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Духовність – це внутрішній світ людини, зв’язок людини з релігією. 

Це стрижень, фундамент внутрішнього світу людини.  Духовність – це те, 

що відрізняє людину, що властиве лише їй одній.   

Метою духовного самовдосконалення є досягнення гармонії між 

власним життям і навколишнім світом. Духовно багатою людиною 

вважають ту людину, яка живе в гармонії із собою.  

Наше суспільство переживає моральну кризу, спричинену передусім 

втратою християнських цінностей, орієнтацію на індивідуалізм, прагматизм 

і споживацтво в особистому і суспільному житті. Розповсюджуються такі 

негативні явища у юнацькому і молодіжному середовищі, як алкоголізм, 

наркоманія, токсикоманія,  злочинність, бродяжництво. На розвиток підлітка 

негативно впливають продукція секс-індустрії, засоби масової інформації, 

особливо телебачення.  

Кожна людина повинна жити за моральними принципами, не тому, 

що хтось побачить її добрі поступки і похвалить її, а за власною совістю. 

Звітувати перед своєю совістю значно трудніше, ніж перед іншими людьми. 

Якщо ти наодинці з самим собою робиш щось погане і думаєш, що про це 

ніхто не дізнається, – ти помиляєшся. Ховатися від людей – низькість, а 

ховатися від себе – приниження, помножене на підлість і лицемірство. 

Тому і слід застановитися над важливим запитанням: "Для чого я 

живу на землі, яке моє призначення?" Як знаємо у філософських теоріях 

людський розум дає різні відповіді. Але остаточну істину відкриває людині 

Господь Бог через Святе Письмо.  

Повноцінно духовно розвинута людина не тільки усвідомлює велич 

Творця, але й здатна любити інших, творити добро, милуватися красою, 

поважати старших, бути ввічливою, знати ціну життя і завжди прагне ще 

більш духовно збагатити себе.  

Духовність і моральність – це головне, що складає фундамент 

людини як особистості. В ній - запорука гармонійного розвитку всіх 

потенційних можливостей особистості, запорука того, що плоди її діяльності 

дійсно слугуватимуть в ім’я людини як вищої цінності. 
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