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2 PREKONÁVANIE HRIECHU A VÁŠNÍ 

Asketické učenie svätého Gregora Palamu je charakteris-
tické tým, že sa v ňom poukazuje na hriešne vášne, príčiny 
a dôvody ich vzniku a zrodu. Svätý Gregor pritom odhaľuje 
koreň vášne vďaka Božiemu daru, ktorý získal dlhoročnou 
skúsenosťou v procese sebazdokonaľovania. Poukazuje nie-
len na úbohý stav človeka, ktorý sa nachádza v moci tej alebo 
onej vášne, ale i na skutočnú pomoc. To jasne vidíme z jeho 
kázní a taktiež z jeho listov adresovaných osobám, ktoré pri-
jali mníšsky stav. Nepozerajúc na to, či dotyčný je mních ale-
bo prostý veriaci, základ je jeden. „Dušu každého človeka, ho-
vorí  svätý Gregor,  možno pozorovať v prejavoch troch síl 
(energií): myšlienkovej, citovej a sily želaní - prianí. Všetky jej 
časti sú choré“.1 

Svätý Gregor Palama hovorí, že Christos, ktorý je lekárom 
našich duší, „začína svoje liečenie od sily želania – priania“2 
ako poslednej z troch síl a prejavov duše. V tom je ukrytý  
hlboký význam. Adam padol vďaka svojej žiadostivosti 
a taktiež my sme pokúšaní démonmi cez žiadostivosť. Keď je 
ovládnutá táto schopnosť duše, diabol s dvojnásobnou silou 
začína útočiť na um človeka. 

Koreňom všetkého zla nazýva apoštol Pavel lásku k penia-
zom. Pretože „ak pozoruješ, prídeš na to, že prvým zlým poro-
deným dieťaťom želania je chamtivosť, lakomstvo a zisku-
chtivosť“.3 Aby sa mohlo vytrhnúť tŕnie hriechu, ktoré mocne 
spútalo človeka, pretože zapustilo hlboké korene v jeho duši, 
je nevyhnutné začať liečiť lakomstvo, ktoré apoštol Pavel 
nazval „druhým modlárstvom“ (Kol 3, 5). Lakomstvo je 
príčinou vzniku ďalších hriechov a tie sú vlastne deťmi  

                                                 
1 Dobrotoľubije, tom 5, Moskva 1900, s. 264. 
2 Dobrotoľubije, tom 5, s. 264. 
3 Dobrotoľubije, tom 5, s. 265. 
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tohto hriechu „a skoro všetky sú ním podporované a kŕmené“.4 
Evanjelista Lukáš podáva príbeh o duševnom vyliečení Za-

cheja, ktorého „duša bola slepá“. Ako kedysi Boh stvoril svetlo 
(1 Mjž 1, 3), tak aj teraz povedal Christos Zakchejovi: „Dnes 
musím zostať v tvojom dome“ (Lk 19, 5); svetlo osvietilo tem-
no v jeho duši. „Dusil ho strašný mrak lásky k peniazom a le-
žal na jeho duši. Jeho myšlienky boli spolu so zlatom skryté 
v temných miestach, tam, kde boháči skrývajú svoje zlato 
i striebro“.5 

Isus Christos povedal, že naše srdce sa dostáva do zajatia 
takej veci, ktorú si najviac cení. „Kde bude tvoj poklad, tam 
bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 21). Človek, ktorý sa upriamil 
a smeruje k nebeskému Kráľovstvu, žije životom, ktorý sa pá-
či Bohu a zmyslom jeho života je Boh. Snaží sa zbaviť svojich 
vášní, aby sa mohol priblížiť k Bohu ako Darcovi všetkého 
dobra a svätosti. Tí, ktorí sa podriaďujú vášňam, rútia sa 
do priepasti hriešneho života. Duša si praje nasýtiť sa nečisto-
tou vášne, avšak takéto nasýtenie nie je možné. Priepasť 
hriechu sa stáva údelom toho, kto sa oddal vášnivému životu. 
A tak je to i vo vzťahu k vášni lásky k peniazom. Všetky hrie-
chy, ktoré sa rodia z lásky k peniazom, to sú „vášne duše, 
ktoré nenabádajú a nemajú silu k cnostnému životu“.6 

