Tri úrovne ľudského života – analógia s PC
Vysvetliť rozdiely medzi vegetatívnym, animálnym (duševným) a spirituálnym (duchovným)*) životom človeka možno do istej miery na príklade, ktorý by mohol byť dnešným ľuďom (najmä mladšej generácii) dosť blízky, dobre zrozumiteľný – na príklade fungovania a používania osobného počítača (PC):**)
1. Osobný počítač (hardware), ktorý má nainštalovaný iba základný operačný systém a je pripojený na
zdroj energie, možno prirovnať vegetatívnej úrovni života.
2. Osobný počítač, v ktorom sú nainštalované viaceré programy (software), sa dá prirovnať animálnej
úrovni života: tak ako nemajú PC rôznych majiteľov rovnaké softvérové vybavenie, ani jednotliví ľudia nie
sú obdarení rovnakými duševnými vlastnosťami a schopnosťami (napr. inteligenciou, talentom a pod.);
a ako množstvo i kvalita súborov, vytvorených na počítači, závisí jednak od softvérového vybavenia počítača, a jednak od šikovnosti (najmä od usilovnosti, vytrvalosti a vôle) jeho užívateľa, podobne plody práce
človeka závisia jednak od jeho „genetických daností“ (Božích darov inteligencie, talentu a i.), jednak od
jeho pilnosti, vytrvalosti a vôle.
3. Ďalším spôsobom využitia PC („úrovňou jeho funkcie“) je možnosť komunikácie cez internet. Využitím tejto „funkcie“ PC získava jeho užívateľ úplne nové možnosti: dostáva sa k mnohým dovtedy mu neprístupným informáciám, k novým poznatkom – otvorí sa mu „okno do sveta“; ale nielen to, otvoria sa mu
istým spôsobom aj „dvere do sveta“, pretože prostredníctvom elektronickej pošty získava možnosť rýchlo,
efektívne komunikovať s týmto svetom. Podobne človek, ktorý prijme od Boha dar Jeho Ducha***) (akýsi
„Boží internet“, „Theo–net“) získava nové možnosti, novú kvalitu života – spirituálnu úroveň života; otvorí
sa mu „okno do duchovného sveta“: môže vidieť a poznať veci, ktoré dosiaľ nevidel a nepoznal; dokáže
rozumieť tomu, čomu prv nerozumel; ale otvoria sa mu aj „dvere“ – získa možnosť „efektívne“ komunikovať so svojím nebeským Otcom: pomocou „duchovného e-mailu“ môže vysielať k Nemu modlitby i dostávať na ne odpovede. Možno sa aj predtým modlieval, ale teraz sú jeho modlitby účinnejšie – má istotu, že
sa dostanú k svojmu Adresátovi a že mu On na ne odpovie. Možno odpovede prichádzali aj predtým, ale
on im nerozumel; teraz však rozumie nielen Božiemu slovu (Písmu), ale aj „Božej reči“, Jeho osloveniu
(nielen tomu, čomu sa hovorí LOGOS, ale aj tomu, čo sa označuje výrazom RÉMA).
ad 1. Niekto môže vlastniť osobný počítač so základným operačným systémom; pripojí ho na zdroj
energie (na elektrickú sieť) a PC „ožije“. Ale aký je to „život“? Taký, ktorý nedokáže tvoriť a komunikovať.
Podobne je to s človekom žijúcim na úrovni vegetatívneho života: dýcha, srdce mu bije, prijíma potravu
(„vegetuje“), ale to je všetko – nedokáže vedome konať (a teda ani nič vykonať) a nemôže s nikým komunikovať.
ad 2. Veľká väčšina ľudí má svoj PC vybavený programami; tých môže byť menej alebo viacej, môžu
byť jednoduché i veľmi zložité. Podobne veľká väčšina ľudí žije na úrovni animálneho (duševného, psychického) života: dokážu uvažovať, tvoriť, komunikovať. Pravdaže, kvalita i kvantita plodov ich činnosti je
veľmi rozdielna. To, ako sme si už povedali, závisí jednak od ich vrodených daností, schopností (akéhosi
ich „programového vybavenia“), jednak vlastným pričinením (usilovnosť, vytrvalosť, vôľa).
ad 3. Len niektorí vlastníci PC sú pripojení na internet. A len pomerne málo ľudí má tretiu – duchovnú
(spirituálnu) úroveň života. Dar Božieho Ducha („Boží internet“, „Theo–net“) totiž mnohí odmietnu, hoci im
ho Boh ponúka. Keďže túto ponuku im dáva Ten, kto je Projektantom a Konštruktérom „hardvéru“ ich PC,
kto je Autorom celého jeho „softvérového vybavenia“ a súčasne Autorom všetkých stránok i Správcom
celej „internetovej siete“, ich odmietnutie je veľmi nerozumné, nepochopiteľné. Možnože odmietajú ponu-

