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Slobodní k čomu? – jedno otrepané klišé – čo predchádza definíciám? – Pavlova stopa – súcit, empatia, vcítenie 
– nie je to jednoduché – strach z bolesti – závisť namiesto radosti – hluk v nás – nemáme čas – útek – láska bez 
súcitu – na ostrí noža – sebectvo aj v láske – neprekonateľné bez uzdravenia – prvý krok lásky – opora, povzbu-

denie, výzva – súcit s Bohom? – presakovanie Boha – rozjímanie i mlčanie 

Tak… konečne slobodní. Slobodní – k čomu? 

Och, odpoveď je tak jednoduchá, schematická, opravdivé 
klišé: Sme oslobodení k láske. Áno, samozrejme, poznáme 
to… ČO je ale láska? 

„Definujem lásku takto: je to vôľa rozšíriť svoje „ja“ 
v prospech duchovného rastu, či už vlastného, alebo cudzieho 
… k tomu, aby som posunul hranice svojho „ja“, je ale po-
trebné úsilie… Láska je prejavom vôle: zahŕňa úmysel aj 
čin.“, hovorí Scott Peck, psychológ. Pekne povedané… Ale, 
myslím, stále nás to ešte nevedie k tomu, čo je srdcom, alebo 
– nazvime to tak – semienkom, z ktorého sa takáto láska rodí, 
presne taká, ako o nej vraví Peck inde: „Skutočná láska nie je 
pocit, ktorý nás pohltí. Je to premyslené a záväzné rozhodnu-
tie. … Skutočná láska sa veľakrát objavuje v situáciách, kedy 
pocit lásky chýba, kedy jednáme láskyplne napriek tomu, že 
lásku nepociťujeme. … Skutočná láske je skôr záležitosť vôle 
než pocitov. Ten, kto skutočne miluje, to robí preto, že sa 
rozhodol milovať. To znamená, že prijal určitý záväzok, či už 
je pocit lásky prítomný alebo nie.“ (Scott Peck). Tomuto 
rozhodnutiu rozumu a vôle musí ale niečo predchádzať. 
Niečo dosť silné na to, aby nás k takémuto rozhodnutiu 
priviedlo…  Čo je to? 

Priviesť by nás na to mohol Pavol. Slová, ktoré poznáme, ale 
vari dosť dobre nedoceňujeme: „15 Radujte sa s radujúcimi, 
plačte s plačúcimi!“ (Rim 12,15). Pavol hovorí o niečom, čo 
podľa mňa stojí na samom začiatku lásky, o tom semien-
ku: o súcite. Empatii. VCÍTENÍ SA. 

Priznám sa, že slovo súcit to aspoň v mojej mysli neveľmi 
vystihuje. Možno v pôvodnom, ale nie v dnešnom zmysle 
slova. Zvykli sme si chápať toto slovo najskôr ako pokývanie 
hlavou nad smolou a biedou niekoho iného, ako slová „Je mi 
to ľúto…“ – a tak. 

Neveľmi sa mi páči aj slovo empatia. Až príliš sa mi v mysli 
spája s nejakou technikou, ktorú učia sociálnych pracovníkov, 
poisťovacích agentov a manažérov: nejaké gesto, stisnutie 
ruky, slovíčka ako „rozumiem… chápem… cítim s vami…“ – 
všetko v záujme vyššieho predaja a väčšej efektivity podniku. 

Ostáva slovo vcítenie. Ani ono nie je ideálne. Možno preto, že 
znie veľmi aktívne a vzbudzuje predstavu nejakého úsilia, vari 
rozumového, ktorým sa ťažkopádne usilujeme pochopiť, čo sa 
odohráva v tom druhom. V skutočnosti vcítenie sa môže 
pokojne znamenať jednoducho to, že sa otvoríme pocitom 
a vnútru toho druhého, že nebudeme voči nemu uzavretí. 

K tomuto nás Ježiš oslobodil a uschopnil. Vcítiť sa totiž 
vôbec nie je jednoduché: 

• Plakať s plačúcimi? Zdieľať bolesť toho druhého? To 

znamená, že táto bolesť bude bolieť aj nás samotných! Kto 
by chcel trpieť? Nemáme dosť vlastných bolestí a trápení? 
Kto by si pridával ešte bolesti a bremená toho druhého? 
Našim základným pudom je pred bolesťou utekať, bojíme sa 
jej, vyhýbame sa jej. Bolesti je v živote ľudí okolo nás 
viacej, než radosti. Niesť ju je nad naše sily – teda leda že by 
nám s tým niekto pomohol. Ježiš to urobil. Naplnení Božím 
Duchom, naplnení radosťou, ktorou nás napĺňa Boh, môžeme 
vziať na seba bremeno bolesti ľudí okolo nás – a opretých 
o Krista nás nezlomí.  

