ponúkol 
finančnú podporu každému študentovi, ktorý by s nami chcel pracovať na 
uliciach. Tí, ktorí by mali záujem, majú sa teraz zhromaždiť v Školskej knižnici. 
Keď som tam o niekoľko minút prišiel, stálo ich tam v rade sedemdesiat. Vedel 
som, že z tých sedemdesiatich potrebujeme len dvadsať. Začal som im to teda 
vykresľovať veľmi čierno; nemôžem im sľúbiť žiadne peniaze. Budú si dokonca 
musieť sami zaplatiť cestu do New Yorku. Všetko, čo im môžem ponúknuť, je 
len strava a strecha nad hlavou. 
Zdôraznil som, že riskujú životy. Rozprával som im o Carlosovi a ďalších dvoch 
našich chlapcoch, ktorí boli na ulici zbití. Potom som im ešte povedal, že ich 
čaká veľa práce s umývaním riadu, drhnutím dlážky a vôbec s upratovaním 
domu. 
Na moje prekvapenie ich odpadlo len asi dvadsať. Keď som Springfield opúšťal, 
mali sme vybraných šestnásť mladých mužov a žien, ktorí prídu do New Yorku 
ako naši pracovníci. Ďalších sme vybrali z Lee College v Tennessee. 
O niekoľko týždňov začali prichádzať, jeden za druhým. Prichádzali so svojimi 
taškami a vyvaľovali oči. Pri novom nezvyčajnom pohľade na New York boli 
všetci dosť vystrašení. Keď som ich potom vzal hore do chladných, akoby 
kasárenských nocľahárni, sami sa čudovali, do čoho sa to púšťajú. 
Krátko po príchode písalo jedno dievča domov: 
"Moji drahí, posielam vám srdečné pozdravy z New Yorku. Prišla som do tohto 
veľkého mesta včera večer 
po ôsmej. Všade bolo veľa ľudí, ale Boh mi pomohol. Stredisko ešte nieje v 
telefónnom zozname, pretože je nové, napriek tomu som však zohnala jeho 
číslo. Prišli mi naproti autom. Ostatní priatelia tu prišli krátko po mne. Cesta 
bola ľahká, žiaden z autobusov nemal meškanie. Z Chicaga do New Yorku sme 
stáli trikrát kvôli občerstveniu a na dvoch zastávkach. Bolo to veľmi pohodlné. 
Môj pracovný program: 
 
1.  Osobná evanjelizácia medzi dievčatami  



Pondelok:  osobné voľno 
Utorok:  evanjelizácia a služba na ulici 
Streda:  návštevy mladých dievčat v nemocniciach 
Štvrtok:  návštevy dievčat vo väzení 
Piatok:  evanjelizácia a služba na ulici 
Sobota:  práca v rôznych zboroch 
Nedeľa:  práca v letničných zboroch 
 
2.  Dôverníčka dievčenskej ubytovne 
Dohľad nad upratovaním, domácimi prácami, atd. 
 
3. Vedúca spevu a hudby 
 
Modlíme sa, aby sme získali ešte niekoho ďalšieho pre dievčenskú 
evanjelizáciu. 
Tento týždeň boli v Joeho sekcii tri vraždy. 
Musím ísť pomôcť s večerou. Nezabudnite ísť do zhromaždenia! Veľa 
pozdravov." 
Stále budem spomínať na ten večer, keď som povedal Gwen: 
"Tak, a teraz môžeme konečne začať!" 
Stáli sme v malej kaplnke nášho Strediska. Pôvodne to bol prijímací salón; na 
jednej strane bol veľký krb. Mal bohato zdobenú rímsu, o ktorú som sa opieral, 
keď sme sa s Gwen rozprávali. Pripomínal som si ten večer pred jeden a pol 
rokom, keď som stál vo Philipsburgu na cirkevnom pozemku zaliatom 
mesačným svetlom a pozeral sa na pšenicu, vlniacu sa vo vánku. Teraz nás Pán 
priviedol až k poľu, ktoré je už pred žatvou. Daroval nám nástroje: dvadsať 
pekných pracovníkov a vieru v moc Ducha Svätého, ktorý mení životy. 
Gwen náhle zvolala: "Dávid, pozri sa!" 
Pokročil som trochu dopredu a snažil sa postrehnúť, čo ukazuje na rímse krbu. 
Potom som to konečne uvidel tiež: do krbu v našej kaplnke bol nádherne vyrytý 
reliéf pšeničných snopov, zviazaných a zožatých. 



16. Ježiš činí všetko nové 

LEN ČO SA NAŠI spolupracovníci trochu zabývali, vzal som ich do kaplnky a 
tam, pred reliéfom žatvy, som im v skratke porozprával, čo sú to bojové gangy 
New Yorku. 
"Charakteristickým prejavom týchto gangov je násilie. Prejavuje sa búd priamo 
bojom, v ktorom dochádza k vraždám, alebo inými zločinmi. Môže sa tiež 
prejaviť nepriamo sadizmom, homosexualitou, promiskuitou, narkotikami, 
opilstvom. Tieto neresti sú medzi bojovými gangmi New Yorku pravidlom, v 
žiadnom prípade nie výnimkou." 
Myslel som si, že naši mladí spolupracovníci by mali poznať dôvod aj pre tento 
smutný výrok: "My kazatelia používame občas ľúbivé, veľké slová. No niektoré 
slová z nášho profesionálneho slovníka sú veľmi výstižné, ak sa zamýšľame nad 
ich pravým významom. Hovorím e napríklad o "stratených hriešnikoch". Od 
toho času, čo som spoznal gangy, nemôžem sa zbaviť dojmu, že žijú a jednajú 
presne tak, ako keby boli stratení. Vydesene sa potulujú okolo, tajne sa pozerajú 
cez plece. Nosia zbrane proti neznámemu nepriateľovi. Sú stále pripravení 
okamžite utiecť alebo bojovať, oboje pre záchranu života. Združujú sa kvôli 
vzájomnej ochrane - tak vlastne gangy vznikajú." 
Moja práca s chlapcami z ulice priniesla jeden dôležitý poznatok: všetci boli bez 
domova. V ich slangu sa domovu hovorilo búd väzenie, alebo dom hrôzy. Chcel 
som, aby sa o tom moji noví spolupracovníci presvedčili sami, a preto som 
niekoľkých vzal so sebou pozrieť sa k jednému takému chlapcovi z ulice, 
ktorého som trochu viacej poznal. 
Keď sme tam prišli, bolo otvorené, ale nikto nebol doma. "Už mi je jasné, prečo 
hovoria 'dom hrôzy',"zašepkalo jedno z našich dievčat, pôvodom z farmy v 
Missouri. Mala pravdu. V jednej miestnosti žije päťčlenná rodina. Nie je tam ani 
vodovod, ani chladnička alebo kachle. Na bielizníku stál 
jednoplatničkový elektrický varič s opotrebovanou špirálou. V byte nebolo WC. 
V zapáchajúcom výklenku chodby bolo jedno, ktoré slúžilo pre všetkých osem 
rodín tohto poschodia. Vetranie bolo nedostatočné, všade bolo cítiť zápach 
plynu. Jediné okno v miestnosti bolo orientované na susednú holú tehlovú stenu, 
vzdialenú sotva dvadsať centimetrov. K osvetleniu miestnosti slúžila jediná 40 
W žiarovka, ktorá bez tienidla visela zo stropu. 
"Viete si predstaviť, kolko musia tí ľudia za taký dom hrôzy zaplatiť? Dvadsať 
dolárov týždenne, 87 za mesiac." 
Znovu som si to prepočítal: majiteľ teda získava viac ako 900 dolárov mesačne. 
Celá táto čiastka predstavuje vlastne čistý zisk, pretože majiteľ len výnimočne 



poskytuje obvyklých 20% na údržbu. 
"Prečo sa tí ľudia nepresťahujú inde?" 
"Pretože černoch alebo Portorikánec nemôže žiť v skutočnosti tam, kde si 
vyberie," musel som im vysvetliť. 'Toto mesto je miestom get." 
"Nemohli by sa dostať do nejakého z tých bytových projektov?" 
Namiesto odpovede sme nastúpili do auta a prešli o kilometer ďalej k 
obrovskému bytovému komplexu. Veľa ľudí si myslí, že tieto stavby sú ideálnou 
náhradou new-yorských brlohov. Do preľudnených oblastí - práve takých, akú 
sme navštívili, prišli buldozéry. Zbúrali staré bytovky a namiesto nich vyrástli 
nové, ľahké, vežovité budovy. Teoreticky sa do týchto nových stavieb mali 
presťahovať bývalí obyvatelia; starý obchodník z rohu ulice, práve tak ako 
advokát zo susedstva alebo praktický lekár. Skutočnosť je však iná. Títo ľudia 
nemohli čakať dva roky, kým budú nové stavby hotové. Odsťahovali sa teda 
jednoducho inam. Keď bol projekt dokončený, ocitli sa na prvých miestach 
poradovníkov tie najnaliehavejšie prípady, ľudia žijúci z podpôr. Výsledok bol 
potom dvojaký: po prvé - celé susedstvo bolo vytrhnuté z koreňov. Každý tu bol 
stratený. Nezostala tu žiadna z bývalých inštitúcií, nikto z predchádzajúceho sta-
bilného osídlenia obyvateľov a obchodníkov. Po druhé - väčšinu teraz tvorili 
ľudia žijúci z podpôr, a preto sa projekty premenili v mamutie víry mesta; 
plávali v nich všetci obyvatelia New Yorku, ktorí sa z rôznych tragických príčin 
nemohli postarať sami o seba. 
Projekt, ktorý sme navštívili, bol postavený len pred niekoľkými rokmi. Všade 
bolo už vidieť zreteľné známky chátrania. Zničené záhony boli dávno ponechané 
osudu. Niekoľko okien na prízemí bolo vybitých a neopravených. Na stenách 
boli oplzlé nápisy. Chodby páchli močom a lacným vínom. 
Aj tu sme navštívili známu rodinu. Matka pila. Všade bol neporiadok. Postele 
boli neustlané, na kuchynskom stole sme našli špinavý riad po niekoľkých 
jedlách. Chlapec, za ktorým sme prišli, sedel na rozodratom vankúši, civel, 
mlčal a snáď  si ani vôbec nevšimol, že sme tam. 
"Poznám toho chlapca aj inak," povedal som svojim mladým, keď sme už boli 
zase vonku. "Vie byť práve tak aktívny, ako je teraz pokojný. Obyčajne býva 
vonku na ulici. Vyhodený. Domov sa nedostane, iba keď jeho opitá matka 
odíde." 
Znovu som im musel zdôrazniť, že práve takáto situácia je živnou pôdou pre 
vytváranie bojových gangov mládeže. Dajte dokopy tisíc všelijako zmrzačených 
rodín v jednom susedstve a máte tu hneď generáciu mladistvých, ktorí sú 
nepriateľskí, stále v strachu, ktorí sa združujú, aby našli bezpečie a pocit 
spolupatričnosti. Vytvoria si sami vlastný domov a bojujú o svoje územie, ktoré 
je len ich a ktoré je pre každého cudzinca nedotknuteľné. Je to ich pevnosť, 
vytýčená s vojenskou dôkladnosťou: severnou hranicou je hasičská zbrojnica, 



južnou hlavná ulica, na západ je to rieka a na východe Flanniganova cukráreň. 
Svoj čas títo chlapci využívať nevedia. Mnohí z nich sú až nedôstojné chudí. 
Stretol som sa s jedným štrnásťročným, ktorý dva dni nemal v ústach naozajstné 
jedlo. Jeho stará mama, ktorá sa o neho starala, mu dávala každé ráno 25 centov 
a poslala ho z domu. Na raňajky mal Coca-colu za 7 centov, za 15 centov 
obedoval rožok s párkom od pouličného predavača a čo sa večere týka, smial sa 
a hovoril, že drží diétu. Každý večer mal za halier cukríky. 
Bolo zvláštne, že títo chlapci nemali dosť peňazí na jedlo, zato však mali dosť 
na fľašu vína. "Skutočne ma to až desí, keď vidím, ako títo mladí pijú," 
rozprával som svojim spolupracovníkom. "Mnohí z nich pijú víno celý deň. 
Málokedy sú skutočne opití - to si nemôžu dovoliť; nie sú však ani 
celkom triezvi. Začnú piť, hneď ako sa zídu, niekedy o 10.00 alebo 11.00 hod. 
Dopoludnia pijú, dokedy im stačia prostriedky. Príležitostne príde niekedy do 
spolku trochu viac peňazí, aby si mohli dovoliť niečo silnejšieho. Býva to oby-
čajne z ukradnutej peňaženky alebo z vymámených peňazí, ktoré dostali mladšie 
deti na obed. Takáto 'príležitosť' viedla už veľakrát aj v našom okolí k tragédii." 
Keď sme sa vrátili do Strediska, vzal som svojich pracovníkov znova do 
kaplnky a porozprával som im históriu Martina Ilenského. 
Martin bol starší stredoškolák, ktorýsi privyrábal čiastočným úväzkom, aby 
mohol podporovať svoju invalidnú matku. Raz, keď práve nemal smenu, šiel na 
"vodka-party" do domu hrôzy jedného zo svojich kamarátov. Boli tam samí 
mladí, šesť chlapcov a štyri dievčatá. Po hodine pitia a rock'n'rollu sa vodka 
minula. Chlapci usporiadali zbierku na pivo. Martin však odmietol prispieť. 
Nasledoval boj. Z náprsného vrecka jedného chlapca vyletel dlhý nemecký nôž, 
stačilo jedno rýchle bodnutie - a Martin Ilenský ležal mŕtvy na dlážke. 
"Tak teda..." Vedel som, že to, čo som chcel teraz povedať, môže vyviesť z 
miery niektorých z pracovníkov, ktorí sem prišli priamo zo seminára. Oprel som 
sa, ruky som si zložil za hlavu: 
"Dajme tomu, žeby ste mali možnosť prehovoriť s Martinom Ilenským niekde 
na rohu. Rozumiete: ak pôjde na tú party, je jeho údelom smrť. Čo mu poviete 
zo všetkého najskôr?" 
"Povedal by som mu, že Ježiš zachraňuje," zašepkal jeden chlapec. 
"Toho som sa práve obával." 
Mladé páry očí zmätene pozreli. 
"Musíme byť veľmi opatrní, aby sme sa nestali papagájmi," vysvetľoval som. 
"Snažím sa dávať si dobrý pozor na náboženské frázy. Použijem ich na ulici len 
vtedy, ak sa predtým pomodlím, aby tie slová mali tú istú moc, ako keď som ich 
vyslovil po prvýkrát." 
"Čo tým vlastne myslíte, ak niekomu poviete, že Ježiš zachraňuje?" pýtal som sa 



