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Една от тайните на изминалото столетие е житието на архимандрит 
Гавриил (Ургебадзе). Малките улички на Мцхета още пазят подвига на 
проповедническото служение на този обикновен монах, станал легенда 
на своето време. Той възвръщал хората към вярата, като ги ободря-
вал и непрестанно им дарявал любов. Всички, които познават стареца, 
казват, че е бил изключително простодушен, смирен, любящ и заедно с 
това страшен. Когато се разгневял или изобличавал човека, се усещало, 
че чрез неговите уста говори Всевишният – такава божествена власт 
и сила имали думите му. Но щом забележел, че човекът срещу него него 
се разкайва, старецът го притискал към гърдите си и вселявал в сърце-
то на ближния надежда и любов. Нужно било човек да поживее рамо до 
рамо с него поне няколко месеца, за да се научи да разбира дълбочината 
на вътрешния му духовен свят и да не се съблазнява от странните му 
постъпки на юродив. У него имало сила, пред която всички се прекланят 
и досега – сила на молитвата и любовта.

ДОБРИЯТ СТАРЕЦ ГАВРИИЛ
Константин Церцвадзе

Година на издаване: 2021
Брой страници: 148
Корици: меки
Цена: 10 лв.
размери: 12/20
ISBN: 978 954 2972 83 9

ПОДВИГЪТ НА БОГОПОЗНАНИЕТО
Писма от Атон (до Д. Балфур)

Архимандрит Софроний (Сахаров)

Архим. Софроний (Сахаров) – велик подвижник на XX век, „богослов 
на нетварната Светлина“ и вече прославен светия на Православ-
ната църква (от Вселенската патриаршия през 2019 г.), е добре по-
знат на читателя с книгите си „Свети Силуан Атонски“, „Ще видим 
Бога както си е“, „За молитвата“ и др. Настоящият сборник съдър-
жа част от кореспонденцията му с Дейвид Балфур, англичанин и ри-
мокатолически монах, който приема православието през 1932 г. В 
жертвената си готовност да помогне на своя събрат, измъчван от 
рационалистични недоумения в търсенето на истинското богопоз-
нание, отец Софроний е принуден да разкрие пътя на своето огнено 
покаяние, заради което неведнъж е удостоен с Божии посещения. 
Писмата засягат предимно аскетически теми: послушанието, ду-
ховния плач, умно-сърдечната молитва, безмълвието и др., но също 
така и конкретни същностни разлики между истината на Право-
славната църква и някои западни интелектуални течения.

Година на издаване: 2021
Брой страници: 348
Корици: меки
Цена: 19 лв.
размери: 21/14
ISBN: 978-954-2972-84-6

http://www.omophor.com
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Този сборник съдържа текстове, посветени на църковната иконопис-
на традиция. Авторите са съвременни богослови и изследователи на 
изкуството от България, Гърция, Русия, Сърбия, Германия, Франция и 
Великобритания. Представени са различни аспекти на темата за цър-
ковното иконопочитание: произхода и развитието на църковните 
изображения, богословското им осмисляне и споровете за иконите, ху-
дожествените похвати в иконописта, символите и значенията в ико-
ната, разяснения, свързани с понятието за каноничност на иконописни-
те стилове и сюжети. Книгата търси отговор на въпроса защо ико-
ната заема толкова важно място в църковното съзнание на вярващия 
човек. Част от този въпрос е и темата за бъдещето на иконата, за 
богословските перспективи на авторските търсения в иконописта. 
От съставителя
Сборникът се състои от дванадесет текста на различни автори, при-
дружени с богати илюстрации и снимки.

ИКОНАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Съставител: Илиана Александрова

Година на издаване: 2020
Брой страници: 285
Корици: меки
Цена: 25 лв.
размери: 14/21
ISBN: 978 954 2972 79 2

Книгата разглежда исторически и съвременни опити за при-
низяване на християнството, за изопачаване на неговия сми-
съл и значение. В контекста на една популярна в последни-
те години книга с такава насоченост, „Делюзията Бог“ на 
Ричард Докинс, Дейвид Бентли Харт предлага отговор от 
името на вярващите интелигентни хора, в който банални-
те и логически неиздържани аргументи срещу вярата са оп-
ровергани с убедителна лекота. Но книгата е нещо много 
повече – тя предизвиква най-вече „новите атеисти“, пропо-
вядващи привидно задълбочено едно „евангелие на неверие-
то“, подплатено с пазарния успех на автори като Дан Браун, 
Сам Харис и Кристофър Хитчънс.

АТЕИСТИЧНИТЕ ДЕЛЮЗИИ

(Християнската революция и нейните 
модерни врагове)

Дейвид Бентли Харт

Година на издаване: 2020
Брой страници: 447
Корици: меки
Цена: 22 лв.
размери: 14/21
ISBN: 978 954 2972 82 2

http://www.omophor.com
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Свещеник Павел Флоренски е забележителен руски богослов, фи-
лософ, личност с енциклопедични интереси и мащаб, от първи-
те десетилетия на XX век (1882-1937). Към вярата го призовава 
Божи знак в едно съновидение – „че има свят на мрак и гибел, 
и има спасение в него“, и най-тънък лъч светлина като удар и 
откритие: „Не може да се живее без Бога!“
Като студент в Московската духовна академия животът му 
се свързва с Троице-Сергиевата Лавра; в Лаврата, в чиито све-
ти двори бие пулсът на руската църковност и история, про-
тичат почти тридесет години от живота на отец Павел 
Флоренски. Там, под благодатния покров на основателя й, пре-
подобни Сергий, в тази обетована земя, младият Флоренски се 
среща съдбовно със стареца Исидор, йеромонах в Гетсиманския 
скит на Лаврата (през 1904г.), и става негово духовно чедо.

СОЛТА НА ЗЕМЯТА
Павел Флоренски

Година на издаване: 2020
Брой страници: 111
Корици: меки
Цена: 9 лв.
размери: 12/20
ISBN: 978 954 2972 81 5

Страниците на това ново издание са опит да бъде даден 
отговор на въпросите от студентите и читателите 
в реда на предишните издания. Тук са разгледани още ня-
колко теми с цел да бъдат съгласувани и доизяснени, като 
са поставени предварително в друг ракурс. Поради тази 
причина някъде могат да бъдат открити повторения 
както на отделни тези и идеи, така и на позовавания 
на Свещеното Писание. В това последно издание с пълна 
сила остават целите и задачите, поставени в предиш-
ните издания, благодарностите и отговорността за 
грешките и слабостите, допуснати от автора. Книгата 
има научно-популярен характер и представлява въведе-
ние в библеистичните дисциплини.

МЕЖДУ ВЯРАТА И РАЗУМА 
(четвърто издание)

Проф. Димитър Попмаринов

Година на издаване: 2020
Брой страници: 254
Корици: меки
Цена: 12 лв.
размери: 13/20
ISBN: 978 954 2972 80 8

http://www.omophor.com
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Година на издаване: 2020
Брой страници: 210
Корици: меки
Цена: 14 лв.
размери 14/21
ISBN: 978 954 2972 78 5

ОТ ВАВИЛОНСКАТА КУЛА ДО HOMO 
CYBERNETICUS

д-р Свилен Спасов

В книгата изчерпателно и подробно се разглеждат 
социокултурните и антропологично-етическите аспекти на 
генното инженерство, включително в контекста на православния 
биоетичен дискурс. Проследяват се историческите предпоставки 
за развитието на съвременните технологии и възникването на 
идеите на модерната евгеника.

Лев Н. Толстой

Господар и ратай

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) е потомък на старинно руско 
благородническо семейство.
Още преди тридесетгодишната му възраст са вече издадени някои 
от книгите му. Участва като офицер в Кримската война. През 1861 г., 
след две пътувания в чужбина, се установява в семейното си имение 
Ясна поляна; създава семейство и се отдава на литература, редом с 
множество други начинания. Написва две от най-важните си произ-
ведения – „Война и мир“ (1864–1869) и „Анна Каренина“ (1873–1877).
Около 1880 г., с душа наранена от страданията на бедните, от без-
правието и злото в света, Лев Толстой започва да се занимава с ре-
лигиозни и нравствени проблеми, заради което влиза в противоре-
чие с властта и Църквата. Правителството забранява книгите му, а 
синодът го отлъчва от Църквата. Макар и воден от неподкупната си 
съвест, противоречивите му възгледи го довеждат до разрив и със 
собственото му семейство… На 83-годишна възраст Толстой напус-
ка дома си, тръгва на път и умира самотен и съкрушен в една малка 
железопътна гара в южна Русия.

Казвам, това търсене на Бога не беше разсъждение, а чувство,… 
защото произлизаше от сърцето. То беше чувство на страх, на 
изоставеност, самотност всред всичко чуждо и надежда за нечия 
помощ.
Помня, беше ранна пролет, бях в гората и се прислушвах в нейния 
шум, и мислех все за едно и също. Аз отново търсех Бога…
Но тук аз се вгледах в самия себе си, в това, което ставаше в мен и 
си спомних всичките стотици умирания и оживявания. Спомних си, 
че живеех само когато вярвах в Бога… Забравя ли Го, не вярвам ли в 
Него – умирам.
Но какви са тези оживявания и умирания?.. Нали живея истински 
само когато Го чувствам и Го търся. Че какво търся още? – викна 
нещо в мене. – Та ето Го, Той е онова, без което животът е невъзмо-
жен. Да познавам Бога и да живея е едно и също нещо. Бог е живот…
И по-силно от когато и да било, всичко се освети в мене и около 
мене. Тази светлина не ме напусна вече.

Из „Изповед“ (1879–1882) от Л. Н. Толстой
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„Господар и ратай“ на Лев Николаевич 
Толстой.  Малка по обем, но затрогваща 
и внушителна по съдържание, книгата 
говори за вътрешната промяна в човека, 
поставен на изпитание.

Година на издаване: 2020
Брой страници: 108
Корици: меки
Цена: 10 лв.
размери 12/20
ISBN: 978 954 2972 77 8

ГОСПОДАР И РАТАЙ

Лев Николаевич Толстой.
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Година на издаване: 2019
Брой страници: 314
Корици: меки
Цена: 14 лв.
размери 16,5/23,5
ISBN: 978 954 2972 75 4

Успението на Пресвета Богородица и нейното възкресение са път към 
вечността, предвкусване на царството, оживяване пред нас на примера за 
първата обожена в Христос твар.

Древната структура на празника отразява това послание на радостта, 
веселието и тържеството от успението на Приснодевата. Развитието 
на празника и свързаните с него последования, особено според славянската 
традиция, разширяват посланието за успението на Божията майка с нейното 
възкресение. То остава тайна, „в която мъчно се прониква и с ангелски очи”. 
Св. Филотей Кокин през XIV век казва, че богоносните отци са проникнали в 
тази тайна на възкресението на Божията майка. „Те го видяха, казва той, и 
изживяха”, като възвестиха на цялото творение, на целия свят.

ПРАЗНИКЪТ УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО  
В ПРАВОСЛАВНАТА БОГОСЛУЖЕБНА ТРАДИЦИЯ
БОГОСЛОВСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАЗНИКА  
НА БАЗАТА НА ХИМНОГРАФИЯТА И СЛОВАТА НА ОТЦИТЕ

СВЕЩЕНИК СТОЯН ЧИЛИКОВ

Година на издаване: 2019
Брой страници: 252 
Корици: меки
Цена: 15 лв.
размери 14/21
ISBN: 978-954-2972-76-1

СЕЛЕНИЯТА НА ЦЪРКОВНАТА МУЗИКА
Ивайло Борисов

Книгата на Ивайло Борисов респектира със 
своя тематичен обхват и дълбочината на 
идеите. Читателят ще открие в нея широк 
кръг от въпроси, посветени на църковната 
музика, отвеждащи от нашата съвременност 
до раннохристиянското време и обратно – от 
мъдростта на миналото към актуалните проблеми 
на днешния ден...

изчерпа
на
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Година на издаване: 2019
Брой страници: 380
Корици: меки
Цена: 21 лв.
Размери: 14/21
ISBN 978-954-2972-72-3

ЦАРСТВОТО ВЪТРЕ В НАС

Диоклийски митрополит Калистос (Уеър)

В книгата митрополит Калистос води читателя по 
пътя към скришните стаи на човешката душа. Той 
споделя размисли по теми, свързани с православния 
праксис, с богослужението на Църквата, с изпитани-
ята на духовното наставничество, с молитвата и 
др.
Разкрива и историята на своя личен път към Пра-
вославието: „В една малко по-различна тоналност, 
в началото на тази книга включих и разказ за това, 
как самият аз пристъпих прага на Православната 
църква. В този разказ се ограничавам до момента, 
в който бях приет. Може би в бъдеще ще имам въз-
можността да напиша и за последващия си опит – 
като православен мирянин, като свещеник и като 
епископ.“

Година на издаване: 2019
Брой страници: 460
Корици: меки
Цена: 23 лв.
Размери: 14/21
ISBN 978-954-2972-71-6

ГЛОБАЛНАТА СЕКСУАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ 
Габриеле Куби

В контекста на обществения дебат око-
ло джендър идеологията книгата на Габри-
еле Куби е ценен ориентир за разбиране на 
произхода на съвременните схващания за 
пола. Написана в консервативен християн-
ски ключ, книгата се радва на широка попу-
лярност и вече е издадена на 13 езика.