Aj v Písme sa hovorí o troch úrovniach života: prvá býva označovaná výrazom sarx (gr. slovo sarx–sarkos znamená doslova „mäso“) a znamená vlastne tú „najnižšiu telesnosť“ („pudovosť“); druhý spôsob (úroveň, stupeň) života
je v Písme nazývaný telesným, somatickým (gr. výraz soma–somatos = telo), alebo aj psychickým, duševným (gr.
slovo psyché = duša).Tretia úroveň života je duchovná, pneumatická (gr. slovo pneuma = duch). Nezamieňajme
výrazy duševný a duchovný! My tu používame slová vychádzajúce z latinskej terminológie: vegetatívny (lat. vegetare = oživiť, ale aj „žiť–vegetovať“), animálny (lat. anima = duša, animal = živočích), spirituálny (lat. spiritus =
duch). Podrobnejšie o týchto veciach píšem vo svojich knihách (napr. „Fakty a úvahy O ŽIVOTE…“). Informácie
o nich nájdete na tejto webovej stránke (na stranách CENNÍK a ANOTÁCIE)
**) Pravdaže, aj táto analógia (ako ostatne každá) má svoje „úskalia“, resp. nepresnosti.
***) Duch = hebr. „ruach“, gr. „pneuma“, lat. „spiritus“.

*)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ku preto, lebo majú obavy, strach z toho, že ich to bude niečo stáť;*) a neuvedomujú si, že zisk je tu neporovnateľne väčší než cena: nevedia (alebo nechcú vedieť), čo pre nich môže znamenať spomenuté „otvorenie okna do duchovného sveta“, prístup do obrovskej databázy – „otvorenie dvier do knižnice“, plnej
múdrosti a krásy, úžasných diel, pochádzajúcich od toho istého Autora, s niektorými dielami ktorého (s ich
väčšími či menšími časťami) sa vo svojom živote bežne stretávajú a vlastne ich aj dennodenne využívajú
(často i zneužívajú). Odmietajú tento vzácny dar preto, lebo nepochopili účel, cieľ svojho života (niektorí
za cieľ pokladajú prostriedky). Cieľ ľudského života nespočíva vo využívaní a zneužívaní niektorých diel
Stvoriteľa (stvorenstva), ale v nadviazaní a udržiavaní úzkeho, intenzívneho vzťahu s Ním samotným.
Takýto vzťah (koinónia) so Stvoriteľom a svojím nebeským Otcom (Boh je Otcom práve tých, ktorí majú
k Nemu takýto vzťah, ktorí ho neodmietli),**) nielen obohacuje život, ale vlastne dáva život – život skutočný a trvalý. Kontakt s Otcom, ktorý je večný, je tiež večným, nekončí smrťou človeka: starý „hardvér“ a
„softvér“ síce zaniknú, ale „obsah HD“ zostáva uložený u Stvoriteľa (a Konštruktéra i Vlastníka všetkého,
čo tu je), aby mohol byť použitý pri „konečnom vyúčtovaní“, pri Poslednom súde. Tí, čo svoj život využili
v zhode s cieľom, ktorý im určil Tvorca života, majú prisľúbený nový život – „hardvér“ a „softvér“ úplne
„novej generácie“; taký, ktorý je nezničiteľný (večný) a ktorý po každej stránke tak prevyšuje ten, ktorý
poznáme v tomto živote, že si ho len ťažko dokážeme predstaviť („Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo,
ani do srdca človeka nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ – 1Kor 2,9).
Nakoniec by som rád pridal ešte niekoľko doplňujúcich poznámok, aby som zmiernil niektoré nedostatky,
resp. nepresnosti uvedenej analógie (všetky odstránené byť nemôžu, lebo analógia zostane vždy iba analógiou, a bude sa líšiť od skutočnosti prinajmenšom tak, ako sa líši obraz od predmetu, ktorý zobrazuje):
Medzi internetom, ktorý poznáme zo svojho PC, a tým, ktorý ponúka Boží Duch (ktorý sme si tu pomenovali „Theo–net“) je dosť podstatný rozdiel: zatiaľ čo internet ponúka veci dobré i zlé, poučné i také, ktoré zavádzajú alebo zvádzajú, „Theo–net“ je dielom absolútne dokonalého a pravdivého Autora, neobsahuje ani podvody, ani zvody. Pravdaže, aj tu sa môže stať, že občas sa do neho „nabúrajú“ diabolskí „hekeri“ a spôsobia isté (väčšinou však iba dočasné) „problémy“. Avšak tomu, kto seriózne pracuje s „Theo–
netom“ (v ktorého srdci sídli Duch Boží), nebude ťažké rozpoznať „poruchu“ a odlíšiť pôvodné od toho, čo
bolo pozmenené, alebo čo ta bolo niekým „vpašované“.
Nie všetky „webové stránky Theo–netu“ sú prístupné každému. Niektoré, „špeciálne“, sú prístupné len
vybraným jednotlivcom, povereným nejakou zvláštnou úlohou (v Biblii sa hovorí o zvláštnych „charizmách“, daroch Ducha svätého, ako sú napr. proroctvo, hovorenie „jazykmi“, „uzdravovanie“ a i.). Avšak
každému, kto je napojený na tento „Boží internet“ (kto dostal dar Ducha svätého), sú prístupné všetky
„stránky“, ktoré sú potrebné pre normálny, plnohodnotný duchovný život: napr. pre duchovné vzdelávanie, pre poznávanie a rozširovanie Božej pravdy, a tiež tie, ktoré obsahujú svedectvá, rady, ktoré posilňujú vo viere, alebo pomáhajú v rôznych životných situáciách (Duch Boží je preto nazývaný tiež Radcom,
Pomocníkom, Obhajcom a pod.).

