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ПРЕДГОВОР
След публикуване на книгата ми с разсъждения за децата в Православната църква1 много хора ме молеха да напиша
повече за педагогическите си методи и за действителните си
разговори с децата и младежите. Идеята звучеше доста обезсърчително за човек, който никога не е усвоявал съзнателно
педагогически методи и който се чувства силно притеснен от
присъствието на възрастни при разговорите с деца. Именно
архимандрит Софроний обаче ме убеди, че общуването ми с
децата е довело до промени, които биха били много полезни
за други. Той смяташе, че си струва да го представя съвсем
честно, да вложа в думи някои от принципите, които мотивират един учител християнин.
Богословската рамка също беше предложена от отец Софроний, чиито живот и начин на предаване на учението са сякаш
разбулване на факти. Аз бях благословена да науча православните начала от такъв жив свидетел като него, чийто пример и педагогически съвети ми бяха подръка. Той често ми предлагаше
обяснение на отделни случаи и обобщаваше с примери за реални
хора. Разговорите, подбрани за тази книга, никога нямаше да се
състоят, ако се бях захванала да организирам „идеалните разговори”, а не с радост да посрещам всяко дете, което срещахме,
понякога случайно.
За възрастен християнин да разговаря с дете е изключително ободрително преживяване. Нова светлина облива страни от
живота, които ние или приемаме за даденост, или отказваме да
1

Reflections on Children in the Orthodox Church Today. Stavropegic
Monastery of St. John the Baptist, Essex, 1995, 5th reprint; издадена в
САЩ като „Children in the Church Today: An Orthodox Perspective”
(Crestwood, St. Vladimir’s Seminary Press, 1991). Препратките към конкретни страници в тази книга се отнасят за английското издание.
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видим. Всекидневните радости – и трудности – се преоткриват.
Разбираме кои части на собствената ни верова система са били
изградени върху камък и кои – върху пясък. Половинчатите ни
убеждения изпъкват с цялата си слабост. Повечето от срещите
ми с децата бяха неформални, доброволни, „срещи за разказване
на истории”, или пък в случаите, когато те прекарваха известно
време в манастира. Понякога се случваше да има и малко поформално организирани разговори. Обсъжданията в тази книга
не могат да дадат точна представа за тези срещи: споделените
смях и тъга, сериозните и лековатите разисквания, радостите и
тревогите, разрешаването на споровете, бъбренето за игри, дрехи, филми, уроци, а понякога и за „нищо специално”.
Богословието е тясно свързано с християнското образоване
на децата. Тези, които разговарят с деца, трябва да имат много
добра представа, какви човешки личности Бог иска от нас да бъдем; поради тази причина това е и в центъра на глава 1. Глава 2 се
средоточава върху призванието на учителя да бъде проводник на
животворното Предание. Коментарът е както богословски, така и
педагогически. Опитала съм се и да дам обяснения на по-трудните термини, особено на онези, които са гръцки по произход. Всеки, който намира богословието за сложно, може да бъде спокоен,
като знае, че следвайки църковния начин на живот, той вече така
или иначе го прилага. За тези читатели не е необходимо да следват всички обяснителни бележки. Също така може да се окаже и
по-добре, ако решат да прочетат богословските уводи към глави 1
и 2 след самите глави – или пък, както каза една заета майка, „покъсно, когато имат повече време и сили”.
Подзаглавията имат за цел да послужат като насочващи
най-общо към съдържанието на отделните раздели. Те съвсем
не означават, че темите за разговор трябва да бъдат строго ограничени. Православният живот е дреха без шевове; всяка негова
страна е свързана с всички други. В известен смисъл беше дори
малко рисковано да се подбират разговори за религията, сякаш
11