ďalej. 
Samozrejme, že chlapci a dievčatá, ktorí sedeli predo 
mnou, poznali správnu odpoveď na túto otázku. Neopakovali pritom len známe 
slová, ale hovorili o niečom, čo sami osobne prežili. 
Jedno z dievčat nahlas povedalo: "Znamená to, že si znovuzrodený." 
Stále sa im tieto obvyklé slová zdali vhodné. Nemajú však taký svieži zvuk, aký 
potrebujeme, ak chceme, aby sa dotkli trebárs Martina Ilenského predtým, než 
ho zabijú. 
"Čo sa s tebou vlastne stalo, keď si sa znovuzrodila?" spýtal som sa tejto 
dievčiny. 
Chvíľu váhala s odpoveďou. Potom hlasom, ktorý upútal pozornosť všetkých 
prítomných, rozprávala o zmene, ktorá sa jedného dňa stala v jej živote. 
Hovorila o tom, aká bola osamelá, stále v strachu a ako sa jej zdalo, že jej život 
nemá žiadny cieľ. 
"Počula som síce o Kristovi, ale to meno bolo pre mňa len slovom. Potom mi 
jeden priateľ povedal, že Kristus môže odo mňa vziať všetku samotu i strach. Šli 
sme spolu na zhromaždenie. Kazateľ ma vyzval dopredu a ja som poslúchla. 
Pred všetkými som tam pokľakla a prosila Krista, ktorý bol doposiaľ pre mňa 
len obyčajným slovom, aby urobil v mojom živote zmenu. Od tej chvíle bolo 
všetko iné. Som skutočne nová bytosť a myslím, že je to to, čomu sa hovorí 
znovuzrodenie." 
"Samota sa stratila?" 
"Áno, úplne." 
"Aj tvoj strach?" 
"Aj ten." 
"A Kristus je teraz pre teba viac než obyčajné slovo?" 
"Iste. Obyčajné slovo nemôže nič zmeniť." 
V miestnosti bolo ticho. 
"A tak obyčajné prázdne slová by nemohli zmeniť ani život Martina Ilenského," 
dodal som. "Myslite na toho chlapca, keď pôjdete zajtra do ulíc." 
Koncom leta 1961 pracovalo Stredisko naplno. Každý deň aj v pondelky, keď 
bolo voľno, boli naši pracovníci v uliciach Brooklynu, Harlemu i Bronxu a 
hľadali mladých, ktorí by ich mohli potrebovať. Chodili do nemocníc i väzení, 
do škôl i súdnych siení. Mali pouličné zhromaždenia v Greenwich Village, 
Coney Island i Central Parku. V priebehu 
ich práce sa prúd mladých, ktorí prechádzali naším Strediskom, zmenil z malého 
potôčika na záplavu. Počas prvého mesiaca ich činnosti bolo zachránených viac 



ako 500 chlapcov a dievčat - ak môžem použiť tieto slová v ich pravom zmysle. 
Päťsto chlapcov a dievčat bolo uchvátených posolstvom Ducha. Ich životy sa 
radikálne zmenili. Opustili gangy, hľadali si zamestnanie, začali navštevovať 
pravidelne zhromaždenia. 
Z týchto päťsto prišlo asi sto do Strediska pre zvláštnu starostlivosť; z tých sto 
ľudí zostala len hŕstka v takej tiesni, že potrebovali v Stredisku aj ubytovanie, 
aby tam čerpali priamo z jeho atmosféry lásky. 
Jedným z prvých, ktorý spoznal uzdravenie svojej osobnosti v Stredisku, bol 
George. Bol to pekný, asi devätnásťročný chlapec bez domova. Rodičia ho 
odtiaľ vyhodili, lebo boli zhnusení jeho vzťahom k starším ženám. Tento mladík 
sa totiž neustále zaplietal so ženami najmenej dvojnásobného veku. Mal jedinú 
metódu: nadviazal známosť so staršou osamelou ženou, narozprával jej o 
svojom ťažkom osude, získal jej súcit a prosil o ďalšiu schôdzku - "len tak si 
pohovoriť, robí mi to veľmi dobre." 
Tieto rozhovory sa neskôr vyvíjali do hlbších vzťahov a George mal onedlho 
novú priateľku. Presťahoval sa k nej do bytu a ona sa potom o neho starala ako o 
syna. Povolaním bol klenotník. Len čo si získal prístup do ženinho bytu, 
zaviedol skôr či neskôr rozhovor na jej šperky a ponúkol sa, že ich vezme do 
priateľovej dielne opraviť. V skutočnosti však zamieril k najbližšiemu 
priekupníkovi kradnutého tovaru. 
Pre zdatného a zdravého muža bol tento život dosť úbohý. Raz sa však všetko 
zmenilo. George sa dostal na naše pouličné zhromaždenie. Napriek tomu, že s 
ním vtedy nikto nehovoril, objavil sa o niekoľko dní v Stredisku sám. Prišiel len 
tak "pre zábavu". Hneď ako prešiel dverami, pocítil neobyčajnú atmosféru. 
Zazrel ho Howard Culver, jeden z našich pracovníkov, a dal sa s ním do reči. 
Kým prešlo dopoludnie, rozhodol sa George začať nový život. Modlil sa, aby sa 
s ním stala zmena, a ona skutočne prišla - tým zázračným spôsobom, na ktorý 
sme si stále nevedeli zvyknúť. 
"Bolo to, ako keby mi náhle spadol zo srdca obrovský balvan," rozprával neskôr. 
Tou zmenou bol tak rozrušený, 
že o nej hovoril znovu a znovu. Stále sa tým zaoberal a vracal sa ku každučkej 
podrobnosti. Neskôr však začal spoznávať, že musí nahradiť všetko, čo kedy 
ukradol. Dostal dobré zamestnanie, lebo bol šikovným mladíkom. Každučký ha-
lier, ktorý bol nad jeho najnutnejšiu životnú potrebu, šiel na tento dlh. Až všetko 
splatí, chce ísť do kazateľskej služby. 
Ako leto ubiehalo a Strediskom prechádzalo viac a viac chlapcov, objavil sa 
pred nami morálny problém: všetci z týchto chlapcov porušili zákon, každý 
nejako inak. Čo s tým však urobíme? 
Nie je to jednoduché. Bolo by to ľahké trebárs pre chlapca, ktorý sa stal natoľko 
silný vo viere, že by mohol pokojne podstúpiť trest väzenia. Stať sa silným však 



vyžaduje obyčajne nejaký čas. Treba prekonať mnoho kríz, prestať mnohé 
"obdobia sucha", veľa sa naučiť z umenia byť kresťanom. Keby sa taký chlapec 
priznal polícii príliš skoro a šiel by do väzenia, nebolo by tu nebezpečenstvo, že 
bude znovu stratený? Na druhej strane však porušil zákon a bude ho to duchovne 
zdržiavať, ak bude v sebe vinu prechovávať. Pomaly som spoznával, že neplatí 
pre každý prípad rovnaká odpoveď. Často som v rozpakoch, čo poradiť. 
Napríklad Pedro. Žil v Stredisku niekoľko dní a potom sa prišiel posťažovať: 
"Nemôžem jesť, nemôžem spať - nemôžem vôbec zaspať." 
"Prečo, Pedro?" 
"Cítim ťažobu všetkých svojich zločinov. Sedí mi to na pleciach a musím ísť na 
políciu a všetko priznať." 
Chvíľu som ho počúval a potom som prišiel k záveru, že sa bude naozaj musieť 
polícii priznať...raz. Pedro mi neporozprával, čo všetko urobil, pretože mal 
veľké problémy s angličtinou a ja som zasa vedel veľmi málo po španielsky. Bol 
ale rozrušený, zmätený a domnieval sa, že priznanie na polícii je nevyhnutné. 
Jediným problémom bolo, kedy. Trest väzenia ho však isto vráti na starú cestu. 
Doporučil som mu, aby sa rozhodol trochu počkať. Pedro však nechcel. 
Spojil som sa teda so starým priateľom, Vincentom Ortezom, aby šiel s nami 
ako tlmočník. Vzali sme Pedra na policajnú stanicu. Keď sme tam prišli, sedel 
dozorca pri svojom stole a desiatoval. Pozrel na nás a spýtal sa: "Čo je?" 
Povedal som mu: "Som reverend Wilkerson, riaditeľ Strediska evanjelizácie 
mladých. Mám tu mladého chlapca, ktorý bol členom Drakov a má niečo na 
srdci, čo by rád vyznal." 
Seržant sa na mňa pozrel kamenným pohľadom, zobral ma bokom a spýtal sa: 
"Reverend, nie je to náhodou cvok?" 
"Vôbec nie," odpovedal som. 
"Viete, prichádzajú sem často ľudia, aby sa priznali k niečomu, čo nikdy 
neurobili. Ale ak si myslíte, že to má v hlave v poriadku, choďte s ním hore k 
detektívom." 
Tak sme išli hore a čakali. Pedro vyzeral celkom pokojne. O chvíľočku prišiel 
jeden vyšetrovateľa najskôr sa spýtal, či som nenútil Pedra k tomu, aby sem šiel. 
"Nie. Je tu z vlastnej vôle." 
"Uvedomujete si, že môže ísť do väzenia?" 
Poprosil som Vincenta, aby to Pedrovi preložil. Chlapec prikývol. Áno, rozumie. 
Detektív vytiahol žltý papier, oblizol ceruzku a posadil sa. Bol veľmi milý a 
veľmi dojatý. 
"Tak, Pedro, môžeš začať. Čo máš na srdci?" 



Pedro prostredníctvom Vincenta Orteza spustil: 
"Pamätáte sa na to pobodanie..." a pokračoval v rozprávaní o útoku nožom, 
ktorý sa stal pred dvoma mesiacmi v Central Parku. Detektív odložil ceruzku a 
šiel zavolať kolegu. Obaja sa na tú udalosť dobre pamätali a ich záujem značne 
vzrástol. 
Pedro podrobne opísal, ako k tomu vlastne došlo. Užíval vtedy narkotiká a 
potreboval nevyhnutne svoju dávku. Bol ešte s dvoma ďalšími chlapcami. 
Uvideli osamelého mladého človeka na lavičke, obkľúčili ho, olúpili a vrazili 
mu potom nôž do brucha. 
Pedro pokračoval a priznal ešte dve lúpeže. Vyšetrujúci úradníci si ho tam 
nechali od šiestej do dvanástej hodiny, skúmali, znovu overovali fakty. Našli 
chlapca, ktorý bol prepadnutý; ten však mal sám záznamy na polícii, a preto 
vyšetrovanie nežiadal. Nechcel byť do ničoho zaťahovaný. Aj majiteľ 
obchodíka, ktorý Pedro dvakrát vylúpil, postih nežiadal. 
"Poznám to miesto," povedal Vincent Ortez, "a myslím, že tam robia stávky na 
čierno, a preto nechcú byť do ničoho zavlečení." 
Nakoniec polícia nemala nikoho, kto by žiadal vyšetrovanie. Mohli Pedra 
prepustiť, a tak sa vrátil do Strediska, do našej starostlivosti. 
Na druhý deň ráno bol na nohách oveľa skôr než ktokoľvek iný. Svojím spevom 
prebudil celý dom. Spieval z plných pľúc, každého zdravil v takej nálade, že 
sme ho nemohli karhať. Z Pedra sa stal iný človek. Srdce mal naplnené 
naozajstnou radosťou. 
Nie všetci naši chlapci to takto dramaticky prežívali. Väčšina chlapcov, ktorí 
prišli k nám do Strediska a našli tam svoj domov, sú len obyčajné, osamelé deti. 
Nikdy v živote nemali vlastne o nič záujem. Vo vlastných domovoch im chýbal 
pocit, že sú tam vítaní, pretože tam naozaj vítaní neboli. Dostávali sa do 
ťažkostí, ktoré však boli často len celkom malicherné. 
Mali sme napríklad jedného obdivuhodného chlapca, ktorý považoval Stredisko 
za svoj skutočný domov. Bol to celkom obyčajný chlapec, volal sa Lucky. 
Mal široký úsmev, iskry v očiach, ale stále sa nemohol akosi usadiť. V 
jedenástich rokoch začal chodiť poza školu a behať po celom Brooklyne s 
gangom Panovníkov. Jeho obľúbeným športom bolo rozbiť okno policajného 
auta a utiecť. Smelými skokmi behal po strechách domov a nejeden strážnik sa 
pri jeho naháňaní poriadne zadýchal. Keď sa mu nejaký skok nevydaril, iba sa 
smial a v poslednej chvíli sa zachytil trebárs požiarneho rebríka. 
Potom začal chodiť s Drakmi, a keď mal pätnásť rokov, zvolili si ho za vodcu. 
Svoj úrad vykonával však len krátko, pretože sa onedlho ocitol vo väzení: zbil 
svojho triedneho učiteľa. Pustili ho o šesť mesiacov, ale ani potom nebol 
schopný zapustiť korene. Chodil do pekárskej školy, ale neznášal sa tam s 



učiteľmi. Prešijsl do kuchárskej školy, ale ani tam sa neznášal s učiteľmi. Šiel sa 
učiť za mäsiara a aj tentoraz bol pre spor s učiteľmi zo školy vyhodený. 
Naše Stredisko bolo jediným miestom na svete, kde Lucky strávil noc z vlastnej 
vôle. V okamihu, keď vošiel do našich dverí, mal pocit, že je doma. Sám potom 
vítaval novoprichádzajúcich svojím širokým úsmevom a hovorieval im: 
"Páči sa mi tu najmä to, že tu nikoho nezaujíma vaša rasa alebo národnosť. 
Pozrite, sú tu chlapci bieli a farební, a všetci sú tu zjednotení v Bohu." 
Lucky mal úžasne hlbokú duchovnú skúsenosť. Pocit vrúcnosti a priateľského 
zaobchádzania si spojil s naším Strediskom tak silno, že nás stálo veľa námahy, 
kým sme ho pohli k tomu, aby premýšľal, čo bude ďalej robiť. Nechcel robiť nič 
iného, než zostať tu a pomáhať nám. Tak sme ho teda nechali. Lucky je náš 
veľmi spoľahlivý údržbár. Svojich desať dolárov týždenne si zaslúži viac ako 
poctivo. Raz, keď bude vhodný čas, aj Lucky sa odsťahuje ako ostatní chlapci. 



17. Svetlo je silnejšie než temnoty 

AJ KEĎ TEPLOMER v našej predsieni ukazoval v letnej horúčave stále vyššiu 
teplotu, život v Stredisku sa ustálil na akomsi pravidelnom stereotype. Dvadsať 
pracovníkov malo čo robiť od skorého rána do neskorej noci. Denný rozvrh bol 
takýto: 
 
Budíček                                          7:00 
 
Raňajky                                      7:30 
Upratovanie 
Osobné stíšenie                          do 9:30 
Zhromaždenie v kaplnke           od 9:30 do 11:30 
 
Obed                                          12:00 
Umývanie riadu 
Modlitby 
Práca na ulici                              od 14:00 do 18:00 
 
Večera - strava z balíčkov, 
ktorú sme zjedli priamo na ulici  od 18:00 do 18:30 
Pokračovanie v práci na ulici     do 19:30 
Návrat do Strediska, 
 
večerná pobožnosť                      do 24:00 
Večierka 
 
Práca s riadením Strediska rýchle prerástla možnosti jediného človeka. Počas 
niekoľkých mesiacov sme preto vybudovali tím odborníkov, ktorý potom riadil 
Stredisko oveľa lepšie, ako by som to zvládol sám. Napríklad Howard Culver sa 
stal naším správcom. Dozeral na dodržiavanie poriadku. Nemal však jednoduchú 
úlohu - na starosti mal dvadsať mladých, živých kolegov a neustále sa meniaci 
počet členov gangov. Jeho žena Barbara bola pre nás darom nebies. Bola to 



diplomovaná sestra a jej prítomnosť bola neoceniteľná pri podvyživenej mládeži 
a zvlášť pri narkomanoch, ktorých telo prechádza pri odvykacej procedúre 
doslova peklom. 
Pre jedného člena nášho tímu som mal v srdci zvláštne miesto - a je to myslím 
pochopiteľné. Nicky. Aký to bol pre mňa deň, keď raz placho prešiel dverami 
Strediska, ruka v ruke s krásnym dievčaťom. Ticho povedal: "Dávid, rád by som 
ťa zoznámil so svojou ženou - Glória." 
Nicky a Glória sa zoznámili na západnom pobreží, kde boli obaja v biblickej 
škole. Vybehol som ich privítať, stisol som Nickymu ruku, tľapol ho po chrbte a 
uvítal Glóriu tak priateľsky, že bola z toho trochu v rozpakoch. 
Všetci traja sme sa posadili u mňa v kancelárii a spomínali. Takmer som 
nemohol uveriť, že toto je ten istý chlapec, ktorý ma presne pred tromi rokmi 
chcel zabiť. Keď som sa s ním stretol po prvýkrát, videl sa mi ako beznádejný 
prípad. A teraz je tu, nový človek, diplomovaný kazateľ, rozvíjajúci plány do 
budúcnosti. 
"Rád by som pracoval nielen s mladými, ale aj s ich rodičmi," hovoril mi. "Aký 
má význam pomáhať chlapcovi, ktorý sa potom musí vrátiť do biednych 
rodinných pomerov?" 
Malo to zmysel, naozajstný zmysel. Glória mala nápad, ktorý znel ako krásna 
hudba. Aj ona by chcela pracovať v Stredisku. Mala rada deti a jej pole 
pôsobnosti by bolo v Malom národe. Nicky jej rozprával o týchto osem, deväť či 
desaťročných, ktorí vegetujú na periférii gangov. Glória si myslí, že lepšie by 
bolo preniknúť k nim skôr, než ich neskôr ťahať z vážnych problémov. 
Náš trvalý štáb stále narastal. Vrhli sme sa na problémy mládeže z ulice zo 
všetkých strán. Sám som pracoval s chlapcami, Nicky s rodičmi. Glória s deťmi. 
Bola tu však jedna veľká medzera. Nemali sme nikoho, kto by pracoval iba s 
mladými dievčatami, ktoré patria k "Debs1". 
Kto je vlastne Deb? Aký je jej pomer ku gangu? 
V poslednej dobe hrajú dievčatá v organizácii gangov stále dôležitejšiu úlohu. 
Združujú sa a vytvárajú pridružené skupiny gangov chlapčenských. Často od ich 
mena odvodzujú svoj vlastný názov, napríklad Dráči - Dračice. 
Onedlho som spoznal, že dievčatá sú na uliciach vždy zdrojom ťažkostí. Viem o 
jednej bitke, ktorá sa začala len preto, že Deb istého,gangu sa sťažovala, že 
nejaký chlapec z rivalského gangu ju obťažoval. Neskôr však priznala, že 
klamala. Všetko si vymyslela len preto, aby bol boj. Urobila to jednoducho len 
tak pre zábavu. 
Deb býva len zriedka panna. "Manželstvo vyšlo z módy, kazateľ," hovorili mi so 
                                                      
