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ПЕРЕДМОВА
Загально прийнятною та зрозумілою постає теза про людину
як своєрідну та неосяжну таємницю. Але не кожна людина зможе сказати впевнено, в чому, власне, вона полягає. З іншої сторони, важко не погодитись із тим, що таємниця людини пов’язана із
її духовністю, із тим, що їй відкритий особливий вимір дійсності,
який не піддається прямому чуттєвому спостереженню, вимірюванню фізичними приладами, введенню у пряме порівняння із наочно наданим.
Окреслити явище духовності досить складно, проте воно не лишається повністю закритим та прихованим від нас. Його виявленнями постає вся людська культура, творчість, сфери людських намірів, мрій, бажань та здійснень. Культурні виявлення духовності можуть бути більш-менш безпосередніми, а можуть
бути й опосередкованими. До форм прямого виявлення духовності
належить явище релігії.
Релігія постає сьогодні явищем складним, різноманітним, надзвичайно розгалуженим, проте прямий сенс його осягання та осмислення зумовлений саме тим, що через знайомство із різними
виявленнями релігії ми знайомимось із різними духовними обличчями людини та світу людського буття.
Отже, вивчаючи релігію, ми маємо шанс краще пізнати людину
і самих себе. Окрім того, сучасний курс релігієзнавства може бути
надзвичайно корисним ще й тим, що він може навчити нас толерантності, поваги до незвичних і не дуже зрозумілих нам явищ
людської культури, а також прищепити інтерес до відстежування тонкощів та нюансів у вибудовуванні та функціонуванні духовного універсуму людського буття.
Навчальний посібник написаний колективом авторів Львівських
вузів під загальною та науковою редакцією доктора філософських
наук, професора В.Л.Петрушенка та кандидата філософських
наук, доцента О.П.Петрушенка.
У написанні навчального посібника брали участь: В.Л.Петрушенко – тема 1; тема 8, пит. 8.1-8.2; тема 10; О.П.Петрушенко –
тема 3; Повторева С.М. – тема 4, пит. 4.2; матеріал з екуменізму
до пит. 6.3.4; М.П.Скалецький – тема 9; І.М.Сурмай – тема 4,
(окрім пит. 4.2),6; З.І.Тіменик – тема 8, пит. 8.3-8.6. У співавторстві: Петрушенко В.Л., Скалецький М.П. – тема 2,5; О.П.Петрушенко, М.П.Скалецький – тема 7.

