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ДОБЪР ДОКЛАД 
Дейвид Уилкерсън 

24 Август 1987 
 

 

„Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно... ако има нещо добродетелно... 
това зачитайте.” (Филипяни 4:8) 

Представяме ви истинен, честен и добър доклад за това какво прави Святия Дух по улиците и 
общините на Ню Йорк. Хората на сезонна работа се завръщат по домовете си, но страхотното 
служение на Святия Дух продължава. Сега следва много важната работа на втория етап. 

Гуен и аз вече живеем в Ню Йорк, а останалата част от екипа ни в момента се присъединяват 
към нас. Духовното очакване нараства с приближаването на откриването на Таймс Скуеър 
Чърч – 1-4 Октомври. 

Ние вече срещнахме хора, които ни казват, че в продължение на години са постили и са се 
молили да има църква тук, в сърцето на Манхатън. Също така се радваме, че голям брой 
заинтересовани приятели, с които контактуваме по пощата, планират да бъдат с нас по 
време на откриването. Те ще пристигнат от цялата страна. Ние вярваме, че ще бъде славно 
време и това ще е началото на важен център за поклонение, наречен „кръстопътищата на 
света” – Таймс Скуеър.  

Много хора ни писаха, обещавайки ни, че ще се молят за това ново дело на Христос, и 
въпреки че не могат да присъстват на откриването и да бъдат с нас, те обещават да ни 
издигат в молитва. Това е много окуражително за нас! Изключително сме благодарни! 

Представям ви някои от най-забележителните и чудесни обръщания към Христос по време 
на уличните ни събрания, които ще извадя от дневника и спомените си. Тези събрания бяха 
проведени в Манхатън, Харлем, Бронкс и Бруклин. 

 

Бронкс (ъгъла на Де Калб и 212-а улица) 

Тази седмица двама души бяха убити в района – и двамата бяха наркопласьори (крак). 
Полицейска кола спря до нас, за да гарантира сигурността на събранието. 
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Алкохолик 

Възрастен мъж, който призна че е алкохолик от „по-отдавна, отколкото мога да си спомня” 
се отзова на призива ми за спасение и дойде плачещ с думите: „Имам нужда от Исус! Имам 
нужда да бъда освободен! Помня, че преди години ходех в баптистка църква – имам само 
бегъл спомен. Но, едва тази вечер почувствах Божият призив, привличането Му. Моля Ви, 
господине, молете се с мен!” Беше трезвен и очевидно искаше помощ. Той бил на гости у 
дъщеря си, когато чул музиката, изчакал да чуе проповедта ми, бил изобличен и в крайна 
сметка призова Господ. 

 

Еврейски съпруг и съпруга езичница 

Сътрудникът ми, Боб Филипс и аз бяхме изумени, когато до нас се приближи евреин, който 
доведе болната си съпруга. Тя не говореше английски, но чрез преводач ни каза защо се 
държи за стомаха. Лекарите бяха открили две кисти в областта на корема й и изпитваше 
болка.Тя ни разказа, че имала сън как на улицата среща Божий човек, който ще й покаже как 
да стане вярваща в Христос. Също така, този уличен служител ще положи ръка върху нея, ще 
се моли за нея и тя ще бъде изцерена. Тогава тя каза: „Сънят ми се сбъдва сега.” Жената 
помоли Христос да я приеме, да й прости и да я изцери. Ние вярваме, че Бог е отговорил на 
тези молитви. 

След това, еврейският съпруг ни разказа невероятна история. Той призна, че не е 
„религиозен евреин”, но често се молел на Отец. Една вечер, влязъл в кухнята, отворил 
хладилника и изпаднал в шок, като видял очертанията на човек, стоящ в тъмнината. 
Отначало си помислил, че е крадец. Бил твърде вцепенен, за да реагира. Но изведнъж, 
спокоен, тих глас прошепнал: „Не се страхувай. Дойдох, за да ти открия Исус Христос като 
твой Господ! Трябва да последваш Исус! Призови името Му!” 

Разказах му за Корнилий, който видя ангел и за други хора в Стария и в Новия Завет, които 
бяха посетени по такъв свръхестествен начин. Беше голяма радост да се молим за тях и да ги 
представим на местен пастор, който да се погрижи за тях. 

 

Отпаднал от вярата служител 

Той и приятелят му застанаха пред мен и поискаха да се моля за тях. Разбрах, че преди е бил 
пастор на близка методистка църква. Горчилка, отхвърляне, семейни проблеми – всичко 
това му е дошло в повече, а той никога не е познавал Христос в пълнотата Му. Но тази вечер, 
на улицата, в присъствието на изобличението от Святия Дух, той наистина прие Христос и 
беше възстановен. Моля ви, молете се за този скъп брат. Поканих го да дойде и бъде част от 
събранието ни в Таймс Скуеър Чърч. Той обеща да дойде за съвет и да слуша проповедите 
ни, докато не се отвори врата за неговото служение. 
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Бруклин (улично вечерно събрание) 

 

Джослин  

Тя е само на 9 години, с красива черна коса и ослепителни сини очи. Беше една от първите, 
които излязоха напред за молитва. Толкова много хлипаше, че изглеждаше, като че ли 
сърцето й ще се  счупи! 