Duša, ktorá je v zajatí mamonárstva, „si veľa o sebe na-
mýšľa a vyvyšuje sa, akoby vďaka týmto nepotrebným veciam 
(t.j. pozemskému bohatstvu) mala čosi viac - akési prvenstvo 
nad ostatnými, pričom má možnosť premrhať všetko kvôli prí-
jemným veciam a utláčať kohokoľvek, alebo opovrhnúť či 
vládnuť nad druhými. Následkom toho vzniká rozkoš, bohat-

                                                 
4 Dobrotoľubije, tom 5, s. 265. 
5 Amvrosij (Pogodin), archimandrit, Besedy sv. Grigorija Palamy, tom 3, 

Montreal 1984, s. 219. 
6 Dobrotoľubije, tom 5, s. 265. 
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stvo a túžba po sláve. A tak je tu počiatok takých vecí, po kto-
rých ľudia túžia a domáhajú sa ich“.7 

Z Evanjelia podľa Lukáša (8, 4-15) svätý Gregor vysvetľuje 
Isusovo podobenstvo o rozsievačovi. Vraví, že bohatstvo, lep-
šie povedané pripútanosť k bohatstvu, môže potlačiť Božie 
slovo, ktoré padlo do duše kresťana. A iné semeno „padlo 
do tŕnia“, t.j. do srdca pripútaného k telesnému, dočasnému 
a pozemskému, pohrúženého do práce a útechy. Také srdce 
je ďaleko od Boha a ešte viacej sa od Neho vzdiaľuje. „Seme-
no, ktoré padlo do tŕnia, hovorí svätý Gregor, to sú tí, ktorí po-
čúvajú slovo, avšak zanechávajú ho kvôli starostiam, bohat-
stvu a pozemským pôžitkom, dusia ho, a preto neprináša 
plod“.8 

Pre človeka, ktorý nemá taký vzťah k bohatstvu ako Jób, 
ktorý ho považoval za Boží dar a Boh ho dáva podľa svojej 
prozreteľnosti tým, ktorým poslúži k cnostnému životu a spá-
se, bohatstvo sa stáva kamennou pôdou, v ktorej nevyrastie 
Božie semeno a nevydá plody. Človek, ktorý je spojený s ma-
jetkom, môže prijať Božie učenie len na krátky čas, len v ume, 
ale nie v srdci. Božie slovo, ktoré sa prijíma a udržuje v ume, 
avšak kvôli bohatstvu, sláve a rozkoši sa postupne vytráca, je 
podobné riedko nasadeným steblám pšenice, ktoré sú zaras-
tené hustým tŕním. 

Vášne, ktoré sa rodia z lásky k peniazom „sa dajú len veľmi 
ťažko prekonať a vzbudzujú v človeku neveru v Božiu 
prozreteľnosť. Ten, kto vidí v bohatstve nádej svojej 
existencie, nemôže mať skutočnú vieru, pretože nemôže slúžiť 
dvom pánom (Mt 6, 24). Táto vášeň nevzniká kvôli biede, ale 
skôr bieda sa rodí z tejto vášne“.9 

Svätý Gregor sa obracia k najchudobnejším vrstvám Te-
ssaloník a hovorí: „Nevravte: My sme zväčša chudobní ľudia, 

                                                 
7 Besedy, tom 3, s. 27. 
8 Besedy, tom 3, s. 59. 
9 Dobrotoľubije, tom 5, s. 265. 
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prečo nám hovoríš o láske k peniazom, nám, ktorí ich nemá-
me? Ja vám o tom hovorím preto, že následkom túžby (po pe-
niazoch) máme v svojej duši nemoc a potrebujeme sa z nej 
vyliečiť“.10 

Zlom a vášňou, ktoré rodia hriech, nie je zlato a majetok, 
ale nemoc duše, ktorou môžu trpieť biedni i bohatí. Tí, ktorí 
nemajú skoro nič, chcú získať pominuteľné a zabúdajú pritom 
na Boha, strácajú zdravý úsudok, nezastavia sa pred rabova-
ním ani pred vraždou. Avšak ani bohatí nemajú vkladať svoju 
nadej do bohatstva, pretože túžba po zisku vzďaľuje od Boha 
a núti porušovať Božie prikázania vo vzťahu k Stvoriteľovi 
i vo vzťahu k blížnemu. Nerozumnosť ovláda ľudí, pretože jed-
ni sa snažia dostať spod nadvlády druhých, rozkrádajú ich 
majetok a zabúdajú na to, že skutočná sloboda nezávisí od 
toho, v akom vzťahu sa nachádza jeden človek k druhému 
a koľko má peňazí, ale od nášho správneho vzťahu k Bohu. 

