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Prvý mystik – súcit a Cirkev – ako do Cirkvi? – predstavy o otvorení sa Bohu – dvaja v jednom tele – súcit 
a Kristus – celý Kristus – obyčajná láska – Veronika – otázka utrpenia – dve roviny – modlitba pokoja – brána 

do Neba a duša modlitby 

Súcit. Sú-cítenie. Empatia. Vcítenie. Sympatia. Nazvite si to 
ako chcete. Podstatné je, že je toho plné Písmo. Pravdu pove-
diac, nikdy som si to úplne nevšimol. Cítim sa teraz ako 
hlupák… 

Sv. Pavol, mystik, azda prvý v Cirkvi (možno druhý po 
Jánovi) sa o tom pokúša hovoriť najrôznejšími spôsobmi. 
Všimnite si len, ako hovorí o Cirkvi, o spoločenstve veriacich: 
„15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! 16 Navzájom 
rovnako zmýšľajte…“ (Rim 12,15n). Alebo keď sa snaží čo 
najlepšie vysvetliť, čo v praxi znamená fakt, že „28 Už niet 
Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, 
lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.“ (Gal 3,28). Vy-
svetľuje: „13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci 
alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno 
telo. … 26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a 
ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy ste 
Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ (1 Kor 12,13.26n). A stále 
sa usiluje naznačiť jedno a to isté: že byť kresťanom zname-
ná stať sa s ostatnými kresťanmi jeden: jedno telo, jedna 
bytosť, jedna myseľ,… Vyzýva: „10 Prosím vás, bratia, pre 
meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby 
neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovna-
kom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.“ (1 Kor 1,10). Je to 
výzva k totalite? Alebo ku komunite! Ku komunite tak hlbo-
kej, v ktorej sú jednotlivci tak navzájom otvorení a spojení, že 
jediný spôsob rozhodovania, ktorý u nich prichádza do úvahy, 
je konsenzus založený na hlbokom súcite, na hlbokom chápaní 
sa, na hlbokej jednote jedného tela. Toto je Pavlova vízia 
Cirkvi: Nie organizácia. Nie spolok. Nie inštitúcia. Rodina 
ľudí. Organizmus, zložený z jednotlivcov, ktorí sa v ňom 
stávajú jednou bytosťou. Organizmus spojený láskou. 
Láskou, ktorej srdcom je práve toto: súcit, empatia, vcítenie, 
pochopenie, vžitie sa,… jednoducho oná hlboká jednota ľudí, 
ktorí sa navzájom otvorili jeden pre druhého na tejto najhlbšej 
rovine zdieľania sa.  

To, čo z toho vyplýva, je toto: ak sa chcem „pridať“ 
k Cirkvi, za členiť sa do nej, cestou je práve toto: hlboká, 
súcitná, empatická láska, v ktorej sa úplne otvárame 
ostatným bratom a sestrám, oni sa otvárajú nám – a stávame 
sa tak jeden. 

Podstatné je, že rovnako to zrejme „funguje“ aj vo vzťahu 
k Bohu. Biblia vraví: „Boh je láska; a kto ostáva v láske, 
ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.“ (1 Jn 4,16). Nič neznáme. 
Otvoriť sa Bohu v láske. Čo ale znamená ono „otvoriť sa 
v láske“ v praxi? Keď som si zrekapituloval svoje predstavy 
o tom, všimol som si jednu vec: Boli to predstavy o „Božej 
moci“, ktorá v nás bude pôsobiť, o otvorení sa „vlne blaženos-
ti“, ktorou nás Boh naplní, atď. Všetky tieto predstavy ale 
mali spoločné jedno: ani jedna nebola skutočným otvore-

ním sa Bohu ako takému! Bola to túžba po tom, aby ma 
naplnila Božia moc, Božia radosť, Božia láska,… – ale nikdy 
nie Boh sám! Vždy tu bol nejaký odstup. Aj keby bol Boh 
veľmi blízko – „meter“ odo mňa – vždy bol v tejto predstave 
mimo mňa…  

