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Носим ви величаещи Христос новини за това, какво върши Господ в сърцето на най-големия 
американски град, в Таймс Скуеър Чърч в Манхатън, Ню Йорк. 

Още с молитвата преди началото на службата, Святият Дух се раздвижва върху хората с огън 
от небето. Господното присъствие е мощно във всяка служба, а Господ дава много 
доказателства, че Самият Той е издигнал тази църква в сърцето на вражеската територия. 

Дори вестниците тук често наричат Таймс Скуеър „Мръсен Скуеър”, а около 500-те приятели, 
които дойдоха да ни помогнат, добиха впечатление от първа ръка срещу какво сме 
изправени. След службите, всяка вечер Таймс Скуеър оживяваше от свидетелстващи 
християни, провеждащи улични събрания и раздаващи литература. Театралните зрители се 
смесваха с воините на Кръста, които издигаха името на Исус. 

Бяхме много окуражени от броя на нюйоркчаните, които стояха на събранията – плачещи и 
хвалещи Бог за това, че е отговорил на молитвите им да има църква като тази в центъра на 
града. През последните двайсет години Бог е имал свят, скрит остатък от ходатаи, които са 
плакали за милионите изгубени души. „Вие сте тук в отговор на молитва. Бог установява 
мощен свидетел на този град в отговор на многото години ходатайство” – казваха ни те. 

На първото ни събрание, ясно изразихме, че не желаем да опразним никоя църква. По-скоро 
вярваме, че Бог ще спаси и възстанови грешници и върнали се към греха хора, богати и 
бедни, от всяка раса и вероизповедание. 

Когато посетителите си отидоха, ние се изправихме пред жестоката истина, че нямаме 
паство, освен неколцина, които ни казаха, че Божия Дух им е открил, че трябва да бъдат част 
от това ново дело. 

Първият четвъртък вечер ние бяхме приятно изненадани и окуражени, когато ни посетиха 
повече от 300 души. От тогава насам, на всяка служба присъстват все повече и повече хора. 
Няма реклама – не продаваме себе си, църквата или посланието, което проповядваме. 
Вярваме, че Божият Дух скоро ще направи нещо много значимо в Ню Йорк, и че Той ни 
изпрати тук, за да бъдем част от това. Ние сме само една част от онова, което Бог прави тук и 
разбираме, че Божият Дух не може да бъде контролиран или притежаван само от някоя 
група. Когато Бог докосне един град, всеки молещ се пастор става плодотворен, всяка 
праведна и молеща се църква става огнен дом. 
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На всяка служба много хора се спасяват и биват изцерени 

Те идват плачейки, покайващи се, гладни за Бог и за святост – жертви на СПИН, алкохолици, 
наркомани. Още на първите ни събрания заведохме десетима наркомани в нашия 
рехабилитационен център. 

В неделя вечер, дама от еврейски произход излезе напред и плачейки, ни каза: „Исус 
разкрива красотата и любовта Си към мен дори и в този момент!” Двойки от Уол Стрийт, 
хванати за ръце се изправят пред олтара и отношенията им биват възстановявани. 
Бизнесмени изповядват греховете си и посвещават живота си на предана служба на Христос. 
Бездомна дама извика: „Не искам пари – искам Исус!” Тийнейджъри - чернокожи, бели, 
азиатци протягат ръце за молитва и изповядват грехове, които искат да изоставят. 

Причастие в Таймс Скуеър 

 Всеки вторник вечер празнуваме Господна вечеря в Таймс Скуеър Чърч. Господното 
присъствие е толкова мощно и ободряващо. Алкохолици влизат в църквата пияни, залитат и 
пляскат с ръце по време на музиката, но ние нямаме нищо против. Имаме прекъсвания от 
всякакъв вид. Понякога дори танцуват между редовете. Но, ние сме тук, за да достигнем 
изгубените и Святият Дух кара някои от тях да изтрезнеят и те излизат напред, за да приемат 
Господ. 

Убеден съм, че всяка благочестива църква трябва да има причастие всяка седмица – най-
вече на молитвеното събрание. Да се съберем около Господната трапеза носи толкова жива 
картина за делото на Христос, а изцелителна и спасителна сила блика от осъзнаването на 
присъствието Му около паметната Му вечеря. 