тя е отделна тема. Как мислим или как постъпваме по определен
въпрос засяга и това как мислим и постъпваме като цяло, засяга
собствения ни живот, както и този на цялото човечество.
Понякога беседите са структурирани по-формално, с предварително подготвена тема, и са предназначени за младежи
над 16-годишна възраст. Някои от тези беседи са представени
в глава 3. Тук читателят може да открие по-пълно разглеждане на въпроси, които често се повдигат. Моят подбор на темите
се основава отчасти на мненията на хората за това, кои въпроси
по-трудно могат да бъдат намерени ясно представени другаде.
Тяхното мнение може и да не е най-точното, защото много други
съвсем подходящи текстове и библиографии за такива вече са
били публикувани. Тази част – както и всъщност цялата книга –
съвсем няма претенцията да има последната дума.
Личността на децата, които са цитирани тук, трябва да бъде
запазена в тайна. По тази причина съм изчаквала, докато децата
излязат от етапа на развитие, разкрит в разговора, а понякога
съм искала и разрешение, преди да пиша за разговорите си с тях
тук. Освен това повечето имена са съзнателно изпуснати и говоря, например, за „шестгодишно момиченце”. Съвсем съзнателно
заявявам, че всички срещи от замислянето на книгата нататък са
се състояли с идеята за публикуването им, без това да е изцяло
осъзнавано от децата. Известно утешение е, че от разговорите,
записани тук, става ясно колко много съм научила от децата. Читателите трябва да са снизходителни към разговорния английски,
където граматиката не е моя първа грижа. Езикът на децата си е
техен; много от тях например смесват гръцки и английски в едно
изречение.
Читателите също така трябва да имат предвид, че разговорите и беседите са свързани с определена група участници. Или
ако трябва да повторя нещо, което съм казвала и другаде, „няма
рецепти” за това, какво да кажеш на едно дете или на една младежка група. Дори цитирането на Свещеното Писание не е га12

ранция, че посланието наистина ще стигне до детето; учителят
християнин се нуждае от молитва и особено внимание, когато
използва материали на други хора.
Голяма част от книгата е свързана с това, как говорим за
религията, а всъщност много от нас трябва да се упражняват да
говорят по-малко за нея. Навсякъде в текста на книгата използвам думата „учител”, за да обознача всички възрастни, свързани
с процеса на предаване на вярата на децата, били те родители,
приятели, катехизатори, свещеници или професионалисти от
сферата на образованието. Но тези възрастни, особено родителите, не е необходимо непрекъснато да използват пряка дидактическа мотивация. Децата християни често се чувстват задушени в „тежката” атмосфера на непрестанно „проповядване”. От
самото начало напомням на възрастните, които се надяват да се
поучат от тази книга, че децата трябва да ни възприемат като
истински хора, а не само като учители. Ако вярата ни в нашата
висша цел има здрава основа, то и ние сме бдителни, без да сме
строги или твърде дидактични. Ако самите учители са благодарни деца на Небесния ни Отец, техните деца ще се поучат от това
отношение повече, отколкото от каквото и да било друго.
Обучението, както и молитвата, се проваля, когато
спрем, за да помислим дали се справяме добре, или не, т. е.
когато непрекъснато се колебаем. Преподаваме най-добре,
когато просто се радваме на общуването с децата, които обичаме. Те могат понякога да бъдат така сериозни, както и всеки възрастен, но да пази Бог ние да приемем педагогиката
така сериозно, че да не можем вече свободно да общуваме с
тях. Християнският живот ни дава възможност периодично
да проверяваме себе си и да се променяме към по-добро, но,
от друга страна, непрекъснатото тревожно самонаблюдение
показва липса на вяра. Това е затворен кръг, който пречи на
човека да „продължи нататък” и не дава възможност на педагога да се радва на децата. А децата също го усещат.
13

„Тия думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето
ти (и в душата ти); и внушавай ги на децата си и говори за тях,
кога седиш в къщи и кога си на път, кога си лягаш и кога ставаш; и завържи ги на ръката си за знак, и да бъдат те превръзка над очите ти, и напиши ги върху спонците на къщата си и
върху вратите си” (Втор. 6:6–9). Тези, които говорят и оказват
най-силно въздействие, са онези, чийто живот отразява това,
което преподават, и моля онези, които четат тази книга, да се
молят за себе си и за мене „да вършим и учим” (Деян. 1:1) с
просветление свише.
Няколко окуражителни думи към родителите
Родителите вземат основните практически решения, които
засягат децата, и тяхното влияние е най-голямо върху живота
им. За някои родители теоретичното познание може да е потрудно, отколкото за катехизатор или учител с опит, или свещеник. Освен това в книга от този тип, естествено, много твърдения са обобщени и тъй като съществуват множество възможни
приложения, някои отделни въпроси може и да нямат отговор
тук. Макар и да не съм родител, зная колко трудно може да бъде
в определени случаи да се прилагат конкретни принципи. Зная,
защото често са ме питали как може да се постъпи.
Виждала съм обаче и как възникват много практически
спорни въпроси, тъй като на родителите трябва да се припомня
да изясняват приоритетите си. Виждала съм също, че когато родителите са водени от здрави принципи, каквото и да правят,
е добре. Връщането назад към основните неща много помага да
се заличат вредите, които вече са нанесени от грешки на родителите. Всички учители имат полза от принципи, дори когато те
не предлагат решения за всеки даден случай. Някои елементи в
евангелизацията показват точно това. На родителите е особено
необходимо да се припомня да подхождат към нещата ред по
14