*)
**)

A naozaj to niečo stojí: napr. zmenu životného štýlu, možno trochu námahy.
Boh prijíma za svoje deti tých, ktorí Jeho prijali za svojho Otca (ostatným Boh nie je Otcom, hoci je ich Stvoriteľom).
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K uvedenej analógii sa žiada pridať aj vysvetlenie, čo v živote človeka možno prirovnať k elektrickej
energii, bez ktorej aj ten najdokonalejší PC zostáva „mŕtvym“. V živote človeka (i každého živého tvora)
takou oživujúcou energiou, „silou života“ („princípom života“) je to, čo každý vedec–biológ (pokiaľ nie je
slepý) vidí v „objektoch“ svojho výskumu, čo však nie je prístupné jeho vedeckému výskumu.***) Niektorí
to označujú slovom teleonómia; v Písme sa o tejto „energii života“ hovorí ako o „Dychu života“ alebo o
„dychu Božom“ (1M 2,7; Jób 33,4). Túto „silu života“ dostáva každý živý tvor pri svojom zrode, jej zdroj sa
„vypína“ pri jeho smrti; ale to, čo je zapísané v „Knihe života“, to zostáva.****) Pri Poslednom súde teda
nikto nebude môcť nič z toho spochybniť, zatajiť, ale ani nič k tomu pridať.
M. B. Benjan

Prírodné vedy skúmajú to, čo je súčasťou hmotnej prírody; čo nepatrí do tejto kategórie vecí, resp. javov, pre čo
neplatia prírodné zákony, to nie je prístupné prírodovedeckému skúmaniu (ak sa to vedci snažia „vysvetli“, iba tárajú – vytvárajú „hypotézy“, ktoré nie sú ničím podložené a nemajú väčšiu cenu ako rozprávky či legendy).
****)„Knihou života“ (Zj 3,5; 13,8; 17,8; 20,12.15; 21,27) sú v Biblii veľmi výstižne pomenované podrobné a trvalé záznamy o živote a činoch každého; tie sa nachádzajú u nášho Stvoriteľa (a zostávajú tam i po smrti človeka). „Knihou života“ je teda to, čo by v našej analógii mohlo predstavovať prepis obsahu jednotlivých „hard-diskov“ do pamäte úžasného, obrovského „servéru“, ktorý je u „Správcu (Konštruktéra i Vlastníka) siete“ a ktorý monitoruje a
riadi všetko živé.

***)
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Darček pre Vás:
D
Deessiiaattkkyy ppuubblliikkáácciiíí zzaaddaarrm
moo
Radi by sme Vás upozornili, že teraz máte možnosť si pozrieť
a gratis („free“) stiahnuť desiatky dokumentov v elektronickej
podobe – vo formáte PPS („prezentácie“) a v PDF (články,
fakty, úvahy). Stačí jednoducho kliknúť na názov zvoleného
dokumentu v zozname, ktorý nájdete po zvolení voľby
„mimoknižné publikácie“ (v sekcii „Prejsť na:“) na webstránke:
www.knihy-benjan.sk
Ide o originálne publikácie s mnohými (často málo známymi)
faktami o pravde, poznávaní, ale aj o lži, podvádzaní a
manipulovaní; o vede a viere; s faktami a úvahami o svete,
o Bohu, ale i o Vás. V mnohých pps dokumentoch
(„prezentáciách“) tiež nájdete unikátne fotografie a krásne
melódie.
Okrem toho na tejto web-stránke nájdete PONUKU KNÍH,
kde je vyše 20 titulov, ktoré si môžete objednať a ktoré nikde
okrem u nás (a v internetovom kníhkupectve MARTINUS.sk)
nedostanete. O knihách si tu môžete prečítať podrobné
informácie – nielen o ich rozsahu, formáte, cene a špeciálnych
zľavách, ale aj o ich obsahu (t.j. anotácie); z niektorých z nich
sú dokonca k dispozícii aj ukážky (úryvky).
(Pozn.: ak ste túto informáciu dostali e-mailom, nemusíte
otvárať váš prehliadač, stačí jednoducho kliknúť na tu uvedenú
webovú adresu, t.j. na: www.knihy-benjan.sk ).
So srdečným pozdravom
MBKB
mb@knihy-benjan.sk