Biblia ale vraví o tom, že Boh, sám Boh, bude v nás a my 
v Bohu. Vraví to nakoniec aj sám Ježiš, keď vyzýva: „4 
Ostaňte vo mne a ja vo vás.“ (Jn 15,4). Pavol hovorí o 
„mechanizme“, ako sa táto jednota deje: „31 Preto muž 
zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú 
dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o 
Kristovi a Cirkvi.“ (Ef 5,31n). Dvaja v jednom tele. Ako je 
to možné? Ako inak než tak, že sa otvoríme mysli, osobnosti, 
pocitom, túžbam a snom toho druhého? Že ich prijmeme sa 
svoje? Že sa s ním staneme „jeden“?  

Deje sa to rovnako ako v manželstve: skrze lásku, ktorá je 
splynutím dvoch sŕdc. Podstatou tejto lásky – ako každej 
lásky – je súcit. Znova to isté vcítenie sa, otvorenie sa 
pocitom a celej osobnosti toho druhého. 

Bránou k mystickej jednote s Kristom je súcit! Sú–cítenie 
s Kristom! Otvorenie sa Mu v tomto zmysle. Otvoriť sa Jeho 
pohľadu na svet, Jeho láske, Jeho starostiam, Jeho túžbam, 
Jeho myšlienkam… JEMU. Celému. Ako by som to pove-
dal: postupne sa „vysťahovať“ z „časti seba“ a vytvoriť tak 
miesto pre Krista. Dovoliť Mu, aby prenikol, „presiakol“ do 
nás, do nášho vnútra, aby nás naplnil – aby sa v nás stal vo 
všetkom všetkým. Aby sme sa my stali Ním. 

A zase o tom hovorí Pavol: „20 Už nežijem ja, ale vo mne žije 
Kristus.“ (Gal 2,20). Hovorí o „oblečení si Krista“ (Gal 3,27) 
Dá sa to povedať jasnejšie? Vysvetľuje: „Božia láska je 
rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme 
dostali.“ (Rim 5,5). Znamená to… čo? Že nás zaplavuje 
láska Boha… ktorou odteraz milujeme aj my samotní? 
Zrejme hej… Nakoniec – čo iné znamená „mať Kristovho 
Ducha“, než práve toto? Stať sa s Kristom „jeden“, resp. 
„dvaja v jednom tele“? 

Znamená to odvahu prijať celého Krista. So všetkým. Aj so 
starosťou. Láskou a starostlivosťou o všetkých ľudí. A, 
samozrejme, aj s utrpením. „S Kristom som pribitý na kríž.“ 
(Gal 2,19), píše Pavol. Ochota k takejto jednote, 
k hlbokému sú–cíteniu, je cestou ku Kristovi. Toto je 
brána mystiky. Žiadna technika. Žiadne „cvičenia“. Nijaké 
„postupy“. Nič tajomné, ani ezoterické. Celkom obyčajná 
láska. Nie sebecká túžba po „oblažení“, ani nie túžba po 
„Božej moci“ a iných veciach. Nič podobné. Obyčajná láska. 
Láska, ktorá je hlbokým súcitom. Jej obrazom je Veronika. 
V okamihoch, kedy učeníci utekali a ukrývali sa v strachu 
o svoje životy – v tomto okamihu ona jednoducho pristúpi 



k Ježišovi a utrie Mu pot a krv z tváre. Gesto súcitu. Lásky. 
Nič viac, nič menej. Stačilo to – na to, aby získala od Krista 
odtlačok Jeho Tváre: do šatky aj do srdca. Či viac ešte treba? 

Súvisí s tým jedna otázka: OTÁZKA UTRPENIA . Ako je to 
teda? Je život s Kristom a v Kristovi radosť a blaženosť? 
Alebo utrpenie? 