Година на издаване: 2012
Брой страници: 116
Корици: меки
Цена: 5 лв.
Размери: 11,5/16
ISBN 978-954-2972-08-2

ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕМ В ХРАМА
протойерей Павел Събев 
протойерей Добромир Димитров

Тази малка книжка има за цел да даде на 
пристъпващия в храма съвсем кратко, 
достъпно изяснение на тайнствата, ня-
кои молитви, господски, богородични и 
светийски празници на Православната 
църква. В края са предложени автори, 
заглавия и електронни страници, които 
могат да помогнат за задълбочаване на 
знанията по въпросите на вярата.
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ДЕТСКИ ПИСМА ДО БОГА

Обезоръжаващо мъдри
загадки, дилеми и други недоумения
одобрителни забележки 
и най-искрени уверения

от децата към Бога.

Година на издаване: 2018
Брой страници: 90
Корици: меки
цветни илюстрации
Цена: 16 лв.
Размери: 15/15
ISBN 978-954-2972-67-9

Година на издаване: 2018
Брой страници: 220
Корици: меки
Цена: 16 лв.
Размери: 14/21
ISBN 978-954-2972-68-8

ОРТОДОКСИЯ
Г. К. Честъртън

Две са, струва ми се, основните усещания 
при четенето на „Ортодоксия“. Първо, 
изумлението от резултата, който постига 
приложението на знаменития английски 
common sense към сферата на сакралното. 
Изведнъж се оказва, че ако има нещо сбъркано, 
то това далеч не е християнството, а по-
скоро е тъкмо „съвременният човек“, който 
„чете“ християнството като доктрина, 
идеология, институция и пр. Всъщност 
всичко е толкова просто – внушава ни 
Честъртън – стига само да загърбим своята 
културна „сложност“. Второ, поразително 
е безсъзнателно внушаваното от книгата 
чувство за чудо, за радост и една „сериозна“ 
безметежност – нещо, което бих нарекъл 
„чувство за живота“.

Емил Димитров

Година на издаване: 2018
Брой страници: 122
Корици: меки
Цена: 10 лв.
Размери: 14/21
ISBN 978-954-2972-69-3

КРЪСТЕН СЪМ, НО ДАЛИ СЪМ 
ОБЪРНАТ КЪМ БОГА
Митрополит Антоний Сурожки

Изданието съдържа беседи на митрополит 
Антоний Сурожки (1914 – 2003), изнесени 
пред негови енориаши в Лондон в периода 
септември – декември 1994 г.

Беседите са посветени на светото 
Кръщение и на нашите вътрешни основания, 
с които пристъпваме към него.
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БИБЛЕЙСКО БОГОСЛОВИЕ
Димитър Попмаринов

Книгата съдържа академични есета в облас-
тта на православната библеистика (изследва-
не на Свещеното Писание). Книгата се състои 
от четири раздела – “Произход и развитие на 
библейското богословие”, “Библейското бого-
словие и Старозаветното откровение за Еди-
ния Бог”, “Библейска антропология” и “Божието 
откровение и историята”. Изданието е ориен-
тирано към всички, които биха искали да задъл-
бочат разбирането си за основния текст на на-
шата вяра – Библията. Рецензенти на книгата 
са проф. протопрезв. д-р Николай Ст. Шиваров  
и проф. д-р Иван Ж. Димитров.

Година на издаване: 2018
Брой страници: 348
Корици: меки
Цена: 16 лв.
Размери: 14/21
ISBN 978-954-2972-66-2

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  
С ПРОТ. ГЕОРГИ ФЛОРОВСКИ
архим. Софроний (Сахаров)

Книгата съъдържа кореспонденцията на 
архимандрит Софроний (Сахаров; 1896 – 
1993), изтъкнат аскет и писател, извест-
ния автор на книгата „Старецът Силуан 
Атонски“, с един от най-великите право-
славни богослови на миналото столетие 
– протойерей Георги Флоровски (1893 – 
1979). Публикуваните писма представля-
ват както исторически, така и богослов-
ски интерес. 

Година на издаване: 2018
Брой страници: 165
Корици: меки
Цена: 12 лв.
Размери: 13/20
ISBN 978-954-2972-65-5

РАЗГОВОРИ ЗА ПРАВОСЛАВНАТА ВЯРА
от архим. Клеопа (Илие)

Кнгата е дългоочаквано и дълго подгот-
вяно заглавие, разкриващо личността и 
словото на един от най-обичаните пра-
вославни духовници на нашето време, 
почитан не само в Румъния, но и в целия 
православен свят, старец на румънския ма-
настир „Сихастрия“. Няколко пъти е арес-
туван от тайните служби на тоталитар-
ния режим, но комунистическите гонения 
не успяват да прекършат апостолския му 
дух и благодарение на духовното му ръко-
водство десетки манастири в Румъния се 
възраждат за нов живот.

Година на издаване: 2018
Брой страници: 432
Корици: меки
Цена: 22 лв.
Размери: 16/23
ISBN 978-954-2972-64-8

изчерпа
на
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РАЗШИРЯВАНЕТО НА СЪРЦЕТО 
архим. Захариас (Захару)

В книгата отец Захариас разглежда естест-
вото и целта на човешкото съществува-
не и неговото възстановяване в Христа. В 
своя подход той стъпва на аскетическото 
предание на Православната църква, като се 
позовава по-конкретно на вдъхновените уче-
ния на св. Силуан Атонски (1866–1938) и архи-
мандрит Софроний Саха ров (1896–1993), ос-
новател на патриаршеския ставро пигиален 
манастир „Св. Йоан Предтеча“ в Есекс, Ан-
глия. Заради онези, които не са запознати с 
техните творения, отец Захариас започва 
своите беседи с под робно изложение на жи-
вота им.

Преводач: Божидар Питев
Година на издаване: 2018
Брой страници: 348
Корици: меки
Цена: 18 лв.
Размери: 14/21
ISBN 978-954-2972-61-7

Преводач: Владимир Петров
Година на издаване: 2018
Брой страници:168
Корици: меки
Цена: 9 лв.
Размери: 14/21
ISBN: 978-954-2972-63-1

СВЕТИ ЯКОВ ЦАЛИКИС 
Стилянос Пападопулос

Старецът Яков Цаликис (1920 – 1991), наред със светите Паисий 
Светогорец и Порфирий Кавсокаливит, е сочен за един от трима-
та велики духовни старци на нашето време.

„Неизкоренимата му вяра и преданост към светата Православна 
църква, свръхчовешките му подвизи и повече от всичко – дълбо-
ката и гореща любов към Бога, отреждат на стареца Яков заслу-
жено място в паметта на нашата Църква и в сърцата на хиляди 
вярващи, имали щастието да се докоснат до този избран съсъд 
на благодатта на Светия Дух.

За стареца важи онова, което сам той е казвал за преподобния 
Давид: „Чудесата на преподобния са толкова много. Трябва да се 
напишат много книги. Нито хартия ще стигне, нито мастило…“, 
пише Стилянос Пападопулос.
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ОСТАВАТ САМО ДЕЛАТА НА ЛЮБОВТА 
Владета Йеротич

Как се възприема в християнска перспектива констатацията, че 
човешкото същество „обича първо и най-много себе си“? Каква 
е разликата между разкаяние и покаяние? Каква е същността на 
радостната скръб на православните? Къде са границите на хрис-
тиянската търпимост?

Сборникът включва тридесет статии, обособени в три тема-
тични раздела, но обединени под общ надслов, за който самият 
автор споделя: „Спрях се на заглавието „Остават само делата на 
любовта“ с дълбоката християнска убеденост – и преживяна, и 
осъзната, че наистина е така, и сега, и в другия свят.

Преводач: Татяна Филева
Година на издаване: 2017
Брой страници: 200
Корици: меки
Цена: 14 лв.
Размери: 14/21
ISBN: 9789542972594

Година на издаване: 2018
Брой страници: 324
Корици: меки
Цена: 15 лв.
Размери: 14/21
ISBN: 9789542972624

СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ. ХЕРМЕНЕВТИКА – 
БОГОСЛУЖЕНИЕ – ДИАЛОГ 

Сборникът включва студии, посветени на ста-
розаветната и новозаветната библеистика. Ав-
торите са специалисти от катедра „Библейско 
и систематическо богословие“ на Православния 
богословски факултет на Великотърновския уни-
верситет: доц. д-р Димитър Попмаринов, пре-
подавател по старозаветна библеистика, д-р 
Павлин Събев, свещеник и преподавател по Нов 
Завет, и д-р Стефка Кънчева, преподавател по 
Стар Завет.
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С книгата си „Духовните дъщери на стареца Нек-
тарий“ Анна Илинска въвежда читателите в ат-
мосфера на благодатно общение между последния 
съборно избран оптински старец – свети Некта-
рий (1853-1928) и няколко от неговите духовни 
чада. Авторката разкрива житейските изпитания 
на няколко жени и настъпилото в тях вътрешно 
преобразяване след съдбовната им среща със Ста-
реца.

ДУХОВНИТЕ ДЪЩЕРИ НА СТАРЕЦА НЕКТАРИЙ
Аннна Илиниска

Преводач: Мария Момирова
Година на издаване: 2017
Брой страници: 144
Корици: меки
Цена: 9 лв.
Размери: 14Х21
ISBN: 9789542972600

ДУХОВНИ ОРИЕНТИРИ ЗА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО  
митрополит Йеротей (Влахос)

Превод от гръцки: Константин 
Константинов, Мартин Ганев
Превод от старогръцки: Иван Христов
Рeдактор: Мариян Стоядинов
Година на издаване: 2017
Брой страници: 270
Корици: меки
Цена: 14 лв.
Размери: 14Х21
ISBN: 978-954-2972-58-7

Книгата съдържа коментари по актуални проблеми на съвре-
мието, интервюта и богословски размисли на митрополит 
Йеротей (Влахос). Сред темите, на които е отделено място 
в книгата, са евтаназията, абортите, съвременните погребал-
ни практики, наркотичната зависимост и др.

Митрополит Йеротей (Влахос) е един от най-изявените и продуктивни 
православни автори на съвремието Общуването с монасите от 
Света гора и дългогодишният му пастирски опит го довеждат до 
съзнанието, че православното богословие е наука за изцеляването на 
човека. На тази тема посвещава много книги, две от които са издадени 
на български език – „Православната духовност. Кратко въведение“ и 
„Православна психотерапия“.
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Вторият том с беседите на протопрезвитер 
Николаос Лудовикос включва 14 текста, посве-
тени на фарисейския тип духовен формализъм, 
от една страна, и на автентичния духовен жи-
вот – от друга. Със завладяващото си слово 
отец Николаос Лудовикос засяга едни от най-бо-
лезнените теми за съвременния вярващ човек, 
сред които са фанатичната вяра и духовната 
свобода, себелюбието и себеотдаването, ра-
достта на Божията благодат и усещането за 
богооставеност и мн. др.

БЕСЕДИ, ТОМ II
Протопрезвитер Николаос Лудовикос

2017
мека корица
формат 14/21
200 с.
ISBN  978–954–2972–56–3
Цена 12 лв.

С НАС Е БОГ. ВЪПРОСИ ОТ ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ И ВЯРА 
отец Джон Брек

Книгата е разделена на три части. Първата разглежда актуални 
етически въпроси от съвременната действителност (използва-
нето на човешки ембриони за целите на клонирането; пробле-
ми, засягащи смъртта и методите за нейното предизвикване: 
самоубийство, евтаназия).-Втората част е фокусирана върху 
празничната прослава на евангелската истина и богослужението, 
включваща практически напътствия за подпомагане прочита на 
Свещеното Писание по начин, съответстващ на подхода и виж-
дането на отците на Православната църква. Няколко от следва-
щите глави дават примери за мястото и значението на Писа-
нието в църковните празници в хода на богослужебната година. 
Третата част се занимава със съвременни богословски въпроси от 
областта на учението на Църквата и пастирското богословие.

2017
мека корица
формат 14/21
364 с.
ISBN 978-954-2972-57-0
Цена 17 лв.
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Книгата „Сектознание. Тоталитарните секти – опит 
за систематично изследване“ е впечатляващ с мащаба 
си труд на руския професор Александър Дворкин, посве-
тен на новите религиозни движения и методите за въз-
действие, с които си служат  деструктивните култове. 
Книгата претърпява няколко издания в Русия, а сега за 
първи път излиза на български език – с предговор от ав-
тора специално към българския читател.

Изданието съдържа критични анализи за десетки съвре-
менни религиозни организации, сред които „Църквата на 
Исус Христос на светиите от последните дни“ (мормо-
ни), „Свидетели на Йехова“, сциентолози, муунисти, кул-
товете на Шри Чинмой, Сай Баба и мн. др.

