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В помощ на гладните, бездомните и нуждаещите се в Ню Йорк 
 

Дейвид Уилкерсън 
17 Юни 1991 

 

Само за две години, Божия Дух ни издигна като силно свидетелство за силата на Христос 
точно тук, в сърцето на най-големия американски град Ню Йорк. В един от най-големите и 
красиви театри в Ню Йорк - „Марк Хелинджър”, Бог построи църква, където стотици покаяни 
вярващи от много националности достигат до най-бедните и най-нуждаещите се в този 
рушащ се град. 

Пресата е изненадана от постоянния растеж на мисиите на Таймс Скуеър Чърч. Вестниците 
публикуват статии за „Зала само за Исус на Бродуей ”. 

Слава на Бог за пълната зала, за мощното изливане на Святия Дух и за многото хора, които се 
спасяват. Но повече се радваме за сърцето, което Бог ни дава за бедните, бездомните и 
онези, които страдат от зависимости. 

Надяваме се този своеобразен доклад да ви осведоми за най-новото в мисиите и 
служенията ни, да ви помогне да се молите за нас по-интелигентно и да ви покаже какво 
вашите дарения ни позволяват да правим в името на Господа. 

Ние не се хвалим в плътта, защото във всичко, което се опитваме да направим, нуждата е 
толкова голяма, че постоянно биваме смирявани и съкрушавани от онова, което всеки ден 
виждаме около себе си. Проблемите, мизерията, злото – съкрушителни са, така че това, 
което ще видите в този доклад е свидетелство, че Христос е загрижен, както са загрижени и 
децата Му. 

„Домът на Тимотей“ 

Бог направи огромно чудо, давайки ни наскоро обновена сграда, за да осъществим там 
програмата си за работа с мъже. Целта на „Домът на Тимотей“, е да превърне бивши 
наркомани и алкохолици в Божии мъже с помощта на добро библейско обучение, много 
молитви и духовно съветване. 

„Домът на Тимотей“ е отговор на усърдна молитва. Специално през последните две години 
ние бяхме смазани от факта, че трябваше да върнем обратно на улицата мъже, които се 
покаяха и се обърнаха към Господ в Таймс Скуеър Чърч. Нямахме легла, а всички останали 
програми, включително и „Тийн Челиндж“ бяха пълни и имаха списъци с чакащи. За някои 
програми имаше три месечен период на чакане, преди да се влезе. 
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Вече имаме собствено място! И не сме в дългове! Щедростта на хората, които ни изпращат 
пари по пощата ни позволи да купим сградата и да я превърнем в християнски център за 
спасението на много изгубени мъже – млади и стари. 

Ако сте давали пари на това служение и сте се чудили къде отиват даренията ви, „Домът на 
Тимотей“ е добър пример за това. Всеки човек, който е дал, има участие за спасението на 
живота на всеки един обърнал се, който в последствие е станал пастор, мисионер, съветник, 
или е бил възстановен в обществото и семейството си! 

„Домът на Ана“ 

Какво мощно чудо извърши Бог само, като ни даде чисто нова сграда с апартаменти, за да се 
грижим за жени в нужда. Ако е волята на Господ, през следващите няколко месеца ще 
преместим женското служение в новата сграда. Собствениците и  работят усилено, за да я 
пригодят към специфичните ни изисквания. 

Нямаме дългове и за тази сграда! 

Ще направим сигурно, духовно убежище за вярващи вдовици – шейсетгодишни или по-
възрастни, които са останали без дом или живеят при мизерни условия. 

Ще приютим неомъжени майки, предлагайки им любяща християнска атмосфера по време 
на бременността, като се надяваме да спасим много бебета от това да бъдат абортирани. Ще 
предложим също и безплатни консултации за бременни. 

Ако Бог желае, тук ще приютим и жени и момичета със зависимости. Много хора идват в 
Таймс Скуеър Чърч и се обръщат към Господ, и всяка християнска сграда е пълна. Досега не 
сме имали място, на което да ги изпратим. Ще фокусираме върху библейско обучение и 
християнско служение. 

„Домът на Ана“ е само на една пряка от Таймс Скуеър Чърч. Абсолютно чудо е как Бог ни 
даде тази прекрасна, просторна сграда. Бог вложи в сърцето на скъп приятел на служението 
ни да купи сградата и да ни я даде за ползване. 

Цялата слава да бъде на Бог! 