1 Deb -skr. z "debutant", mladé dievča, uvedené do spoločnosti, neskôr slang. výraz pre dievčatá v 
gangoch.  



smiechom. Nemalo zmysel k nim hovoriť. Drzo mi robili neslušné návrhy. 
Potrebujeme dievča, ktoré by bolo natoľko atraktívne, aby si získalo ich rešpekt, 
a ktoré by bolo natoľko pevné vo viere, že by s ňou nepohlo ich podpichovanie a 
smiech. 
Nakoniec sme ju našli. Raz večer som Gwen oznámil: 
"Už máme tú pravú silu pre prácu s dievčatami." 
"Perfektné," odpovedala. "Dúfam, že je pekná. Musí byť pekná pre túto prácu. 
Nikdy by som si nepomyslela, že budem sama svojho manžela nabádať k tomu, 
aby zháňal za svoje spolupracovníčky pekné dievčatá." 
"Je pekná," odpovedal som. "Volá sa Linda Mensnerová a je z farmy v lowa. 
Dúfam len, že ju tieto mestské dievčatá neodstrašia." 
Linda nemala ľahkú úlohu. Úvodnú lekciu k práci s dievčatami dostala hneď v 
prvý sobotňajší večer v Stredisku. Neskoro popoludní prišlo päť dievčat s 
prosbou, či by si ho mohli poobzerať. Linda by ich s radosťou previedla, ale ja 
som z nich cítil alkohol a pokúsil som sa preto ich návštevu odložiť. 
"O pol ôsmej tu máme verejnú pobožnosť. Prídte teda potom a budete vítané." 
Prišli o pol ôsmej a priviedli so sebou ešte skupinku chlapcov. 
"Čo budeme robiť, Dávid?" opýtala sa Linda. "Sú úplne opité!" 
"Najskôr ich rozdelíme. Chlapci na jednu stranu, dievčatá na druhú." 
Veľmi to nepomohlo. Dievčatá sa chichotali, posmievali, praskali bubliny zo 
žuvačiek, vstávali a prechádzali sa sem a tam. Uprostred mojej tôzne začali na 
mňa pokrikovať. 
Skončil som a požiadal o dievčenské trio, v ktorom spievala aj Linda. Pre hluk 
však nemohli ani začať. 
Nakoniec sme sa prestali snažiť udržať chod normálneho zhromaždenia a 
namiesto toho sme venovali pozornosť jednotlivým chlapcom a dievčatá m. 
Niektoré z nich sa teraz zdvihli a vyrazili k dverám. Pritom nie raz, ale najmenej 
dvakrát za sebou s nimi poriadne buchli. Jedna z tých, ktoré zostali, šla za 
ostatnými a hovorila im: "Neverte z toho všetkého ani slovo!" 
V ten večer vyhrali dievčatá. Večer skončil predčasne a bez viditeľných 
výsledkov. To bolo Lindino zoznámenie s budúcimi priateľkami. Na dovŕšenie 
všetkého sme sa neskôr dozvedeli, že v tú istú noc bola na Druhej južnej ulici 
spáchaná vražda. 
"Jeto beznádejné, Dávid," hovorila mi Linda na druhý deň ráno. "Neviem, ako 
budem môcť pracovať s dievčatami tak tvrdého srdca." 
"Kým sa vzdáš, počkaj, až uvidíš, ako vie pôsobiť Duch Svätý." 
Hneď nasledujúci utorok Linda okúsila, aké zmeny sa môžu udiať. Neskôr mi 



ukázala, čo písala domov rodičom. 
"Každučká minúta je tu plná vzrušenia a nových dobrodružstiev. V utorok sa 
celý gang chlapcov a dievčat vrátil. Chceli sme, aby prišli inokedy, dievčatá 
však prosili, aby mohli zostať na pobožnosť. Sľúbili, že sa nebudú smiať a že 
budú dobré. Tak sme ich teda vpustili. Počas zhromaždenia sme spievali "Ježiš 
láme všetky putá". Dávid sa potom pýtal, či by niekto z prítomných nechcel, aby 
Boh zlomil aj jeho okovy. Ozvala sa jedna štrnásťročná dievčina, že by chcela, 
aby sa nemusela každý večer opíjať. Iná si vyhrnula rukáv a spýtala sa, či by ju 
Boh mohol tohto zbaviť - a ukázala na rad vpichov po heroínových injekciách." 
Od tej doby vyhľadávali dievčatá z gangov Lindu samé. Trebárs Elaine prišla za 
Lindou s obvyklým problémom všetkých Deb. Povedala jej, že si otrávila život 
nenávisťou. 
Elaine som poznal. Bolo to dievča naozaj tvrdého srdca. Mohli ste priamo cítiť 
nenávisť, ktorá z nej sálala. Bola disciplinárnym problémom v škole i doma. 
Keď jej povedali, aby si sadla, zostala štát Ak mala stáť, rozhodne si sadla. Keď 
mala zostať vo vnútri, utiekla von, a keď jej povedali, aby šla z domu von, nič ju 
nemohlo prinútiť opustiť miestnosť. Jej rodičia sa vzdali a vždy sa im nejako 
podarilo prehovoriť rôznych príbuzných, aby si ju vzali ku sebe na nejaký čas. 
V jedno popoludnie prišla Elaine za Lindou. Sedeli spolu v kuchyni, chlipkali 
malinovku a rozprávali sa. Najprv povedala Elaine Linde, že veľa pije. Potom sa 
jej zdôverila, že chodí na divoké party; neviazane začínali a boli stále horšie. 
Povedala jej, že pred nejakým časom začala so sexuálnym životom a teraz je pre 
ňu len hlúpou rutinou. Potom začala plakať. Keď vzhliadla, pokračovala v 
slzách: "Linda... vieš, že nikdy som nedokázala oklamať samu seba? Keď som si 
ľahla do postele s chlapcom, ktorého som vôbec nepoznala, v srdci som cítila, že 
nerobím správne. Už nechcem ďalej nenávidieť samu seba. Môžeš mi pomôcť?" 
Onedlho začala Elaine navštevovať pravidelne naše zhromaždenia gangov, ktoré 
sa konali každú stredu večer. Na našu výzvu vstala a porozprávala, čo sa stalo s 
jej nenávisťou. Výraz jej tváre bol svieži, priamy a slobodný, taký ako Lindin. 
Stále spievala alebo sa smiala. Začala sem privádzať svoje sesternice a 
priateľky. Nechala pitie i partiu. 
Linda mi povedala: "Vieš, prečo s tým prestala? Povedala, že sa jednoducho 
nebude dalej trápiť, pretože môže robiť oveľa zaujímavejšie veci." 
Prípad Elaine nebol ojedinelý. Denno-denne sme sa presviedčali, že dievčatá 
ako Elaine, boli získavané zvláštnym prístupom lásky. Nezabudnem na deň, keď 
Elaine spoznala tú skutočnú lásku, ktorá vykupuje: 
"Konečne som na to prišla, kazateľ, že Kristova láska je láska, ktorá nie je 
viazaná žiadnymi podmienkami." 
Mala pravdu, Kristova láska je láska bez hraníc. Láska, ktorá nežiada odplatu. Je 
to láska, ktorá chce pre týchto chlapcov a dievčatá len to najlepšie. To je tá 



vykupujúca moc. 
V jednom zo svojich listov domov Linda písala, že jej život je v neustálom 
nebezpečenstve. To nebolo preháňanie. Na ochranu svojich ľudí robíme všetko, 
čo môžeme. Máme trebárs pravidlo, že prácu na ulici smie robiť len skupinka 
dvoch či troch ľudí. Dievčatá nesmú na ulici oslovovať chlapcov alebo naopak. 
Máme aj také pravidlo, že sa naši pracovníci musia vždy v určitých intervaloch 
schádzať, najmä ak pracujú v noci. Napriek tomu zostáva skutočnosťou, že naši 
mladí študenti chodia na miesta, kam aj ozbrojení strážcovia zákona idú len vo 
dvojici kvôli vzájomnej ochrane. Veľa mladých v horších štvrtiach mesta nosí 
tajne zbrane. Ak má v sebe taký chlapec vyššiu dávku heroínu, bez váhania 
svojím nožom zaútočí, trebárs len tak pre zábavu. Oveľa väčším problémom 
býva žiarlivosť, ak je výsledkom našej práce popretŕhanie nejakých doterajších 
zväzkov. 
V jeden večer zostala Linda so svojou partnerkou Kay vonku dlhšie než 
obyčajne. Bolo už skoro dvanásť. Večerné zhromaždenie skončilo a dievčatá už 
mali ísť spať. Bola dusná letná noc. Ich záujem o prácu bol však taký, že zostali 
do noci hore a modlili sa, aby ich Duch Svätý viedol k dievčatám, ktoré 
naliehavo potrebujú ich pomoc. Dostali sa k jednej cukrární, nazreli dovnútra a 
uvideli tam štyri dievčatá, ako počúvajú rock'n'roll a pijú Coca-colu. Vošli teda 
dovnútra a začali sa s nimi rozprávať. Pri jednej z tých úžasne rýchlych zmien, 
na ktoré sme si viac a viac privykali, začala jedna zo štyroch dievčat náhle 
plakať. 
"Pocite," povedala druhá, "ideme von. Nechcem, aby to tu ten vidriduch počul," 
a ukázala pritom na majiteľa obchodu. Vyšli teda všetky von do hlbokej noci. 
Rozhovor takmer ešte ani nezačal a všetky štyri plakali ako malé deti. 
Okolo prešli dvaja mladíci. 
"O čo ide?" pýtali sa. 
Dievčatá im povedali, aby zmizli. Nechceli s nimi vôbec hovoriť. Toto vzbudilo 
zvedavosť chlapcov viac než slzy a naliehali: 
"O čo sa tu pokúšate? Chcete nám vziať naše dievčatá?" pýtali sa Lindy. 
Jeden z nich zmenil taktiku a začal Lindu podpichovať: 
"Poď so mnou tamto do parku, maličká, niečo ti ukážem!" Druhý sa pridal a 
obaja začali robiť Linde a Kay celý rad návrhov, ktoré ich uviedli do rozpakov a 
zmätku. Mali však dobrú obranu. Linda sa otočila, pozrela sa iniciátorovi priamo 
do očí a pomaly povedala: 
"Boh ti žehnaj!" 
Chlapcovi sa predĺžila tvár. Linda sa potom otočila a potom jeden z nich 
povedal: 



"Dočerta! Poďme preč od týchto cvokov!" 
Linda s Kay potom mohli pokojne rozprávať s dievčatami ďalej. Po chvíli si 
však všimli, že zo všetkých strán k nim pomaly mieri celý zástup chlapcov. 
"Radšej zmiznite," šepla jedna. 
Linda s Kay sa zomkli ešte bližšie k sebe, ale v rozhovore pokračovali. Potom sa 
náhle ozval hlučný smiech a krik. Dievčatá boli obkľúčené hulákajúcimi 
chlapcami. Vopchali sa medzi ne a oddelili Lindu s Kay od ostatných štyroch. 
"Vieš, maličká, že mi piješ krv?" povedal vodca chlapcov Linde. "Vykladáš tu 
našim dievčatám náboženstvo a berieš nám ich!" 
Znovu začali reči na sexuálnu tému. Linda s Kay si vypočuli niečo, čo ešte 
nikdy nepočuli. Jeden z chlapcov držal v ruke zakrivený nôž, ktorý zažiaril 
nocou ako polmesiac. Bez varovania vyrazil na Lindu. Tá ešte stačila trochu 
odskočiť. Nôž prešiel šatami, vytrhol kus látky, ale jej tela sa nedotkol. 
Linda sa k tomuto chlapcovi obrátila - hľadal ešte rovnováhu. Znovu povedala 
tie slová, ktoré jej pomohli aj predtým. Jej hlas bol tichý, plný vrúcnosti: 
"Boh ti žehnaj!" 
Potom vzala Kay za ruku. "Príďte zajtra za nami do Strediska, Clinton Avenue 
416. Budeme vás čakať." 
Pomaly prešli na druhú stranu ulice. 
Najprv ich chlapci za stáleho pokrikovania nasledovali. Potom z nejakých 
neznámych dôvodov skríkol ich vodca, aby prestali. 
"Poďte," povedal im, "zabudnime na to. Nestojím o to ich bláznenie!" 
Linda s Kay sa vrátili do Strediska a celé sa triasli. V nasledujúci deň však 
pokračovali v rozhovore s tými štyrmi dievčatami a ďalšiu noc už boli znovu na 
ulici. 
"Mám radosť Larry, že tvoja noha sa uzdravuje," písala Linda domov v jednom 
zo svojich obvyklých listov. "Mám toho veľa na srdci, čo by som ti rada 
porozprávala. Tu môžeš naozaj cítiť skutočnú prítomnosť diabla. Viem, že môj 
život je v nebezpečenstve. Mám len jednu túžbu... zhorieť pre Boha." 



18. Problémy, z ktorých sa krúti hlava 

ZNOVU A ZNOVU ma prekvapovalo, ako naši mladí spolupracovníci mali 
naozajstnú túžbu "zhorieť pre Pána" a pritom sa z nich vôbec nestali upäté, 
zamračené osoby. Nebolo mi celkom jasné, prečo je to tak. Možno práve preto 
sa Stredisko stalo tým. Čo sme si toľko priali: domovom. Plným lásky, 
podriadeným duchovnej kázni a pritom slobodným. V takejto atmosfére je 
voľnosť, ktorá nemôže byť dosť docenená. Nedovoľuje nám byť zviazanými, 
umožňuje nám smiať sa. 
Mám z toho radosť. Nezdá sa mi pravdepodobné, žeby naozajstný Boží dom 
mohol byť chmúrny a jednotvárny. Stredisko nie je miestom pre dlhé tváre. Ak 
nie je práve vankúšová vojna v dievčenskej nocľahárni, či plachtová v 
chlapčenskej, potom bude určite cukor v soľničke. Samé staré známe vtipy. 
Samozrejme, musím sa nad týmto zamračiť, ale zdá sa, že mi nikto nevenuje 
prílišnú pozornosť. Keď idem hore a ako riaditeľ zahrmím, že "to svetlo musí 
byť okamžite zhasnuté...", ozýva sa všade anjelské oddychovanie, ktoré vydrží 
práve tak dlho, aby som mohol v pokoji zísť zasa dolu. Obával by som sa takého 
nedostatku rešpektu, keby sa disciplína nestarala sama o seba. Naši mladí sú 
zamestnaní tak, že pre "domáci cirkus" im veľa energie nezostáva. Po 
niekoľkých minútach všetka psina ustáva a oddychovanie sa stáva skutočným. 
Nanešťastie všetky tieto žarty nie sú obmedzené iba na študentov a teenagerov. 
Krátko po príchode Nickyho a Glórie medzi nás sme začali s akciou, ktorú sme 
nazvali "Ganglift". Zbor Glada Tindingsa má v štáte New York, na farme 
nazvanej "Stratené údolie", svoje rekreačné stredisko. V najväčších letných 
horúčavách sme ich poprosili, či by sme tam mohli vziať pár chlapcov z gangov 
- nech sa nadýchajú trochu skutočne čerstvého vzduchu. Nicky a jeho žena šli s 
nami. Lucky tiež a ešte asi tucet ostatných. 
V jeden piatkový večer sa Nicky a Glória rozhodli, že pred odchodom sa pôjdu 
ešte trochu prejsť po kraji. Lucky s niektorými chlapcami ma zavolal nabok a 
spýtal sa, či sa nepripojím k ich žartu. "Vieš, Nicky ešte nikdy predtým nebol na 
dedine," rozprával Lucky, ktorý sám bol starým mazákom, lebo na dedine už raz 
bol. "Vezmi si teda sviečku a pod s nami do partie!" 
"Čo máte za lubom?" 
"Nič, čo by mohlo komukoľvek ublížiť. Budeme len loviť medvede." 
Vzali sme teda sviečky, zapálili ich a vyrazili tou istou cestou, ktorú šiel 
predtým Nicky s Glóriou. Čoskoro sme ich stretli, ako sa vracajú na ranč. 
"Čo tu robíte?" pýtal sa Nicky. 
"Sme na love," odpovedal Lucky. "Hľadáme medvede. Videli ste ich stopy?" 