СЕКТОЗНАНИЕ. ТОТАЛИТАРНИТЕ СЕКТИ – 
ОПИТ ЗА СИСТЕМАТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ I
Александър Дворкин

2017, 2019
формат 16/23
600; 442 с.
ISBN 978-954-2972-54- 9
ISBN 978-954-2972-73-0
Цена 23 лв.; 21 лв.

Вече е традиция издателство „Омофор“ да представя едни 
от най-стойностните заглавия от български автори на съ-
временна християнска поезия и проза. Сред тях е и най-нова-
та книга „Помня Едем“ на поетесата Данка Калчева .

Проф. Валери Стефанов пише по повод книгата: „Културата 
подрежда, но човешката душа си остава все така неподре-
дена. Тя търси утеха и убежище в примери, в стихове, в да-
лечни истории, в древни кодировки…

Стиховете на Данка Калчева са изкушени от библейския код, 
от праначалата на раздвоеното ни битие. Те са талантливо 
съпричастни към човешката участ и към хоризонта, който 
ни мами да оцеляваме.
Да помнят Едем е участ на поетите.

И тяхна драма.“

ПОМНЯ ЕДЕМ 
Данка Калчева

2017
формат 14/21
48 с.
ISBN 978-954-2972-55- 6
Цена 7 лв.

изчерпа
на
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ОТЕЦ СЕРАФИМ РОУЗ – ЖИВОТ И ДЕЛО  
Йеромонах Дамаскин

Книгата проследява търсенето на Истината и духовното раз-
витие на отец Серафим Роуз. Тази нова биография е изключи-
телен портрет на един обърнал се в Православието америка-
нец. Намерил смисъла на живота си в Православната Църква, 
отец Серафим прокарва пътя за хиляди, които тръгват след 
него. Томът съдържа дванадесет части, пространна библио-
графия и индекс. 

Авторът на книгата йеромонах Дамаскин е духовен син на 
отец Серафим.

2017 
Меки корици 
Формат: 23,5х16,5, 
1127 с. 
ISBN 978-954-9700-66-4
Цена 30 лв.

СИНЪТ ЧОВЕШКИ 
Прот. Александър Мен

Разказа за земния живот на Иисус Христос според православ-
ното виждане и чуване на евангелската история. Събитията 
са пресъздадени в контекста на пъстрия религиозен и поли-
тически живот в Юдея.

Прот. Александър Мен започва да пише още в началото на 
50-те. По-важните му книги са : „В търсене на Пътя, Истина-
та и Живота” – история на религиите в седем тома, „Как да 
четем Библията”, речник по библиология. Със своите много-
бройни книги и статии и чрез блестящия си проповеднически 
дар о. Ал. Мен успява в годините на див атеизъм да обърне 
хиляди хора към Христа.

2015
меки корици
формат 14/20
408 с.
ISBN 978 954 2972-42-6
Цена 15 лв.

изчерпа
на
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2013
меки корици
формат 14/21
с. 265 
ISBN 978-954-2972-25-9
Цена 12 лв.

ОЧЕРК ВЪРХУ МИСТИЧЕСКОТО БОГОСЛОВИЕ 
НА ИЗТОЧНАТА ЦЪРКВА
Владимир Лоски

Авторът си поставя за цел да проучи някои аспекти на духовния жи-
вот на Източната църква във връзка с темите, които са основа на 
православното догматическо предание.
Богословието и мистиката се подкрепят и взаимно се допълват. 
Едното е невъзможно без другото: ако мистичният опит е лично 
разработване и оползотворяване съдържанието на общата вяра, 
то богословието е начин на изразяване за обща полза на онова, кое-
то може да бъде преживяно от всеки. Без истината, съхранявана от 
цялата Църква, личният опит е лишен от всякаква достоверност 
и обективност; той се превръща в смесица от истина и лъжа, от 
реалност и илюзия, един “мистицизъм” в отрицателния смисъл на 
думата. От друга страна, учението на Църквата не може да има ни-
какво влияние върху човешката душа, ако не изразява по някакъв на-
чин вътрешния опит за истината, който е даден в различна степен 
на всеки вярващ. И така, няма християнска мистика без богословие, 
но по-същественото е, че няма богословие без мистика.

АРХЕТИПЪТ МЕСИЯ. Психоаналитичната теория на 
Карл Г.Юнг в християнска перспектива
Мария Иванова

Животът и делото на Карл Г. Юнг могат да бъдат разбрани, ако 
следваме собствения му метод, а именно автентично и обек-
тивно преживяване на драматичния сблъсък в най-глъбинните 
пластове на човешката психика, свързан с търсенето на истин-
ски смисъл на живота и осъществяването на човека като лич-
ност. Тогава да създадеш мита на своя живот, по Карл Г. Юнг 
означава да изпълниш основното си призвание, да помириш не-
помиримите, да измъкнеш от недрата си гъстата праотеческа 
тъмнина и да я превърнеш в светлина. Това е преживяване, кое-
то ранява, но и изцелява, защото в титаничния двубой със самия 
себе си човекът на всяка епоха преоткрива думите на Спасителя 
Господ Иисус Христос: „Аз съм пътят и истината и животът“ 
(Йоан 14:6).

2010
меки корици
формат 14/21
с. 188
ISBN 978-954-9700-95-4
Цена 10 лв.
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Книгата е въведение в православната Ли-
тургия.
Тя е адресирана и към православни, и към 
неправославни читатели. Духовното ръ-
ководство и практическите съвети за 
Литургията в бележките, коментарите 
и приложенията са предназначени специал-
но за хора, които са се присъединили към 
Църквата в зряла възраст. По този начин 
книгата може да бъде разглеждана и като 
архипастирско послание.

Архиепископ Павел Финландски
НАШАТА ЛИТУРГИЯ

2017
трето издание
формат 14/21
с. 100
ISBN  978-9542-97223-5
Цена 5 лв.

2006, трето издание 
формат14,5х21,5 
164 с. 
ISBN 954-9700-01-1 
цена 5,00 лв.

прот. Александър Шмеман
ВЕЛИКИЯТ ПОСТ

Това е трето издание на книгата, доказала 
ценността си с нестихващия читателски 
интерес, пробуден от първото є издаване 
на български език през 1997 г. Трудът на про-
тоиерей Александър Шмеман е важно въ-
ведение в православното учение и в прак-
тиката на поста. Богословски размисъл за 
духовните измерения на поста и значение-
то на аскетичния подвиг за вътрешната 
промяна на личността в Църквата.

Книгата предлага богословски поглед към 
тайната на свещеното изображение и про-
следява развитието на църковното изку-
ство от първите му стъпки в катакомбите 
до днес. Тя е достъпно въведение в история-
та и богословието на иконата, върху което 
се основават повечето съвременни изслед-
вания на иконографията. 

Леонид Успенски (1902-1987 год.) е един от 
най-големите иконографи и иконолози на 
ХХ век.

Леонид Успенски

БОГОСЛОВИЕ НА ИКОНАТА 

2006, трето издание, 
с цветни илюстрации  
формат 165х235, 
408 с. 
ISBN 978-954-9700-54-1
цена 18,00 лв.

изчерпа
на
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2016
Корица - мека
Размери 21/24, 144 с.
48 с .- цветно 
приложение
Цена: 15,00 лв.
ISBN 978 954 2972 52 5

Ваня Сапунджиева
ЗОГРАФИ ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ. Възникване 
на Тревненската художествена школа в 
контекста  
на балканското изкуство

Книгата представя едно нетрадиционно за изкуствозна-
нието в България изследване. За първи път намират от-
говор въпросите: как се създава изкуството в Трявна, кои 
са учителите на първите тревненски майстори, какви са 
корените на художествената традиция, първите имена, 
които са станали известни, имат ли връзка с известните 
зографски фамилии? Изследването привежда доказател-
ства относно тезата за възникването на живописта в 
Трявна. Най-голямата стойност на книгата е, че за пръв 
път арбанашките и ранните тревненски произведения 
са поставени в много широк балкански контекст и така 
намират естественото си място в богатата тъкан на 
православното балканско изкуство през Османския пери-
од.

Майка Мария (Скобцова)
ГОТОВО Е СЪРЦЕТО МИ

Елисавета Кузмина-Караваева е била известна в Русия преди всичко 
като поетеса, започнала творческия си път в епохата на Александър 
Блок, през онзи период от историята на руското изкуство, който е 
наречен „Сребърен век“. Малцина обаче знаят, че природата и Бог са 
дарили тази жена с истинска дарба на творец и с висша мисия – да 
бъде монахиня в света. Не може да не забележим, че и днес, през тре-
тото хилядолетие, стиховете º са съвременни, богословските есета 
– изпълнени с дълбоки знания и обърнати не само към вярващия човек, 
но способни да затрогнат и атеиста,– а спомените º за „проклетите 
дни“ на революцията и гражданската война се четат като историче-
ски романи. В литературното наследство на майка Мария има не само 
пророчество, но и пламъци на пожар, и запалена свещ пред иконата, и 
любов към Бога и хората. Житейския си път майка Мария завършва в 
лагер. На 31 март затворничката с номер 19263 е екзекутирана в газо-
вата камера на Равенсбрук.
През 2004 г. Вселенската патриаршия канонизира майка Мария (Скобцо-
ва) за светица. 

2016
Корица - мека
Размери 14/21, 244 с.
Цена: 15,00 лв.
ISBN 978 954 2972 53 2

изчерпа
на



W W W . O M O P H O R . C O M

ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСЛАВНА ЛИТЕРАТУРА ОМОФОР 

2016
Корица - мека
Размери 14/21, 288 с.
Цена: 15,00 лв.
ISBN 978 9542972 49 5

СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ В ЦЪРКОВНОТО 
ПРЕДАНИЕ 

Сборник, съдържащ доклади от научна конферен-
ция с международно участие на тема: Свещеното 
Писание в църковното предание, които предста-
вляват изследвания и анализи във връзка с нови-
те тенденции в областта на библеистиката в 
края на XX и началото на XXI век. Те поставят 
определени теоретични и практически предиз-
викателства пред православната библеистика, 
които изискват анализ и решения. Църковното 
предание е непосредствено обвързано със Свеще-
ното Писание. Във вероизповедта на Църквата 
те са неделимо цяло и осветляването на тези 
вътрешни взаимовръзки са особено важни за тях-
ното разбиране.

Георгиос Мандзаридис
ПАЛАМИКА

Личността и учението на св. Григорий Палама, ар-
хиепископ на град Солун, през последните години 
привлякоха особения интерес не само на право-
славните богослови, но и на неправославните.
Бъдещето на православното богословие, поне 
близкото, ще се определя във висока степен от 
паламитската традиция. 
Настоящата книга, озаглавена „Паламика“, обхва-
ща трудове, посветени на личността и учението 
на св. Григорий Палама. 
В края на книгата е поместена обширна библио-
графия, която е базирана на библио графията, при-
ложена към монографията „Учението на св. Григо-
рий Палама за обожението на човека“; добавени са 
обаче и някои по-нови съчинения, които са свърза-
ни и с останалите текстове в сборника. 

2016
Корица - мека
Размери 14/21, 312 с.
Цена: 22,00 лв.
ISBN 978 9542972 51 8
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2016

Корица: мека

Формат 11,5/16,5

Цена 6 лв.

ISBN 978954297288

ПОБЕДЕНАТА ТЪГА
аскетически поучения за
депресията

„Победената тъга“ предлага различен поглед към  
тъгата, унинието и депресията, с които всеки 
от нас се сблъсква през различни етапи от живо-
та си. Един дълбинен разрез на тези душевни пре-
живявания от позицията на аскетичния опит на 
светите отци и църковни учители. Техните на-
ставления ни помагат да открием смисъла на пре-
живяването, насочват ни към преодоляване на са-
модостатъчността и егоизма, самосъжалението 
и недоволството и откриване на радостта като 
един от даровете на общението в Светия Дух.

2016

Корица: мека

Формат 14/21

Цена 12 лв.

ISBN 978954297271

НЕБЕ ЗА ЗЕМЯТА
антология на българска 
християнска лирика

Антологията е подготвяна от няколко години 
и обединяваща повече от 60 автори. Състави-
телят е доц. д-р Калин Михайлов, литературо-
вед, есеист и поет, преподавател по история на 
западноевропейската литература в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.

