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ВСТУП
Щоб розглянути проблему духовного в житті людини, необхідно вказати трансцендентні причини її прояву. У цьому граничному для людини питанні завжди буде існувати новизна. В даний час
проблема ірраціонального відкрита для дослідження. Це зв'язано з
питаннями орієнтації людини, як у зовнішньому світі, так і у світі
власної душі. Прояв духовності полягає в тім, що Божественне світло, досягаючи серця людини, будить його до нового духовного
життя. Духовність є пробудженням внутрішньої дійсності людської
істоти. Божественне, духовне залишається вище розумової і моральної свідомості. Наскільки наближаємося ми до поняття даних величин - від цього залежить і саме життя людини. У цьому полягає
новизна дослідження даного питання.
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