Biedni upriamili svoju pozornosť k hmotnému bohatstvu 
a boháči sa zasa neradi vzdávajú svojho majetku. Jedni 
i druhí sú chorí bez ohľadu na postavenie v spoločnosti. Ľudia 
zabudli, že je možné nemať skoro nič, ale byť bohatým v Bohu 
- bohatstvom cnosti a chudobou ducha. Zabudli na to, že je 
možné vlastniť veľa pominuteľných vecí, ale byť vo veľmi 
úbohom - chudobnom postavení pred Bohom. 

Svätý Gregor učí, že vášeň mamonárstva vzniká z nero-
zumnosti, preto je skutočne nerozumný taký človek, ktorý ne-
bohatne v Bohu, ale zhromažďuje mŕtve, nezmyselné a do-
časné poklady. 

Je potrebné si všimnúť, že svätý Gregor trochu ináč hovorí 
o zápase s vášňami, keď sa obracia k mníchom a inak sa 
prihovára radovým kresťanom. Mníchom vysvetľuje podstatu 
rodenia sa vášní a poukazuje na to, ako veľmi jemne a chytro 
pôsobí diabol. Prostých veriacich upozorňuje na to, ako sa 

                                                 
10 Besedy, tom 3, s. 226. 
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hriech prejavuje a vysvetľuje jeho zhubnosť. Nabáda ich 
k cnostnému životu, ktorým môžu žiť tu na tomto svete. 

Mníchov upozorňuje na iné spôsoby boja, ktoré sú nedos-
tupné prostým veriacim. V liste ku Xénii hovorí, že mních,  
ktorý má vášeň mamonárstva - ziskuchtivosti, nikdy nebude 
poslušný, nikdy sa nebude neprestajne modliť a nemôže mať 
ani čistý um a tak dosiahnuť duchovnú chudobu (Mt 5, 3)11, 
o ktorej hovoril Christos. 

Láska k peniazom rodí lásku k sláve a namyslenosť. 
U cnostných mníchov rodí namyslenosť a pretvárku. Z lásky 
k peniazom sa ďalej rodí prejedanie sa, pôžitkárstvo, ktoré bý-
va prameňom každej telesnej nečistoty.12 

Svätý Gregor vysvetľuje mníške, že „hriechy, ktoré sa rodia 
z lásky k peniazom, sú veľmi nákazlivé, zhubné a to najmä 
túžba po sláve - najjemnejšia zo všetkých vášní“.13 Vraví, že 
nad telesnými vášňami musíme víťaziť cez modlitbu a pokoru, 
pretože samotný pôst na umŕtvenie tela je nedostačujúci. Pre-
to musíme viesť boj proti telesným vášňam „umŕtvovaním tela 
za pomoci modlitby a pokory vychádzajúcej zo srdca“.14 

Tak svätý Gregor Palama postupne odkrýva zápas, ktorý 
apoštoli nazývajú bojom nie proti telu a krvi, ale proti zlým du-
chom (Ef 6, 12). Pre nás sú zvlášť zaujímavé slová svätého 
Gregora k mníchom, pretože v nich môžeme vidieť úplné od-
krytie príčin tohto boja a jeho podstatu. Prostým kresťanom 
i mníchom, ktorí sú na úzkej ceste samoumŕtvovania, vedúcej 
do nebeského Kráľovstva, odkrýva každý krok a vysvetľuje 
pritom zákony a pravidlá askézy. Veľmi dôležité je i to, že uče-
nie, ktoré nám podáva, sám realizoval v živote a týmto bojom 
s vášňami prešiel sám. Očistenie duše, to je plod - výsledok 
úspešného víťazstva v boji s vášňami. O čo viac dosiahne as-

                                                 
11 Dobrotoľubije, tom 5, s. 266. 
12 Dobrotoľubije, tom 5, s. 269. 
13 Dobrotoľubije, tom 5, s. 268. 
14 Dobrotoľubije, tom 5, s. 271. 
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kéta zo spomínanej čistoty, o to viac je schopný uvidieť Boha. 
To, čo je nevyhnutné a dostačujúce pre kresťanov žijúcich 
v tomto svete, ktorí sa nemôžu vymaniť z jeho hriešnych sietí, 
je pre tých, ktorí sa úplne zasvätili Bohu, len akýmsi počiat-
kom a úvodom do „vedy z vied“. 