ред, защото те трябва да се справят с всички аспекти на живота
и по-лесно могат да се объркат.
Много неща в делничния семеен живот се подразбират.
Но когато трябва да се вземат съзнателни решения или да се
направи спонтанен избор, си проличава колко е важно да си
християнин, макар често различни решения да съответстват
на християнските принципи. Православието в действителност
влияе на начина на живот, но то може да съществува и сред различен начин на живот. Едно съчетание от здравословни принципи, подправени със здрав разум, означава, че животът тече
хармонично. Ако духовните принципи са на първо място, то
много решения стават сами по себе си.
Тази книга се предлага на родителите, без да има значение
дали ще я четат разпокъсано, или на части; отделеното време за
четене за мнозина е рядък лукс. Но всеки един от нас може още да
допринесе за практикуването на християнството, а това веднага
ще подобри нашата способност да работим като уверени и мъдри
педагози.
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Глава 1

ЧОВЕШКАТА И БОЖИЯТА ЛИЧНОСТ
Преди Авраам да е бил, Аз съм.
Иоан 8:58
Всичко, за което ще говорим, се отнася само за
едно: каква форма на съществуване искаме за нашите деца.
Reflections on Children
in the Orthodox Church Today, р. 5

Увод. Нашето богословие и нашите деца
Ясната перспектива спрямо вечността е най-добрият начин
да запазим в пълнота вдъхновението си, докато предаваме вярата си на други. Нека започнем своето изследване за личността на
децата от „начало”. Тайнството на сътворението е тайнство на
любовта. Бог сътворил от нищо вселена, която е отделна от Него.
Всичко, което съществува, е или сътворено, или Творец. Думите
никога не са достигали и никога няма да достигат, за да се опише
Първият Дар, който Бог ни е дал: животът ни, който произтича
от самото Същество на Животодателя. Най-богоподобният образ на Животодателя в творението е човечеството. „Да сътворим
човек по Наш образ, (и) по Наше подобие” (Бит. 1:26). Всеки
човек има богоподобни характеристики и потенциала да живее –
да обича – като Бога, в Бога, завинаги*. Както Бог е Троица, Три

Някои отци правят много полезното разграничение между образ и подобие: Божият образ в човека е даден на всички ни по природа, докато
Божието подобие в човека е потенциално и може да се постигне чрез
лично общение с Божията благодат.
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единен, така и човечеството е множество, призовано да стане
едно. Това призвание е смисълът на човешкото съществуване и
в светлината на това Църквата ни учи как да живеем на земята и
как да отгледаме децата си.
При раждането на детето в света се появява нова личност,
„човек” (anthropos)*, или всяко новородено е, дори за Бога, „друга личност”, на която е дадена богоподобна свобода: съдбата £
не може да се определи от никоя друга личност – божествена
или човешка. Православната антропология – нашето разбиране
за човека – се основава на богословието: тоест на откровението,
което сме получили от Бога. Формата на съществуване, която
искаме за децата си, е формата, която Бог е определил за човечеството, създадено по Негов образ.
Заимствайки богословието от светите си предшественици, ние приемаме и принципи, които ни помагат да следваме
стъпките им в семействата си и в църковните общности. Богословието ни помага да разберем какво означава любовта в измерението на вечността, за да можем да си сътрудничим с Бога
Какъвто е, докато ние, такива, каквито сме, живеем с децата си
и ги обичаме такива, каквито са. Хората в живота са истински
личности. Затова православното богословие подчертава Личността на Бога и на човечеството. И тук се намесва терминът
„ипостас” (hypostasis).
В Бога трите Личности, Отец, Син и Свети Дух, живеят
като една Същност. Божествеността, Божествената природа, е
тайната на троичната любов. Бог е любов като Троица; дори и
да не е имало сътворение, божественият живот е взаимна, себеотдаваща се Любов. Светите отци, които са ни дали класическите формули да изразяваме православния начин на мислене за
Троицата, са избрали думата „ипостас” за Личност: Бог е три
Ипостаси (три Лица) в една природа.