2016
Корица: мека
Размери 13/20, 200 с.
Цена: 10,00 лв.
ISBN 978 9542972 50 1

Димитър Попмаринов
МЕЖДУ ВЯРАТА И РАЗУМА

Това е второ, допълнено издание в отговор на 
нови въпроси, повдигнати след излизането на пър-
вото. Тук са включени и изяснени категории и поня-
тия, които са първоначални общи предпоставки, 
за разбиране на фона, върху който впоследствие 
стъпва изясняването както на библеистичните, 
така и на други богословски дисциплини. Предва-
рително запознаване с някои екзистенциални, от 
една страна, а от друга – идейни различия,помага 
за  навлизането в същностната проблематика на 
библеистиката и богословието. В това издание 
се запазва популярният, описателен  характер на 
тек ста, но е вмъкнат и аналитичен момент – 
малки есета по трудни богословско-философски и 
религиозни въпроси.
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Просто вярвайте 
101 християнски притчи и 
сказания

В книжката джобен формат ще 
откриете притчи и мисли на 
свети отци, старци и християнски 
фило-софи за смисъла на живота, за 
вярата, молитвата, смирението и 
любовта.

2015
Корица: мека 
Размери 11/16 
Цена: 4.50 лв. 
ISBN 9789542972433

Богове, идоли гурута
Източната мистика – спасение или гибел

Клаус Кенет

Цялата азиатска наркоза служи за заобикаляне на 
истината! Тъй като чо-векът според азиатската 
духовност е „бог“, няма никаква необходимост 
нито от смирение, нито от поставяне на 
истинския въпрос за вината и от покаяние. Но ако 
сме честни със себе си, ще открием толкова повече 
слабости, простъпки, обсебеност от страсти – с 
една дума вина или грях у нас, колкото по-дълбоко 
навлизаме, или по-добре казано, колкото по-надъл-
боко (до)пуснем Светия Дух да навлезе в нас. 
Именно Той ме води точно до тази точка, която 
в другите религии внимателно се заобикаля: 
мъчител-ното себепознание и поз нанието за 
греха, истинския извор на моето стра-дание, 
от който чрез покаяние и приемане на Тялото и 
Кръвта Христова, мога да бъда освободен.

2015
Корица: мека Размери 14/21 
Цена: 15 лв. 
ISBN 9789542972464

2015
Корица: мека 
Размери 14/21 
Цена: 15 лв. 
ISBN 9789542972457

Беседи – том i
Протопрезв. Николаос Лудовикос

Делата предполагат кръстното излизане 
от себелюбието, без което човек не може 
да разбере начина на съществуване на Бога, 
не може да усвои благодатта и реално не 
му се дава благодат. Тази тема е велика и 
мисля, че това е голямата рана на Адам 
– всеобхватното себелю-бие, реалното 
и дълбоко затруднение на човека да се 
откаже от себе си (нека го кажа на езика на 
психоанализата) – либидото, силата на лю-
бовта. Той чувства онази мъка, която един 
американски психолог на-рича  „нарцистична 
уязвимост“, страх от нарцистично 
нараняване. Човекът се страхува да се 
откаже от собствената си сила за любов 
и да я даде на другия, страхува се да даде 
любов на другия. В това се състои цялото му 
падение. (Николаос Лудовикос)
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Книгата „120 въпроса и отговора от християнска-
та психотерапевтична практика“ е събрала опита 
на сръбския психотерапевт и православен  мисли-
тел Владета Йеротич, изяснен по достъпен начин 
в отговорите му на многобройни въпроси, отпра-
вени към него в писмен вид или на срещи-дискусии. 
В нея ще разпознаете и собствените си терзания 
и размишления, свързани с личностните ни кризи и 
проблеми в отношенията, въпроси касаещи нацио-
налната и религиозна идентичност в съвременни-
те условия, ще откриете утеха и просветление в 
моменти на отчаяние при сблъсъка с тежките жи-
тейски въпроси като болестта или смъртта. С уди-
вление ще надникнете в пластовете в човешката 
същност и как езическият и старозаветният човек 
се проявяват в нас, за да може с дара на свободата 
и отговорността да поемем по пътя на новозавет-
ния човек.

Други книги от същия автор на български език са: 
„Завръщане към отците“, „Психологическото и ре-
лигиозното битие на човека“ и „Християнството и 
психологическите проблеми на човека“.

120 ВЪПРОСА И ОТГОВОРА 
ОТ ХРИСТИЯНСКАТА 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА
Владета Йеротич

2015
Корица: мека
Страници 336
Размери 14/21 cм
Цена 18,00 лв.
ISBN 9789542972402

Книгата е посветена на живота на съвременната 
подвижничка и православна мисионерка Майка Га-
вриила (1897-1992).

Един живот в нестяжание, отдаден в служение на 
ближния в дара на любовта, който всичко лекува. 
Един вдъхновяващ пример, който ни лишава от най-
удобното алиби: „Че такива неща не стават в наши 
дни? Че не сме знаели? Че не сме видели?“, „защото 
живеем във време, оскъдно откъм светост“. Майка 
Гавриила е именно човек от нашата епоха, който 
живее благовестието, диша благовестието, върши 
благовестието с всяка своя мисъл и постъпка.

МАЙКА ГАВРИИЛА – АСКЕТИКА НА 
ЛЮБОВТА
от монахиня Гавриила

2015
Корица: мека
Страници 556
Размери 14/21 cм
Цена 20,00 лв.
ISBN 9789542972440

ПИСМА ДО РУСИЯ
Архимандрит Софроний

2015
Корица: мека
Страници 332
Размери 14/21 cм
Цена 12 лв.
ISBN 978 954 2972 419

„Търсих волята Божия нелеко и с голям душевен труд 
и молитва... Повече от двадесет и пет години от-
дадох на служение на всеки и на всички, които имат 
нужда от мен... Прекарах половин век в напрегната 
молитва за света. Състарих се, но вече нямам на-
дежда в дните на живота ми тук да видя онова, за 
което тъй упорито се бореше душата ми: за мира 
в целия свят, за братството между хората, за обе-
динението на всички в благородната борба с един-
ствения и общ за всички ни враг - смъртта.”

    Архимандрит Софроний

Архимандрит Софроний (Сахаров) е роден в Русия 
през 1896 г. Завършва живота си през 1993 г. в ос-
нования от него манастир “Св. Йоан Кръстител” 
в Есекс, Великобритания. Първата част от мона-
шеския си път извървява на Света гора, където в 
продължение на осем години е под духовното ръко-
водство на св. Силуан Атонски. Той е добре познат 
на българския читател с книгите: “Св. Силуан Атон-
ски”, “Ще видим Бога както си е”, “За молитвата” и 
“Раждането за непоклатимото Царство”.
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Родена като записки и размисли за опита на вярата 
през двайсетте и шестдесетте години на миналия 
век, за Църквата на светиите и „тъмния й двойник“, 
за радостта на покаянието, книгата на С. Фудел е 
живо свидетелство на преследваното Православие.
Сергей Иосифович Фудел (1900–1977) е руски религи-
озен мислител, син на изявен свещеник от дорево-
люционните години, представител на руския рели-
гиозен ренесанс, изповедник на вярата, претърпял 
гонение в годините на съветската власт.

Книгата обхваща две негови творби „Пред стените 
на Църквата“ и „До моите деца и приятели“ и и е съ-
брала спомени, преплетени с размишления за позна-
нието на Бога и Неговото присъствие в живота на 
хората, за смисъла на страданието, за съкровената 
същност на Църквата и нейния исторически път, за 
Евангелието, за опита на светиите от древност-
та и съвременни на автора подвижници и мъченици 
на вярата.

ПРЕД СТЕНИТЕ НА ЦЪРКВАТА И ДО 
МОИТЕ ДЕЦА И ПРИЯТЕЛИ
Сeргей Фудел

2014
Корица: мека
Страници, 290
Размери  13/20 cм
Цена 13,50 лв.
ISBN 978 954 2972 389

2013
Корица: мека 
Формат 14/21
Страници 216
ISBN 978 954- 2972-24-2
Цена 10 лв.

ЗА ЖИВОТА НА СВЕТА
Александър Шмеман

Сборникът „За живота на света” е пос-
ветен на тайнствата в Православната 
църква.
Написана на един дъх, по думите на авто-
ра, книгата грабва със своя ярък и достъпен 
език и особено с любовта към православно-
то богослужение, което според отец Шме-
ман е и самият живот на Църквата.

Протопрезвитер Александър Шмеман (1921 – 1983) е 
сред най-известните и влиятелни православни бого-
слови на ХХ век. Получава и богословското си образо-
вание – в Православния институт „Св. Сергий”, къде-
то от 1945 г. до 1951 г. преподава църковна история.
Най-забележителна следа отец Александър Шмеман 
оставя в Америка в Православната академия „Св. Вла-
димир” в Ню Йорк на която от 1962 г. е ректор, като 
остава на този пост до смъртта си през 1983 г.
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Книгата „Православният път“ е на един от най-из-
вестните и авторитетни имена в православието 
на Запад днес. Приносът на митрополит Калистос 
Уеър за разкриването на богатството на православ-
ната традиция е огромен. Висш йерарх на Право-
славната църква към Вселенската патриаршия, той 
по блестящ начин съчетава църковното служение с 
академичната и преподавателска работа в едни от 
най-престижните висши школи в света. Като ав-
тор се отличава с изключителния дар да свидетел-
ства за православното християнство на естествен 
и разбираем съвременен език, да излага с достъпно 
слово дълбоки богословски истини.

Българското издание излиза с благословението на 
митрополит Калистос Уеър. Книгата носи едно от 
най-древните имена на християнството – „пътят“, 
което подчертава практическия характер на хрис-
тиянската вяра. Тя е повече от теория за вселена-
та, повече от учение, записано на хартия и  според  
автора е пътят на живота в най-дълбокия и всеобх-
ватен смисъл на думата.

2014
Корица - мека
Страници 216
Размери 14/21 cм
цена 15 лв.
ISBN 978 954 2972 310

ПРАВОСЛАВНИЯТ ПЪТ 
Митрополит Калистос (Уеър)

Книгата на един от големите специалисти в област-
та на сектите и ересите в Гърция – протопрезви-
тер Антоний Алевизопулос. „Православната църк-
ва – нейната вяра, богослужение и живот“ дава ясни 
ориентири сред изобилието от идеологически те-
чения, множеството съвременни религиозни групи и 
объркващата употреба на християнските понятия, 
нямаща нищо общо с автентичното им значение. 
Книгата е също така синтезирано представяне на 
православната вяра в нейния непосредствен кон-
текст на православно богослужение и живот.

Протопрезвитер Антоний Алевизопулос (1931 – 
1996) е роден в Казарма, Гърция. Завършва богосло-
вие в Атинския университет и защитава доктор-
ска степен по богословие и философия.Ръкоположен 
е за презвитер през 1962 г. и служи в Германия, а впо-
следствие в Гърция, в Амбелокипос и Атина, където 
остава до своята смърт.

Автор e на 40 книги в областта на пастирската 
дейност, която обхваща енорийския живот, изясня-
ването на православната вяра и пастирския подход 
на Църквата към различните ереси.

ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА – НЕЙНАТА 
ВЯРА, БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЖИВОТ
Протопр. Антоний Алевизопулос

2014
Корица - мека
Страници, 176
Размери 13/20 cм 
Цена 10 лв.
ISBN 978 954 2972 303

Новата книга на известния сръбския психиатър Вла-
дета Йеротич е естествено продължение на поста-
вените проблеми в  „Завръщане към отците“ и „Пси-
хологическото и религиозното битие на човека“.

Този път авторът поставя акцента върху психо-
логичните проблеми на човека от гледна точка на 
християнството и психологията. Книгата е пред-
назначена за всички онези млади търсачи, които не 
са открили себе си докрай в Православието. 

В книгата се анализира развитието но човека от 
психично-религиозна гледна точка, като тук са вклю-
чени взаимоотношенията в брака и семейството, 
както и темата за религиозността и пълноценния 
живот в старостта. Други важни теми, залегнали 
в книгата са християнската вяра и болестите, про-
блемът за вината, греха, съвестта от гледна точка 
на християнското учение и динамичната психоло-
гия, самоубийството, пастирски проблеми при оказ-
ване помощ на зависими от алкохол и наркотици.

ХРИСТИЯНСТВОТО 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ 
НА ЧОВЕКА
Владета Йеротич

2014
Корица - мека
Страници 392
Размери 14/20 cм
Цена 15 лв.
ISBN 9789542972327

изчерпа
но
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18 ДНИ В КОНГО 
Георгиос Хризостому

Книгата ни дава преки впечатления от мисионер-
ската дейност на Православната църква в Африка, 
споделени из дневника на православния мисионер. 
Авторът Георгиос Хризостому е митрополит на 
Гръцката църква, който гостува по покана на мит-
рополита на Централна Африка Никифор като гост 
професор в Богословския факултет на Православния 
университет в Киншаса. В продължение на 18 дни 
той събира интересен опит и впечатления, които 
записва в дневника си. След завръщането си решава 
да ги отпечата в книга с идеята да пробуди мисио-
нерските заложби в хората.

СВЕТИЦИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
Черниговски архиепископ Филарет

Забележителният труд на Черниговски архиепис-
коп Филарет е посветен  на женското подвижниче-
ство. Книгата съдържа житията на свети жени от 
Египет, Палестина, Сирия  и е богата на църковно-
исторически и агиографски сведения. Благодарение 
на книгата ставаме съпричастни с духовния подвиг 
на свети жени от първите десет века на християн-
ството. Жени с различни съдби, с различни душевни 
вълнения, изпитания, страдания, но с една и съща 
Божия награда като на изповедници на Христовата 
вяра.
Запознаването с традициите и особеностите на 
женската аскетика потвърждава истината, че жен-
ското подвижничество е дълбоко почитано и ни 
най-малко не се подценява в сравнение с мъжкото в 
Православната църква, където „няма мъжки пол, ни 
женски; защото всички вие едно сте в Христа Иис-
уса“ (Гал. 3:28)

БОГОСЛОВИЕ НА ПРОСПЕРИТЕТА, 
ПРАВОСЛАВНА КРИТИКА
Протойерей Теодор Стойчев

Книгата предлага сериозно и задълбочено проучване 
на харизматичното движение „Богословие на прос-
перитета“ от гледна точка на православната тео-
логия и традиция. Специфичните белези на „еванге-
лието на благоденствието”, както е известно сред 
своите последователи, са материалното благосъс-
тояние и физическото здраве на човека. Богослови-
ето на просперитета е тясно свързано с много от 
ценностите на новото време и модерния свят – 
здраве, преуспяване, благополучие, късмет, богат-
ство и щастлив живот. 
Протойерей Теодор Стойчев е роден през 1973 г. в 
гр. Русе.  Свещеник е към храмовете „Св. Атанасий 
Велики“ и „Успение на Пресвета Богородица“ в  гр. 
Варна. Доктор е по богословие.  Други негови книги 
са: „Значението на кръста Христов в Посланието 
на св. апостол Павел до Галатяни“ и  „Богословие на 
Новия Завет“.

2014
меки корици
Формат:12/20
Страници: 68
цветно приложение
ISBN 978 954 2972 26 6
Цена 8,00 лв.

2014
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 320
ISBN 978 954 2972 27 3
Цена 12,00 лв.

2014
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 164
ISBN 978 954 2972 28 0
Цена 10,00 лв.



W W W . O M O P H O R . C O M

ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСЛАВНА ЛИТЕРАТУРА ОМОФОР 

СТЪЛБ И КРЕПИЛО НА ИСТИНАТА 
отец Павел Флоренски

Книгата  „Стълб и крепило на Истината“ разкрива неизчерпаемото 
богатство и всестранния гений на една забележителна личност на XX 
век – отец Павел Флоренски. Богослов и естествоизпитател, свещеник 
и инженер, философ, поет, математик, учен с ренесансов замах и все-
обхватност, той е наричан още приживе „новият Леонардо да Винчи“. 
Съдбата му е трагична: отец Павел Флоренски е арестуван, осъден на 10 
години затвор и разстрелян в Соловецкия лагер на 8 декември 1937г.
Неговата книга „Стълб и крепило на Истината“ от богословско-философ-
ска гледна точка е основоположен труд и достижение на православната 
мисъл през двадесети век. Влиянието й е огромно, и дори там, където 
модерните философи и мислители на православния свят не са съгласни с 
решенията на Флоренски, те продължават да работят над проблемите, 
поставени от него. „За вярващата душа, – по думите на преводача на 
книгата Андрей Романов, „книгата  е пир за духа, вълнуващо приключение 
за боготърсача, силно и освежаващо изпитание на нашия интелект, и най-
сетне – своеобразен сбит, сгъстен компендуим и енциклопедия на хилядо-
летната християнска духовност.“

2013
меки корици
Формат: 16,5/23,5
Страници: 624
ISBN 978 954 2972 19 8
Цена 25,00 лв.

ЛИТУРГИЧЕСКО БОГОСЛОВИЕ 
протопрезвитер Александър Шмеман

Сборникът „Литургическо богословие“ включва две книги 
на протопрезвитер Александър Шмеман:   „Въведение в 
литургическото богословие” и „Евхаристията – тайн-
ство на Царството”. Първата книга е представена като 
дисертация за степен „доктор на богословието” в Пра-
вославния богословски институт в Париж през 1959 г., а 
втората, която авторът определя като „поредица раз-
мисли за Евхаристията”, отец Александър завършва през 
1983 г. малко преди смъртта си.
Проблемът за литургическата криза, който е сърцевина-
та на търсенията и размишленията на богослова и духов-
ника, не е загубил своята актуалност и днес. Като се осно-
вава на на закона на молитвата, който е закон на вярата 
– Lex orandi est lex credendi – отец А. Шмеман свързва изхо-
да от тази криза с учението за евхарийстийната еклиси-
ология, в която събранието на Божия народ се разглежда 
като първична форма на Евхаристията, а Евхаристията 
– като първична форма на църквата.

2013
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 540
ISBN 978 954 2972 20 4
Цена 18,00 лв.
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ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ОТЦИТЕ
Владета Йеротич

Трилогията на на сръбския психиатър и богослов Вла-
дета Йеротич включва студиите за трима светии  
- Исаак Сирин, Йоан Лествичник и Марк Подвижник 
от гледна точка на душевните и духовните пробле-
ми и потребности на съвременния човек. Авторът 
разглежда и тълкува човека холистично, цялостно, 
като психосоматично същество, като съзнателно 
полага огромни интелектуални и духовни усилия да 
изгради мост между различните брегове на човеш-
кото съществуване и творчество, на психологията 
и богословието.

2013
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 356
ISBN 978 954 2972 18 1
Цена 12,00 лв.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО И 
РЕЛИГИОЗНОТО БИТИЕ НА ЧОВЕКА
Владета Йеротич

Неврозата като шанс за съзряване, възприятието 
на времето в психоанализата и аналитично ориен-
тираната психология, психозите и литературата, 
езическото, старозаветното и новозаветното в 
модерния човек са само част от интригуващите 
теми в в книгата на проф. Владета Йеротич.
С тази книга, а и с целия си живот и дело д-р Йе-
ротич успява да избегне и Сцилата на психологията 
без Бога и без душата, водеща до психотерапия без 
истинско изцеление и спасение на цялостния човек, и 
Харибдата на богословието без отговор на трагич-
ните въпроси на лутащото се човешко същество, 
на човека от плът и кръв, който остава душевен и 
духовен дори и в най-дълбокото падение на своята 
богообразна човешка природа.

2013
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 238
ISBN 978 954 2972 22 8
Цена 14,00 лв.

ТЕОЛОГИЯ И СОЦИУМ 
сборник

Православното богословие и проблемите на съ-
временното общество в  изследванията на бъл-
гарски и чуждестранни богослови е темата на 
книгата „Теология и социум“.  Сборникът съдържа 
докладите от научната конференция Теология и 
социум. Съвременни перспективи, която се състоя 
през м. ноември 2011 г. в  гр. Велико Търново по по-
вод двадесетгодишнината от основаването на 
Православния богословски факултет към ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий”. Сред участниците са както ви-
дни представители от различни области на българ-
ската наука, свързани с православното богословие, 
така и на младото поколение учени.

2013
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 428
ISBN 978 954 2972 16 7
Цена 15,00 лв.
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Книгата на руския православен психиатър Д. Авдеев 
е предназначена за широк кръг читатели.  Предста-
вя християнския възглед за природата на душевните 
болести и начините за справяне с тях. Анализът на ду-
ховните корени на разпространени психопатологични 
състояния е направен от гледна точка на учението на 
Православната църква и опита на светите отци на 
вярата.

Дмитрий Авдеев е психиатър, психотерапевт, кан-
дидат на медицинските науки. Специализирал е бого-
словие в Богословския факултет към Университета 
„Лучиан Блага“ в Румъния. Ръководи Институт по про-
блемите на формирането на християнско отношение 
към психичните заболявания. Автор е на 60 книги, пре-
ведени на румънски, сръбски, английски, испански и нем-
ски език.

ПРАВОСЛАВНИЯТ ВЪЗГЛЕД 
ЗА ДУШЕВНИТЕ БОЛЕСТИ
Дмитрий Авдеев

2013
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 176
ISBN 978 954 2972 14 3
Цена 10,00 лв.

МИСЛИ ЗА ЖЕНСКАТА ДУША, ИЛИ 
ОЧЕРЦИ ПО ЖИТЕЙСКА ПСИХОЛОГИЯ
Дмитрий Авдеев
Яна Беседина

Книгата „Мисли за женската душа, или очерци по житей-
ска психология” е насочена основно към жените, които се 
намират на пътя на вярата, както и към въцърковените 
християни. В писма и интервюта авторите на книгата 
разсъждават за предназначението на жената, за при-
добилата популярност „криза на средната възраст”, за 
кариерата, проблемите на модерното семейство, рес-
пективно самотата в брака, съпружеските отношения, 
възпитанието на децата и много други проблеми, вълну-
ващи женската душа.                    

Яна (Йоанна) Анатолиевна Беседина е православен жур-
налист, главен редактор на интернет изданието „В по-
мощ на страдащата душа” член на Съюза на журнали-
стите в Русия.

2013
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 180
ISBN 978 954 2972 21 1
Цена 10,00 лв.

изчерпа
на

Авторът на книгата - отец Радован Бигович (1959-
2012) остави дълбока следа в историята на съвремен-
ната богословска мисъл и църковния живот. Той е една 
от онези достойни личности, които се отличават с 
богословска харизма и с визия за това, как Църквата 
трябва да съществува в съвременното общество.  
Предлаганата на български език негова последна книга 
„Църквата в съвременния свят“ ни е завещана от него 
като добър залог (срв. 2 Тим. 1:14) на една автентич-
на православна социална философия, която разкрива 
историческите и обществените измерения на църков-
ния етос.

ЦЪРКВАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 
отец Радован Бигович

2013
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 232
ISBN 978 954 2972 15 0
Цена 12,00 лв.
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ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСЛАВНА ЛИТЕРАТУРА ОМОФОР 

Мисията на Църквата в света, проблеми на биоетиката, като 
трансплантация, евтаназия, кремиране, асистирана репродуктив-
ност, въпроси на екологията са само малка част от темите във 
втория том на „Християнската етика“. Книгата на проф. Георги-
ос Мандзаридис е образец за неопатристичен богословски синтез, 
пример за творческо и плодотворно взаимопроникване на хари-
зматичното и академичното богословие в духа на светоотече-
ското предание. 
Книгата е написана с дух и със стил, подходящ за читателите, кои-
то искат да ходят по „царския път” и като следват този път на 
покаянието, просветлението и обожението да израстват като 
зрели църковни личности. 

ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА
том II
Георгиос Мандзаридис

2013
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 568
ISBN 978 954 2972 12 9
Цена 18,00 лв.

Книгата „Християнска етика” на проф. Георгиос Мандзаридис предлага на съвре-

менния читател една отговорна позиция към най-актуалните екзистенциални, 

етически и социални проблеми. Това е подвиг на отговорното следване на от-

ците, който прави възможно преоткриването на идентичността на право-

славната християнска етика и богословското осмисляне на всички хоризонти на 

човешкото съществуване и етос - от тайната на човешката личност до про-

блемите на биоетиката и екоетиката. Основен принцип на светоотеческото 

богословие е, че църковната истина за човека се открива в тайната на Богочо-

века Христос, а автентичният живот в Христос е възможен само като благо-

датен подвиг в светотайнствения опит на Неговото богочовешко тяло - Църк-

вата. Проф. Мандзаридис поставя този жизнен принцип като рамка и контекст 

на всяко богословско мислене за антропологията и етиката и затова неговата 

„Християнска етика” остава мярка и критерий за автентично богословстване.

2011
Меки корици
Формат: 14х21
Страници: 240
ISBN 978-954-9700-97-8
Цена 12,00 лв.

ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА
том I
Георгиос Мандзаридис
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Книгата е посветена на вярата в чудотворната сила на Пресве-
та Богородица. Представлява интердисциплинарно изследване 
на проф. Иванка Гергова, представящо  малко изследвани  писмени 
свидетелства и изображения, разкриващи упованието в застъпни-
чество на Божията майка от възрожденския период. В книгата ще 
откриете и прекрасните образи на чудотворните икони на Божи-
ята майка в България.
Авторката Иванка Гергова е доктор на изкуствознанието, профе-
сор в Института за изследване на изкуствата при БАН. 

2012
твърди корици
Формат: 14/21
Страници: 208
ISBN 978 954 2972 10 5
Цена 18,00 лв.

ЧУДЕСАТА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
В КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ
Иванка Гергова

ВТОРОТО ПОКОЛЕНИЕ ЗОГРАФИ  
ОТ САМОКОВСКАТА ЖИВОПИСНА ШКОЛА 
Елена Генова

Книгата е научна монография, посветена на трима  зографи, 
останали в сянката на най-популярния от тази школа – Заха-
рий Зограф. В книгата се представя изчерпателно тяхното 
творчество – икони и стенописи с богат визуален матери-
ал. Изследването е незаменимо и с това, че съдържа инфор-
мация за вече несъществуващи паметници на иконописта 
и стенописта, за настоящото състояние на паметници на 
културата, които в близко бъдеще, могат безвъзвратно да 
изчезнат.  
Авторът на книгата Елена Генова е професор в Института 
за изследване на изкуствата при БАН. 