• Radovať sa s radujúcimi? Radovať sa z radosti druhých 
– z ich úspechu, z ich víťazstva, z toho, že nás predbehli 
a strhli na seba uznanie a slávu, či moc, po ktorých sami 
túžime? To je ťažké. Skôr nás to vedie k závisti… 
k zľahčovaniu ich úspechu… ku kritike… niekedy k hnevu, 
k nenávisti… Až Ježiš a v ňom prežívaná nová identita, sláva 
a vznešenosť synov a dcér Boha nás oslobodzuje k tomu, aby 
sme sa v čírej radosti radovali z víťazstva a úspechu 
a veľkosti druhých ľudí. Už nás totiž neohrozuje. 

• A potom sú tu naše vlastné city. Naše vlastné mocné 
túžby, vlastné bolesti, smútky a frustrácie sú tak silné a tak 
objemné, že na nejaké vnímanie pocitov druhých ľudí ne-
máme šancu. V praxi ich ani vôbec nevnímame. Možno 
občas, na okamih – keď niekomu zomrie rodič, či manžel – 
vtedy hej, na chvíľu… ale potom sa zase vrátime naspäť, do 
ulity vlastných problémov, vlastných komplexov, vlastného 
trápenia. Musí prísť Ježiš, aby nás uzdravil, aby v nás nastolil 
pokoj rovnováhy synov a dcér Boha – a potom, v nastalom 
tichu, konečne počujeme! 

• Kým sa tak nestane, nemáme na to všetko nakoniec 
ani čas. Sme úplne pohltení starosťami o seba, svojim 
vlastným zápasom… nemáme kedy starať sa o iných! Nech 
sa starajú sami o seba! 

A tak, bez času, bez energie, naplnení závisťou 
a vystrašení bolesťou utekáme pred „pokušením“ vcítiť 
sa – pred tým, čo je jadrom a semienkom lásky! 

Neznamená to, že sa občas nepokúsime o lásku. Lenže 
láska bez súcitu – to je viac technika, než láska. Mnohokrát 
viac ničiaca, než budujúca. Násilná, hrubá, necitlivá, manipu-
latívna. A vždy je na samej hrane noža, na hranici medzi 
láskou a sebectvom. Pretože bez slobody, ku ktorej nás 
povolal Kristus a bez súcitu, ktorý je jej ovocím, sa každý 
pokus o lásku od samého počiatku napĺňa našim vlast-
ným sebectvom. Je to Scott Peck, ktorý toto sebectvo 
v navonok ušľachtilých skutkoch lásky a pomoci odhaľuje. 
Hovorí: „V pozadí pokusů o ozdravění či změnu totiž není ani 
tak touha po lásce jako spíše touha po tom, aby byl každý 
normální - a touha zvítězit, neboť jednotliví členové bojují o 



to, čí norma převládne. … Během etapy chaosu, když se 
členové skupiny vzájemně pokoušejí uzdravovat či konvertovat 
(měnit), věří, že jsou láskyplní. A jsou skutečně překvapení 
chaosem, který vznikne. Koneckonců, copak není laskavé, když 
pomůžete svému sousedovi či sousedce v utrpení nebo někomu 
jinému, aby uviděl světlo? A tak vlastně všechny tyto pokusy o 
uzdravení nebo změnění někoho nejsou jen naivní a neúspěš-
né; jsou sobecké a sebeukájivé. Bolí mne, když mí přátelé cítí 
bolest. Mohu-li udělat něco, co by je bolestí zbavilo, cítím se 
lépe. Mou nejzákladnější touhou, když se pokouším o ozdravě-
ní či změnu, je touha, abych se sám cítil lépe. Je tu ale pár 
problémů. Jedním je to, že můj lék obvykle nebývá i lékem pro 
mého přítele.“ (Scott Peck, V jiném rytmu). Aj do toho 
navonok najušľachtilejšieho zámeru sa vkladajú naše vlastné 
potreby a túžby: potreba uznania, presadenia sa, víťazstva, 
správnosti, hodnoty a dôležitosti,… občas aj primitívnejšia 
túžba po zisku, po veciach… Inak to byť nemôže. Tieto túžby 
a potreby tu sú, sú silné – veľmi silné! – sú v samej podsta-
te našich osobností a sú výslednicou existenciálnych po-
trieb, ktoré v nás stále nie sú naplnené. Nemôžeme a ani 
ich nedokážeme potláčať, či ignorovať! Až keď Ježiš tieto 
potreby uspokojí, prázdnotu naplní – až vtedy, oslobodení 
a uzdravení, môžeme konečne milovať, skutočne 
a opravdivo! 