Avšak jedno i druhé je veľmi vážne. Svätý Gregor oslovuje 
svojich veriacich, ktorí žili v Tessalonikách vo veľkom nepria-
teľstve s bohatšími vrstvami obyvateľstva, nabáda ich k poko-
ju a hovorí, že príčinou všetkej biedy, utrpenia a pohrôm je 
hriech. „Spoločná hriešnosť vyhnala lásku, a preto ste sa stali 
navzájom nepriateľmi. Či azda nie kvôli vašej hriechom naka-
zenej vôli ste narušili putá a zvlášť lásku, ktorá vás spája 
s Bohom a taktiež s blížnym?"15 Zvláštnu pozornosť venuje 
svätý Gregor spoločnému prameňu všetkých vášní - láske 
k peniazom. O tom hovorí v homílii na 15. nedeľňajšie evanje-
liové čítanie16, kde podrobne vysvetľuje šírenie sa tohto nedu-
hu a spôsob, ako ovládne ľudskú dušu. „Ak pozorne sleduješ, 
zistíš, že ziskuchtivosť je prvé zlé narodené dieťa nášho pria-
nia - želania... A svoj počiatok má vo svojvôli a nie v ľudskej 
prirodzenosti“.17 

Vystupuje proti snahám ľudí, ktorí sa chcú obohacovať, čo 
sa stáva hlavným cieľom smerujúcim do priepasti hriechu. 
Tvrdí tiež, že takíto ľudia sa stali otrokmi nezmyselných váš-
ní.18 „Duša, vychádzajúca cez zmysly, zovšadiaľ zbiera mate-
riál pre uspokojenie cestou hmatu, chuti a ďalších zmyslov. 
Tak sa rodí láska k veciam i peniazom, a potom postupne sa 
rodí krádež, lož, rabovanie a ďalšie druhy žiadosti“.19 

Poukazujúc na chorobu, svätý Gregor hovorí i o spôsobe 
liečby. Liekom má byť pokora a chudoba duchom - cnosti, 

                                                 
15 Besedy, tom 1, s. 17. 
16 Besedy, tom 3, s. 219. 
17 Dobrotoľubije, tom 5, s. 265. 
18 Besedy, tom 3, s. 26-27. 
19 Besedy, tom 2, s. 80. 
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ktoré majú mať žobráci i boháči, pretože pokorní žobráci sú 
spokojní s tým, čo im Pán Boh dá každý deň - hľadajú iba to 
najpotrebnejšie. 

„Prácou svojich rúk si dobývajú potrebné pre život a sku-
točne sú blahoslavení, ak odvrhnú zo svojej duše žiadostivosť 
po bohatstve, sláve a slasti, pretože oni sú chudobní duchom 
a ich je nebeské Kráľovstvo... To sú tí, ktorí skromne bez na-
dutosti hľadajú pre dušu nie pôžitok alebo rozum. Znášajú 
chudobu z vlastnej vôle a s duševným pokojom, ale niekedy 
znášajú chudobu aj vtedy, keď to nie je v súlade s ich 
vôľou“.20 

Všetky ďalšie vášne sú spojené s touto vášňou. Prvá vášeň 
je labužníctvo - nadmerná starosť o brucho, ktorá rodí celý rad 
ďalších vášní. Svätý Gregor hovorí, že jedným narodením 
„nečistou žiadostivosťou nakazenej duše sa javí aj nadmerná 
starosť o brucho, a to je príčinou všetkej telesnej nečistoty“.21 

Je pravda, hovorí svätý Gregor Palama, že schopnosť - dar 
rodenia detí nie je zlo, pretože je to prirodzený spôsob vlo-
žený - daný do našej prirodzenosti Bohom. „Čo je prirodzené, 
to je nevinné, pretože to stvoril dobrý Boh, aby sme to využili 
na dobro. Prirodzené sily neodhaľujú chorobu duše. Duša je 
chorá vtedy, keď spomínaná sila je využitá na zlo. Keď z roz-
koše robíme pre telo také veci, ktoré sú mu príjemné (Rm 13, 
14), je to vlastne láska k slasti, hriešna vášeň, počiatok teles-
ných vášní a chorôb duše. Hoci vášne prichádzajú zvonku, 
duša si ich osvojuje a stávajú sa akoby jej prirodzenosťou“.22 