2012
меки корици
Формат: 21/29,7
Страници: 232
цветно приложение
ISBN 978 954 2972 07 5
Цена 18,00 лв.
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ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСЛАВНА ЛИТЕРАТУРА ОМОФОР 

В изданието със заглавие „До изгонените от Рая“ в епис-
толарна форма даровитият църковен отец наставля-
ва всеки един обърнал се към него с личния си въпрос и 
търсене.  Св. Николай е бил голям приятел на българите 
и България, радетел за помирение и топло приятел-
ство между балканските народи. За православния свят 
той е едно от големите светила на богословието и 
православната духовност на нашето съвремие.

ДО ИЗГОНЕНИТЕ ОТ РАЯ
МИСИОНЕРСКИ ПИСМА
Св. Николай Велимирович

2012
меки корици
Формат: 17/24
Страници: 496
ISBN 978 954 2972 09 9
Цена 18,00 лв.

Книгата на свещеник Стоян Чиликов въвежда читателя в 
основни вероучителни истини на православната християнска 
вяра – отношението християнска вяра и религия, Бог и човек, 
догматът за Света Троица, Иисус Христос, св. Богородица. В 
книгата може да откриете изяснение на църковните  тайн-
ства и литургията; духовният опит и борбата със страсти-
те; блаженствата и църковните празници.
Отец Стоян Илиев Чиликов е свещеник в храм “Св. Георги” в 
кв. Дървеница, София, доцент при катедрата по Теология на 
Философско- историческия факултет на ПУ “Паисий Хилен-
дарски”.  Други книги от същия автор: Учението за Божията 
майка в богословието на св. Григорий Палама, 2003; Спасение-
то на човека според св. Йоан Златоуст, 2006; Въведение в 
богословието на отците, 2007; Красотата на света,  2007.

ПРАВОСЛАВНАТА ВЯРА И ЖИВОТ
Стоян Чиликов

2012
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 196
ISBN 978 954 2972 11 2
Цена 10,00 лв.
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ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСЛАВНА ЛИТЕРАТУРА ОМОФОР 

ДЕТСКИ ЦВЕТОСЛОВ е продължение на антологията „Бъл-
гарска християнска проза от периода 1900-1944  г.“ Том-
чето е събрало творби на известни български писатели, 
предназначени за деца; християнски приказки, легенди и 
разкази, написани преди 1944 г.   Съставители са Вене-
та Дякова и Красимира Колева. Те приканват днешните 
деца (и родители!) „да се потопят в една не толкова да-
лечна отминалост, в една наша (а и общочовешка) реал-
ност, да усетят меката и блага словесност на старите 
разказвачи, която нашепва в душата копнеж и носталгия 
по времена и места, различни от днешните, но пълни с 
топлота, с човещина, с прости радости и мъдрост, с 
тъга, но и с упование в Бога, с вяра и надежда.“

2012
меки корици
Формат: 14/21
Страници: 320
ISBN 978 954 2972 06 8
Цена 15,00 лв.

2012
меки корици
Формат: 12/20
Страници: 224
ISBN 978 954 2972 04 4
Цена 12,00 лв.

Българско-английски речник  
на църковните термини
Божидар Питев и Диана Питева

Речникът е второ, преработено и допълнено издание и обхваща 
основната догматическа и литургическа терминология на Право-
славната църква, както и термини от областта на християнската 
етика, каноничното право, църковната история, архитектура, из-
куство и химнография. Включени са също термини от аскетическа-
та православна традиция, агиографски термини, имена на църковни 
празници, титулуване на клира и др. Съдържа и понятия, специфични 
за римокатолицизма и протестантизма, а също и някои религиозни 
и философски понятия.
Предназначен е за преводачи и специалисти в област та на богосло-
вието.
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ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСЛАВНА ЛИТЕРАТУРА ОМОФОР 

Книгата би могла да бъде своеобразен тест за обективността на наше-
то познание върху историята на Руската православна църква от зараж-
дането й до наши дни, отношенията между Църква и държава, руското 
богословие и религиозна мисъл. Изложени са интересни данни относно 
чувствителни теми като Руското православие и Западът – влияния, кон-
фликти и заплахи, икуменически връзки, униатски договори. В стремежа 
да представи цялостен и обективен поглед върху религиозния живот в 
Русия авторът изяснява и въпроса за религиозното дисидентство в СССР, 
както и проблема сектанство в Русия и много други теми, които не са 
задълбочено изследвани у нас.

Томас Бремер е професор по теология и история на Източната църква 
към католическия факултет на Университета в Мюнстер.

КРЪСТЪТ И КРЕМЪЛ
Томас Бремер

2012
меки корици
формат 14/21
Страници: 296
ISBN 978-954-2972-05-1

Цена 10,00 лв.

Забележителното изследване на Дейниъл Клен-
денин въвежда западния човек в историята и 
богословието на православното християнство 
с надеждата, че ще настъпи време, когато из-
точните и западните християни ще открият 
своите традиции като допълващи се и ще се 
научат да живеят заедно.

2011
Превод Людмила 
Митева
меки корици
Формат: 14/21
304 стр.
ISBN 978 954 9700 99 2
Цена 12,00 лв.

ПРАВОСЛАВНОТО ХРИСТИЯНСТВО
ПОГЛЕД ОТ ЗАПАД

Даниъл Кленденин
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2012
Превод Людмила 
Митева
меки корици
Формат: 14/21
392 стр.
ISBN 978 954 2972 03 7
Цена 15 лв.

Как да обичаме след проблемно детство; как да общуваме лично 
с детето; християнско възпитание или „децата сами да реша-
ват”...  Отговори на тези и на много други интересни въпроси 
можете да откриете в книгата на монахиня Магдалена.
 „Разговори с децата. Споделянето на вярата“ не е традиционно 
учебно пособие за преподаване на вероучение.  В непосредствен 
разговор с децата, воден чувствително и компетентно, автор-
ката разкрива основите на християнската вяра като споделен 
опит и начин на отношение към ежедневните проблеми, с които 
децата се сблъскват в собствения си живот.

РАЗГОВОРИ С ДЕЦАТА
Споделянето на вярата
монахиня Магдалена

Авторът е представител на поколението руски православни богослови, тво-
рили на Запад и преди всичко за неправославния читател. С това се обяснява  
и честото позоваване на западната култура и реалност. Това е едно от пре-
димствата на книгата: светската култура получава оценка в светлината 
на „богословието на красотата” и едва след това авторът разкрива богат-
ството на православната икона, като за целта прилага богат светоотече-
ски и богословско-философски материал. 
Книгата би била полезна не само за изкуствоведите и иконографите. Тя дава 
възможност на българския читател да се запознае с ярък представител на 
руската религиозна мисъл на XX век, с проникновеното разбиране за все-
обхватността на темата за църковното изкуство, изразила въпросите за 
битието, космологията, църковната символика и  нестихващия копнеж на 
човека по неописуемата красота на Небесния Йерусалим.

2011
Превод: Божидар 
Питев
меки корици
Формат: 14/21
ISBN 978-954-2972-01-3
Цена 15 лв.

ИЗКУСТВОТО НА ИКОНАТА

БОГОСЛОВИЕ НА КРАСОТАТА
Павел Евдокимов
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„Усещане за Бога. Осем слова за духовното израстване” е книга, 
която се основава на буквалния смисъл.

Това не е книга с идеи, нито с морални правила („Не се опитвай да 
намериш в Свещеното Писание рецепти или правила за твоя живот. 
Не влагай свои мисли. Чети, за да научиш какво казва Бог, и Бог ще 
те вдъхновaи.”). Бог не е някаква отвлечена „първична движеща 
сила”. Той е осезаем. Чуваш Го да ти казва „ето Ме”. Усещаш Го като 
светлина и внезапна духовна радост.

Нима съществува такъв Бог? Старецът Емилиан не иска от нас 
просто да се запитаме или да дискутираме. Предизвиква ни да 
говорим директно на Бога и да Го очакваме.

2011
Меки корици
Формат: 11х17
Страници: 256
ISBN 978-954-9700-98-5
Цена 7,00 лв.

УСЕЩАНЕ ЗА БОГА 
Осем слова за духовното израстване 
Архимандрит Емилиан

ПЪТЯТ НА ХРИСТОС
Теодор Стилиянопулос

В книгата на отец проф. Теодор Стилиянопу-
лос – свещеник и учен – намираме забележител-
на съкровищница от безценни прозрения, идеи, 
преживявания и възгледи. 

Книгата засяга обширни и жизненоважни въпро-
си като Църквата, богословието, историята, 
богослужението, начина на живот, личното 
благочестие, духовния аскетизъм, миналото, 
настоящето и бъдещето на православното 
християнство.

2010
Меки корици
Формат: 14х21
Страници: 304
ISBN 978-954-9700-91-6
Цена 12,00 лв.
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„Българска християнска проза” е антология на 
българската белетристика от първата полови-
на на двадесети век, създала сюжетно и жанро-
во разнообразни и стойностни творби с хрис-
тиянска тематика. 

Представените автори и заглавия са подбрани 
сред огромно изобилие литературен материал, 
издирван и събран от стари издания, антоло-
гии, сборници и периодика.

2010
Меки корици
Формат: 14х21
Страници: 388
ISBN 978-954-9700-94-7
Цена 13,00 лв.

БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ПРОЗА
(1900-1944)
антология

В сборника са публикувани доклади от на-
учната конференция „Православие и пост-
модернизъм”, състояла се през 2006 г. във 
Велико Търново. Научният форум разисква 
ключови въпроси, свързани с Православие-
то, съвременността и пост модернизма.

2010
Меки корици
Формат: 14х21
Страници: 440
ISBN 978-954-9700-90-9
Цена 10,00 лв.

ПРАВОСЛАВИЕ И ПОСТМОДЕРНИЗЪМ
сборник доклади от научна конференция
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Св. Григорий Палама (1296–1359) е средновековен ви-
зантийски богослов и архиепископ на Солун, обосно-
вал богословски исихазма като молитвен, литурги-
чен живот, в който, след очистване от страстите, 
човек съзерцава Божията слава и благодат.  

„Писмо до монахиня Ксения“ е написано през 
1345-1346 г. и е адресирано до монахинята, на 
която било поверено възпитанието на дъщеря-
та на император Андроник III. Текстът е както 
лично послание, така и класически аскетичен 
трактат, посветен на борбата със страсти-
те и придобиването на християнските добро-
детели. Книгата обобщава исихасткия път към 
съвършенството.

ПИСМО ДО МОНАХИНЯ КСЕНИЯ
Св. Григорий Палама

2010
Меки корици
Формат: 16,5х11
Страници: 78
ISBN 978-954-9700-92-3
Цена 5 лв.

Вдъхновен от мисълта на Блез Паскал „Приро-
дата пред едни разкрива величието на Твореца, 
а за други го скрива“, Валентин Велчев предлага 
критичен анализ на хипотезата за еволюцион-
ния произход на света от християнски позиции.

В оборването на теорията за еволюцията са 
привлечени за свидетели великите гении на чо-
вечеството, чиито живот и мисъл  въплъщават 
помирението между науката и вярата в Бога.

Макро- и микрокосмос, физика и астрономия, 
история и философия на науката, библейско и 
систематическо богословие се преплитат в 
търсене на разрешение на дилемата: еволюция 
или сътворение?

2010
Меки корици
Формат: 14х21
Страници: 312
ISBN 978-954-9700-89-3
Цена 10,00 лв.

ВЯРА И НАУКА
Валентин Велчев

2010
Меки корици
Формат: 20х12
Страници: 68
ISBN 978-954-9700-88-6
Цена 6 лв.

Книгата съдържа 7 есета, посветени на ис-
торически и съвременни теми. Писателят 
Деян Енев е познат на читателите най-ве-
че със своите сборници с разкази, както и 
със статиите си във вестник „Монитор”, 
където беше съставител и редактор на 
ежеседмична страница, посветена на Пра-
вославието.

НАРОД ОТ ИСИХАСТИ
Деян Енев
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Ново издание на класическата книга „Приказки 
от стари времена” от популярната хърватска 
писателка Ивана Бърлич-Мажуранич, известна 
като „хърватския Андерсен”, заради виртуоз-
ността й на детски разказвач и „хърватския 
Толкин”, заради навлизането й във фантастич-
ния свят на митологиите.

Сборникът „Приказки от стари времена”, из-
лязъл през 1916 г. се счита за връх в поетично-
то творчество на Ивана Бърлич-Мажуранич. 
Приказките съдържат мотиви от митологиче-
ската мъдрост на света, вдъхновена от славян-
ската митология. 

2009
Твърди корици 
Формат: 240х170, 204 с. 
ISBN 978-954-9700-76-3
Цена 17 лв.

Архим. Софроний (Сахаров) е добре познат на 
българския читател с основните си съчинения: 
„Св. Силуан Атонски”, „Ще видим Бога както си 
е” и „За молитвата”. 