Думата се използва както за мъже, така и за жени.
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В Троицата всяка Ипостас е съвършено уникална и незаменима. Личностните характеристики на всяка остават тайна за
нас и нашето познание за Светата Троица – дори самите думи,
които си позволяваме да използваме – получаваме като откровение чрез Христа и светците. Едното Лице е Отец (нероден,
извор на божественост), другото е Синът (роден от Отца извън
времето), третото е Дух Свети (Който изхожда вечно от Отца).
В Бога трите Ипостаси са една природа с една воля и един живот. Всяко Лице живее в пълнота триединен живот, но всяко е
различно. Личностното в Бога никога не е само за себе си, но
в същото време отделните Лица никога не се размиват или разтварят едно в друго. Всяко от Божиите Лица дава и получава от
другите личностна любов. Всяко Лице живее живота на другите
като Свой собствен. Любовта е общение, а ипостасният живот е
всеобхватна любов.
Пълният смисъл на „лице-ипостас” в Троицата винаги ще
си остане тайнствен. Личностното в човека е също неописуемо; ипостаста е „скритият човек на сърцето” (1 Петр. 3:4), какъвто всеки е призован да бъде. Въпреки това според божественото самооткровение, особено това на Божието Лице, Което
се въплъти, Иисус Христос, ние научаваме това, което трябва
да знаем за истинското Божие битие. Погрешното възприемане на личността на Бога може да има драстични последствия
относно разбирането на целта и пълнотата на съществуването
на човека. В религиозните вярвания, където „последната Реалност” се възприема като „отвъд” всичко личностно, човешката
личност губи своята вечностна стойност и се превръща в нещо,
което трябва да изчезне постепенно. Дори сред християнските
деноминации разбирането за Лице-Ипостас се различава. Някои от тези разлики са по-малко очевидни за хората с по-малко
духовен опит, дори те да са специалисти в областта на академичното богословие. Но Православната църква си остава здраво закотвена в светоотеческите мисъл и начин на изразяване.
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Или както пеем в литургията: „Нека се поклоним на неразделната Троица, защото Тя ни спаси”.
Буквално „ипостас” означава ’това, което е под’ нещо, т. е.
реалността на нещо, което съществува. „Личността-Ипостас е
изначалният принцип и последното всеобемащо измерение в божественото Битие”2. Божествената природа не съществува „първо” като абстрактна цялост, а после да се разделя на три. Вечносъществуващият личностен елемент е това, което прави божествеността не просто абстрактна идея, а жива Реалност. Бог съществува само като триединно битие, в което животът се споделя в
любов. И трите Лица, поотделно, са изцяло и извечно Бог*.
Човечеството е призвано да живее така, както Бог живее, като личности, обединени в междуличностна любов. Човек, който е постигнал пълнотата на съществуването, е открил
своето собствено истинско аз не борейки се за самодостатъчност, а чрез благодатно единение с Бога и ближните си: чрез
любов, която понякога достига точката на това, което с нашия
човешки език описваме като „себеотрицание”. Това е парадоксът на Евангелието: за да открием наистина кои сме, ние отричаме себе си. За да живеем като личности, трябва да престанем
да съществуваме като егоцентрични, свързани със земното отделни индивиди. Пътят на саморазбирането е в евангелските
заповеди, които са заповеди на любовта3. Като крайна цел сме
призовани да приемем цялата природа – божествена и сътво2