Ako vidíme, nadmerná starosť o brucho sa rodí v takej du-
ši, ktorá je chorá a ktorá je prameňom, z ktorého vyteká 
všetka telesná nečistota. Príčinou telesných vášní sú vášnivé 
myšlienky. Svätý Gregor nazýva brucho, ktoré prijíma 
nadmerné množstvo nápojov a jedla kvôli labužníctvu, akýmsi 

                                                 
20 Besedy, tom 1, s. 146. 
21 Dobrotoľubije, tom 5, s. 269. 
22 Dobrotoľubije, tom 5, s. 269-270. 
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odpadom, ktorý je naplnený nečistotou a vydáva nečistotu.23 V 
jednej zo svojich kázní vysvetľuje podobenstvo o márnotratnom 
synovi a poukazuje na to, že táto vášeň najviac umŕtvuje 
človeka.24 

V 26. kázni svätý Gregor poučuje ľud o tom, aký máme  
mať vzťah k vášňam a tiež hovorí o tom, čo je cnosť, rozjíma  
o duchovnej žatve, obviňuje a odhaľuje „telesnú žiadostivosť - 
túžbu prejedania sa a nadmerné používanie vína, vďaka kto-
rým sa nadmerne rodia vášne, ktorých vznik je spojený s bru-
chom“.25 Odkrýva podstatu tejto vášne, poukazuje na jej cha-
rakter, prechádza ďalej k následkom, ktorých príčinou je táto 
vášeň, a nakoniec dáva ľuďom liek. 

Každá slasť sa prejavuje cez pocity a zmysly, a preto aj to, 
čo je spojené s jedlom, má svoj základ v prirodzenej potrebe. 
Ale keď človek neprimerane prejaví svoju vášnivú žiadostivosť 
vo vzťahu k jedlu, „výsledkom bude ovládnutie brucha démon-
mi, pažravosť a opilstvo...“.26 

Nie náhodou učí svätý Gregor Palama, že „príčinou nero-
zumných vášní je vášnivá žiadostivosť“.27 Aký liek je potrebné 
použiť proti tejto duševnej chorobe, o tom hovorí takto: „Ten, 
kto hasí plamene pri požiari zvrchu, nedosiahne svoj cieľ, ale 
keď odstráni materiál, ktorý môže horieť, vtedy sa plamene 
zmenšia a utíchnu“.28 Tak je to aj vo vzťahu k vášni smilstva. 
„Ak sa nevysuší prameň myšlienok vnútri nás cez modlitbu 
a pokoru, potom postaviť sa proti nim môžeme len pôstom 
a umŕtvením tela. Ak by sme tak neurobili, zbytočne sa bude-
me namáhať. Ak posvätíme prameň pokorou a modlitbou, ako 

                                                 
23 Besedy, tom 2, s. 79. 
24 Besedy, tom 1, s. 92-93. 
25 Besedy, tom 2, s. 17-18. 
26 Besedy, tom 2, s. 79. 
27 Besedy, tom 2, s. 79. 
28 Dobrotoľubije, tom 5, s. 270. 
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sme už povedali, vtedy poskytneme posvätenie i vonkajšiemu 
telu“.29 

Umŕtvenie tela je potrebné práve tak, ako aj správne 
zdržiavanie sa od jedla a pitia a to kvôli ovládnutiu myšlienok. 
Telesné vášne sa liečia umŕtvovaním tela a tomu napomáha 
pokora srdca a modlitba.30  

„Avšak hriech sa k nám dostáva cez okná zmyslov, ktoré 
sú zotročené zlom zvonku i zvnútra. Cez zmysly vchádzajú 
k nám a vychádzajú z nás hriešne predstavy, dojmy, a to plodí 
hriech, ktorý vedie k smrti“.31 Avšak najdôležitejšie je to, aby 
sme presekli hlavné korene vášne a neprikryli oheň sviece 
zvrchu, ale úplne ich zhasili v ume. „Preto ak sa budeš snažiť, 
aby sa tvoja vnútorná práca (t.j. modlitba) páčila Bohu, vtedy 
zvíťazíš nad vášňami, ktoré prichádzajú zvonku. Lebo ak je 
svätý koreň, sväté sú aj konáre, je sväté droždie, sväté je 
i cesto“.32 

Kto neodsekne náklonnosť k vykonaniu vášnivého skutku 
a neočistí sa pozorne od takýchto skutkov, ten nikdy neprine-
sie plod, aby bol hodný večného života.33 Bezpochyby, telesná 
námaha, zdržanlivosť brucha je nevyhnutná, ale nie 
najdôležitejšia zo všetkého, pretože najpodstatnejšie je 
vytrhávanie koreňov zla zo srdca. 