„Раждането за непоклатимото Царство” е 
сбор ник от статии и архивни материали, със-
тавен след неговата кончина. Включените тек-
стове отразяват преди всичко вижданията на 
автора в областта на християнската антро-
пология.

Всеки светец е лек, защото е противоотрова. 
Затова той често се превръща в мъченик. В ка-
чеството му на противоотрова, понякога го взи-
мат за отрова. Ролята му е да възвръща здра-
вомислието на света, като преувеличава онова, 
което светът пренебрегва, а то далеч не е едно 
и също в различните епохи. Всяко поколение обаче 
инстинктивно търси своя светец и той не е та-
къв, какъвто хората го предпочитат, а по-скоро 
такъв, от какъвто се нуждаят.

2009
Меки корици 
Формат: 215х145, 260 с. 
ISBN 978-954-9700-85-5
Цена 12 лв.

2009
Меки корици 
Формат: 215х145, 324 с. 
ISBN 978-954-9700-83-1
Цена 15 лв.

ПРИКАЗКИ ОТ СТАРИ ВРЕМЕНА
Ивана Бърлич-Мажуранич

РАЖДАНЕТО 

ЗА НЕПОКЛАТИМОТО ЦАРСТВО
Архим. Софроний (Сахаров)

Две забележителни личности 
от Средновековието, 
през погледа на съвременния християнски 
апологет Дж. Честъртън

СВ. ФРАНЦИСК ОТ АСИЗИ

СВ. ТОМА ОТ АКВИНО
Джилбърт К. Честъртън
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Известният труд на отец Александър Шмеман 
„Историческият път на Православието” е ув-
лекателно, интересно и нестандартно пътува-
не из дебрите на историята на Църквата. За 
автора това пътуване не е самоцел. То е пре-
дизвикано и определено от факта на загубено-
то църковно съзнание, на своеобразната липса 
на връзка с Преданието на Църквата, която 
можем да констатираме и в нашето съвремие.

2009 
Меки корици 
Формат: 21х15, 436 с. 
ISBN 978-954-9700-82-4
Цена 15 лв.

ПЪТЯТ КЪМ СЪРЦЕТО
Архимандрит Захария

„Пътят към сърцето” е сборник с беседи, из-
несени от архимандрит Захария в България през 
2007 и 2008 г. Тема на сборника са пътищата за 
намирането, просвещаването и благодатното 
разширяване на сърцето, които авторът раз-
крива въз основа на опита и богословието на 
св. Силуан Атонски и старец Софроний (Саха-
ров). Включени са и други негови текстове по 
темата.

2009 
Меки корици 
Формат: 145х210, 272 с. 
ISBN 978-954-9700-84-8 
Цена 8 лв.

Митрополитът на САЩ, Канада и Австралия 
Йосиф е автор на сборника с проповеди, ста-
тии, сценарии и интервюта - „Да пазим Божия 
закон”, събрал повече от тридесет години па-
стирски и духовен опит.

Авторът е познат като вдъхновен проповед-
ник, неуморен мисионер, чувствителен към 
проблемите на съвременния човек духовник и 
дръзновен апологет на Православието. Сила-
та на перото му е родена от неподправената 
обич към красотата и смисъла на православно-
то богослужение, черпи от ревността му към 
Православието и носи опита на духовник, кой-
то извършва своята мисия в традиционно не-
православна среда.

2009
Меки корици
Формат: 21х14,5
Страници: 500
ISBN 978-954-9700-80-0
Цена 10 лв.

ДА ПАЗИМ БОЖИЯ ЗАКОН
Митрополит Йосиф

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ПЪТ 
НА ПРАВОСЛАВИЕТО
Александър Шмеман

изчерпа
на изчерпа

на
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Книгата на С. Епифанович е първото система-
тично изследване върху творчеството на преп. 
Максим Изповедник. Съвременните богослови и 
философи, които проучват личността и твор-
чеството на светеца винаги се позовават този 
руски учен. Авторът анализира не само мястото 
на преп. Максим в културната история на Визан-
тия, но осветлява и вътрешната структура на 
неговата система. Томът включва и приложение 
с указател на творенията на църковните отци 
и учители, споменати в книгата. Препоръчваме 
книгата на всички читатели, защото възгледи-
те на високо даровития светец представляват 
органичен синтез на най-разнообразни богослов-
ски и философски тенденции и учения.

2008 
Меки корици 
Формат: 20,5х14,5, 190 с. 
ISBN: 978-954-9700-69-5
Цена 7 лв.

ПРЕП. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК 
И ВИЗАНТИЙСКОТО БОГОСЛОВИЕ
Сергей Епифанович

2009 
Меки корици 
Формат: 19,5х12, 278 с. 
ISBN 978-954-9700-77-0 
Цена 9 лв.

ПЕЕЩО СЪРЦЕ  
Иван Илин 

Пеещо сърце е сборник с есета на руския рели-
гиозен философ Иван Илин. По думите на самия 
автор тази книга е износена в сърцето му, на-
писана е от сърце и разказва как пее сърцето. 
Затова тя не може да бъде разбрана при без-
сърдечно четене. Съдържанието на томчето е 
разделено в пет цикъла:1. Първи лъчи; 2. Житей-
ска школа; 3. Дарът на молитвата; 4. Посеще-
нието и 5. До вратите. 

СВЕТИ СИЛУАН АТОНСКИ
Архимандрит Софроний (Сахаров)

Книгата „Свети Силуан Атонски“, както и дру-
гата от същия автор „Ще видим Бога както 
си Е“ е изключителна биография на духа, които 
защитават светоотеческото настояване, че 
за светостта „няма векове“. Съдържанието на 
тома включва две части: 1. Живот и учение на 
стареца и 2. Писанията на стареца Силуан. Във 
всеки ред от книгата са защитени най-дълбоки-
те и онтологични слова от Свещеното Писа-
ние: „Бог е любов“. 

2008
Твърди корици
Формат240х170, 536 с.
ISBN 978-954-9700-71-8
Цена 17 лв.
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КЪЛБО И КРЪСТ
Гилбърт К. Честъртън 

Превод от английски: Ваня Николова 
Редактор: Пламен Сивов

Романът на Честъртън убедително и въздейст-
ващо отстоява християнската вяра. Книгата 
включва двадесет сюжетни разказа с водещи 
персонажи - на ревностния християнин Маклейн 
и заявения атеист Търнбул. Авторът изгражда 
противоборството между двамата герои мак-
симално сложно, нееднозначно, парадоксално. 
Финалът не решава техния спор, а напротив – 
представя го като постоянно траещ, както 
и сблъсъка, очертаващ лика на модерния свят. 
Препоръчваме книгата на всички любознателни 
читатели. 

2007, първо издание 
формат: 145х210, 254 с. 
ISBN 978-954-9700-62-6
Цена 10 лв.

ЕЗЕРНИ МОЛИТВИ 

св. Николай Велимирович

Превод от сръбски Андрей Романов 
Редактор Пламен Сивов

2009, второ издание
твърди корици 
формат 140х190, 320 с. 
ISBN 954-9700-33-Х 
цена 15 лв.

Една книга от онези, 
които всеки човек 
трябва да прочете. 
И да намери в нея нещо за себе си.
Поезия, проза и молитва 
се преплитат в песента 
на едно устремено нагоре сърце.
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ЯЛДАВАОТ: ИСТОРИЯ И УЧЕНИЕ  
НА ГНОСТИЧЕСКАТА РЕЛИГИЯ
Архимандрит Павел Стефанов

Монографията на архим. Павел Стефанов е за-
дълбочено многогодишно изследване върху гнос-
тическата религия. Авторът систематично 
проследява зараждането и развитието на гнос-
тическите идеи още от времето на елинизма. 
Същевременно в книгата са дадени аналогии с 
днешния ден, където се откриват следите от 
гностицизма. Съдържанието на тома включва 
три части: 1. Извори на гностицизма; 2. Исто-
рия на гностицизма и 3. Учение на гностицизма. 

 

2008 
Меки корици 
Формат: 21,5х14, 502 с.  
ISBN 978-54-9700-70-1
Цена 12 лв.

ЦЪРКВА, НАРОД И ДЪРЖАВА
Джеймс Хопкинс

Книгата представлява историческо изследване, 
посветено на Българската православна църква, 
респективно нейната роля за и връзката й с бъл-
гарската държава. Тя е структурирана в осем 
глави: 1. Българската църква – исторически ана-
лиз на критичните моменти във формирането 
на българската православна идентичност (865-
1396); 2. Религиозно-историческия контекст, 
предшестващ българското национално Възраж-
дане; 3. По пътя на културната автономия; 4. 
Борбата за българска църковна независимост; 5. 
Развитие на взаимоотношенията – Църквата, 
консолидирането на държавата, националното 
обединение и войната (1878-1945); 6. Църква-
та и комунистическият режим (1944-1989); 7. 
След гласността, съвременна България и нейна-
та Православна църква (1989-2005) и 8. Нация-
та, национализмът и Българската православна 
църква. Томът съдържа приложения и речник.

2008 
Меки корици 
Формат: 21х14,5, 460 с. 
ISBN 978-954-9700-73-2 
Цена 12 лв.

БОГОСЛУЖЕБНИТЕ КНИГИ - ПОЗНАТИ 
И НЕПОЗНАТИ
Авторски колектив

Сборникът съдържа доклади, изнесени на научна 
конференция „Методологически проблеми по 
описание на ръкописните и старопечатните 
богослужебни книги“ (21-22 юни 2007г.), органи-
зирана от института за изкуствознание при 
БАН и със сътрудничеството на Народната 
библиотека „Св. Кирил и Методий“. Богослу-
жебните книги са важни като извор за проуч-
ване на православното богослужение, църковна 
история и духовен живот. Книгата включва 
три раздела: 1. Новооткрити и малкоизвестни 
паметници; 2. Книжовни паметници и сбирки и 
3. Проблеми на описанието на богослужебните 
книги. 

2008 
Меки корици 
Формат: 21,5х14,5, 448 с.
ISBN 978-954-9700-72-5
Цена 15 лв.
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ПОСЛАНИЕТО НА БИБЛИЯТА
Джордж Кронк

Превод от английски Людмила Митева 
Редактор Димитър Попмаринов  

2007, първо издание
формат 145х210, 
464 c.
ISBN 978-954-9700-64-0
Цена 8 лв.

Православната църква учи, че Библията е сло-
весна икона на самия Бог. Точно както хората 
и събитията, изобразени на рисуваните икони, 
„действително присъстват” във и чрез физи-
ческото им изобразяване, така и Бог „действи-
телно присъства” във и чрез физическото изо-
бразяване на Неговото записано слово. Четейки 
и изучавайки Свещеното Писание, молейки се с 
Негова помощ и разсъждавайки върху Писание-
то, става възможно да се докоснем до Самия 
Бог и да общуваме с Него. Чрез усърдно и молит-
вено изучаване и размишление върху Библията 
човек може както да „докосне”, така и да „бъде 
докоснат” от вечната, неразделна и животво-
ряща Троица.

2 000 000 КИЛОМЕТРА  
В ТЪРСЕНА НА ЛЮБОВТА
Клаус Кенет

Книгата е своеобразна експресивна изповед 
на Клаус Кенет (роден през 1945 г. в Герма-
ния). Житейската история на автора в 
търсене на любов и истина, изразена в кило-
метри представлява разстояние, по-голямо 
от петдесет обиколки на земята. К. Кенет 
преминава през ада на един път, изпълнен 
с омраза и смърт – бягство, но и търсене 
на самия себе си. Един човек, който е успял 
да открие истината и смисъла на живота 
в личната среща с Бога. 

2008 
Меки корици 
Формат: 21х14 
Страници: 270 
ISBN 978-954-9700-74-9
Цена 10 лв.

2006, руска 
формат 145х215, 
68 с.
ISBN 10: 954-9700-57-7
ISBN 13: 978-954-9700-57-2
Цена 2,50 лв.

ТИПОВЕ РЕЛИГИОЗЕН ЖИВОТ
Майка Мария (Скобцова)

Превод от руски Илиана Александрова

Книгата съдържа биографичен очерк за живота 
на Майка Мария Скобцова и превод на неизда-
ван приживе неин ръкопис от 1937 год., озагла-
вен „Типове религиозен живот”. Авторката 
е новопрославена светица на Православната 
църква, загинала мъченически в пещите на кон-
центрационния лагер в Равенсбруг на 30 март 
1945 г., Разпети Петък, няколко седмици преди 
освобождението на лагера от съюзническите 
войски. 
Текстът на Майка Мария изследва особености-
те на църковния живот в драматичните годи-
ни на Революцията в Русия и в навечерието на 
Втората световна война. Много от наблюде-
нията на авторката, обаче, имат значение и 
днес и често думите й звучат не просто про-
рочески, а напълно съвременно.