Myslím, že oboje je pravdou. Povedal by som: radšej s milo-
vaným (a milujúcim) v pekle, než bez neho v nebi… keby to 
samozrejme bolo možné. V skutočnosti Nebo je práve ON: 
milovaný, s ktorým tvoríme jednotu lásky… 

Musíme rozlišovať rôzne roviny. Pre človeka, ktorý za 
šťastie a luxus považuje gauč, televíziu a pivo predstavuje 
život povedzme športovca – cyklistu peklo. Z jeho pohľadu 
tento človek stráda a trpí. A je to pravda. Naozaj trpí. Lenže 
súčasne prežíva na inej rovine neporovnateľne väčšie a inten-
zívnejšie šťastie, než nejaký gauč, telka a pivko: víťazstvo na 
Giro, víťazstvo na Tour… 

Podobne to funguje aj s Kristom: jednota s Ním je na jednej 
strane naozaj aj účasťou na utrpení, na poslaní, na úzkosti a 
starostlivosti Ježiša Krista. V tom je to naozaj námaha a často 
utrpenie. Kto by o tom dokázal hovoriť lepšie, než Pavol? 
Poznáte jeho vyznanie: „24 Od Židov som, päť ráz dostal 
štyridsať bez jednej, 25 tri razy ma bičovali, raz kameňovali, 
trikrát som stroskotal na lodi, noc a deň som bol na morských 
hlbinách; 26 často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, 
v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od 
vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpe-
čenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpe-
čenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými 
bratmi; 27 v námahe a lopote, často v bdení, o hlade a smäde 
veľa ráz v pôstoch v zime a nahote. 28 A okrem toho na mňa 
deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi.“ (2 Kor 11,24–28). 
Ale súčasne je to jednota s Kristom. Skutočná jednota 
s Bohom a v Bohu! Jednota, napĺňajúca blaženosťou nepo-
merne väčšou, než je bolesť a utrpenie. Zase o tom svedčí 
Pavol: „17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a 

Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s 
ním boli aj oslávení. 18 A myslím, že utrpenia tohoto času nie 
sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás 
má zjaviť.“ (Rim 8,17n) a pokračuje: „35 Kto nás odlúči od 
Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, 
hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je 
napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň,  pokladajú 
nás za ovce na zabitie.“ 37 Ale v tomto všetkom slávne víťa-
zíme skrze toho, ktorý nás miluje. 38 A som si istý, že ani smrť 
ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani 
budúcnosť, ani mocnosti, 39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké 
iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá 
je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8,35–39).  
Lepšie s Kristom v pekle, než bez Krista v Nebi, povedal by 
som. Až na to, že Nebom je Kristus sám a osobne. ON je 
Nebo. A žiadne utrpenie nie je priveľkou cenou za to: byť 
s Milovaným a Milujúcim. Čo dodať? 

• Kristus stojí pri dverách a klope (Zjv 3,20). 

• Kľučkou, ktorá tieto dvere otvára, je naša ochota 
k súcitu s Kristom, ochota vcítiť sa doň, ponoriť sa doň, 
nechať sa skrze sú-cítenie lásky naplniť NÍM, celým, so 
všetkým. Obliecť si Krista, ako vraví Pavol (Gal 3,27). Stať 
sa Kristom (porov. KKC 542 a Gal 3,28) 

• Výsledkom je, že nás Kristus naplní, „presiakne“ do 
miest, ktoré sme mu uvoľnili – stále viac a viac – až do 
úplnej jednoty. 

A znova ma napadá Miguel de Molinos a jeho „modlitba 
pokoja“. Áno, ak ju chápeme ako mlčanlivé otvorenie sa 
súcitu s Kristom a skrze súcítenie samému Ježišovi Kristovi, 
ako nechávanie naplniť sa celým Kristom – potom je to 
najlepšia forma modlitby, aká jestvuje. Naozaj! 

Dôležité je ale pre mňa toto zistenie: že BRÁNOU MYSTIKY , 
BRÁNOU DO NEBA, BRÁNOU DO MODLITBY A  JEJ DUŠOU JE 
SÚCIT – SRDCE A DUŠA LÁSKY ! Aké jednoduché…!  
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