Prílišná starosť o brucho je veľmi blízka opilstvu. Tejto váš-
ni, zhubnému zlozvyku venuje veľkú pozornosť svätý Gregor 
v jednej zo svojich homílií, vysvetľujúc, že táto vášeň privádza 
človeka do stavu, keď sa podobá zvieraťu a potom sa dostáva 
na dno priepasti hriechu. Tento zlozvyk bol veľmi rozšírený 
medzi obyvateľmi mesta Solún. Svätý Gregor hovorí, že trávia 
v opilstve celé dni a noci, hľadajúc uspokojenie vášní v pití ví-

                                                 
29 Dobrotoľubije, tom 5, s. 270. 
30 Dobrotoľubije, tom 5, s. 270-271. 
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na, robia nedôstojné a nezákonné veci. Pritom stroja úklady 
a zlo blížnym, kradnú peniaze a činia mnoho neužitočného.34 

Svätý Gregor nabáda svojich veriacich zdržiavať sa tejto 
vášne a očistiť svoju dušu zavrhovaním pokušenia démonov 
„cez modlitbu, triezvosť, bdenie, pamätanie na smrť a túžbu 
po Bohu“.35 Ináč povedané, pitie vína je vrcholom nadmernej 
starostlivosti o brucho, pretože človek, spútaný vášnivou túž-
bou k jedlu, nestráca rozum a nestáva sa ešte podobný zvie-
raťu. Avšak, keď trpí touto neodolateľnou túžbou po jedle 
a završuje tento hriech nadmerným pitím vína, vtedy sa poná-
ra do ďalších hriechov, a to do smilstva, telesnej nečistoty, 
krádeže, úplne zabúda na Boha, opovrhuje vlastným životom, 
zúri až k zabíjaniu atď... Preto ten, kto presekol v sebe cez 
duševnú i telesnú zdržanlivosť koreň nadmernej starostlivosti 
o brucho, nebude pokorený vášňou opilstva. 

Každá telesná nečistota, všetky telesné priestupky majú 
svoj pôvod v nadmernej starostlivosti o brucho. Nezdržanli-
vosť je hriechom až do takej miery, že Christos aj vášnivý 
pohľad na ženu nazval cudzoložstvom, hovorí svätý Gregor 
v 26. homílii. Každá telesná rozkoš, ktorá sa prejavuje v ne-
spútanosti telesných vášní, je podporovaná nadmernou sta-
rostlivosťou o brucho. Z lásky k telu, želajúc si veľa svetských 
pôžitkov, ženieme sa za nimi, ľúbime ich a oddávame sa – ob-
liekame sa do vášní.36 

Telesné hriechy sú neprípustné pre kresťana, a ak ich ro-
bíme, nemôžeme byť spasení, ba nemôžeme sa k spáse ani 
priblížiť, ak pravoslávna viera nebude potvrdená skutkami. 
Na Byzanciu v tom čase bol dosť smutný pohľad, pretože sa-
motné vysokopostavené osobnosti žili vášnivým životom,   
plným pohoršenia a neprávosti. To, že svätý Gregor slovom 
poukazuje a zároveň i lieči obyvateľov Solúna a hovorí 
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o takých vášňach, akými sú opilstvo, nadmerná starosť 
o brucho, smilstvo, neprekvapuje, pretože v tomto veľkom 
meste, kde žilo aj množstvo chudobných, bolo potrebné 
a nevyhnutné ich osloviť. Boháči, nespravodlivo získavajúci 
svoje majetky a bohatstvo, sa mali liečiť z tejto choroby 
rovnako ako aj žobráci, ktorí veľmi túžili po materiálnych 
statkoch a často ich získavali nezákonne krádežou. Svätý 
Gregor obracia vo svojich kázňach pozornosť na tieto vášne, 
pretože boli medzi ľuďmi veľmi rozšírené. Dokonca v liste 
zo zajatia hovorí, že kresťania musia viesť taký spôsob života, 
aký nám zvestoval Isus Christos. Nikto nám neuverí, že 
veríme v Boha, píše svätý Gregor z tureckého zajatia, ani 
v Christa, ktorý sa narodil z Márie Panny, „ak sami nebudeme 
dodržiavať a zachovávať panenskosť, nevinnosť, nečistotu 
a budeme posadnutí vášňou k cudzím ženám a oddávať sa 
zvrátenosti“.37 

Svätý Gregor hovorí i o liečbe tejto vášne. Ten, kto chce 
zvíťaziť nad svojim horúcim telom, musí veľmi pozorne sledo-
vať svoje myšlienky, aby nedal svoju dušu do moci nepriateľa. 
Musí pritom žiť, čo sa týka tela, zdržanlivým životom a nepri-
kladať na materiálny oheň nadmerné a sladké jedlá a nápoje, 
pretože to podporuje rodenie sa zmyslovej rozkoše. 