Kľakol si na cestičku a držal sviečku tesne pri zemi. Tam v mäkkej pôde bolo 
veľa starých dobytčích stôp. Nicky sa pozrel bližšie a naozaj uvidel tajomné, 
neznáme znaky. Mohli sme priam vidieť, ako mu vstali vlasy na hlave. Pritiahol 
svoju ženu bližšie a požiadal o sviečku. 
Lucky náhle vstal. "Čo je to?" pýtal sa ticho a bojazlivo. Ukázal čosi na cestičke 
- za svitu mesiaca sa to dalo len ťažko rozoznať. Skutočne to vyzeralo ako 
medveď zhrbený v tme. Keby som nevedel, že je to starý, zabudnutý školský 
zvon, rysujúci sa v tajuplnom svetle, dostal by som sám strach. 
Keď sme sa teraz pozreli na Nickyho, videli sme, ako sa krčí so svojou ženou za 
platanom. Ostatní chlapci zbierali kamene a hádzali ich do medveďa. Volali 
pritom na Nickyho, aby nebol bojko a pomohol im. 
Potom nás Nicky všetkých rozosmial. Vystúpil z úkrytu za platanom, ženu držal 
za ruku. "Fuj!" zvolal veľmi nahlas. "Mám predsa vieru. Chcem dôverovať 
Bohu. Verím, že mi pomôže utiecť!" 
S týmito slovami sa Nicky a jeho žena obrátili a utekali k ranču. Zanechali nás 
tam úplne vysilených smiechom. 
Po návrate sme všetci boli zaneprázdnení varením čokolády pre tých dvoch. 
Stálo nás to šesť šálok, kým sme z nich vypudili strach. 
Prekvapilo ma, koľko darov prijalo naše Stredisko v to leto pre kuchyňu. 
Myslím, že Boh videl, ako celé dlhé mesiace sme boli bez kuchárky. Vyskúšali 
sme všetky možné spôsoby, aby sme sa nasýtili, no v jednom sme vždy zlyhali: 
získať kuchárku, ktorá by sa zmocnila našej komory na plný úväzok. Kuchyňa je 
vždy srdcom domova a správna kuchárka si vie vždy poradiť, ako vás 
vystrnadiť, aby svoju prácu mohla stihnúť. A tak ste teda vyhnaní zo srdca 
domu. V Stredisku sa nám však toto nikdy nestalo, pretože sme žiadnu kuchárku 
nezohnali. Dôsledkom toho bol úžasný, napriek tomu však šťastný zmätok. 
Aby sme to mohli dobre pochopiť, musíme najskôr vedieť, odkiaľjedlo vlastne 
prichádzalo. Tak ako všetko ostatné, aj potravu pre Stredisko sme dostávali na 
základe svojich modlitieb. Členovia gangov, ktorí u nás žijú, môžu v tejto 
starosti zohrať veľmi aktívnu úlohu. Za jedlo sa modlíme každý deň a spôsob, 
akým prichádza, je živou lekciou pre chlapcov, kto ríša práve začínajú dozvedať 
niečo o viere. Ľudia nám posielajú šunku, zemiaky, ovocie, zeleninu. Alebo 
pošlú jednoducho peniaze bez presného označenia účelu. Napriek tomu sa nám 
však raz stalo, že mladí ráno vstali, umyli sa, šli dolu na raňajky-a na stole nič. 
Keď som prišiel z domu do kancelárie, Stredisko žilo problémom, že nie je čo 
jesť. 
"Tvoje modlitby tentoraz asi nefungujú, Dávid," povedal mi jeden chlapec z 
gangu. V duchu som odpovedal prosbou: "Pane, daj nám lekciu viery, ktorá by k 
nám prehovorila raz navždy!" a nahlas som dodal: "Urobme pokus. Nemáme 
dnes čo jesť, pravda." Chlapci prikyvovali. "A Biblia hovorí: Chlieb náš 



každodenný daj nám dnes, však." Musel som sa usmiať na reverenda Cuvera, 
ktorý tiež prikyvoval, akoby chcel povedať, že mal chlapca naučiť modlitbu 
Pána. "Tak poďme hneď teraz do kaplnky a budeme sa modliť búd za potravu, 
alebo za peniaze na ňu." 
"Teraz, Dávid?" spýtal sa ma ten istý chlapec. "Dostávam hlad!" 
"Teraz. Koľko je nás tu?" Porozhliadal som sa okolo. Počet ľudí v Stredisku sa 
neustále menil. Tentoraz sa potrebovalo nasýtiť 25 osôb. Strava na ten deň by 
stála 30 až 35 dolárov. 
Všetci súhlasili. Šli sme teda do kaplnky, zatvorili dvere a začali sme sa modliť. 
Jeden mladučký chlapec z gangu prosil: "A keď sme už pri tom. Pane, nemohol 
by si, prosím ta, zariadiť, aby sme nemuseli hladovať počas celého leta?" 
Pozrel som sa na neho trochu znepokojený. Zdalo sa mi to trochu prehnané. 
Musel som ale pripustiť, že keby sme sa nemuseli venovať prosbám o jedlo, 
odbremenilo by nás to pre modlitby za iné veci. 
Jednou zo zvláštností našich modlitieb v Stredisku je, že bývajú trochu hlučné. 
Modlievame sa často nahlas. Táto krásna sloboda ducha desí ľudí, ktorí to 
počujú po prvýkrát. Možno si myslia, že je to nevkusné, neuvedomujú si ale, že 
vyjadrujeme pred Pánom naše ozajstné city. Ak nám o niečo naozaj ide, 
vyjadríme to nielen svojimi ústami, ale aj hlasom. Tohto rána sme boli skutočne 
veľmi znepokojení. Kým sme sa modlili spôsobom, ktorý nemohol nechať 
nikoho na pochybách, akí sme rozrušení, vstúpila do kaplnky celkom cudzia 
osoba. Ani sme nezačuli jej zaklopanie. Keď nakoniec otvorila dvere a uvidela 
všetkých dvadsaťpäť ľudí na kolenách ďakovať Bohu za potravu, ktorú nám 
doposiaľ dával, a aj za tú, ktorú nám pripravuje teraz, možno že svoj vstup 
ľutovala. 
"Prepáčte," povedala jemne. 
"Prepáčte," povedala o niečo hlasnejšie. 
Bola dosť blízko pri mne, začul som ju a vstal. Ostatní pokračovali v 
modlitbách. 
Pani trochu váhala s vysvetlením svojej návštevy. Skôr kládla otázky. Čím viac 
sa dozvedala o našej práci, tým bola nadšenejšia. Povedal som jej o tom, ako 
ráno nebolo nič na jedenie a prečo sa teda teraz modlíme. 
" Kedy ste sa začal i modliť?" 
"Asi pred hodinou." 
"To je naozaj neobyčajne zaujímavé," odpovedala. "Viem toho o vašej práci len 
málo. Pred hodinou som však dostala náhly impulz urobiť niečo, čo je mi úplne 
cudzie. Cítila som, že mám vyprázdniť svoju malú pokladničku a priniesť vám, 
čo v nej je. Teraz už teda viem, prečo." 



Siahla pritom do vrecka a položila na stôl bielu obálku s prianím, aby nám to 
bolo na úžitok. Poďakovala sa za prehliadku Strediska a odišla. V obálke bolo 
niečo vyše 32 dolárov, presná čiastka, za ktorú sme sa mohli v ten deň všetci 
nasýtiť. 
Onen mladý modlitebník bol tiež vypočutý. Do konca toho leta sme už nikdy 
nemali núdzu o jedlo. 
Zháňať peniaze na udržiavanie chodu Strediska bolo stále ťažšie. Keď sa 
priblížil čas návratu našich mladých spolupracovníkov do ich škôl, spočítali 
sme, koľko stála prevádzka za celé leto. Prekvapilo nás, ako veľa to bolo. 
Zaplatiť bolo treba mesačné úroky z hypotéky, účty za elektrinu, potraviny, tlač 
aj dopravu. Boli tu účty za oblečenie pre chlapcov z ulíc, ktorých doterajšie šaty 
sme často museli jednoducho zahodiť. Ďalej účty za opravy a dane. Vyplácali sa 
mzdy: aj tie nepatrné platy našich pracovníkov vyšli na 200 dolárov. Naše 
výdaje boli pravidelne vyššie ako 1 000 dolárov týždenne. Pritom ale obvyklá 
hotovosť v pokladni bývala vždy pod 100 dolárov. Ako rýchlo peniaze 
prichádzali, tak rýchle ich bolo treba hneď použiť. Často som túžil po finančnej 
situácii, ktorá by nám dovolila trochu si vydýchnuť. Vždy som ale znovu videl, 
že Boh si praje, aby sme žili práve takto. Závisieť úplne na Bohu je jednou z 
najnáročnejších požiadaviek viery. Len čo by sme mali v pokladni nejakú 
zásobu, prestali by sme na ňom závisieť z hodiny na hodinu vo svojich 
duchovných aj telesných potrebách. 
Kde vezmeme tých 1 000 dolárov týždenne? 
Veľa zozbierajú sami mladí. Po celej krajine mládež prijala túto výzvu. Pomáha 
ju podporovať: mladí opatrujú deti, kosia trávniky, umývajú autá. Celé stovky 
ich dávajú nabok 50 centov týždenne na pomoc takým, ako sú oni sami. Tieto 
peniaze prichádzajú v drobných, každý halier je požehnaný a ocenený. Potom sú 
tu rôzne cirkvi, ktoré si nás vzali do svojej misijnej opatery. Práve nedávno bola 
u nás na návšteve jedna pani z Floridy. O našom Stredisku niečo čítala, ale o 
všetkej tej biede mesta si urobila predstavu až potom, keď sme ju previedli 
okolo bloku a niečo jej vysvetlili. Videla opité dievča, hneď na to 
pätnásťročného prostitúta. Bol tam chlapec - narkoman. Ďalší bol jednoducho 
len opustený. Keď sa potom vrátila do svojho zboru na Floride, postavila sa pred 
zhromaždenie a rozprávala o tom, čo videla. "Žijem tu v pohodlí, zatiaľ čo tie 
deti tam hladujú po duchovnej pomoci. Čo sa mňa týka, beriem si Stredisko za 
svoju osobnú záležitosť. Dúfam, že sa ku mne pridáte. Každý cent, ktorý môžem 
zohnať, je im dobrý." 
Všetky tieto pramene nemohli však nikdy stačiť na mimoriadne požiadavky, ako 
bolo napríklad zaplatenie budovy. To bola naozaj naša kríza. Ako s krízou sme s 
týmto problémom zaobchádzali a ako taký ho tiež predkladali pred Pána. 
A teraz, keď sme sa konečne rozbehli, bola kríza pred nami. Počas dvoch 



týždňov musí byť zaplatená ďalšia splátka na dom: 15 000 dolárov. Úprimne 
povedané, jednoducho som pred týmto termínom zatvoril oči, aby som ho 
nevidel. Nikdy sme si na túto čiastku nenechali nič bokom. S biedou sme sa 
pretĺkali aj tak. 
28. septembra 1961 bol náš posledný deň. Bolo mi až príliš jasné, že v tento deň 
sa budeme pozerať do tváre tvrdej skutočnosti. 



19. Smrť na splátky 

ČÍM BOLA FINANČNÁ kríza bližšie, tým viac som bol rozhodnutý peniaze 
skutočne zohnať. Stáli sme teraz totiž pred problémami, ktoré boli ešte 
dôležitejšie než tie predchádzajúce. 
Jedného neskorého popoludnia mi zavolala Maria - rada by ma navštívila. 
"Samozrejme, Maria! Máš predsa našu novú adresu." 
Zavolal som Lindu a v krátkosti jej o Márii niečo povedal. "To dievča by si mala 
poznať. Má v sebe obrovský potenciál, ak bude jej energia správne usmernená. 
Je statočná, vyznačuje sa typickou chrabrosťou gangov. Keď sa mala stať 
veliteľkou, musela sa postaviť chrbtom k stene a ostatní ju mohli mlátiť, ako kto 
chcel. Je skvelou organizátorkou a je jej škoda pre gang. Budovala ho tak dlho, 
až kým nemala v ňom 300 členiek. Myslím si ale, že tentokrát neprichádza kvôli 
gangu. Zdá sa mi, že sa vrátila späť k heroínu." 
Potom som Linde ešte rýchlo povedal o Máriinom zápase s drogami. Povedal 
som jej, ako bola zotročená pred štyrmi rokmi, keď som sa s ňou stretol. Ako sa 
pokúšala zbaviť návyku, keď prišla dopredu v aréne sv. Mikuláša. Potom sa 
vydala a všetko sa chvíľu zdalo úplne v poriadku. Maria opustila gang. John 
dostal zamestnanie, prišli na svet aj deti. 
Raz sa však Maria s Johnom pohádala. H ned na to odišla, zohnala si heroín a 
začala si "pichať" znovu. Potom to ešte raz nakrátko nechala. Teraz iste volá 
preto, že je už zasa v tom. 
Ešte sme s Lindou hovorili, keď vošla sekretárka so správou, že Maria čaká 
vonku. Aká tragická zmena sa s ňou stala odvtedy, čo som ju videl posledný raz! 
Keď vošla, obaja sme vstali. Bola to zvláštna reakcia, niečo ako pocit, že je 
potrebné povstať tam, kde je prítomná sama smrť. Maria mala sklené oči, celé 
telo bolo opuchnuté a škvrnité. Vlasy matné a nečesané, z nosa jej tieklo. Topán-
ky rozodraté, obuté naboso. Jej zjav bol odpudzujúci. Najviac nás zarazili jej 
ruky. Namiesto toho, aby pokojne viseli pozdĺž tela, držala ich zdvihnuté, päste 
sa neustále zatvárali, ako keby boli pripravené na boj pri najmenšej provokácii: 
"Kazateľ Wilkerson, nemusím hádam rozprávať, že potrebujem pomoc!" 
"Pod ďalej. Maria," pozval som ju a prisunul stoličku. 
"Sadni si," povedala Linda, "pripravím ti trochu čaju." 
Chudera Linda, nemala ani poňatia, že čajové sedenie bol výraz narkomanov pre 
ópiovú schôdzku. Musela byť prekvapená Máriinou prudkou reakciou: 
"Nie! Nechcem!" 



Posadila sa. 
"Čo deti?" 
"Ktovie." 
"Odišla si od Johna?" 
"Pohádali sme sa." 
Pozrel som na Lindu. "Rozprával som Linde o tebe. Maria. Všetko - to pekné aj 
to škaredé. Bol by som rád, keby ste sa spolu zoznámili. Linda pracuje s 
množstvom dievčat v meste. Vybral som si ju, pretože má pre túto prácu veľké 
porozumenie. Vy už sa spolu dohovoríte." 
Maria a Linda spolu hovorili. Linda potom prišla za mnou do kancelárie s 
obavou, že sa jej asi nepodarilo dosť dobre preniknúť k Márii. "To robia tie 
drogy, Dávid. Aký je to diablom vymyslený jed! Je to smrť na splátky." 
Po niekoľkých dňoch sa to s Máriou ešte zhoršilo. Telefonicky volala Lindu a 
úpenlivo prosila o pomoc. Hovorila, že sa dostáva do veľmi vážnej situácie a 
nevie ako tomu zabrániť. Práve si dala tretiu dávku heroínu. Vypila celú fľašu 
whisky a chystá sa teraz so svojím starým gangom na boj. "Chceme zabiť jedno 
dievča, volá sa Dixie," hovorila Maria. "Musíš prísť a zabrániť nám v tom!" 
Linda s dvomi dievčatami bežala hneď do Manhattanu na 134. ulicu. Vrazili 
priamo do hlavného stanu dievčenského gangu. Boli tam viac ako hodinu. Kým 
však odišli, bol boj odvolaný. 
Keď sa vrátili, povedala mi Linda: "Dávid, je to jednoducho zúfalé. Niečo sa 
musí pre tieto dievčatá urobiť!" Čo to vlastne znamená byť narkomanom? 
Trvalo mi štyri roky, kým som poznal celý ten komplex, skrývajúci sa za slovom 
"narkománia". To, čo nakoniec vyšlo najavo, bolo ohromujúce. 
Podlá posledných úradných odhadov je len v samotnom meste New York viac 
ako 30 000 narkomanov, pričom tieto štatistiky sú založené len na záznamoch o 
tých, ktorí sú v nemocniciach, vo väzniciach alebo v starostlivosti nejakých 
ústavov. Tisíce iných fetujú heroín nosom, alebo si dávajú len podkožné 
injekcie. Tisíce mužov, žien i detí je odsúdených k tomu, čo Linda výstižne 
nazvala "smrť na splátky". 
Medzi narkomanmi je toľko mladistvých, že by mohli osídliť menšie mesto: 
prinajmenšom štyri tisícky. Oveľa významnejšie a hrozivejšie je to, že percento 
mladistvých neustále narastá, napriek tomu, že každoročne celé stovky z tejto 
skupiny vypadnú tak, že dospejú. 
Aby som porozumel, prečo sa narkománia môže natoľko šíriť, musel som 
poznať aké fantastické zisky majú priekupníci omamných drog. V New Yorku je 
najpoužívanejšou drogou heroín, derivát ópia. Jeden kilogram heroínu je možné 
kúpiť v Bejrúte za 3 000 dolárov. Pašovaný, predaný ďalej a na každej zastávke 
zriedený sa potom predáva v uliciach New Yorku za 300 000. V období 