3

Софроний, архим. Ще видим Бога както си е. С., Омофор, 2005,
с. 308. Препоръчвам тази книга на тези, които биха искали да прочетат повече за ипостаста.
Това е трудно допустимо за логичната мисъл, за която абсолютното е
и единично. Но Бог не съществува само защото според философските
разсъждения това е неизбежно. Философските разсъждения са такива, защото нашата мисъл имитира божествената истина, но мисълта
не може да разкрие Неговата форма на съществуване като Троица на
любовта. Само Петдесетница прави това.
Вж. Мат. 22:40.
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рена – в своя живот, или както гласи евангелската заповед, да
обичаме Бога с цялата си същност, а ближните – като себе си.
За да разграничат падналата човешка природа и истинската същност, която всеки е призован да бъде, православните
богослови често използват думата „индивид” за някой все още
в състояние на грехопадение и „личност” – за някой, който се
е променил и обновил чрез живот в Христа. Тези богослови
не отричат нашата индивидуалност; напротив, грехът е този,
който унищожава индивидуалността ни, защото биваме поробени от него (вж. Иоан 8:34). Личностите имат свободата да
приемат живота на другите в любов. Използването на думата
ипостас за „личност” е полезно, защото „личност” не показва
непременно богоподобния начин на съществуване, към който
сме призовани. Надявам се, че онези от читателите, които не
са свикнали с думата ипостас, постепенно ще я възприемат,
защото тя може да ни мотивира в общуването ни с децата,
както и в нашето собствено духовно развитие.
Любовта ни достига до другите личности не по задължение, а като дар, който става взаимен, когато отговорът също е
любов. В Бога любовта е извечно съвършена, а взаимността е
характеристика на живота на Бога. Бог, нашият Творец и нашата
опора, ни дава Своята любов и – това е най-великото чудо – се
радва на нашата любов, която ни съединява с Него, без значение
кои сме и на какъв етап от физическото, психологическото или
духовното си развитие се намираме. Когато православните говорят за благодат, те имат предвид божествения Живот, споделен
с творението. Изключително важна е разликата между Божията
природа и сътворената природа, но и приликите са не по-малко
важни. Божиите образ и подобие откриваме в много аспекти на
човека, но те най-вече се разкриват в ипостасната форма на съществуване на човека. Човек, който е достигнал до пълнотата на
съществуването, е станал богоподобна реалност, личност, която
обича без ограничения. А думата „ипостас” може да се употреби
21

само за човек, който има благодатен живот в Бога. Светостта не е
дълг или добродетел, а възможност за общуване с Бога и хората
в радостна и смирена любов.
Светците са тези, които са видели плодовете на потенциала,
който всеки от нас има. „В процеса на обожествяването [богоуподобяването – бел. ред.] човешката личност се изтръгва от земните измерения и навлиза в измеренията и формите на божествения Живот”4. Божествената Природа – Същността или Божествеността, която имат трите Лица – не може да бъде споделена
от никого, чиято природа е сътворена. Ние бихме престанали да
бъдем това, което сме, ако се промени природата ни. Божията
природа също не се променя, когато от нея се излива в творението. Споделяйки Своя живот, Своята благодат с човека, Бог
осветява и богоуподобява човешкото съществуване. Светците,
докоснати от благодатта, могат да съ-преживеят единството на
божествената енергия* и триединството на Бога. Преживявайки
Бога в Неговата личностна природа, те са се научили да живеят
като личности, развили са се в личности чрез съ-участие в благодатта, правили са всичко с Божието благословение. Техният
начин на живот е образец за пътя към истинската човечност, към
истинската същност.
В Бога няма нищо нелично и няма неличен път, който да
води към Него. Преживявайки Бога като Единия, към Когото
се обръщаме като Личност или Личности, на Когото можем да
кажем „Ти си”, ние се свързваме с Него, Който е разкрил Себе
4


Ще видим Бога както си е..., с. 238.
Тази дума е свързана с гръцката energeia, която светите отци използват
за благодат, за Божия живот, който се излива върху творението. Използва се и в множествено число, защото божественият живот се споделя
като светлина, любов или друга проява. Отците го сравняват със светлината и топлината на слънцето, които достигат до нас. Нашите земни
аналогии и думите, с които разполагаме, не са в състояние да предадат
божествената реалност за някой, който не е имал светоотеческото преживяване на Бога.

22

Си на Моисей като „Аз съм”. Когато живеем в хармония с божественото „Аз съм”, достигаме до своето собствено „Аз съм”
на творение Божие.
*
Това богословско виждане е в основата на всичко, което
правим. Как живее Живият Бог? Как трябва да се опитваме да
живеем? Отговорът е получил съвсем конкретна форма, когато Бог стана част от човечеството. Когато казваме, че Иисус
Христос е съвършеният човек, ние нямаме само предвид, че
Той е изцяло без грях; имаме предвид и че Той е съвършеният
образ на това, какъв би трябвало да бъде всеки човек. Тъй като
не сме като Христа, можем да бъдем описани като под-човеци*.
Господ Иисус Христос и Божията Майка са следователно тези,
към които най-често насочваме децата, когато говорим за връзката с Бога и светците.
Родители, монаси и монахини, деца, женени, неженени, духовници и миряни – в Църквата всички сме започнали заедно пътуване към личностното. Ако се обичаме едни други, тогава можем да бъдем разпознати като последователи на Иисус Христос,
а Той – за наш образец за подражание. В този смисъл едно дете
може да е по-ипостасно от зрял, богословски обучен възрастен.
Бог би се радвал да имаме подобна на детската вяра в Него; сам
Иисус Христос ни дава за пример децата. Сърце, което обича
чисто, неегоистично, което вярва в Бога и Го почита, е по-близо
до Него и до цялото човечество от гордото, затворено в себе си
сърце. Възрастните, особено образованите възрастни, са често
по-малко смирени и с не така отворени сърца като децата.
И така възниква един съвсем естествен въпрос: можем ли
да научим децата на нещо, когато не сме така чисти като тях?
Да, ако говорим и действаме със съзнателна лична любов един


