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Цими днями світ побачив зимовий 84-ий номер релігійно-суспільного часопису
Дрогобицької духовної семінарії «Слово». У середині журналу читачі можуть знайти
практичний сюрприз — церковний календар на 2021 рік. Головною темою чергового
випуску є погляд Церкви на політику. Дописувачі «Слова» намагаються якомога
адекватніше представити це питання, висвітлюючи її справжнє покликання – служіння
людям.

      

У статті «Церква і політика» ректор семінарії о. д-р Мирон Бендик по-богословськи
представляє феномен політики, використовуючи біблійний образ «шкіряних одеж», які, з
одного боку, є суспільно-особовими обмеженнями, що спіткали людину після
гріхопадіння, а з іншого – Божим даром, яким людина регулює як особисте життя, так і
життя у суспільстві. Микола Цмоканич у статті «Закон Божий — дороговказ в управлінні
державою» аналізує «політику» у світлі соціального вчення Церкви, яке виявляється у
чотирьох принципах: людської гідності, спільного блага, субсидарності, солідарності.
Цікаву підбірку житія святих як приклад того, що й політик може бути святим, належно
виконуючи свої обов’язки, підібрав Тарас Петруняк у публікації «Чи були серед політиків
святі люди?». Василь Хомин подає історичний нарис гоніння Церкви «сильними світу
цього», починаючи від кривавих переслідувань за часів Римської Імперії та закінчуючи
їхніми сьогоднішніми формами («Блаженні переслідувані за правду…» (Мт 5, 11). Роман
Ковівчак дає відповідь на завжди актуальне запитання: «Політика — брудна справа, чи
ні!?» у однойменній публікації. Про те, коли не можна дотримуватись державних законів,
розповідає Ярослав Мисак у статті «Межі закону». Тематику історичних стосунків
Церкви та держави порушує Володимир Литвин у статті «Стосунки Церкви і держави:
симфонія, чи какофонія?» Юрій Бігун розкриває тему «Гріхи, мотивовані політикою».
У рубриці «На гранях часу» читачі можуть познайомитися зі зверненням до молоді
Михайла Карпінця, який пише «політичність» та «(а) політичність», підказуючи юним
читачам, яка з цих позицій відповідає життю справжнього християнина. Роздуми і
практичні поради п. Тараса Метика про політику знайдемо в інтерв’ю з ним бр. Олега
Бережанського. Назар Городиський висвітлює особистість німецького політика XX ст.
Конрада Германа Йозефа Аденауера, який в часи нацистської Німеччини не боявся
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свідчити: «Я німець, європеєць і християнин». Викладач семінарії п. Ігор Бриндак цього
разу пише про екранізацію всесвітньо відомого твору англійського письменника Клайва
Стейпла Люїса «Хроніки Нарнії», в якій прогледжуються паралелі з Євангелієм («Там, де
царює Аслан»). 
Рубрика «Подих скинії» починається з роздумів Івана Іваненка про роль царів як
політичної влади у Святому Письмі («Настанови, отже, царя над нами, щоб правив
нами...» (І Сам 8, 5)). Своє богословське осмислення влади пропонує проректор з
навчання та викладач ДДС о. д-р. Роман Андрійовський у публікації «Християнський
погляд на владу». Духовний погляд на політику висвітлює викладач і духівник семінарії о.
д-р. Олег Чупа («Церква і переображення звичаїв полісу. Вістря відносин.)
У рубриці «Семінарія» можна познайомитися зі семінарійним літописом, який розповідає
про найважливіші останні події з життя семінарії. А для уважних читачів «Слова» є
можливість перевірити свою пильність, розгадавши призовий кросворд в кінці часопису.
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