zhoršených dodávok tá istá investícia 3 000 dolárov môže priniesť obratom 
milión. Ktorýkoľvek obchod, ktorý premení 3 000 na milión a k tomu bez dane, 
musí nevyhnutne kvitnúť. Spojte tieto zisky so skutočnosťou, že je prakticky 
nemožné pašovaniu zabrániť, a máte tu výsledky obchodu s omamnými drogami 
v New Yorku. Na prehľadanie jedinej lode je treba dvanásť ľudí, ktorým to trvá 
celý deň. Ročne vchádza do newyorských prístavov 12.500 lodí z cudziny a 
pristáva tam ďalších 18 000 lietadiel. Na dohľad nad týmito dopravnými 
prostriedkami majú americké colné úrady k dispozícii hŕstku 265 mužov. 
Výsledkom je, že človek, ktorý nie je priamo známy ako pašerák, môže prísť do 
mesta a mať pritom niekde v šatách zašitý heroín za milión. 
Ako ale predavači nájdu trh? 
Nedávno novinové titulky oznamovali, že priekupníci kšeftovali priamo pred 
jednou mestskou školou. Pre školské úrady to však žiadna novinka nebola. 
Vedia, že väčšina mladých narkomanov dostala svoju prvú dávku na skúšku v 
bezprostrednej blízkosti školy. Študentom 44. strednej školy v Brooklyne bolo 
nedávno zakázané opúšťať školskú budovu počas obedňajšej prestávky. Úradom 
bolo jasné, že tento "zatrhnutý obed" je pre ochranu detí nevyhnutný; taká silná 
bola ponuka v bezprostrednom okolí. Priekupníci stáli drzo priamo pri školskej 
bráne a príležitostne chodili aj na školský dvor. 
Títo predavači ponúkali svoj tovar na skúšku zadarmo. Jeden z mojich známych 
chlapcov mi rozprával, ako sa to vlastne robí: 
"Vezme ťa k sebe do auta ešte s jedným alebo dvoma spolužiakmi z triedy, ktorí 
už drogy fajčia. Marihuana ti neublíži, hovoria. Poučia ťa, že nespôsobuje 
žiaden návyk. To naozaj nie, ale privedie ťa k iným drogám, ktoré už návyk 
spôsobujú. Predavač sa ťa pokúša prinútiť, aby si si jednu zafajčil. Keď váhaš, tí 
druhí sa začnú smiať, hovoria ti "slaboch", a tak si dáš obyčajne nakoniec 
povedať a jednu cigaretu si vezmeš. Takto som začal aj ja sám." 
Josephova príhoda je typická. Dieťa si potiahne na zadnom sedadle auta 
nejakého predavača. Naučí sa, že dym marihuanovej cigarety nemá vdychovať 
tak ako tabakový. Jednoducho sa len čuchá, kým nespôsobí omámenie. Keď sa 
potom taký chlapec vráti do školy, je zbavený všetkých problémov. Mnohí 
narkomani sú sklamaní, opustení ľudia, obyčajne z rozvrátených rodín. Stačí raz 
skúsiť tento zázračný vynález a chlapec príde na to, aké krásne by bolo byť 
natrvalo šťastným. Zabudne na opitého otca i na túlavú matku. Nerozrušuje ho 
už nedostatok lásky v živote, ani dusivá chudoba, ktorá ho núti spať v jednej 
posteli spolu s dvoma sestrami a v tej istej miestnosti ako jeho rodičia. Na 
všetko jednoducho zabudne. Je voľný a to je veľká vec. 
Na druhý deň je predavač hneď poruke, aby ponúkol ďalšiu vzorku neba. Keď je 
chlapec konečne spracovaný, zoznámi ho so silnejšou drogou: heroínom. Aj tu 
sa postupuje rovnako. Najprv je to darček na skúšku zadarmo, možnože aj po 
druhý raz. Predavač urobí rád túto investíciu, lebo vie, že len pätnásť dní 



sústavného užívania heroínu vedie k trvalému návyku. 
Iba teraz začne tá diabolská časť histórie: 
Za heroín sa platí od troch do pätnástich dolárov za balíček. Je to tenké 
celofánové puzdro s drogou pripravenou na jednu vnútrožilovú injekciu. V čase 
núdze o drogy mi povedalo jedno dvadsaťročné dievča: "Môj návyk ma teraz 
stojí šesťdesiat dolárov denne. Počula som aj o takých, ktorí za svoj návyk 
musia platiť stovky dolárov denne!" 
Podlá môjho pozorovania je typickejšia úhrada asi dvadsaťpäť až tridsať dolárov 
denne. Kde ale môže mladík, ktorý má dvadsaťpäť centov na obed, zohnať 
denne dvadsaťpäť dolárov? 
Najskôr sa dá obyčajne na zločin. Veľkým problémom v New Yorku sa stali 
lúpeže, vreckové krádeže, krádeže v obchodoch, vykrádanie bytov aj áut. Polícia 
tvrdí, že dôvodom sú prevažne drogy. Chlapci dostanú za ukradnutý tovar asi 
tretinu jeho ceny, ak ho predajú priekupníkovi. Aby si pre svoj návyk zaobstarali 
dvadsaťpäť dolárov denne, musia ukradnúť tovar za sedemdesiatpäť dolárov. 
Riaditeľ Ústredia pre omamné drogy v New Yorku, inšpektor Edward Carey 
tvrdí, že drogy majú na svedomí krádeže za dvesto miliónov dolárov ročne len v 
samotnom meste. 
Pre chlapca, ktorý sa stal narkomanom, nieje však krádež najvhodnejším 
riešením. Potrebuje k nej totiž dostatok vtipu, veľa úsilia a je to vždy dosť 
riskantné. Oveľa jednoduchšie je stať sa sám predavačom drog. 
Raz v noci na temnom rohu ulice, mi akýsi chlapec rozprával, ako na to šiel on. 
Volal sa Charles, mal 18 rokov. Už tri roky užíval drogy pravidelne. Keď zistil, 
že ho návyk stojí pätnásť dolárov denne, neskôr dvadsať a potom už dokonca 
dvadsaťpäť, zašiel za svojím dodávateľom a ponúkol sa, že mu pomôže 
predávať. "Čo ťa nemá, chlapče, ak chceš predávať, musíš si sám nájsť 
vlastných zákazníkov!" 
A v tom práve spočíva vlastná podstata neustáleho vzrastu narkománie. Aby 
mohol Charles zaplatiť drogy pre vlastnú spotrebu, nútil ich mladším chlapcom. 
Použil tú istú metódu, akú predtým použili pri ňom. Odporúčal návyk s tým, že 
to "stojí za tých pár mizerných halierov". Vyberal si citlivejších a málo 
priebojných chlapcov. Hovoril im, že sú "slabosi", keď nefajčia marihuanu. 
Nakoniec si vybudoval úspešný obchod pre seba. Do reťaze šíriacej sa 
narkománie sa zapojil nie jeden, ale desať ďalších chlapcov. 
Často som sa pýtal: "Prečo to jednoducho nenecháte?" 
Dajme tomu. Že sa chlapec rozhodneš drogami prestať. 
No čaká ho asi toto: 
Necelé dve hodiny po doznení účinku poslednej dávky, začnú sa objavovať 
abstinenčné príznaky. Najprv príde hlboká túžba po narkotiku. Potom sa chlapec 



začne potit Trasie ho zimnica, zatiaľ čo telesná teplota neustále stúpa. Začne 
zvracať a zvracia celé hodiny. Nervy má napnuté a mučí ho bolesť od hlavy až 
po päty. Má halucinácie a nočné mory sú oveľa horšie, ako si dokáže predstaviť 
notorický alkoholik. 
Tento stav trvá celé tri dni. Ak sa nedostaví pomoc, jednoducho to nevydrží. Aj 
s pomocou má však nádej len 1:9, že sa z návyku dostane. Verejná nemocnica v 
Lexingtone prijíma ročne 3 500 narkomanov. Viac než 600 lekárov a ostatných 
zdravotníkov im pomáha oslobodiť sa od návyku. Napriek tomu súhrnná štúdia 
za 20 rokov v období 1935 -1955 ukázala, že sa ich tam 65%znovu vrátilo. Veľa 
ďalších sa vrátilo k drogám bez toho, aby prišli späť do nemocnice. Dr. Murray 
Diamond, vedúci lekár, hovorí, že nakoniec sa k svojmu návyku vracia 85-90% 
narkomanov. 
Jeden chlapec, ktorý v Lexingtone bol, mi povedal: "Kto raz prepadne drogám, 
viac sa z toho nedostane. Drogu som si zaobstaral behom piatich minút, čo som 
odtiaľ vyšiel." 
Čo sa stane s tými 90%, ktoré sa návyku nemôžu vzdať? Fyzický stav sa zhoršia 
je doprevádzaný veľkými bolesťami. Aj keď Charles nútil drogy mladším 
chlapcom, mal pri sebe úradný vestník newyorskej polície, kde bolo popísané, 
aké účinky majú drogy na organizmus tých, ktorí ich sústavne užívajú. 
Byť chronickým narkomanom, znamená byť jednou z kráčajúcich mŕtvol. 
Takého človeka možno spoznať podľa mnohých príznakov; prejaviť sa môže 
hociktorý. Vypadávajú zuby. Chýba chuť do jedla, trávenie nie je v poriadku. 
Zapáli sa žlčník, oči a koža zožltnú. Niekedy očervenie nosná sliznica. Nosná 
prepážka sa stráca, dýchanie je obtiažne. Percento kyslíka v krvi klesá. Vyvíja sa 
zápal priedušiek a tuberkulóza. 
Strácajú sa dobré povahové rysy a rozvíjajú sa zlé. Dochádza k postihnutiu 
pohlavných orgánov. Žily kolabujú. Na koži sa objavia vredy a abscesy. 
Hlodavá bolesť mučí celé telo. Nervy sú napäté. Myseľ sa zastiera halucináciami 
a záchvatmi strachu, ktoré sa niekedy premenia na úplné 
šialenstvo. Veľmi často sa skoro dostaví smrť. Príliš skoro v porovnaní s 
priemernou dĺžkou ľudského života. V brožúrke amerického Ministerstva 
financií uviedol jeden z vedúcich predstaviteľov, že narkomani umierajú v 
porovnaní s ostatnými ľuďmi takto: tuberkulóza v pomere4:1, zápal pľúc 2:1, 
mozgové krvácanie 3:1 a v širokej palete ostatných chorôb 2:1. Taký je osud 
narkomanov - stanú sa kráčajúcou smrťou. 
Charles vedel, čo ho čaká. Ani trochu ho to však neodradilo. Neodradilo to ani 
Shortyho. 
Shorty mal 19 rokov a bol na heroíne. Drogy užíval od svojich pätnástich rokov. 
Mal veľmi peknú priateľku Tammy, ktorá mala 17 rokov. Jej rodičia 
navštevovali elegantný kostol a boli známi v obchodných a spoločenských 



kruhoch v New Yorku. 
Shorty ma prosil, aby som sa pokúsil dostať Tammy "z toho hnusu", a ja som 
súhlasil, že ju navštívim. Zaklopali sme teda raz na dvere pivničnej miestnosti v 
jednom dome na krysami zamorenej ulici Brooklynu. Počuli sme, ako vo vnútri 
nastal zmätok. Shorty si stále niečo mrmlal. Keď sa konečne dvere otvorili, stála 
v nich Tammy, ústa otvorené od prekvapenia nad našou nečakanou návštevou. 
Vo vnútri, v tej málo osvetlenej miestnosti, boli ešte dvaja mladíci. Všetci mali 
vyhrnuté rukávy na ľavých predlaktiach. Na stole ležalo náradie, ktoré sa 
skladalo zo striekačky, improvizovaného "variča" z vrchnáka od fľaše, pohára 
vody a malého celofánového balíčka s látkou "H", teda heroínom. 
"Kto je to?" spýtala sa Tammy a hodila hlavou smerom ku mne. 
"Je dobrý," odpovedal Shorty. "Je to kazateľ. Chcel som, aby šiel so mnou." 
"Tak bude ale musieť počkať, keď chce so mnou hovoriť." 
Obrátila sa k nám chrbtom a dala sa znovu do práce s varením, ktorú sme svojím 
príchodom prerušili. Shorty musel čítať moje myšlienky, pretože sa ku mne 
otočil a veľmi ticho zašepkal: 
"Nepokúšaj sa im brániť. Keby si chcel ich sedenie prekaziť, tí chlapci ťa zabijú. 
Myslím to naozaj. Ak pôjdeš von zohnať nejakých polišov, budeš nami koniec v 
tej chvíli, ako sa tu znovu objavíš." 
Tak som sa pozeral okolo a získaval nové vedomosti o tom, čo je to ópiová 
seansa. 
Zatiaľ čo sa konali prípravy, rozprával mi Shorty trochu o Tammy. Na heroíne 
bola od svojich pätnástich rokov. Jej rodičia nemali ani potuchy o dvojakom 
živote, ktorý viedla - vrátane nocí, ktoré trávila s mužmi. Vedeli len, že Tammy 
odišla z domova a žije na dedine. Navštevovali ju cez víkendy. Boli trochu 
šokovaní jej bohémskym životom, ale domnievali sa, že všetky dievčatá v jej 
veku si musia toto obdobie preskákať! Nechali ju tak. 
Tammyno "obdobie" sa skladalo zo vzrastajúcej heroínovej narkománie a zo 
sexuálneho styku za peniaze. "Musí to robiť, aby mala na drogy," vysvetľoval 
Shorty. "Robí call-girl, má zoznam pravidelných zákazníkov, ktorí sú väčšinou 
obchodníkmi na Madison Ave a ktorých ženy žijú vo Westchestri." Potom ešte 
viac stíšil hlas: "Najviac ma ale štve, že jej styky sú stále častejšie lesbické." 
Nernal som to srdce spýtať sa Shortyho, aké miesto má vlastne Tammy v jeho 
živote. Bol sotva pol druhého metra vysoký, tmavej pleti. Tammy bola vysoká, 
štíhla, svetlovlasá. Nechal som tento problém nevyriešený. 
Shorty sa zatiaľ stával netrpezlivým. Scéna, ktorej som bol v najbližších 
okamihoch svedkom, zanechala vo mne hlboké dojmy. Prípravy boli po chvíľke 
skončené a potom sa všetci, vrátane Shortyho, začali strkať a všemožne sa 
snažili byť prvými. Zvyčajne býva prvý vždy ten najpotrebnejší. Shorty náhle 



upadol do záchvatu triašky a náreku, myslím, že len preto, aby mohol byť prvý 
on. Hladnými očami sa ostatní pozerali, ako jeden z chlapcov vysypal heroín z 
celofánového balíčka do fľaškového uzáveru "variča". Nevyšlo nazmar jedno 
jediné zrnko. "Rob," šepkali mu druhí do ucha. Trasúcimi sa rukami pridŕžal 
chlapec pod varičom dve zápalky a priviedol obsah do varu. Druhý si dal dolu 
opasok a stiahol ním Shortyho ruku. Ostatní sa stávali už dosť nepokojnými. 
Stáli tam, škrípali zubami a zatínali päste, len aby nevytrhli striekačku zo 
Shortyho ruky. Slzy im tiekli po tvárach, kľakli si a hrýzli pery. 
Potom sa jeden po druhom dostávali k vytúženému vyvrcholeniu, keď ihla mieri 
proti napätej žile. 
Nikdy som sa necítil byť tak blízko pekla. Chlapci upadli do akejsi eufórie. Dlho 
som počúval ich bláznivé rozprávanie a nesúvislé blúznenie. Shorty mi 
rozprával o svojom sne: stál pred bielymi horami heroínu, okolo pripravené 
striekačky a večný oheň to varil. Toto bola pre neho vidina neba, miesto, kde by 
si mohol vstriekavať do žíl celé hory heroínu. 
"Tak čo bude, kazateľ? Dostaneš Tammy z toho?" spýtal sa nakoniec, keď si 
uvedomil, prečo ma sem vlastne pozval. 
Povedal som mu, že sa o to rozhodne pokúsim. Skúšal som potom s Tammy 
trochu hovoriť, ona sa však na mňa pozrela sklenými očami a poradila mi, aby 
som šiel do čerta. Čo by som jej vraj mohol ponúknuť? Je teraz v nebi. Ja, 
samozrejme, nemám o nebi ani poňatia. Postará sa sama o seba, bez pomoci 
nejakého bláznivého farára. 
Aj Shorty, keď teraz dostal svoju dávku, mal iný dojem o mojej prítomnosti 
medzi nimi. Keď som mu povedal, že nepoznám žiadnu kúzelnú liečbu a môžem 
ponúknuť len pomoc vo forme jednorazového odvykania, pozrel na mňa, 
potriasol hlavou a spýtal sa ma: "Tak čo tu vlastne chceš?" 
Nepochodil som. 
Prehral som, ako som prehral s Máriou. Odišiel som preč. Po chvíli som sa však 
vrátil, aby som sa ešte raz pokúsil im pomôcť. Byt som však našiel prázdny: 
Tammy a Shorty boli preč, náradie tiež. Nikto nevedel, kde sú. Ani sa nezdalo, 
že by sa o to niekto zaujímal. 



20. Objavil som tajomstvo víťazstva 

STRAŠNÉ OTROCTVO, ktoré spôsobujú omamné drogy, nie je možné 
vysvetliť len fyzickými pojmami. Môj starý otec mi povedal, že týchto chlapcov 
má vo svojich pazúroch diabol, a myslím, že mal pravdu. Dokonca postihnutí 
chlapci to hovorili sami o sebe, hádam len trochu iným spôsobom. Počul som to 
od nich častokrát: "Dávid, ak si narkomanom, musíš sa zbaviť dvoch vecí naraz: 
návyku telesného a duševného. Ten telesný nie je takým veľkým problémom. 
Zostaneš jednoducho v hroznom pekle odriekania tri dni, pretrpíš si aj ďalší 
mesiac, hoci už s menšími mukami a si voľný. Ale ten duševný, Dávid..., to je 
niečo hrozné! Niečo je v tebe, čo ťa núti začínať vždy znovu a znovu. Niečo, čo 
ťa straší a stále ti našepkáva. Máme pre toho strašiaka dokonca meno: hovoríme 
mu búd "opica na chrbte" alebo "sup na našich žilách". Nemôžeme sa toho 
zbaviť, Dávid. Ty si ale kazateľ. Možno by ten Duch Svätý, o ktorom stále 
hovoríš, možno by on mohol pomôcť!" 
Neviem, prečo mi to trvalo tak dlho, kým som si uvedomil, že skutočne toto je tá 
cesta, ktorou by sme sa mali vydať. Bol to ohromný objav po celom rade 
neúspechov. 
Takým neúspechom bol Joe. Nemôžem zabudnúť na hrozné štyri dni, ktoré sme 
s ním strávili v snahe pomôcť mu prekonať múky jednorazového odvykania od 
heroínovej narkománie. Joe bol celkom pekný chlapec. Štíhly, blond, kedysi na 
gymnáziu výborný atlét. K svojej narkománii neprišiel obvyklým spôsobom. 
"Viem, že lieky proti bolestiam sú nevyhnutné," rozprával mi v kancelárii 
Strediska. "Bol som vďačný za úľavu, ktorú mi priniesli, keď som ich 
potreboval. Pozri sa ale, čo prišlo potom. Už som sa z toho nedostal." 
Rozprával mi svoj príbeh. Pracoval pre jednu uhoľnú 
spoločnosť. Pošmykol sa a spadol do žľabu. Veľa mesiacov bol pripútaný na 
nemocničné lôžko a väčšinu času trpel krutými bolesťami. Pre úľavu mu lekári 
predpísali opiáty, Keď potom Joe nemocnicu opúšťal, bol z neho narkoman. 
"Tie lieky som už nemohol nikde zohnať," rozprával dá lej. "Prišiel som však na 
to, že sa vyrába určitý sirup proti kašlú, ktorý obsahuje narkotikum. Začal som 
teda obchádzať celé mesto a kupovať ho. Musel som striedať lekárne a zakaž-
dým použiť iné meno, nikdy som však s jeho zaobstarávaním nemal ťažkosti. 
Zvykol som si jednoducho zaliezť za najbližšie dvere a vypiť naraz celú 
štvrťlitrovú fľaštičku." 
Po čase ho to už neuspokojovalo. Vedel o kamarátoch, ktorí užívali heroín a 
spojil sa s nimi. Ďalej to šlo ako obvykle. Najprv šnupanie, potom podkožné 
vpichy a nakoniec injekcie do žily. 