Горницата на Таймс Скуеър 

 Надяваме се, през тази седмица да отворим горницата на Таймс Скуеър. Това ще бъде 
място, на което християните, като един да могат се съберат и да се молят за събарянето на 
сатанинските крепости. 

Бог ни е дал да разберем чрез Духа, че само ефективната, гореща, ходатайствена молитва 
ще донесе пробуждането, което Той желае да изпрати. Можем да изискваме каквото си 
пожелаем, но докато не се отчаем, докато не станем от удобните си кресла, докато не 
въведем ред във времето си и не започнем да търсим Божието лице с много плач и молби, 
силите на ада няма да бъдат обезпокоени. 

Не сме заинтересовани от това просто да напълним дома с любопитна тълпа. Ние искаме Бог 
да изгради свято тяло от истински ученици, които да станат свидетелство за Христовата 
праведност. 
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Също така, искаме да се молим, докато злите сили, които държат Таймс Скуеър в робство не 
бъдат предизвикани. Железните колесници на Сатана трябва да бъдат извадени от строя. 
Молитвата може да промени дори известната със злото си 42-а улица. Щатските и градски 
управници са безпомощни да се противопоставят на разврата, но нашия Бог ще разтърси 
тази част на града. Бог е способен да затвори всеки един порно магазин и кино, да изгони 
нарко дилърите и да ги замени с армия от хора, които печелят души. 

Бихме помолили всички молещи се християни, които имат планове да посетят Ню Йорк в 
бъдеще, да плануват да прекарат известно време в горницата на Таймс Скуеър, 
присъединявайки се към нас в молитва за тези неща. 

Защо има такава голяма нужда в Ню Йорк? 

Всеки град се нуждае от съживление – проблемите са критични из цялата страна. Защо 
тогава изглежда, че наблягаме на духовната нужда в Ню Йорк? Защото, той е считан за 
финансовия център на света. Населението му е врящ котел от народи от почти всяка култура 
по лицето на земята. ООН е тук. Силите, които контролират финансите, щаб квартирите на 
корпорациите, милионите хора – всичко това прави града почти забравено мисионерско 
поле. 

Писал съм и проповядвал много за ужасните наказания, които вярвам, че ще се стоварят 
върху този град. Той е въплъщение на духа на Вавилон със своята алчност, арогантност, 
корупция и безбожие. Въпреки това, Бог е вложил милостта и любовта Си в сърцата ни към 
хората тук.  Преди Бог да изпрати огнените Си наказания, Той ще предложи голяма милост и 
ще издигне чист и разбиращ остатък. Не, градът няма да бъде спечелен за Христос, но ще 
бъде спасен един значителен остатък и по един или друг начин, града и властите му ще чуят 
посланието и предупрежденията за съд. 

Моля ви, молете се за нас! 

Умоляваме всеки, който чете пощата ни, да прекара време, молейки се за църквата на Таймс 
Скуеър. Бог посажда свято лозе в центъра на дяволското сметище и ние вярваме, че Той ще 
го полива, благослови и накара да расте и стане силен и мощен свидетел за Христовата чест 
и сила. 

Изпратете ни молитвените си нужди! 

Тъй като стотици хора се събират във вторник на молитва, ние ще предадем на всеки в 
събранието вашите молитвени нужди. Ще се молим старателно за всички нужди, изпратени 
ни по пощата. Това е въпрос на живот и смърт за нас – не е глупост, не е трик за привличане 
на вниманието да получим писмо от вас. Ще се молим за вас – вашите нужди, вашите молби. 
Тези хора наистина вярват в Бог! Те наистина се молят! И наистина са загрижени – много. 
Толкова е красиво да видиш любовта и загрижеността им за другите. 
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Имаме нужда от помощта ви! 

Цената на наема за горницата, за Таун Хол и всички кампании за нуждаещите се, е много 
висока. Цените на всичко в Ню Йорк са ужасно високи. Но, Бог е добър и влага в сърцата на 
многото ни приятели да помогнат да подсигурим това важно служение. 

Всичко, за което моля е, да се молите за онова, което Бог ще ви каже да направите. Тези 
новини благославят ли сърцето ви? Радвате ли се за онова, което прави Бог? Ако е така, вие 
може да бъдете такова благословение за нас и да вдигнете бремето от раменете ни. 
Благодаря ви за загрижеността. 

Обичаме ви! 
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