Сборникът „Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог“ ще бъде представен в Ц
Написано от ПБФ
Четвъртък, 17 Май 2018 15:24

Сборникът „Свещеното Писание. Херменевтика – Богослужение – Диалог" ( ИК
„Омофор"
)
с автори доц. д-р Димитър Попмаринов, д-р Павлин Събев (отец Павел) и д-р Стефка
Кънчева – преподаватели в катедра „Библейски и систематическо богословие" на
Православния богословски факултет, ще бъде представен в читалнята на Централна
университетска библиотека.

На Свещеното Писание са посветени хиляди страници както научни, така и популярни
изследвания. Какво още не е казано за Книгата, съставена от книги, която за нас
християните вече две хилядолетия е изреченото слово на Бога, в което търсим и
разпознаваме ориентирите на собствените си пътища в този свят, на съвместни си
живот и на познаването на Божия Син, Който стана Син Човешки? Защо да прочетем
тази книга? Отговорът на авторите:

„Винаги има какво да кажем. През всички отминали векове от живота на Църквата в този
свят книгите на Писанието са пораждали книги, които започват разговора отново...
Затова се появи и тази книга, като покана за разговор, за четене на Писанието в
контекстите на нашето време, в което свещените книги сякаш не са толкова „свещени" за
едни, или убийствено едноизмерни като разпоредби и правила за тези, които не искат да
разберат, че Писанието има тяло, душа и дух.
Ето защо ние дръзнахме отново да говорим за Писанието в три значими според нас
аспекта на нашия живот като общение и споделеност на вярата, увереността и верността
в Господа Иисуса Христа: разбирането, молитвата, диалога. Надяваме се, че читателят
ще научи нови неща за библейската херменевтика, за паметта, спомнянето и „дървото
Иесеево", чиито корени са в патриаршеските времена, но клоните се простират до този
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век – до утринните и вечерните на нашия ден. Читателят ще разбере, че споровете между
религиите са излишни и конфликтът може да бъде заменен с диалог, който отново да ни
върне към изходната точка, с която започнах¬ме – дарът на разбирането, защото земята
е домът на човека, домът на Адам, а ние сме домът на Божия Син (Евр. 3:6). За¬това
винаги ще се нуждаем от Диалог, защото чрез Словото се сътворяват светове и в Него
има светлина и Живот."

Доц. д-р Димитър Попмаринов е преподавател по старозаветна библеистика.
Специализирал е в Русия, Швейцария, Холандия, участник в множество научни прояви в
страната и чужбина. Декан на Православния богословски факултет в продължение на
два мандата. Доц. д-р Димитър Попмаринов е представял българското богословие и
страната ни на международни научни прояви и лекции в Женева, Санкт Петербург,
Солун, Виена, Москва, Ню Йорк, Сеул и др. Научните му интереси са в областта на
исагогиката и библейското богословие. Автор е на книгите: „Синът човешки. Образът в
книга Даниил и междузаветната неканонична и апокрифна литература" (Омофор, 1999),
„Кратко въведение в Свещеното Писание на Стария Завет" (Фабер, 2001) и
„Съвременни богословски проблеми" (Омофор, 2004), „Между вярата и разума"
(Фондация „Покров Богородичен", 2016), както и на редица научни студии, доклади и
статии в български и международни издания.

Д-р Павлин Събев (отец Павел) е свещеник и преподавател по Нов Завет. Научните му
интереси са в областта на новозаветната библеистика, библейски езици, история на
юдаизма. Автор е на монографиите „В тези последни дни..." (УИ „Св. св. Кирил и
Методий", 2013) и „Γραφή и Κήρυγμα. Въведение в литературната история на светите
Евангелия" (УИ „Св. св. Кирил и Методий", 2017), както и на множество студии и статии.

Д-р Стефка Кънчева е преподавател по старозаветна библеистика. Специализирала е в
Гръцкия православен институт „Св. Кръст" (Бостън, САЩ), като Фулбрайтов
стипендиант. Участник е в научни форуми в страната и в чужбина. Научните й интереси
са в областта на тълкуванието на Писанието в богослужението на Църквата. Автор е на
монографията „За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис.52:13–53:12)" (УИ „Св. св.
Кирил и Методий", 2013) и на редица публикации.
Сборникът ще бъде представен на 28 май 2018 г. от 14.30 ч. в читалнята на Централна
университетска библиотека на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".{jcomments off}
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