„Гарван” - камионът за доставка на храна  

Това съоръжение е оборудвано с кухня от неръждаема стомана (според законите на Ню 
Йорк), а евангелизаторите ни ходят всеки ден на места, където гладните и бездомните 
живеят на улицата и снабдяват с храна стотици хора. Даваме им топла супа, хот дог от 
пуешко месо и кафе през зимата, хот дог и хранителна макаронена салата през лятото. 
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На Централна гара сме хранили по 150 бездомни хора наведнъж. Паркираме близо до 
паркове, изоставени сгради – където има гладни, бездомни хора. „Гарванът” вече е познат 
на подземния свят бедняци, защото правим нещо повече от това да ги храним. Даваме им 
Христос – истинския Хляб на Живота. Много хора бяха спасени – почти всеки ден някои 
приемат Христос. Какви големи промени виждаме у тях, когато надежда изпълни сърцата им 
– ново желание да се изчистят, да работят и да продължат да живеят. 

Камионът има изрисуван черен гарван отстрани – по повод на гарвана, който хранеше 
гладния пророк Илия край реката Херит. 

Исус каза: „Бях гладен, и ме нахранихте...” (Матей 25:35). Каква радост е да видиш толкова 
много доброволци да излизат, за да хранят гладните, изпълнявайки поръчението на Христос. 

Горницата 

Горницата се намира на втория етаж на порутена сграда на ъгъла на 8-о авеню и 41-а улица в 
зона, наречена „Крак алеята”. 

От сряда до събота, стотици хора биват нахранени, облечени и изпълвани с надежда. 
Ежедневните ни събрания са посещавани от едни от най-изпадналите, съкрушени души в 
целия град. Алкохолици, наркомани, проститутки, умиращи от СПИН хора, избягали от 
домовете си – от всички националности и раси – се събират там, за да бъдат нахранени и да 
чуят Евангелието, проповядвано от бивши наркомани и хора точно като тях, които са били 
спасени на същите тези улици. Те почти не вярват на очите и ушите си, когато слушат 
свидетелствата на онези, които преди са седели точно там, където те седят сега – дрогирани 
и бездомни, а днес проповядват Евангелието. 

Там раздаваме дрехи на много деца измежду най-бедните. Един ден видях как отчаяна 
майка намери дрехи за три от децата си. Облекчението, изписано на лицето и  си струваше 
всичките ни усилия. 

Християни от цяла Америка идват в Горницата, за да ни помогнат в служението. Чрез този 
скромен център, Бог е спасил множество хора, а днес някои от тях са в библейски училища, 
колежи, върнали са се у дома, възстановени, работят – всички са чудотворно променени 
чрез силата на Исус Христос. 

Това е една от най-живите мисии за Христос в Ню Йорк! Даренията ви ни помагат да купим 
храната и да плащаме малки възнаграждения на посветения ни персонал. 

Персоналът от Горницата буквално рискува живота си, служейки на „Крак алеята”. Миналата 
седмица двама бездомници бяха убити пред вратата ни. Чух един от служителите да иска да 
се молим за сън. Той каза: „Гледаме такива неща, под такова тежко демонично натоварване 
сме през целия ден, виждаме такава тъга и чуваме толкова много болка, че през нощта не 
можем да спим.” 

Моля ви, молете се за сигурността им, за почивка, за това всички нужди да бъдат снабдени. 
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Служението в затвора 

Има повече от 35 федерални затвора и арести в Ню Йорк. В някои от тях няма никакво 
„религиозно“ присъствие. Вече предлагаме ежеседмични църковни служби, библейско 
образование и концерти с евангелска музика в 14 от тези сгради. 

Бог издигна група от 125 посветени доброволци, включително 15 музиканти и певци от 
редовете на Таймс Скуеър Чърч. Достигаме до онези често пъти забравени мъже, жени и 
деца, които обществото счита за прокудени. Обучаваме новоповярвалите, посещаваме 
лично някои от тях и предлагаме съвети на тях и семействата им. 

Цялата църква е обвързана ежегодно със семействата на затворниците, доставяйки 
ученически униформи на децата, храна и подаръци при специалните поводи. Каква радост е 
само да видим детските лица, сияещи, получавайки подаръците, купени от нас, и когато 
разберат, че тези неща са израз и резултат на това колко много ги обича Исус. 

Питат ни: „Как сте били в състояние да достигнете толкова много нуждаещи се хора за 
толкова кратък период от време и все още да нямате заеми?” 

Отговорът е – молитва, много молитва. Пасторите са молещи се хора, църквата също е силно 
ангажирана в молитва. Чули сме Божията заповед да покажем на света, че Евангелието е 
„проповядване в действие”. Искаме светът да знае, че истинските вярващи в Исус Христос, 
които се грижат за бедните, просто изразяват Неговата любов и грижи. 

Молим се за всеки долар. Това служение се поддържа изцяло от доброволните дарения на 
приятели от цял Ню Йорк и САЩ. 

Даренията ви са изключително важни, за да ни помогнат да нахраним, облечем и помогнем 
на онези, които са поверени на грижите ни. 
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