A tak, s Ježišom a v Ježišovi, môžeme urobiť prvý krok 
k láske. V čom spočíva? Už to vieme…: 

PRVÝM KROKOM LÁSKY JE PRÁVE VCÍTENIE SA . 
Dovolenie, aby ten druhý prenikol do nás. Aby sa stal súčas-
ťou nás samotných. Aby sme boli jedno telo, jedna duša. 
Nielen obrazne, ani nie v zmysle manipulovania toho druhé-
ho. V zmysle, že vytvárame v sebe pre toho druhého priestor. 
Prijímame ho. Vnímame. Ponárame sa doň. Cítime s ním. 
Stávame sa s ním jeden. „Vedieť bratovi "urobiť miesto", niesť 
si vzájomne bremená (Gal 6,2) a premáhať egoistické pokuše-
nia, ktoré nás neustále napádajú a budia rivalitu, karierizmus, 
nedôveru a žiarlivosť.“ (Novo millenio ineunte 43), hovorí Ján 
Pavol II. Vystihol to jasne, stručne a trefne. 

Až potom, zo súcitu, sa rodí oná skutočná láska, ktorá už 
nie je pocitom, nie je emóciou, ale tým, čo opisuje Erich 
Fromm: „cítiť sa za neho zodpovedný a zajedno s ním,“  
a pokračuje odlíšením lásky od púhej slušnosti a ohľaduplnos-
ti: „Etika slušnosti znamená necítiť sa zodpovedný a zajedno, 

ale zachovávať odstup; znamená rešpektovať práva svojho 
blížneho, nie však milovať ho.“ (Erich Fromm). Vďaka súcitu 
už ale odstup nejestvuje. Súcit vytvára jednotu a tak otvára 
priestor pre narodenie lásky. 

Láska, vychádzajúca zo súcitu, potom môže byť tým, čo 
opisuje iný teológ a psychológ, John Powell vo svojich troch 
krokoch lásky: byť pre druhého oporou, dodať mu odva-
hu rásť a byť slobodný – a dať mu impulz, aby cestu 
rastu a slobody aj nastúpil. Alebo slovami Jeana Vaniera: 
„Láska nie je ani sentimentalita, ani chvíľkové vzrušenie. Je 
to uznanie záväzku, vzájomnej spolupatričnosti, čo znamená 
počúvať druhého, zaujímať sa oňho, cítiť sa s ním hlboko 
zjednotený, odhaľovať jeho krásu a ukázať mu ju.“ (Jean 
Vanier). 

Ešte by som chcel dodať, že toto isté platí aj o vzťahu 
k Bohu.  

LÁSKA K BOHU ZNAMENÁ ROVNAKO SA VCÍTI Ť 
DO BOHA . Otvoriť sa pre to, čo Boh cíti, čo prežíva, čím je 
naplnený… a dovoliť, aby to naplnilo aj nás. Nie ako niečo 
abstraktné v zmysle tradičného postoja: „Ako by sa asi Boh 
díval na toto a toto?“, ale v zmysle skutočného sú–citu 
s Bohom. Skutočného splynutia s Ním a v Ňom. Práve takýto 
sú–cit s Bohom je, myslím, počiatkom mystiky.  

Vo svetle toho je pochopiteľné, prečo napríklad Molinos 
považuje za ideálnu modlitbu práve modlitbu mlčania, 
v ktorej sa uvoľňujeme, prestávame sa brániť a nechávame 
Boha „presakovať“ do nášho vnútra. Živého Boha, sku-
točného Boha, Boha plného pocitov, plného radosti i bolesti, 
zármutku i triumfu… všetkého tak ohromného, desivého vo 
svojej intenzite, všetkého toho, čo určite úplne premení 
v našom živote všetko, od základu a úplne – ale tentoraz sa 
tomu nebránime. Otvárane sa – a necháme sa naplniť Bo-
hom… 

A tiež je to dôvod pre rovnaké fungovanie rozjímania – 
ak sa, pravda, používa v tomto zmysle: nie ako špekulovanie, 
nie ako fantazírovanie, ale ako prenikanie do Božej mysle, 
do Božieho Srdca, ako akt súcitenia, akt pochopenia (nakoľ-
ko je to nám ľuďom možné), ako akt ponárania sa do Boha – 
do Boha, ktorý znova vo chvíli meditácie a kontemplácie, 
ktoré nasledujú (v tradícii lectio divina) „presakuje“ do nás 
a napĺňa nás… 
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