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людини в сучасному світі, її покликання і перспектив розвитку. В переддень 2000-ліття пришестя в світ Христа як ніколи постає необхідність осмислення того духовного досвіду, який накопичений людством в рамках нової історичної цивілізації, що в гострих колізіях
закладала фундамент майбутнього, серцевиною якого стали загальнолюдські цінності, найповніше відображені в релігійній моралі.
Водночас ми виходимо з того, що сама людина, як вінець
творіння, є найбільшою таємницею природи, над розгадкою якої
кращі уми невтішно б’ються на протязі багатьох тисячоліть.
Вічні антитези: “тіло - душа”, дольне й горнішнє, приземлене і
піднесене завжди будуть хвилювати кожного, хто задумується
над смислом людського буття. І завжди поставатиме двоєдине
питання: Яке ми маємо відношення до Вічності і в якому відношенні перебуває до нас Вічність?
Але вихід в Метаісторію ще більше актуалізує питання
спадкоємності і зв’язку в духовному розвитку поколінь, з’ясування
можливостей подальшого духовного прогресу на основі здобутков
минулого. Ми свідомі того, що віковічне прагнення людини піднестися над повсякденністю, над суєтністю бування не тільки не суперечить її земній місії, але й ще більще спонукає до активної діяльності в реальному житті, яким би випробуванням перед Вічністю воно не поставало. Ось чому в контексті вищенаведеного нас
глибоко турбує поширення таких потворних антикультурних
явищ, як наркоманія і порнографія, культ насильства й пропагандування нетерпимості, інших явищ, які наносять непоправиму
шкоду духовному здоровью нації, насамперед її молодому поколінню.
Нас також хвилює неуважне ставлення владних структур
до проблеми освіти й науки, що здатне спричинити до деградації
народу, який сьогодні докладає відчайдушні зусилля до свого духовного виздоровлення і відродження. У зв’язку з цим ми ще раз
звертаємо увагу представників законодавчої й виконавчої влади
на неприпустимість подібної байдужості щодо цих та інших
життєдайних сфер людського буття.
Людина за своєю сутністю має природне право на прогрес,
щастя і повнокровне життя. І всі, хто причетний до духовної діяльності, всі, в кому дух не згас і душа не змарніла, мають творчістю
своєю і плідною працею забезпечувати умови для гармонійного розвитку особистості, для збереження і зміцнення зв’язку між людиною і
природою, в якому саме й здійснюється єднання того вічного, що є в
нас, із тією Вічностю, що складає сутність Космосу.
Матеріал підготував І. Мозговий.

72

"ЦЕРКВА ТА СОЦIАЛЬНI ПРОБЛЕМИ"
За такою загальною
назвою на базi Львiвського
лiсотехнiчного унiверситету проходять раз у два роки наукові
міжнародні конференцiї. У вереснi цього року вона була присвячена проблемi "Людська особа та духовнi цiнностi". На конференцiї було заслухано та обговорено 45 наукових доповiдей.
Було вiдзначено величезний потенцiал християнства у формуваннi, вихованнi i одухотвореннi людської особи та українського
суспiльства. В ухвалi форуму наголошено на необхiдностi
створення Програми формування духовностi людини - громадянина України, згiдно якої українськi Церкви визнавалися б твердинею iсторичних i культурних традицiй. Конференцiя звернулася до священноначалiя та iєрархiї усiх Християнських Церков, духовенства, державних i громадських дiячiв, наукової, культурної, педагогiчної iнтелiгенцiї, батькiв та всіх громадян дiяти
на основi християнської любовi, уникаючи упередженого ставлення до iнших
релiгiй i Церков, людей iнших етносiв,
вiдкинувши розпалювання релiгiйної та конфесiйної ворожнечi.
Наголошено на необхiдностi заборони пропаганди бездуховностi, насилля i аморальностi засобами масової iнформацiї.
Конференцiя звернулася до уряду України, зокрема до
Мiнiстерства Освiти, з пропозицiєю ширше впроваджувати в
систему освiти всiх рiвнiв етичні та естетичні курсiв, якi базуються на Бiблiї. Духовенству традицiйних Українських Церков
рекомендовано органiзувати та активiзувати роботу серед населення щодо пошанування Держави, Влади, Закону i Порядку.
Чергова четверта мiжнародна наукова конференцiя, яка
вiдбудеться у травнi 1998 року, буде присвячена проблемi "Молодь - надiя Держави та Церкви".
Матерiал пiдготували Ю.Туниця та М.Гайковський

