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Dávid Wilkerson, ktorý má z matkinej strany slovenský pôvod, sa narodil v 

štáte Indiana v USA ako druhý syn kresťanských manželov Kennetha a Ann 
Wilkersonovcov. V jeho ôsmich rokoch bol pokrstený Duchom Svätým a od 
štrnástich rokov začal kázať.  

Dávid sa po ukončení biblickej školy zosobášil s Gwen a aktívne nastúpil do 
kazateľskej služby. Naliehavé volanie Ducha Svätého ho priviedlo do 
newyorských štvrtí plných nebezpečných pouličných gangov, kde začal medzi 
ich členmi šíriť evanjelium. 

Po roku pôsobenia v New Yorku, v roku 1958, založil hnutie Teen 
Challenge, ktoré sa dnes zameriava na evanjelizačnú službu a sociálnu prácu s 
drogovo závislými. Táto služba zaznamenala obrovský úspech a rýchlo sa 
rozšírila po celej Amerike a neskôr aj po celom svete. V súčasnosti registruje 
nadnárodná centrála Global Teen Challenge viac ako 1100 centier v 115 
krajinách sveta. 

Dávid Wilkerson založil v roku 1964 službu Youth Crusades, 
prostredníctvom ktorej oslovil desaťtisíce mladých ľudí zo všetkých 
spoločenských vrstiev. Spolu so svojím synom Garym začali organizovať 
konferencie s názvom Renewing your passion for Christ. Úlohou tejto služby 
bolo vyučovanie a kázanie pre pastorov a služobníkov s cieľom vyvolať a 
obnoviť túžbu po osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Ďalej, v roku 1971 
založil celosvetovú evanjelizačnú organizáciu World Challenge. V roku 1987 
založil aj naddenominačnú cirkev Times Square Church na Manhattane v New 
Yorku, kde bol pastorom až do jeho smrti. Počas kázní sa zameriaval na 
povzbudzovanie ľudí k hlbšiemu hľadaniu Boha prostredníctvom osobného 
poznávania Ježiša Krista a skúsenosti s Duchom Svätým. 

Reverend Dávid Wilkerson mal hlboký vzťah aj k Slovensku, o ktorom sa 
vyjadril ako o kľúčovej krajine, s ktorou má Boh špeciálny plán pre kresťanské 
prebudenie celej Európy. 

Okrem služby kazateľa písal aj knihy, ktoré sú stále veľmi populárne a 
prekladané do mnohých jazykov. Okrem toho publikoval aj veľké množstvo 
kázní, študijných materiálov a evanjelizačných textov s duchovnou tematikou. 
Celý svoj produktívny život organizoval a viedol evanjelizácie v USA i po celom 
svete. Venoval sa charite, zakladaniu kresťanských zborov a mnohým ďalším 
aktivitám. 