Бих искала да подчертая тук, че Православната църква ни учи, че човешкото никога не се губи.
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към друг. И ако споделяме информация за Бога, споделяме това,
което Църквата ни е дала, не като горди всезнайковци, а просто
като по-възрастни членове на същото Семейство [Църквата –
бел. ред.]. Трябва да бъдем образци и водачи на младите просто
защото сме живели по-дълго, защото, макар да имат преживяването на благодатта, те тръгват без никакво познание, що се
отнася до живота извън утробата.
Ако Бог ни е дал особена отговорност и пълномощия чрез
бащинството и майчинството или чрез ролята ни – официална
или не – в църковната общност, то тогава ние имаме задачата да
станем извор на мъдрост за децата, поверени на грижите ни. От
уважение към техните личности ние не можем да си позволим с
неохота да бъдем учители, тъй като децата са така обичливи. Те
имат нужда да се облегнат на нашето ръководство, на нашия авторитет. От своя страна ние гледаме смирено, благодарно и уважително на онези, които са над нас по пълномощие, като нашите
духовни наставници, нашите йерарси. На всички ни е заповядано да служим един другиму, каквото и да е нашето положение,
като имаме за образец Христа, Който дойде, за да послужи и да
пожертва Себе Си, и да заведе всички ни при Отца Си, нашия
Небесен Отец.
Препоръчваме на всеки учител да се запитва понякога, когато разсъждава за своята роля: „Кой съм аз, че да уча тези безценни души?” В светлината на Светия Дух, отговорът сам ще
прозвучи в душата му: „Аз съм каещ се грешник, но обичам тези
деца и искам най-доброто за тях. Защото Синът Божи стана Син
на Пресветата Дева, за да спаси и мене. Слава на Иисуса Христа,
нашия Спасител. Ще направя най-доброто, за да споделя твърдата си надежда в Него с децата, които са ми поверени”. Това
разбиране на Личността може да се излъчва от сърцето на всеки
учител с посланието: „Бог ни обича и аз ви обичам”.
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Народ от исихасти
Деян Енев
Вяра и наука
Валентин Велчев
Православие и постмодернизъм
сборник
Писмо до монахиня Ксения
Св. Григорий Палама
Пътят на Христос
Теодор Стилиянопулос
Телевизията и детето
Вирджилиу Георге
Българска християнска проза
(1900-1944)
антология

390

Християнска етика
Първи том
Георгиос Мандзаридис

Усещане за Бога
Осем слова за духовното израстване
Архимандрит Емилиан
игумен на манастира Симонопетра

Православното християнство
Поглед от Запад
Дейниъл Кленденин

Изкуството на иконата – богословие на красотата
Павел Евдокимов

Олтарите на България
Маргарита Коева
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Монахиня Магдалена
РАЗГОВОРИ С ДЕЦАТА. СПОДЕЛЯНЕТО НА ВЯРАТА
Английска
Първо издание

Людмила Митева
Димитър Попмаринов
Ирена Иванова
Гергана Икономова
Артграф

превод от английски
редактор
коректор
графичен дизайн
и предпечат
печат

Фондация „Покров Богородичен”
Издателство „Омофор”

392

Фондация „Покров Богородичен”
Издателство „Омофор”
София 1330, ул. „Младежка искра” 3
тел.: (02) 987 16 55
e-mail: omophor@gmail.com
www.pravoslavie.bg | www.omophor.com
***
Ателие-книжарница „Къща за птици“
София 1504, ул. „проф. Асен Златаров” 22
тел.: (02) 980 16 60
e-mail: bookstore@pravoslavie.bg
http://shop.pravoslavie.bg
***
Електронни издания
e-mail: ebooks@pravoslavie.bg
http://ebooks.pravoslavie.bg