изчерпа
на
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ЦАРСТВОТО БОЖИЕ
Проповедта на планината

Епископ Дмитрий (Ройстер)

Превод от английски Людмила Митева
Редактор Димитър Попмаринов

2006, първо издание
формат 11,5х17, 
меки корици, 168 стр.
ISBN 10: 954-9700-60-7
ISBN 13: 978-954-9700-60-2
цена 5 лв.

Тази книга със сигурност заслужава радушно посре-
щане. Тя запълва определена празнота в православ-
ната библейска херменевтика.
Епископ Дмитрий последователно разкрива насоки-
те или обхвата на Писанието, към което се е при-
държала Църквата през вековете. Първата цел на 
неговия коментар е църковна и пастирска: облекча-
ването на „непосредствената среща на човечест-
вото с откритата истина”. Този мотив придава на 
коментара свежо, съвременно качество: убедител-
ност и неотложност, прямост и достъпност.

МЛАДОСТАРЧЕСТВОТО 
И ПРАВОСЛАВНАТА ТРАДИЦИЯ
Свещеник Владимир Соколов

2006, първо издание
формат 110х165, 264 с.
ISBN 10: 954-9700-61-5
ISBN 13: 978-954-9700-61-9
цена 6,00 лв.

Светите отци разбират покаянието, не само 
като изповед пред свещеника, но и като постоян-
но предстоене пред Бога със съкрушено сърце. Това 
състояние трябва да съпровожда човека до самата 
му смърт. В покаянието ние се срещаме с отвъдно-
то битие – със своето бъдеще; и се разделяме със 
съществуващото битие – със своето минало. Пока-
янието е жажда за друго битие, желание да се про-
мениш.

Превод Венета Дякова
Редактор Мариян Стоядинов

2006, първо издание 
формат 145х215, 504 с. 
ISBN 10 954-9700-51-8 
ISBN 13 978-954-9700-51-0 
цена 12,80 лв.

Тази книга e за библейските пророци от Амос до епо-
хата на Реставрацията (VIII-IV в. пр. Хр.). 
Пророците и днес за нас са предвестници на Исти-
ната. Те са постоянните спътници на човечество-
то; гласът им звучи навсякъде, където се почита 
Библията; а в тревожния век на световни войни 
призивите и предупрежденията на пророците зву-
чат така, сякаш са казани днес. Но основното им 
значение не е в това. Те са ни скъпи като учители на 
вярата и живота. Псалмите, химните и пророчест-
вата, в които тези велики боговидци са въплътили 
вътрешния си опит, вече над двайсет и пет века 
намират жив отклик във всяко религиозно сърце.

ВЕСТИТЕЛИ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО
прот. Александър Мен

Превод от руски Добринка Савова-Габровска

Богословска редакция Димитър Попмаринов
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2006, първо издание 
формат 145х215, 456 с.  
ISBN 954-9700-50-Х
ISBN 978-954-9700-50-3
цена 11.00 лв.

ПРАВОСЛАВИЕТО
Павел Евдокимов

Превод от руски Андрей Керезов
Редактор Венета Дякова
Богословска редакция Мариян Стоядинов

Книгата е  част от класическото наследство на пра-
вославното богословие на ХХ век. Написана е през 
1956 г. и включва задълбочен анализ на православната 
антропология, еклисиология, триадология. Тази книга е 
една от онези, които поставят темелите на връща-
нето на богословието към светоотеческото и литур-
гично предание на Църквата. 
Книгата може да бъде сред основните четива по 
почти всички предмети в едно висше богословско 
образование, но тя е изключително полезна и за все-
ки човек, който иска да осмисли своята православна 
вяра и църковна принадлежност.

МОЛИТВАТА И ЖИВОТЪТ
Митрополит Антоний Сурожки

Превод от руски Венета Дякова
Редактор Илиана Петрова

„Молитвата и животът” е сборник, който ак-
центира върху връзката между активния жи-
вот в света и индивидуалното молитвено об-
щение с Бога. 
Словото на митрополит Антоний, основано на 
светоотеческите традиции в молитвената 
практика, изхождащо от дълбините на личния 
опит, е обърнато непосредствено към съвре-
менния човек - малко запознат с традициите, 
рядко притежаващ собствен молитвен опит, 
но изпитващ духовен глад и потребност от 
молитвено общение с Бога.

2005, първо издание 
формат 165х235, 376 с. 
ISBN 954-9700-47-Х 
цена 9.50 лв.

Книгата „Въведение в съвременното православ-
но богословие” е предизвикателство за всяко бо-
гословие, което е отделено от църковния, литур-
гичния и мистичен опит и духовност, привнесе-
ни в жертва на науката и нейната методология.  
Като се базира на възгледите на авторитетни 
богослови авторът споделя убеждението, че 
православието може да се разбере само в оп-
ита на Църквата или живия религиозен опит. 

2007, първо издание 
формат: 145х215, 376 с.  
ISBN 978-954-9700-58-9
Цена 13 лв. 

ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО 
ПРАВОСЛАВНО БОГОСЛОВИЕ

Карл Кристиян Фелми 

Превод от руски: Свилен Тутеков, 
Даниел Йорданов 
Редактор: проф. Тотю Коев
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2005, второ издание
формат148х210, 176 с.
ISBN 954-9700-01-4
цена 5 лв.

ОТ ВОДА И ДУХ
Литургично изследване на тайнството Кръщение

прот. Александър Шмеман

Превод от английски Пламен Сивов
Редактори Пенка Димитрова, Росен Стефанов

Ако вярваме в Църквата, изучаването на нейно-
то минало трябва да има само една цел – отно-
во и отново да търсим и да усвояваме всичко 
от нейното учение и живот, което е наистина 
вечно и е в състояние да преобрази живота ни 
във всяко време, при всички обстоятелства. 
За да останат опитът ни от Църквата и хрис-
тиянският ни живот кръщелни, тоест този 
опит да се съотнесе към Кръщението като към 
свой източник и насъщна храна, необходимо е 
да възстановим в истинския смисъл на Кръще-
нието – неговото същинско съдържание, смисъл 
и действие. 

ЗА НАШЕТО ПОРАЖЕНИЕ 
Дякон Андрей Кураев

Превод от руски Пламен Сивов

Книга за последните времена и за времената из-
общо; за църковното разбиране на историята 
и за нейните духовни измерения; за изпитания-
та на Църквата в контекста на „войнстваща-
та толерантност” на нашето съвремие.

2006, второ издание  
формат 145х210, 104 с. 
ISBN-10: 954-9700-11-9
ISBN-13: 978-954-9700-11-4 
цена 3,00 лв.

ПИСМА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ 
НА СВЕЩЕНИЯ САН
отец Александър Стурдза

Превод от руски архимандрит Неофит 
Редактор о. Александър Радославов
Богословска редакция проф. д-р Тотю Коев

Излязлата преди повече от век на руски език кни-
га на Александър Стурдза „За длъжностите на 
свещения сан” и преведена в началото на ХХ век 
от архим. Неофит на български език отдавна е 
библиографска рядкост. Но не са остарели в нея 
основните идеи и концепции, свързани с пастир-
ското служение. А те не остаряват, защото 
като съдържание са извлечени от Божественото 
откровение. На свой ред то като Божествено е 
вечно живо и действено, има думи за вечен жи-
вот (срв. Йоан 6:63).

2002,второ издание  
формат 145х210, 364 с. 
ISBN 954-9700-20-8 
цена 6,50 лв.
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СВЕЩЕНИЯТ ДАР НА ЖИВОТА 
Джон Брек

Превод от английски Валентин Кожухаров
Редактор Димитър Попмаринов Киров

Книгата представя православен поглед върху 
най-новите постижения в областта на биоме-
дицинските технологии. Тя е размисъл за морал-
ните въпроси, пред които се изправят свеще-
ниците, пастирите на Църквата, медицински-
те специалисти и миряните в стремежа си да 
узнаят Божията воля и да съхранят най-важни-
те човешки ценности в процеса на прилагане 
на тези технологии. В опита си да намери кри-
терий за отговор, авторът се осланя на Свещ. 
Писание и на светоотеческата традиция.

2002, американска
първо издание  
формат 160х230, 320 с.  
ISBN 954-9700-23-2 

цена 10,50 лв. 

МЕТОДИЗЪМ
доц. д-р Димитър Митев

Редактор проф. д-р Тотю Коев

2003, българска 
първо издание 
формат 145х210, 32 с. 
ISBN 954-9700-27-5 
цена 2,00 лв.

„Методизъм” е първата книжка от поредица-
та „Религиозни общности и култове”. Целта на 
поредицата е да даде актуална и достъпна ин-
формация за най-разпространените в България 
религиозни групи; за тяхната история, основни 
доктрини и практики. Изданията от тази по-
редица са ориентирани към широка аудитория. 
Те съдържат сериозен анализ на коментираните 
религиозни явления, направен от позициите на 
добро познаване и осмисляне на богословието на 
Православната църква.
Поредицата се списва с одобрението на Бого-
словската комисия при Светия Синод на Българ-
ската православна църква.

ПРАВОСЛАВНО 
НРАВСТВЕНО БОГОСЛОВИе
проф. архим. Платон (Игуменов)

Превод от руски Свилен Тутеков 
Редактор д-р Мариян Стоядинов

2001, първо издание  
формат 145х210, 250 с. 
ISBN 954-9700-15-1 
цена 7,00 лв.

Курс лекции по християнска етика, който раз-
глежда основни въпроси на църковната нрав-
ственост, извън традициите на схоластиче-
ския морализъм, характерни за богословието 
от XVIII-XIX век. Освен за формиране на обща 
богословска култура, текстовете са полезни за 
хора със специален интерес към въпросите на 
християнската нравственост. 

изчерпа
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ЩЕ ВИДИМ БОГА КАКТО СИ Е 
Архимандрит Софроний (Сахаров)

Превод от руски 
Ивайло Данов, Мила Игнатова

Уникална по рода си книга. Нейният автор – 
архимандрит Софроний, ученик на безспорно 
най-големия православен подвижник на съвре-
менната епоха – преподобни Силуан Атонски 
– под формата на своя „духовна автобиогра-
фия” всъщност ни представя в синтезиран вид 
най-важното от православното подвижниче-
ско и догматическо предание, като при това 
зрителният фокус и акцентите са съобразени с 
една съвременна гледна точка.

2005, първо издание 
формат 145x210, 332 с. 
ISBN 954-9700-43-7 
цена 8.50 лв.

БРАКЪТ КАТО ПОДВИЖНИЧЕСТВО
Митрополит Антоний Сурожки

Превод Олга Иванова и София Ангелова 
Съставител и редактор Михаил Шиндаров 

Какво е духовното значение на християнския 
брак? Защо бракът и монашеството обикнове-
но се противопоставят? Може ли да се говори 
за някакво „духовно предимство” или подчине-
ние между тях? Ако сведем предназначението 
на брака до една последица на грехопадението, 
няма ли да превърнем брачната радост и пре-
умножаването на живота в заслуга на злото? 
На такива и много други въпроси търси отго-

вор митрополит Антоний Сурожки.

2003 г., първо издание  
формат 145x200, 96 с. 
ISBN 954-9700-30-5 
цена 3,00 лв.

ДУХОВНИ БЕСЕДИ 
Архимандрит Софроний (Сахаров)

Превод от руски Мила Игнатова
Редактор д-р Димитър Попмаринов

 
Тази книга съдържа беседи, изнесени в основания 
от о. Софроний манастир „Св. Йоан Кръсти-
тел” в графство Есекс, Англия. Надяваме се вни-
мателният и задълбочен читател да „чуе” чрез 
тази книга гласа на отец Софроний, изпълнен с 
любов към Бога, любов и състрадание към всеки 
човек и „към целия Адам”.

2006, второ издание 
формат 145х200, 90 с. 
ISBN 978 - 954-9700-25-1
цена 3,00 лв.
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2003, сръбска
първо издание  
формат 145х210, 316 с. 
ISBN 954-9700-32-1 
цена 10,00 лв.

Книгата представя Православието като вяра и 
живот в Христос, съхранени в духовната съкро-
вищница на църковното предание. За о. Радован 
Православието е Църквата, която стои на връх 
планина, в която се оглежда всяко общество и 
всяка държава и в която човекът намира своята 
истинска идентичност. Тази книга е сборник от 
статии, есета, студии и доклади, които авто-
рът е писал в продължение на едно десетилетие 
в трагичните условия на балканските кризи на 
територията на бивша Югославия.

ЦЪРКВА И ОБЩЕСТВО 
Радован Бигович

СЪВРЕМЕННИ БОГОСЛОВСКИ ПРОБЛЕМИ
Димитър Попмаринов

Сборникът съдържа статии и доклади, предназ-
начени за широка публика. Те засягат различни 
страни на православната духовност и богослов-
ска традиция, както и важни тенденции в разви-
тието на съвременните общества. Сборникът 
съдържа материали, включени в програмите на 
учебни предмети, изучавани в Православния бо-
гословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий”.

2004, българска, второ 
допълнено издание 
формат 140х210, 268 с. 
ISBN 954-9700-34-8 
цена 5,90 лв.