Teraz obráťme svoju pozornosť na to, čo nabáda nás  
k hriechu, mimo tela, t.j. na hnev. Ak vášne nadmernej sta-
rostlivosti o brucho a smilstvo majú svoje korene v tele, nieke-
dy sa prejavujú bez aktívnej spoluúčasti duše, pričom vovlečú 
dušu do hriechu kvôli spojeniu s telom. Hnev a láska k penia-
zom sú chorobou duše, ktorá zaslepuje temným mrakom oko 
nášho umu. Svätý Gregor vraví, že hnev je hriech, ktorý nám 
škodí a protirečí slovám Evanjelia.38 Hnev sa prikrmuje poms-
tychtivosťou a tento jed musíme vymeniť za lásku. Ak nebu-
deme mať v sebe pomstychtivosť, t.j nebudeme pamätať 
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na zlo, ktoré nám bolo urobené, vtedy sa v nás nezrodí ani 
hnev. Táto vášeň je v protiklade s druhým prikázaním - „mi-
lovať svojho blížneho“ (Mt 22, 39). 

Svätý Gregor vo svojich homíliách nabáda: „Snažme sa, 
bratia, udržať toto strašné zviera - hnev, dať uzdu na svoj 
jazyk, pretože ak im dáme slobodu, nebude to na škodu tých, 
ktorých vidíme, ale bude to na škodu nám“.39 Nabáda k od-
stráneniu hnevu zo svojho vnútra a upokojuje obyvateľov So-
lúna, medzi ktorými boli nepokoje. Išlo o zrážky dvoch strán, 
ktoré často končili zabíjaním. 

A práve v týchto najhorších časoch hovorí tento arcibiskup 
o pokoji, ktorý hlásal Christos, nabáda ich k vzájomnej doho-
de. Hriech vyháňa zdravie a robí človeka slabým. Tak aj 
u nás, hovorí svätý Gregor, hriešnosť vyhnala lásku a urobila 
nás nepriateľmi. „Či azda nie kvôli hriešnej vašej vôli ste na-
rušili tie putá, zvlášť lásku, ktoré nás spájajú s Bohom a blíž-
nym?"40 

Z toho vyplýva, že Palama poukazuje na samotný koreň 
hriechu, ktorý znepriatelil ľudí žijúcich v Solúni, keď jední sa 
postavili proti druhým, a tak došlo k nepokojom. „Kto môže vy-
koreniť toto zlo?“ „Christos, - hovorí arcibiskup, - pretože za-
kazuje nielen zabíjanie, ale aj hnev a hovorí, že máme zo srd-
ca odpúšťať tým, ktorí sa nám protivia, pretože neprijme od 
nás ani dary, ak sa nezmierime s nepriateľmi a nezanecháme 
hnev“.41 

Je jasné, že tieto slová skutočne vystihujú pravdu. Ľudia sa 
rodia v rozličných storočiach a krajinách, rozprávajú rôznymi 
jazykmi, majú odlišné vzdelanie, výchovu a životný štyl. Avšak 
každý nosí meno človeka, má tu istú prirodzenosť ako aj jeho 
blížny, ktorá nie je zmenená a ani sa nemá zmeniť - 
deformovať. Tie isté vášne existovali a pokúšali ľudí už pred 
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tisíckami rokov od pádu prarodičov a tými istými silami duše 
ovládajú človeka i dnes. V podstate sú rovnaké pravidlá 
zápasu a boja v sebazdokonaľovaní proti týmto vášňam a tým 
sa človek za pomoci Boha navracia k duševnému zdraviu. 
Veď príčina všetkého nepokoja, utrpenia a hrôz, ktoré kedy 
ľudstvo zažilo, privádza nás k jednému krátkemu slovu - 
hriech. Ak sa tento hriech usídli v duši alebo v jednom člene - 
orgáne ľudského tela, v jedinej osobnosti, môže kvôli našej, 
k hriechu naklonenej prirodzenosti zviesť i celú spoločnosť, 
pretože porodí nepokoje, rabovanie a vraždenie. 

