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Русия, спящият гигант, се пробужда.

Путин все повече говори за връщане към ценностите на 
съветската епоха и това бе красноречиво показано по време на 
Парада на победата, който се провежда по случай годишнината от 
Великата отечествена война и където 11-те хиляди войници от 
Парада на практика демонстрираха какво може да се очаква в 
бъдеще.

„Ние сме длъжни да модернизираме нашата отбранителна 
промишленост по начина, по който тя бе модернизирана през 
30-те години на миналия век,” каза миналата година Путин по 
време на реч, която по мрачен начин припомняше за 
най-ужасните години на смъртоносната политика на Сталин и 
стремежите му да очисти страната от християните.

Тринадесетте ужасяващи затворнически години на баща ми 
Харалан му помогнаха да разбере огромното значение на 
Божието Слово.

Ето някои цитати от книгата за Харалан Попов:

Един ден аз забелязах, че Стоил, чието легло бе до моето, държеше нещо в 
ръцете си… това нещо приличаше на малка книжка. Стоил тъкмо късаше една 
страница от книгата, с която искаше да се увие самоделна цигара. За мое 
изумление аз видях, че това бе Новият завет!

От пет години не бях виждал книга от Писанията! Машинално сграбчих 
книжката от ръцете на Стоил… а в това време сълзи се стичаха по лицето 
ми.

„Стоиле,” извиках аз, „откъде взе тази книга?”

„Когато ни прехвърляха тук от старите казарми я намерих в едно кошче за 
боклук.”

Тогава му казах: „Стоиле, моля те, дай ми тази книга.”

„Не,” твърдо отговори той, „яз я чета в момента.” И той я дръпна от ръцете 
ми… Но аз знаех, че той я иска за себе си само за да си прави цигари от 
страниците й! Не можех да понеса мисълта, че Божието Слово ще се използва 
за увиване на цигари.

„Стоиле, ще ти дам всичките си пари, които имам, ако ми дадеш книгата.”

…Ето как тя попадна в ръцете ми! Божието Слово! Заплаках пред погледа на 
мъжете, които извърнаха главите си настрани, за да не ме смутят още повече.

Драги приятели,

По време на комунизма умовете на две поколения бяха промивани от религията на атеизма. Но и днес съществува 
духовна празнота в сърцата на младите.

Религиозната свобода драстично се ограничава по целия свят, в много държави се увеличават мъченията, пращането 
в затворите и очистване на цели райони от християните.

Русия: спящият гигант се пробужда

Библията е като куршум в сърцето на сатаната

Колко ценим Божието Слово днес?

Путин каза, че са необходими допълнителни военни разходи, 
за да се гарантира сигурността на мира в целия свят и да се 
утвърди ролята на Русия в този процес.

Наблюдателната кула в лагера Белене, където 
Харалан Попов прекара много години без 
Божието Слово.
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След като бе освободен от затвора Харалан денем и нощем работеше, за да 
нахрани хората със Словото Божие. Той завинаги остана верен на виждането 
си за света според Писанието. То стана виждане и движеща сила и на „Врата 
на Надеждата.”
След многогодишна упорна работа бяха отпечатани и разпространени три 
издания на Отворената Библия за учебни цели: две пълни издания на руски и 
на румънски, включващи Стария и Новия завет, и един Нов завет на 
български език.
„Библията е като куршум в сърцето на сатаната,” красноречиво се бе изразил 
баща ми Харалан.

Няма по-велико средство.
Цели две десетилетия ни се струваше, че звярът на комунизма, който се 
зъбеше на църквата на Иисус Христос, бе умрял. Но той не е мъртъв, макар и 
да бе смъртоносно ранен.
Руските и българските законотворци прокарват закони, които ограничават 
дейността на неправославните религиозни групи, особено на евангелските 
църкви.
Това е една тревожна тенденция.

По време на неотдавнашното ми посещение в родината ми България можах да се 
убедя с очите си и непосредствено да чуя молбата на хората, колко много им е 
нужно Божието Слово.
„Кога ще получа и аз Новия завет на Отворената Библия?”
Аз не можех да отговоря на този въпрос…
Днес все още съществува огромна нужда от този Нов завет, който от много години 
насам вече не се печата. Първото му издание бе предназначено предимно за 
пасторите и за християнските работници… които навремето го приеха много добре.
Днес християните искат да имат Новия завет, за да могат да го дадат на съседите си, 
на колегите си в работата и на приятелите си атеисти. Той е мощно средство за 
евангелизация.
Когато се върнах вкъщи бях приятно изненадан от един имейл, изпратен от една 
църковна община, която ми пишеше, че са успели да съберат средства за ново 
отпечатване на Новия завет на български!

Бях изключително радостен от тази новина и от това, че Бог се намеси тъкмо 
навреме. Затова с голяма вълнение мога да свидетелствам за Божиите дела.
Благодарение на вярващите ни приятели и тяхната подкрепа през тези години 
днес работата по превода и набора вече е приключила, но ни трябват средства 
за отпечатването. Иска ни се да отпечатаме поне 3000 книги.
Нима няма да ни помогнете да видим Новия завет на Отворената библия вече 
излязла от печат?
Колко ценим Божието Слово?

Заедно с вас в Христовото служение,

„Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда… но събирайте си съкровища на 
небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде… защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.” 
(Мт. 6:19-21).

ДА, Пол!
Аз ценя Божието Слово. Зная, че Бог всичко върши навреме и че Светият 
Дух упътва вярващите. Желая да помогна за отпечатването на Новия 
завет на Отворената библия на български!
Дарявам тези средства за отпечатването на Новия завет на Отворената библия 
на български език. Моля се чрез нея вярващите да привлекат младите хора 
към Христос. Но можете да използвате дарението ми и за други належащи 
нужди.

Виждането на Харалан Попов, че 
библията трябва да се отпечатва и 
разпространява, е валидно и днес.

Румънският пастор Кристиян 
Роске получава Отворената 
библия.

Хората в 
Източна Европа 
жадуват за 
Божието Слово.

Дари сега
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