Keď Joe prišiel k nám, bol na heroíne už viac ako osem mesiacov. Jeho dávky 
boli značne vysoké. 
"Chcel by si zostať u nás v Stredisku tri alebo štyri dni?" pýtal som sa ho. 
"Nikto iný o mňa nestojí." 
"Môžeš bývať hore s našimi ľudmi." 
Joe pokrčil plecami. 
"Vieš, že to nebude jednoduché. Absolvuješ jednorazovú odvykaciu liečbu." 
Pokrčil plecami znovu. 
Jednorazová liečba, úplná náhla abstinencia, je metóda používaná obyčajne vo 
väzniciach. V našom Stredisku ju používame najmä preto, že nemáme na výber - 
nemôžeme podávať lieky, aké majú v nemocniciach. Dávali sme však prednosť 
tejto metóde aj pre jej výhody: odvykanie je oveľa rýchlejšie - tri dni oproti trom 
týždňom. Ťažkosti pacienta sú pritom síce omnoho väčšie, ale aj skôr pominú. 
Vzali sme teda Joea do Strediska a dali mu hore jednu miestnosť. Bol som veľmi 
rád, že máme v dome diplomovanú sestru. Barbara Culverová mala svoju 
miestnosť práve o poschodie nižšie pod Joeovou. Bude na neho sústavne 
dozerať. Predbežne sme upozornili aj lekára, pre prípad, že by sme potrebovali 
jeho pomoc. 
Hneď ako sa Joe u nás usadil, povedal som mu: "Od tejto chvíle začíname s 
odvykaním. Môžem ti sľúbiť, že nebudeš ani sekundu sám. Ak nebudeme s 
tebou osobne, budeme s tebou na modlitbách." 
Nechceli sme nechať chlapca len tak jednoducho bez drog a opustiť ho v jeho 
trápení. Celé tie štyri dni sme ho podporovali svojimi modlitbami. Modlitby za 
neho boli vysielané 24 hodín denne. Vo dne v noci chlapci i dievčatá sa v 
kaplnke za neho prihovárali u Pána. Iní mu zas tam hore čítali z Biblie. 
Najskôr sme museli zlomiť Joeov strach pred prichádzajúcou tryznou. 
Jednorazové odvykanie je ťažké samo osebe, nieto ešte vystupňované 
očakávaním pekla. Spýtal som sa ho, kde vzal predstavu o tom, že odvykanie je 
také drastické. 
"Hmm... predsa... každý to hovorí!" 
"To je práve to. Každý hovorí, že je hrozné a ty tu preto sedíš a potíš sa už len 
pri myšlienke na to, čo ťa čaká. V skutočnosti môže byť tvoj prípad celkom 
iný." 
Rozprával som mu o chlapcovi, ktorý bol na marihuane aj heroíne a ktorý bol z 
toho vyslobodený okamžite a bez akýchkoľvek odvykacích príznakov. Pripustil 
som ale, že sa to stáva zriedka. Joe musí byť pripravený na ťažké chvíle, ale 
prečo to robiť ťažšie, ako to musí byť? Snažili sme sa zo všetkých síl pomôcť 
mu zbaviť sa psychických ťažkostí, ktoré pramenili zo strachu. 



Potom sme ho učili 31. žalm. Je to krásny žalm, hovoríme mu "Pieseň 
narkomanov". Najmä niektoré verše sú tam akoby priamo pre nich: 
"Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo ty si mojím útočišťom. 
Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo cítim úzkosť, zármutkom chradne mi 
oko i duša, i telo. 
Život mi žiaľom hynie a moje roky vzdychaním. Podlomila sa moja sila 
vlastnou vinou a kosti sa mi rozpadli. 
Stal som sa potupou pre všetkých svojich protivníkov, a najmä pre svojich 
susedov a postrachom pre svojich známych; tí, čo ma vidia vonku, bežia odo 
mňa. 
Z pamäti vypadol som ako mŕtvy, som ako roztrepaná nádoba." 
Keď sa skutočne dostavili abstinenčné príznaky, zatvoril sa Joe do svojej izby. 
Barbara sledovala pravidelne jeho stav. Sám som k nemu chodil veľmi nerád. 
Ležal na posteli, držal sa za brucho, pretože mal kŕčové záchvaty. Jeho telo bolo 
ako jeden červený karafiát. Pot sa z neho rinul potokom a posteľ bola premočená 
až na matrac. Kričal od bolestí a tĺkol sa päsťami do hlavy. Prosil o vodu a 
okamžite ju vyvrátil. Zaprisahal ma, aby som mu pomohol - a ja som mohol len 
jedno: držať ho za ruku a ubezpečovať ho, že sa o neho staráme. V noci sme mu 
dali k posteli magnetofón a prehrávali mu oddiely z Písma. Sám som zostal v 
Stredisku nepretržite po celý čas jeho trápenia. Často som v noci vkĺzol do 
kaplnky, presvedčiť sa, či tam vždy niekto je. Potom som vybehol zas rýchlo 
hore, aby som videl, ako sa mu darí. Páska ticho opakovala úryvky z Biblie, až 
nakoniec upadol do nepokojného spánku. Jeho múky počas troch dní ani trochu 
nepoľavili. Bola to hrôza. 
Na štvrtý deň bolo Joeovi oveľa lepšie. Chodil po Stredisku, usmieval sa a 
hovoril, že to najhoršie má hádam už za sebou. 
Všetci sme sa radovali s ním. Keď potom Joe povedal, že by šiel rád domov 
navštíviť rodičov, trochu som zaváhal; držať sme ho však nemohli. A tak 
usmievajúci sa a plný vdačnosti vyšiel Joe z brány Strediska a vydal sa po 
Clinton Avenue. 
Prišiel čas návratu, Joe však nikde. Na druhý deň sme sa dozvedeli, že je vo 
väzení pre krádež a prechovávanie omamných drog. 
To bola naša porážka. 
"Kde sa stala chyba?" pýtal som sa na schôdzke našich pracovníkov. "Prešiel tou 
najťažšou krízou. Prekonal najhroznejšie tri dni svojho života. Mal obrovskú 
podporu. A všetko to hodil cez palubu." 
"Možnože odpoveď nájdeš u chlapcov, ktorí boli úspešní," povedal Howard 
Culver. 



Takých sme mali niekoľko. Volal som ich jedného po druhom a počúval ich 
skúsenosti. Všetky boli rovnaké. 
Hovoril som s Niekým. Spýtal som sa ho, kedy zvíťazil nad starým životom. 
Povedal mi, že vo chvíli jeho obrátenia na rohu ulice sa s ním stalo niečo úžasné. 
Vtedy bol uvedený k Božej láske. Úplné víťazstvo poznal však až neskôr. 
"Kedy to bolo, Nicky?" 
"V okamihu môjho krstu Duchom Svätým." 
Zavolal som Dávida a pýtal som sa ho na to isté: kedy pocítil, že má moc sám 
nad sebou? 
"Na túto otázku môžem dobre odpoveďať," povedal Dávid. "Keď som prežil krst 
v Duchu Svätom." 
Znovu tá istá odpoveď. Nemôžem opísať, ako ma to vzrušilo. Zdalo sa, že 
príčina vyšla najavo. Cítil som, že sme na pokraji úžasného objavu. 



21. Ako za čias apoštola Pavla 

ČO JE TO VLASTNE "KRST DUCHOM SVÄTÝM"? 
Bezprostredne po tom, ako sme sa začali zaoberať úlohou Ducha Svätého v boji 
proti narkománii, navštívil naše Stredisko kňaz-jezuita. Aj on chcel o krste 
vedieť niečo viac. Počul našich ľudí na pouličnom zhromaždení a urobilo to na 
neho taký dojem, že chcel poznať ich tajomstvo. 
Otec Gary s nami strávil v Stredisku jedno popoludnie. Zamýšľali sme sa 
spoločne nad hlbokým významom krstu. Najprv sme mu ukázali odkazy k tejto 
skúsenosti v Douayovej verzii Biblie. "Krst v Duchu Svätom nie je záležitosť 
konfesijná," povedal som mu. "Pracujú s nami episkopálni, luteráni, baptisti aj 
metodisti a všetci sú naplnení Duchom Svätým." 
Povedali sme otcovi Garymu, že krst Duchom Svätým je duchovná skúsenosť, 
ktorá dáva človeku silu. "Prijmite moc Ducha Svätého, prichádzajúceho na vás," 
povedal Ježiš, keď sa po svojej smrti zjavil apoštolom. 
Otec Gary sa so mnou sklonil nad Bibliu. "Prvá správa o tejto zvláštnej 
skúsenosti prichádza už v úvodnej časti posolstva evanjelia. Spomeňte si. Židia 
sa vypytovali, či je Ján Krstiteľ Mesiášom. Ján im však povedal: 'Ide za mnou 
silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvi. Ja 
som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom.' Od počiatku 
kresťanstva mal teda tento krst v Duchu Svätom zvláštny význam. Označuje 
totiž rozdiel medzi poslaním jednoduchého človeka - bez ohľadu na to, aké je 
smelé a účinné - a medzi poslaním Krista. Ježiš pokrstil svojich nasledovníkov 
Duchom Svätým. V posledných hodinách svojho života hovoril veľa o Duchu 
Svätom, ktorý po jeho smrti príde, aby s nimi zostal, tešil ich, viedol a dával im 
moc, ktorá by im pomáhala niesť jeho zvesť ďalej. Potom sa im zjavil po 
ukrižovania povedal im. 
že nemajú opúšťať Jeruzalem. 'Prikazoval im, aby neodchádzali 2. Jeruzalema, 
ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom ste počuli odo mňa; pretože Ján 
krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o niekoľko dní...ale 
prijmete moc Ducha Svätého, ktorý príjde na vás" (Sk 1,4-8). 
Potom sme sa obrátili do druhej kapitoly Skutkov. Pripomenul som otcovi 
Garymu: "Hneď nato boli učeníci zhromaždení v Jeruzaleme, aby spolu strávili 
Letnice. 'Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal 
zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli, 
l ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich. A 
Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch 
dával hovoriť (Sk 2,1-4). 



Od tejto skúsenosti Letníc sme my, letniční, prijali svoje meno. Na krst Duchom 
Svätým kladieme veľký dôraz, lebo bol predpovedaný Jánom Krstiteľom, 
zasľúbený Otcom a prežitý cez Letnice. Iste ste si všimli tú obrovskú zmenu, 
ktorá sa po tomto zážitku stala s apoštolmi. Predtým to boli ustrašení a bezmocní 
ľudia. Potom obdržali silu, o ktorej hovoril Kristus. Uzdravovali chorých, 
vyháňali démonov, kriesili mŕtvych. Tí istí ľudia, ktorí sa pri ukrižovaní schová-
vali, vydali sa po tejto skúsenosti so svojím posolstvom k nepriateľskému 
svetu." 
Potom som rozprával otcovi Garymu o obrovskej vlne prebudenia, ktorá sa na 
začiatku dvadsiateho storočia prevalila cez Spojené štáty. Kanadu, Anglicko a 
Južnú Ameriku. Jadrom tohto prebudenia bola zvesť, že moc, ktorú dostala 
cirkev počas Letníc, sa z väčšej časti obrátila v nemohúcnosť a môže sa zasa 
obnoviť krstom v Duchu Svätom. 
"Kniha Skutkov hovorí o piatich rôznych obdobiach, v ktorých ľudia prežili túto 
skúsenosť," pokračoval som ďalej. "Raní letniční videli, že v štyroch z týchto 
piatich období hovorili pokrstení ľudia jazykmi." 
Otec Gary chcel vedieť, aké to vlastne je "hovoriť jazykmi". 
"Je to ako hovoriť inou rečou. Rečou, ktorej nerozumiete." 
Ukázal som mu v Biblii jedno miesto za druhým, kde je popisované, ako táto 
skúsenosť nasledovala po krste Duchom Svätým. Učeníci hovorili jazykmi 
počas Letníc. Saul bol naplnený Duchom Svätým po svojom obrátení cestou do 
Damasku a hneď nato hovoril jazykmi. Hovorí: "Ďakujem svojmu Bohu, že 
viacej hovorím jazykmi ako vy všetci" (1K 14,18). 
Duchom Svätým boli pokrstení členovia Kornéliovej rodiny a začali hovoriť 
jazykmi. Podobne boli pokrstení noví kresťania v Efeze a začali hovoriť 
jazykmi. Aj v rozprávaní o piatom krste v Samárii videl Šimon - kúzelník, že sa 
deje niečo mimoriadne, a chcel túto moc pre seba; ponúkol za ňu peniaze a 
povedal: "Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho 
položím ruky" (Sk 8,19). Nezdá sa byť logickým, že to, čo videl, bolo tiež 
hovorenie v jazykoch? 
"Asi to tak bude, ak sa tak stalo pri všetkých ostatných krstoch. Kedy ste zažili 
túto skúsenosť vy?" 
"V našej rodine to bola tradícia troch generácií." 
Hovorili sme chvíľu o mojom skvelom, zapálenom starom otcovi. Ten počul o 
jazykoch prvý raz v roku 1925 a pri každej príležitosti, ktorá sa mu naskytla, 
kázal proti tomu. Ale raz, keď stál na kazateľnici a horlil proti letničiarom, začal 
sa sám chvieť a triasť, čo sa často stáva, keď táto moc vstupuje na človeka po 
prvýkrát. Je to niečo, čo pociťujete ako ľahký otras, ktorý však nie je ani trochu 
nepríjemný. Keď sa toto so starým otcom stalo, bol sám tou najprekvapenejšou 
osobou na svete. Prijal krst a začal hovoriť jazykmi. Od tej chvíle kázal Letnice 



kde len mohol, pretože sám spoznal, akú moc má táto skúsenosť. Môj otec 
obdržal tento dar, keď mal 25, a ja už vo svojich trinástich rokoch. Všetky tri 
generácie dnes kážeme túto zvesť. 
Otec Gary chcel vedieť, ako taká skúsenosť vlastne vyzerá. 
"Prečo sa nespýtať našich mladých?" navrhol som. Pozvali sme ho na obed a 
nad kurčaťom so šalátom počúval otec Gary rozprávanie niekoľkých našich 
mladých o tom, aké to bolo, keď boli naplnení Duchom Svätým. 
Prvá bola na rade dvanásťročná Nedá. Našli sme ju na Conney Islande, keď sa 
túlala ako stratená. Linda Meisnarová sa od nej dozvedela, že sex a alkohol boli 
jej revoltou proti vlastnej rodine. "Pila som veľa," rozpráva, "a šla s každým 
chlapcom, ktorému sa zachcelo. Nenávidela som svojich rodičov, ale najmä 
matku. Linda ma priviedla sem 
do Strediska, a ja som sedela v kaplnke a počúvala rozprávanie mladých o tom, 
ako im Ježiš pomohol v ich pokušení. Keď sa mi nechcelo s nejakým chlapcom 
ísť, s odporom som sa od neho jednoducho odvrátila. Narkomani však mali 
oveľa horšie problémy. 'Pokúša nás to stále', hovorievajú. Teraz však bežíme 
rýchlo do kaplnky a modlíme sa'. Keď sa modlili, hovorili v inej reči, vyzerali 
šťastní a boli si istí sami sebou. Keď potom vstali, bolo ich pokušenie preč. 
Tak ma priviedli k tomu, že som chcela to isté. Raz som sa šla do kaplnky 
modliť. Začala som rozprávať Bohu o všetkých svojich problémoch a prosila ho, 
aby vstúpil do môjho života tak, ako prišiel do sŕdc narkomanov. Ako 
oslepujúca žiara vnikol Ježiš do môjho srdca. Niečo prevzalo moju reč. Mala 
som pocit, ako keby som sedela niekde pri rieke, ktorá preteká cezo mňa. Jeden 
z našich pracovníkov mi potom ukázal v knihe Skutkov, čo to vlastne bolo. 
Vtedy sa mi prihodila tá najkrajšia vec v živote." 
Otec Gary iba sedel, počúval, pokyvoval hlavou a občas prikývol na znamenie, 
že rozumie. Najmä druhý chlapec vyprovokoval k spontánnej reakcii. 
Rozprával: 
"Predovšetkým som si istý, že je to všetko skutočnosť. A viete prečo? U mňa to 
vyzeralo tak, ako keby Ježiš Kristus vystúpil priamo z Biblie. Stal sa živou 
bytosťou, ktorá chce zostať so mnou pri všetkých mojich problémoch." 
"Áno," povedal otec Gary, "to je úžasné!" 
Iný chlapec Joseph, rozprával: "Mne pomohol zbaviť sa drog. Bol som 
navyknutý na marihuanu a začal som už aj s heroínom. Bol to duševný návyk - 
jednoducho som to musel robiť. Keď som sa dopočul o Ježišovi, prekvapilo ma, 
že miluje ľudí napriek všetkým ich hriechom. Cítil som pohnutie, keď som 
počul, že naozaj stojí za všetkými svojimi sľubmi. Potvrdzuje ich tým, že nás 
krstí Duchom Svätým. Povedali mi, že Duch Svätý je Utešiteľom. Keď som 
predtým myslieval na útechu, predstavoval som si fľašu vína a pol tucta 
marihuanových cigariet. Títo chlapci však hovorili o úteche, ktorá prichádza z 