„Моля те, моли се за татко, той е в затвора. Мама е някъде другаде. Живея с баба. Но, аз 
искам Исус да спаси татко и да го направи друг човек.” Прегърнах я, молих се, както тя 
искаше и знам, че Исус беше докоснат от молитвата й, сълзите и съкрушението й. Толкова 
много малки деца са с разбити сърца заради пияни, пристрастени към наркотиците и 
пратени в затвора родители – най-вече бащи. Молете се за скъпата малка Джослин. 

 

Една майка и обладаната й от демони къща 

Една майка от петдесятна църква доведе трите си скъпи малки дечица да се молим за тях. Тя 
имаше страшно изражение на лицето. Разказа ни, че в дома й мебелите се движели, че 
децата й, крещейки скачали по леглата посред нощ, а сутрин се будели изморени и нервни. 
Понякога се тресели неконтролируемо. Попитах я за баба им и тя ми отговори, че се 
занимава с магьосничество, като самата тя е магьосница. 

Молихме се за майката и децата и изгонихме всички лъжливи, демонични духове. 
Изпратихме трима скъпи вярващи с тях в дома им, за да изгонят всички демонични духове от 
къщата им. Тези духове бяха там в резултат на магьосничеството на бабата и им беше 
заповядано да си тръгнат в името на Исус! 

Майката се нуждаеше от освобождение от грях в живота си – поради своя компромис, тя 
нямаше власт над тези зли духове. Ние вярваме, че Бог вече е обградил с огнена стена тези 
деца, така че няма да има повече нежелателни проявления. 

Онези, които се присмиват на демоничната активност в живота и домовете на хора, които 
някога са се ровили в магьосничество, са просто слепи за пътищата на Сатана. Но 
християните, които ходят в покаяние, вярват в Божието Слово, никога не трябва да се 
страхуват! Сатана няма власт, няма начини, няма място там, където вярващите стоят върху 
Божието Слово. 
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Манхатън (Източен долен Манхатън) 

 

Два пъти прободен с нож наркоман 

Той, току що беше освободен от затвора и се беше дрогирал в продължение на три дни. 
Разхождаше се по „Ист Сайд Стрийт” бездомен и носеше малко куфарче с няколкото дрехи, 
които му бяха останали. Бил ограбен и намушкан в ръката няколко минути преди да дойде 
на уличното ни събрание. 

Сега беше бездомен, без стотинка и с много болка. Започваше да вали, но той остана с мен 
под дъжда и пожела да се молим. Господ го спаси и ние го заведохме в Тийн Челиндж . 
Молете се за това момче, той наистина иска да се промени. 

 

Един от най-мръсните хора, които съм срещал 

Той беше толкова дрипав, вонящ и рошав, че си помислих: „Това трябва да е най-мръсният 
човек, за когото някога съм се молил.” Всъщност, мина ми мисълта, че на този човек не може 
да се помогне – беше стигнал твърде далеч. Но, той стоеше там със сълзи в очите, желаейки 
бъде спасен от греха. 

В какъв шок бях само! Човекът бе нешлифован диамант – много интелигентен, завършил 
колеж. Някога е бил директор на програма за рехабилитация от наркотици в Ню Йорк. 
Самият той се пристрастил към наркотиците, изгубил семейството, работата, 
самоуважението си и на практика се предал. 

Тази вечер надеждата се върна в живота му. Надяваме се да го видим в Таймс Скуеър Чърч 
като нов човек! Това доказва, че не можеш да съдиш по външния вид. 

Обобщение 

Това са само някои от многото чудеса, на които ежедневно сме свидетели тук. Какви 
огромни нужди само! Колко объркани са животите на толкова много хора. Щях да бъда 
смазан, ако не знаехме, че служим на всемогъщ Бог и всесилен Спасител! 

Това беше най-добрата улична кампания през всички тези години в Ню Йорк, поради 
свръхестественото действие на Святия Дух в сърцата на изпитващите болка хора. Има 
отвореност, духовен глад, вик за помощ – въпреки цялата твърдост и арогантност на някои 
групи. 
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В момента, по тези нуждаещи се от помощ улици има повече служения откогато и да било, 
има повече доброволци, които идват от цялата страна. Идват християни отвъд океана, които 
свидетелстват и раздават литература. Повече улични кампании, повече улични 
проповедници, повече млади пророци. Наистина, Господ изпраща на този съвременен 
Содом един последен призив. Съдът е пред вратата, но първо Господ изпраща любящ 
призив за покаяние. 

