Няма общоприето определение за живота. Причината
според мен е, че за всеки човек самото живеене е нещо
различно. Привидно притежаваме едно и също нещо, а на
практика е различно. Всъщност качеството на това, което се
нарича живот, е различно, понякога толкова, колкото празното се различава от пълното или адът от рая. Разбира се,
говорим за вътрешния живот на всеки човек.

Но не само хората, а и растенията и животните също
имат живот. Когато мислим за тяхното съществуване, осъзнаваме по-високото ниво на своето. Животът на растенията изглежда пренебрежително нисш. Сигурно затова, когато искаме да принизим нечие съществуване, казваме: „Той
не живее, а вегетира.” А хора със силно развити първични
инстинкти понякога чуват за себе си неприятната дума:
„Животно!” Но и „по-благородната” част от човечеството е
доста пъстра. Все пак в нея могат да се разграничат две
основни групи:
1. Хора, които развиват духовния си живот върху общочовешките ценности, но не притежават свръхестествен
живот, т.е. нямат общение с Бога.
2. Хора, които имат свръхестествен живот благодарение на взаимоотношенията си с живия Бог - Отец, Син и
Светия Дух.

Първите са добри хора, които зачитат ближния. Вторите се жертват за ближния – единствено те имат наистина
високо качество на живота, което радва самите тях, за което благодарят хората около тях и което е угодно на Бога.
При това, ако човек иска, то може да става все по-добро и
по-добро. Само това качество удовлетворява хората. Добрата вест е, че то е достъпно не единствено за първата
група - хората с общочовешки ценности, - а и за тези, чийто
живот сега наподобява растителния или животинския. Не
е нужно постепенно издигане в „йерархията” – от „растение” към „животно”, после към човек с християнски ценности и накрая към човек със свръхестествен живот. Чрез
свръхестествената намеса на Бога е възможен скок на найвисокото стъпало от всяко от по-ниските. А след като сме
на най-високото, можем да бъдем сигурни, че ще живеем
вечно.
Тогава животът ни придобива още
по-високо качество, тъй като се доближава до самия Бог, до онзи Живот, който
сега познаваме малко, но ще познаем
напълно във вечността.