neba a ktorú môžem mať hneď. 
Začal som teda o to stáť, práve tak ako Nedá. Tam v kaplnke - ukázal hlavou na 
dvere modlitebne - som volal k Bohu o pomoc a on ma vypočul. Prevzal moje 
ústa i jazyk a ja som hovoril inou rečou. Najskôr sa mi zdalo, že som sa zbláznil, 
potom som si však uvedomil, že asi nie, pretože sa 
stalo ešte niečo iné: necítil som sa už osamelý. Nestál som o žiadne drogy. 
Každého som mal rád. Po prvý raz v živote som sa cítil čistý." 
Prichádzali jeden za druhým a každý chcel rozprávať, ako to bolo s ním. Museli 
sme ich nechať všetkých vystriedať. 
Asi za hodinu otec Gary odchádzal a stále si tíško opakoval: "Áno, áno." Rád by 
si vraj prediskutoval tieto skúsenosti s niektorými priateľmi na Fordhamskej 
univerzite. Škoda len, že nemohol zostať trochu dlhšie. V ten istý večer prijal 
krst ďalší chlapec, a tak by sa bol stal svedkom tejto skúsenosti. 
Volal sa Roberto a mal šestnásť. Dva roky si pichal heroín a predtým fajčil 
marihuanu. Štyrikrát sedel vo väzení, z toho raz pre pobodanie pri pouličnej 
bitke gangov. Obeť to síce prežila, ale Roberto dostal strach, že by mohol raz 
naozaj niekoho zabiť. Oproti ostatným chlapcom, ktorí prichádzali do Strediska, 
mal Roberto výhodu plnej podpory svojich rodičov. Snažili sa mu pomôcť zo 
všetkých síl, ale Roberto klesal dolu stále rýchlejšie. 
V to popoludnie som sa s ním stretol v kaplnke. Bol nervózny, netrpezlivo 
chodil sem a tam - a z toho som usúdil, že by asi rád šiel von zaobstarať si zase 
drogy. Striedavo otváral a zatváral päste a ticho mi povedal: "Dávid, mám 
problémy." Kedykoľvek narkoman povie, že "má problém", myslí tým, že musí 
niečo zohnať a vstreknúť si to, a to veľmi rýchlo. 
Začal som teda s Róbertom znovu hovoriť o krste Duchom Svätým. "Dnes večer 
bude Nicky o tom kázať. Príď a nech Duch Svätý na tebe spočinie!" 
"Neviem, Dávid. Musím trochu na čerstvý vzduch. Necítim sa dobre." 
"Nechal som ho ísťa úprimne povedané, nečakal som, že ho ešte niekedy 
uvidím. 
Večer ale v modlitebni bol. Podľa toho, ako trpel, bolo vidieť, že to dokázal bez 
drog. Sadol som si vedľa neho a starostlivo ho sledoval, keď niektorí z bývalých 
narkomanov rozprávali, aké ohromné veci sa s nimi stali. Nicky kázal o tom, 
ako každý narkoman potrebuje krst Duchom Svätým. 
"Ak chcete mať v živote silu, ak ste na injekciách a ak sa túžite naozaj zmeniť, 
potom dobre počúvajte: Je to Duch Svätý, ktorého potrebujete! Keď ho 
dostanete, obdržíte 
spolu s ním aj desať zvláštnych darov, na ktorých potom môžete byť závislí. 
Niečo vám o nich poviem. Ak máte ceruzku a papier, môžete si poznamenať 
miesta v Biblii, odkiaľ to mám. 



 

• Predovšetkým budete mať MOC. Dočítate sa o tom v Skutkoch 1,8. 
Budete mať silu, ak na vás spočinie Duch Svätý. 

• Potom budete mať UTEŠITELA. Ján 14,26. Utešiteľ - to neznamená 
niekto, kto ti pomôže cítiť sa príjemne. Znamená to niekto, kto bude stáť pri 
tebe, aby ťa posilňoval. 

• Ďalej budete mať OCHRÁNCU. Čítajte v Skutkoch 16,6, ako Duch 
Svätý bránil apoštolom urobiť krok, ktorý by bol pre nich tragický. Aj vás takto 
povedie. 

• Teraz niečo veľmi dôležité: nebude vás už nikdy viesť telesná myseľ, ale 
budete mať DUCHOVNÉ HODNOTY. Čítajte o tom v Efezanom 2,3-6. 

• Budete mať ŽIVOT. Teraz sa blížite k smrti, ale s Duchom Svätým, ako 
sa hovorí v 2. Korinťanom 3,5-6, dostanete nový život. 

• Budete žiť Duchom PRAVDY. Injekčná ihla vám dáva sľuby, ktoré sa 
nikdy nesplnia. Ópiové seansy vám neprinesú vyslobodenie, ale bude to v 
skutočnosti ešte horšie. Ján 16,13 nám hovorí, že dostaneme Pravdu. 

• Budete mať tiež PRÍSTUP K OTCOVI. Čítajte v Efezanom 2,18. 

• A posledné tri dary: Budete mať NÁDEJ. Koľkí z vás ju dnes majú? Nie 
mnohí. V Rimanom 15,13 sa hovorí, že dostanete nádej. 

• Vrchol toho všetkého je však v 2. Korinťanom 3,16: Všetci chlapci, ktorí 
ste teraz tu, budete SLOBODNÍ. 
 
Ako sa toto všetko môže stať? Náhlou, dramatickou, premáhajúcou 
skúsenosťou. Čítajte si sami o tom v Skutkoch 10,44." 
Nicky skončil. Jeho hlas stíchol a takmer šeptom ešte dodal: "Toto všetko je 
pred nami v novom živote. Myslím si však, že dnes nechceme o tom iba čítať 
alebo hovoriť. Chceme to prežiť. Ak chcete mať túto zmenu života a s ňou moc, 
nádej i slobodu, vstaňte a poďte sem dopredu. Položím vám ruky na hlavu, ako 
to urobil sv. Pavol a stane sa s vami to isté, čo sa stalo novým kresťanom za jeho 
čias: dostanete Ducha Svätého." 
Roberto sa na mňa pozrel a vyskočil. Moje srdce vyskočilo s ním. 
"Chcem všetko, čo Boh pre mňa má," zvolal. "Chcem to prežiť a nevrátiť sa 
nikdy späť!" 
Dopredu takmer bežal. Uchopil Nickyho ruky a položil si ich na hlavu. Hneď 
vzápätí sa mu prihodilo to isté, čo kedysi môjmu starému otcovi: začal sa triasť, 
akoby cez neho prebiehal prúd. Padol na kolená. Ostatní stáli okolo neho a 
modlili sa. Vyzeralo to ako oživená scéna z knihy Skutkov. O necelé dve minúty 



sa z Róbertových úst liala nová reč, ako prameň tryskajúci z vyprahnutej zeme. 
Každý sa radoval. Ostatní narkomani zhromaždení okolo Nickyho a Róberta 
volali: "Zvládnete! Obstojí!" Nicky stále opakoval: "Vďaka, Pane, vďaka za 
tvoju pomoc týmto chlapcom." 
Ostatní sa pridali: "Vďaka, Pane, vďaka za tvoju pomoc." "Vďaka, vďaka, 
vďaka, Pane!" 



22. Boh nepozná beznádejné prípady 

NEZDALO SA, že by krst Duchom Svätým každého vždy oslobodil. V 
skutočnosti sa stával pravý opak: chytal do pasce. To bol výsledný dojem z našej 
práce, ktorý súčasne odradzoval i povzbudzoval. Spočiatku sme mali veľkú 
nádej, že tento krst vždy a natrvalo oslobodí chlapcov od drog. Toto 
presvedčenie bolo dobre opodstatnené. Keď sme si uvedomili možný vzťah 
medzi týmto krstom a vyslobodením z otroctva drog, vyvinuli sme veľké úsilie, 
aby sme doviedli mladých narkomanov k tejto skúsenosti. Najprv sme robili 
nesmelé pokusy s marihuanou. Tomuto omamnému tabaku prepadá myseľ, nie 
však telo. Jedným z našich chlapcov, ktorý ho kedysi fajčieval, bol Luis. Prijal 
krst Duchom Svätým a zotročenie jeho mysle úplne zmizlo. 
Takto povzbudení sme pokračovali v silnejšom útoku. Čo bude napríklad s 
Róbertom, ktorý býval závislý na heroíne, ktorý zotročuje aj myseľ, aj telo? Čo s 
ním bude ďalej? Dávali sme veľký pozor, či sa neobjavia známky toho, že užíva 
drogy znovu. Deň za dňom však Roberto prichádzal do Strediska so žiariacimi 
očami a veľmi nadšený: "Zdá sa mi, že vyhrávam ja, Dávid. Mám nástroj, ktorý 
mi pomáha -chodím do Strediska modliť sa s ostatnými." 
Naše výsledky sa stále potvrdzovali. Harveya nám doporučil súd. Bol už tri roky 
ťažko závislý na heroíne. Po prijatí krstu však prehlásil, že pokušenie zmizlo 
samo od seba. John bol závislý na heroíne štyri roky a aj on to po krste úspešne 
nechal. Lefty si pichal injekcie dva roky. Po svojom krste nielenže drogy 
zanechal, ale rozhodol sa byť kazateľom. Vincent užíval heroín tiež dva roky, až 
do svojho krstu, kedy bol okamžite vyslobodený. Ruben bol v otroctve štyri 
roky. S krstom dostal silu nechať to. Eddie začal s heroínom, keď mal dvanásť. 
Po pätnástich rokoch sústavného užívania bol už na pokraji smrti. Krst Duchom 
Svätým ho zachránil. 
Týmito skúsenosťami som bol taký nadšený, že som sa išiel poradiť s lekármi - 
odborníkmi. Zaujímalo ma, či si môžeme dovoliť vyriecť nejaké odvážne 
závery. 
Povedali mi otvorene: "Žiadne. V Lexingtone nie je chlapec uznaný za 
vyliečeného, dokiaľ nevydrží bez drogy päť rokov. Ako sú na tom vaši chlapci?" 
"Nie dlho." 
"Pár dní?" 
"To nie, je to záležitosť niekoľkých mesiacov. V niektorých prípadoch už aj viac 
ako rok." 
"Tak je to povzbudzujúce. Povedzte nám niečo o svojej práci. Radi by sme 
počuli o tom vašom krste!" 



Na konci rozhovoru ma však znovu varovali, že narkomanom niet v skutočnosti 
pomoci a že musím byť pripravený na neúspech. Najsmutnejšie je, že ak sa vráti 
taký chlapec k drogám, je na tom oveľa horšie ako predtým. Ak si dával dve 
dávky denne, prejde hneď na tri. Ak bol závislý na troch dávkach, bude na 
piatich. Degenerácia po takom páde nastáva oveľa rýchlejšie." 
A potom jeden z našich chlapcov skutočne skĺzol späť. Aj po krste Duchom 
Svätým. Nenaučil sa, že po obdržaní Ducha je potrebný aj život z Ducha. 
Volal sa Ralph, bol závislý na marihuane dva roky a potom ďalšie tri na heroíne. 
Možno stokrát sa pokúšal dostať sa z toho. Chcel opustiť gang, v ktorom ho 
kamaráti stále zvádzali. Bol však vždy neúspešný. "Je len jedna cesta," hovoril 
si: musí si vziať život, pokiaľ raz v noci, zúfalý zo zháňania drog, nevezme život 
niekomu inému. 
Raz večer vyliezol na strechu. Stál na rímse, pripravený skočiť dolu hlavou na 
ulicu. Čakal iba, kým bude chodník dolu prázdny. 
V tom okamihu začul spev. Ozýval sa z jedného nášho zhromaždenia gangov, 
ktoré sa schádzalo v dome priamo oproti čakajúcemu Ralphovi. Zdvihol hlavu a 
počúval: 
"Na vrchu vzdialenom, tam kde kríž drsný stál..." 
Zliezol z rímsy dolu. Vypočul celú pieseň, potom zišiel po schodoch a prešiel 
cez ulicu. Nápis na dome ho pozval dovnútra. Počul o tom, ako Boh pracuje v 
uliciach Brooklynu a pomáha chlapcom, ktorí sú otrokmi drog a pripútaní ku 
gangom. Od toho času to bol iný Ralph. Obrátil sa ku Kristovi a neskôr prijal 
krst Duchom Svätým. 
Boli sme na Ralpha pyšní a sme doteraz. Striekačku zahodil na čas dlhší ako 
jeden rok. Opustil New York a presťahoval sa do Kalifornie. Na drogy si ani 
nespomenul. Potom sa vrátil a navštívil nás. Bol síce v poriadku, ale všimol som 
si, že v starom prostredí je stiesnený. Dozvedel som sa, že ho bývalí priatelia 
podpichujú. Ocitol sa znovu v pokušení. Snažili sme sa byť s ním stále v úzkom 
spojení. Ralph nám však unikal. 
Potom skĺzol. Nadviazal kontakt s priekupníkom, zatvoril sa u seba a pichol si 
ihlu do žily. Predtým než obdržal krst, urobil päťkrát pokus dostať sa z toho. Po 
každom novom páde bol taký zhnusený sám sebou, že začal brať drogy vo 
vyšších dávkach ako predtým. Teraz už nedrogoval viac ako rok - a zasa! 
Tentoraz sa však prihodila zvláštna vec. Dávka neúčinkovala. Na druhý deň 
nenápadne vkĺzol do Strediska a pýtal sa na mňa. Keď prišiel do kancelárie a 
zatvoril dvere, už som tušil, že je "v tom". 
"Stalo sa niečo čudné, Dávid," rozprával, keď konečne našiel odvahu povedať 
mi, čo vyviedol. "Keď som si injekciu pichol, bolo to, ako keby som to nebol 
urobil. Necítil som vôbec nič z toho, čo som cítil predtým. Ale stalo sa mi niečo 



iné: mal som nesmiernu túžbu bežať do najbližšieho kostola a modliť sa. To som 
aj urobil. Namiesto toho, aby som šiel zo zlého do horšieho - pokušenie sa 
jednoducho stratilo." 
Ralphove oči žiarili, keď pokračoval: "Vieš, čo si myslím? Myslím si, že som 
chytený do pasce. Áno. Nie však heroínom. Myslím, že som lapený Duchom 
Svätým. Je vo mne a nepustí ma." 
Ralph sa k nám vrátil pokorený. Dokonale si uvedomoval, že krst ho urobil 
zvláštnym spôsobom Kristovým majetkom. Nemohol od neho odísť, aj keď sa o 
to pokúsil. 
To isté sa stalo Róbertovi (iný Roberto ako ten, čo bol na heroíne 15 rokov). Ten 
tiež na krátky čas skĺzol späť, potom ale spoznal, že sa k striekačke jednoducho 
vrátiť nemôže. John sa po svojom skĺznutí vrátil s ešte väčšou horlivosťou a 
rozhodol sa ísť do biblickej školy. 
A kam sme dospeli? 
Samozrejme, že nepripisujeme sebe zázračnú liečbu narkománie. Diabol, ktorý 
sa v striekačke skrýva, je tak smrteľne silný, že podobné tvrdenie by bolo 
naivné. Môžeme vari iba povedať, že sme našli moc, ktorá uchváti chlapcov 
oveľa silnejšie ako narkotiká. Tou silou je Duch Svätý, ktorý - na rozdiel od 
narkotík - uchvacuje chlapcov k slobode. Sme stále len pri kolíske toho, čo 
považujeme za odvážny pokus. Musíme sa veľa učiť, čo tieto duchovné 
skúsenosti môžu alebo nemôžu v nešťastných životoch urobiť. Každý deň 
objavujeme niečo nové. Každý deň poznávame účinnejšie metódy, ako zvyšovať 
percento trvalé vyliečených. 
Jedným z Kristových zasľúbení je, že nás uvedie do každej pravdy. Z tohto 
zasľúbenia vychádzame a vieme, že jedného dňa nás uvedie k základom, na 
ktorých potom bude možné stavať. Nielen tu, v Clinton Avenue, ale po celých 
Spojených štátoch. Všade tam, kde osamelosť a zúfalstvo vedie chlapcov k 
túžbe po vyslobodení z problémov za pomoci striekačky, špinavej ihly a variča z 
fľaškového uzáveru. 
Raz sme sedeli s Lindou u mňa v pracovni, hovorili o týchto veciach a čudovali 
sa, kam sa až môžeme dostať. Napriek tomu však viem, že vo vzduchu visí 
jedno meno, ktoré nikto z nás dvoch nevyslovil: Maria. 
"Myslíš, že by Maria mohla niekedy prijať krst?" spýtal som sa nečakane. Videl 
som Linde na očiach, že uvažuje práve o tom istom. Zhodli sme sa, že Maria to 
má veľmi ťažké. Už roky je závislá na heroíne. Keď bola u nás posledný raz, 
mysleli sme si, že už nebude dlho žiť. Obaja sme však snívali o tom, že ju 
dovedieme ku krstu tu, v Stredisku. 
Nemalo sa to ale stať. Raz neskoro v lete nám niekto volal. Bola to Maria a 
telefonovala z kostola kazateľa Orteza. 