Няколко думи за епидемията от СПИН 

Това вече е епидемия – навсякъде. Вече не е само проклятие над хомосексуалистите, а е 
проклятие над безбожното, полудяло за удоволствия общество. Разпространено е в целия 
свят, дори и зад Желязната завеса. Милиони и милиони хора ще умрат! Видели сме само 
началото на онова, което в скоро време ще се превърне в напълно неконтролируема 
жестока чума. Беше изчислено, че повече от петдесет и пет милиона души ще умрат от СПИН 
през следващите десет години (една четвърт от населението на страната). 

Дали епидемията ще привлече жертвите към Господ? Някои предсказват, че това ще се 
случи, но аз не вярвам. Един от нашите новоповярвали болни от СПИН братя лежи на 
смъртно легло в болница в Ню Йорк, като в същото отделение имаше друг смъртно болен от 
СПИН. Нашият пациент окуражаваше всички в отделението и дойде по-близо до Господ в 
последните дни от живота си. Но, болният от СПИН гей умря, проклинащ Бог, въпреки че 
нашият християнски пациент му свидетелства с любов. На смъртното си легло, той се 
закорави още повече и воюва още по-силно срещу Бог. 

Ако жертвата на СПИН е закоравял грешник, той или тя ще станат още по-враждебни, 
горчиви и мразещи Бог с напредването на болестта в телата си. Библията потвърждава този 
извод:  

„Човек, който често е изобличаван, но остава твърдоглав, ще бъде съкрушен внезапно, и то 
без изцеление.” (Притчи 29:1) 

Когато Бог прати „едър град от небето” да падне върху човечеството с последните 
наказания, те няма да се покаят и няма да се обърнат към Бог, но ще „похулиха Бога заради 
язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.” (Откровение 16:21) 

Ужасните наказания, които се изляха върху Египет само закоравиха сърцето на Фараона и 
злите му решения. Когато накрая пусна Израил да си тръгне, нито той, нито египтяните се 
обърнаха към истинския Бог, нито пък се покаяха! След кратък период от време, фараонът се 
втурна да ги преследва, за да ги върне в Египет. 

Йоан говори за царете на този свят и армиите им, събиращи се да „воюват против Яздещия 
на коня (Христос) и против Неговото войнство.” (Откровение 19:19). Тази коравосърдечна 
армия, която ще воюва срещу Бог, излиза от ужасни и големи наказания, епидемии и скръб. 
Наказанията и епидемиите само закоравяват злите. 
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Това, поради което смятам, че наказанията не омекотяват твърдите човешки сърца, може да 
се види в хомосексуалната атака над дома на Лот, когато обезумяла тълпа извратени мъже 
се опитаха да изнасилят два ангела, изпратени от Бог да оценят размера греха им. 

Тези подивели за секс содомити се опитаха да „разбият вратата” (Битие 19:9). Ангелите 
„поразиха със слепота мъжете, които бяха пред вратата на къщата” (стих 11) 

Защо те не разбраха посланието? Представете си, ако можете, множество подивели от похот 
мъже, поразени със слепота, препъващи се един върху друг, всеки един от тях „от малък до 
голям” викащи: „Какво сатана? Ослепях!”. Макар и да знаеха, че са слепи, продължаваха да 
опипват в тъмното без страх. 

Покаяха ли се? Признаха ли си, че са под наказание? Как може цялото мъжко население да 
ослепее в един и същ момент и да не разбере, че нещо свръхестествено се беше случило? 

Въпреки, че бяха поразени със слепота „се измориха да търсят вратата” (стих 11). Те се 
изтощиха, опитвайки се да задоволят похотта си, въпреки, че съда се беше стоварил върху 
тях. 

Така е и днес, така ще бъде и когато СПИН епидемията унищожи милиони животи. Докато 
Божият народ вижда в това Неговата ръка на съда и възмездието, и се смирява пред 
могъществото Му, злите ще продължават да опипват в похотта си, присмивайки се на Бог, 
отричайки наказанията Му и закоравяващи вратовете си. 

Сянката на ангела на смъртта е надвиснала над нацията и цялата земя. Проклятията от 
Второзаконие се изпълняват пред очите ни (Второзаконие 28:59-63). Страшни, дълги 
епидемии от туберкулоза, треска, възпаления, много висока температура – всичко това в 
резултат на „злината на делата си, защото си Ме оставил” (Второзаконие 28:20). Вижте също 
и Даниил 9:11. 

Със СПИН-а идва и едно огромно широкообхватно втвърдяване на сърцата. Засегнатите 
„отново разпъват за себе си Божия Син и Го опозоряват.” (Евреи 6:6) 

Съживеният остатък на тези последни дни няма да бъде събуден с епидемии или наказания 
от какъвто и да е вид – те са били пробудени от увещанията на Святия Дух. Те живеят без 
страх, знаейки, че живи или мъртви принадлежат на Него! Те могат да застанат върху 
славното обещание на Възлюбения си: 

„Понеже ти си казал: Господ е моето прибежище! — и си направил Всевишния свое жилище, 
никакво зло няма да те сполети, нито язва ще се приближи до шатрата ти” (Псалм 91:9-10) 
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