"Reverend Wilkerson," kričala, "mám skvelé správy! Minulý týždeň som raz 
večer prijala Ducha Svätého!" 
Ód vzrušenia skoro nemohla hovoriť, a tak som ju poprosil, aby mi dala 
kazateľa Orteza. Vysvetlil mi to tak, že som si celú scénu mohol takmer 
predstaviť: Maria ide do svojho bývalého domu, do tých stiesnených bytov, kde 
sa tak často konali rušné schôdzky. Maria si kliesni cestu medzi španielskymi 
mužmi a ženami, aby našla v zhromaždení voľnú skladaciu stoličku. Počúva 
kázeň a reaguje na výzvu dopredu. Poslúchne. Mohol som dokonca počuť jej 
hlas, taký drsný, ako keď u nás bola poslednýkrát. Teraz prosí Pána o Ducha 
Svätého. Predstavil som si, ako klesla na kolená a cítila nádej v srdci, keď jej 
kládli ruky na hlavu. Potom tú jemnú, melodickú, šumiacu reč, ktorej nerozumie 
a ktorá vychádza z jej vnútra - pečať a znamenie, že modlitby boli vypočuté. 
Kazateľ Ortez jasá: "Na toto sme všetci čakali, pravda!" 
"Samozrejme, že áno. Je to ďalšie víťazstvo." 
Potajomky som sa však obával. Poznal som jednu Máriinu veľkú slabosť: keď ju 
niečo rozruší, vracia sa zase hneď k striekačke. Takto to robilo veľa narkomanov 
a u Mariesom to videl už veľakrát. Bolo mi jasné, že ak zvíťazí nad týmto 
svojím problémom len jediný raz, bude všetko v poriadku. 
Netrvalo dlho a Maria sa do takejto skúšky skutočne dostala. Raz neskoro večer 
vystúpila z autobusu na pustej ulici Manhattanu, blízko svojho bývalého 
pôsobiska. Z tieňa sa vynorili dve dievčatá. 
"Ahoj, Maria!" 
Maria sa obrátila. Poznala v nich členky svojho bývalého gangu. Priateľsky sa s 
nimi pozdravila. V tme za nimi rozoznala ešte siluetu nejakého chlapca. Jedna z 
dievčat začala: 
"Hovorí sa, že si sa dostala z heroínu a že si sa dala na vieru!" 
"To je pravda," povedala Maria. 
"Výborne, skvelé. Keď teraz nemíňaš všetko na heroín, nevieš, čo s peniazmi. 
Nepožičala by si svojim kamarátkam jeden alebo dva doláre?" 
Maria vedela, na čo by tie peniaze použili. Veľakrát sedávala s týmito 
dievčatami v zatemnenej miestnosti, remeň okolo ruky a striekačka plná heroínu 
išla do žily. 
"Mrzí ma to," povedala im, "ale nejde to - pretože viem, na čo peniaze 
potrebujete. Viem..." 
Nevidela, odkiaľ tá rana prišla. Dievčenská päsť sa jej zaborila do brucha. 
Odskočila nabok. Jej prvou reakciou bolo bojovať - a Maria bola široko ďaleko 
známa svojou neľútostnou bojovnosťou. Odrazu tam však stála, ruky mala 
spustené vedia tela. Presne tak ako kedysi, keď podstupovala skúšku svojho 
vodcovského úradu, znášala bitku bez odporu, bez fňukania. Aký bol však 



rozdiel medzi týmito dvoma situáciami! Tentoraz sa Maria modlila. 
Modlila sa, aj keď jej nôž vošiel do tela. Modlila sa, aj keď sa tí traja skláňali 
nad jej telom, zmocnili sa jej peňaženky a so smiechom utiekli. 
Po chvíli sa Maria pomaly zdvihla a pustila sa opustenou ulicou. Nejako sa 
dostala domov, kde jej John pomohol vyzliecť zakrvavené šaty. Spolu potom 
prezerali zranenia. Nôž poranil telo tesne pri rebrách. Rana nebola hlboká a 
nezdalo sa, že by bola nebezpečná. John sa však bál Máriinho rozrušenia nad 
touto príhodou. Čo sa teraz asi stane? Častokrát bol svedkom, ako jeho žena 
skĺzla späť k drogám, keď ju niečo rozčúlilo. 
V tú noc, keď si poumývala pomliaždeniny a obviazala bodnú ranu, zaspala 
Maria pokojne ako dieťa. 
Táto príhoda urobila na mňa hlboký dojem. Niekoľko dní po prepade nás bola 
Maria v Stredisku navštíviť. Ešte na nej bolo vidieť podliatiny. 
"Trošku ma doriadili, kazateľ. Ja som sa však len modlila a všetko bolo v 
poriadku. Duch Svätý bol so mnou." 
Pozrel som sa na Lindu, ktorá bola tou zmenou prekvapená práve tak ako ja. 
To je všetko, čo sme potrebovali vedieť!" povedal som na to. 
Keď som videl Máriu naposledy, bola so svojou rodinou na ceste do Puerto 
Rica. John stál pyšne po jej boku. Ich tri malé deti sa jej placho držali za sukňu. 
Držali sa matky, ktorej mohli zasa dôverovať. Maria mala čerstvo umyté a 
upravené vlasy, ktoré sa leskli v žiare slnka. Mala nové topánky. Celý jej výzor 
bol úplne iný. Ruky spočívali voľne a pôvabne pozdĺž tela. 
Povedala mi, že odchádza so svojou rodinou do Puerto Rica z celkom zvláštneho 
dôvodu. Budú tam navštevovať španielsku školu, ktorá ich pripraví pre službu v 
cirkvi. Keď štúdium dokončí, vráti sa do New Yorku späť. Dúfajú, že potom 
budú pracovať s nami v Stredisku. 
Keď som tam vtedy stál a pozeral sa, ako tá rodina mizne v diaľke, musel som si 
stále opakovať Ježišove slová: 
"Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." 
23. Ježišova moc nemá hraníc 
Pre väčšinu ľudí v Brooklyne bol začiatok 28. augusta 1961 rovnaký ako iný 
deň: bolo jasné, horúce letné ráno. Pre nás v Stredisku to bol ale deň veľmi 
smutný. Predpokladalo sa, že v tento deň na poludnie odovzdáme majiteľom 
domu šek na druhú splátku. Bolo to 15 000 dolárov. 
"Koľko máme v pokladni?" 
"Ani ti to nechcem povedať," odpovedal Paul DiLena 
"Koľko?" 



"Štrnásť dolárov." 
Príliš som sa spoliehal znovu na ďalší zázrak. Dúfal som, že Stredisko 
nestratíme; teraz je však posledný termín a peniaze nikde. 
Poludnie prišlo, aj prešlo - a stále nijaké peniaze. 
Musel som sa vážne zamyslieť nad svojou vlastnou odvážnosťou. Bol to vari iba 
sebaklam? Čakal som snáď  príliš veľa od Boha, bez toho, aby som sám preto 
niečo urobil? 
Nášmu právnemu zástupcovi som povedal: "Bez prieťahov sa nevzdám. Mohol 
by si zariadiť predĺženie lehoty?" 
Július Fried strávil to popoludnie nad dokumentárni. Keď skončil, oznámil nám, 
že bol úspešný. Predlženie sme získali. "Súhlasili a počkajú do 10. septembra. 
Keď však dovtedy nebudú peniaze, začnú uplatňovať nároky plynúce z 
omeškania. Napadá ti teda niečo?" 
"Samozrejme," odpovedal som a Július v nádeji zdvihol tvár. Hneď ju však zase 
sklopil, keď som mu oznámil, aký to je nápad. "Budem sa za to modliť," 
povedal som mu. Július bol zvyknutý na modlitebný život Strediska. Myslím 
však, že v tejto chvíli by si bol prial mať trochu praktickejšieho riaditeľa. 
Myslím, že v to popoludnie som to trochu prehnal. Zvolal som svojich mladých 
dohromady: členov gangov, narkomanov, študentov, ktorí nám pomáhali, a 
našich zamestnancov. Oznámil som im, že Stredisko je zachránené. Bola z toho 
veľká radosť. "Mali by sme ísť do kaplnky ďakovať Bohu," povedal som. A tak 
sme šli. Zatvorili sme dvere za sebou a chválili Pána, že zachoval tento dom pre 
svoje účely. Znenazdajky sa však niekto spamätal a spýtal sa: "Povedz, Dávid, 
odkiaľ sa vzali tie peniaze?" 
"Tie ešte nemáme!" 
Dvadsaťpäť sklamaných tvárí. Dvadsaťpäť zamrznutých úsmevov. 
"Ešte tu nie sú," pokračoval som, "ale do 10. septembra tu budú. Som si tým 
celkom istý. Dovtedy budem mať šek na 15 000 dolárov, ktorý vám ukážem. 
Myslel som si však, žeby sme mali poďakovať Bohu už teraz." 
S týmito slovami som odišiel. 
Prišiel prvý september. Potom druhý, tretí, štvrtý. Strávil som veľa času 
telefonovaním a snažil sa nájsť nejaké riešenie. Všetko svedčilo o tom, že Pán 
chce, aby sme v našej práci pokračovali. Toto leto bolo naozaj úspešné. Naše 
záznamy hovorili, že dva a pol tisíca mladých ľudí z celého New Yorku sa 
stretlo s naozajstnou Láskou. Vydali svoje životy Kristovi. Stovky chlapcov a 
dievčat prešli Strediskom na svojej ceste k novému zamestnaniu, k novému 
poznaniu, k novému stvoreniu. Už dvanásti sa pripravovali pre kazateľskú 
službu. 



"A všetko to začalo jedným obrázkom v Life," povedal som raz večer svojej 
žene, keď sme sa spolu zamýšľali nad uplynulým rokom. 
Gwen odpovedala: "Nie je to zvláštne, že ti nikdy nebolo dopriate navštíviť tých 
chlapcov zo súdu?" 
Iste, bolo to zvláštne. Skoro štyri roky som písal, telefonoval, klopal na dvere. Z 
dôvodov, ktoré boli nad moje chápanie, som sa nesmel stretnúť s chlapcami, 
ktorých tragédia ma priviedla do New Yorku. Ich osud, aj osud Israela, bývalého 
vodcu Mau-Mau, je zatiaľ stále v rukách štátu. Snáď  potom, keď budú chlapci 
prepustení z väzenia, im budem môcť povedať, ako mi leží na srdci ich 
budúcnosť. 
Bol tu však ešte jeden chlapec, s ktorým som sa stretol hneď pri svojich 
počiatočných návštevách New Yorku a ktorého som si tak obľúbil: Angelo 
Morales. 
Raz ráno nás prišiel navštíviť. Spomínali sme spolu na deň, keď do mňa vrazil 
na schodoch pri byte Alvarezovcov. 
Teraz už aj Angelo je v závere svojich biblických štúdií. Aj on by rád s nami 
pracoval v Stredisku. 
"Ak ešte bude nejaké Stredisko, Angelo," povedal som mu a podelil sa s ním o 
svoje finančné starosti. 
"Mohol by som hádam aj ja nejako pomôcť?" spýtal sa Angelo. 
"Áno. Chod s ostatnými do kaplnky a modlite sa. Ja budem medzitým pri 
telefóne." 
Všetci členovia nášho výboru boli zaneprázdnení telefonovaním so starými 
priaznivcami Strediska. Pomoc prichádzala, nie však taká, akú by sme 
potrebovali na získanie šeku na 15 000 dolárov do 10. septembra. 
Medzi týmito telefonátmi bol aj rozhovor Haralda Bredesena s kanceláriou 
Clema Stoneho v Chicagu. Harald otvorene priznal, že je v rozpakoch, lebo 
Clem bol už k Stredisku viac ako štedrý. Snažili sme sa, aby bol s nami v styku 
aj vtedy, keď sme peniaze nepotrebovali. Napriek tomu si však myslím, že keď 
počul, že telefonujeme, položil mu jeho prirodzený inštinkt ihneď ruku na 
peňaženku. 
Keď Harald telefonoval 8. septembra, slúchadlo zdvihol Clemov syn. Dlho 
spolu hovorili. Harald hovoril o tom, aké výsledky sme už dosiahli a ďakoval 
Stoneovcom za ich pomoc. 
Potom sa konečne s pokrčením pliec dostal k veci: "Do pozajtra musíme mať 
15000 dolárov," povedal a vysvetlil prečo. "Nemám tušenia, aká je vaša 
momentálna situácia. Nechcem žiadať o rozhodnutie v tejto chvíli, keď ste pri 
telefóne. Pohovorte však o tom s otcom. Odkážte mu moje poďakovanie za to, 
čo už pre nás urobil. Potom jednoducho uvidíme, čo bude." 



Prišiel 10. september. 
Netrpezlivo sme otvárali rannú poštu. Boli tam obálky od mladých, ktorí 
posielali svoje haliere. 
"Vďaka, Pane," povedal som. "Bez týchto halierov sa nemôžeme zaobísť." 
A to bolo všetko. 
Začala ranná pobožnosť. V kaplnke boli všetci, každý sa modlil a spieval. Zo 
všetkých strán som počul, ako mladí ľudia ďakujú Pánovi za to, že nám poslal 
šek na 15 000 dolárov. 
Uprostred zhromaždenia ma odvolali k dverám. Prišla 
mimoriadna zásielka. Pozrel som na pečiatku: Chicago, Illinois. 
V obálke bol šek na 15 000 dolárov. 
Keď som ten kúsok papiera niesol do kaplnky, nemohol som prehovoriť. Stál 
som pri krbe so snopmi zožatej pšenice. Nemohol som hovoriť, a tak som 
jednoducho zdvihol ruku s prosbou o pokoj. Keď miestnosť stíchla, vzal odo 
mňa Paul DiLena seká podal ho chlapcovi, ktorý stál najbližšie. 
"Pošli to okolo, prosím ťa," povedal mu temer nečujne. 
Ten šek má dnes Clem Stone vo svojom archíve v Chicagu. 
Je nemým svedkom histórie obdivuhodného Božieho riadenia medzi mladými 
ľuďmi v New Yorku. Je správne podpísaný, dobre krytý. Má však vyššiu 
hodnotu. Ak sa pozriete naň bližšie, uvidíte, že je špinavý. Je obchytaný dvoma 
tuctami rúk mladých ľudí, ktorí sa naučili, čo to znamená veriť. Je na ňom iste aj 
niekoľko sĺz. Slzy vďačnosti Bohu, ktorý predivnými cestami uskutočňuje svoje 
zázraky. 



Záver 

TÁTO HISTÓRIA samozrejme zďaleka nekončí. 
Každý deň píše nové kapitoly o zmenených životoch mladých po celom New 
Yorku. 
Píše sa však aj dalšia kniha. Netýka sa už New Yorku, ale Chicaga. Pracuje tam 
nové Challenge Center. Poučené chybami aj úspechmi našej začiatočníckej 
práce ide Stredisko Chicaga dopredu. Ako náš domov v New Yorku, aj toto 
stredisko bude pracovať prvý rok s rozpočtom skoro 50 000 dolárov. Tak ako v 
našom domove, aj tu budú disponovať bežnou finančnou hotovosťou štrnásť, 
pätnásť, šestnásť dolárov. 
Keď som letel do Chicaga, aby som pomohol nové Stredisko rozbehnúť, počul 
som ozvenu otázky, ktorú kedysi položil Paul DiLena: "Kde sú peniaze, kde sú 
účtovné knihy, kto to vedie?" 
Vedie to Duch Svätý. 
Pokiaľ bude prácu riadiť on, program bude rozkvitať. V okamihu, keď by sme 
chceli konať niečo vo vlastnej sile, zlyháme. Touto hlavnou zásadou Strediska v 
New Yorku sa riadi aj naše nové Stredisko v Chicagu. Na tom istom princípe sa 
začína práca vo Philadelphii, Bostone, v Los Angeles a v Toronte. 
Duch Svätý vedie. 
Mali by sme to napísať na prah každých dverí, ktoré postavíme, aby to všetci 
videli. Možnože by to vyzeralo ako fráza. Urobíme to teda lepšie: napíšeme to 
do svojich životov. 
Do všetkých životov, s ktorými sa stretneme, ktorých sa môžeme dotknúť a 
nadchnúť ich živým Duchom Božím. 
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