Hnev sa k nám veľakrát približuje ako neskrotený lev a my 
namiesto toho, aby sme ho odohnali alebo víťazili nad ním za 
pomoci zbraní - veľkodušnosťou a pokorou, ako nešťastní 
a nerozumní prijímame toho, ktorý je pre nás záhubou, aby 
v nás prebýval.42 

Závisť môže človeka priviesť k vražde (1 Mjž 4; 5-8) a po-
tom i k zabitiu Božieho Syna (Mt 27, 10). Závisť nás nelieči, 
ale privádza k zlu, aby sme využili šancu, ktorú nám ponú-
ka.43 V kázni na Evanjelium počas sv. Štyridsiatnice arcibis-
kup Gregor učí svojich veriacich, že netreba nerozumne túžiť 
po zázrakoch vyháňania démonov, pretože najprv sa máme 
snažiť o vyhnanie vášní zo svojej duše, a teda i hnevu, aby 
nám Christos nepovedal, že nás, „páchateľov neprávostí ne-
pozná“ (Mt 7, 22-23). „Preto je oveľa užitočnejšie vyháňať 
z duše vášne smilstva, hnevu, nenávisti a namyslenosti, než 
vyháňať démonov“.44 

Hnev podľa učenia Cirkvi nie je nič neprirodzené a nie je 
cudzí ľudskej prirodzenosti. Táto vášeň je výsledkom skaze-
ného orgánu - zmyslu, ktorý bol vložený do ľudskej prirodze-
nosti preto, aby sme ho rozumne využili a vyvarovali sa hrie-
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chu. Kresťan ho má využiť ako zbraň v boji s vášňami a hrieš-
nou náklonnosťou. 

Človek počas pozemského života je veľakrát pokúšaný. 
K tomu, aby mohol odraziť prvú hriešnu myšlienku, je potreb-
ný práve hnev, ktorý však nesmie byť namierený proti veciam 
alebo ľuďom, cez ktorých diabol pôsobí, prejavuje sa, ale 
musí byť namierený priamo proti pôvodcovi zla a hriechu, t.j. 
diablovi. Hľa, čo o tom hovorí Palama: „My, strániac sa neuži-
točných, ba až nepekných pôžitkov a slastí tela, protivíme sa 
mocnostiam a vládcom strašného mraku, hroznej tmy, ktorí 
našepkávajú (a nabádajú) nášmu srdcu hriešne myšlienky 
a hlúpe túžby...“.45 

Nepriateľ pôsobí cez zmysly a pocity a predkladá nám ne-
zákonnosť ako niečo dobré, a tak je to aj v prípade človeka 
pôžitkára. Na to, aby sme mohli zvíťaziť nad nepriateľom mys-
le, máme využiť, ako hovorí svätý Gregor, prirodzenosť citovej 
časti duše a to hnev: „Vášnivé myšlienky a nedobré túžby na-
pádajú každého, kto sa usiluje za pomoci Boha o sebazdo-
konaľovanie, pretože predtým než nastane pokoj v duši 
askétu, musí zvíťaziť nad vášňami, ktoré proti nemu povstali. 
Podobne je aj v prírode, keď po búrke nastane veľké ticho. 
Tak je to aj v mníšskom cvičení: bezvášnivosti predchádza 
veľký boj. Ten, kto ešte len začína tento boj, nemôže sa 
vyhnúť pokušeniam o to viac, že ich démoni predkladajú 
vo veľmi príťažlivých a falošných podobách. Prvou zbraňou, 
ktorú môžeme proti ním použiť, je hnev. 

Hnev „proti mocnostiam a silám temná“ pomáha vyháňať 
z mysle hriešne počiatočné myšlienky vášní. Mních, vyháňa-
júc s hnevom neviditeľných nepriateľov, vyhýba sa priepasti, 
kde mu hrozí duševná smrť, pričom svoju pozornosť chráni 
pred falošnými a klamnými túžbami. Kresťan sa zdokonaľuje, 
zakoreňuje sa v ňom dobrý stav, ktorý vďaka tomuto zápasu 
môže zostať v človeku natrvalo a stane sa vtedy, keď sa bude 
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askéta zdokonaľovať zákonným spôsobom. Keď vypracuje 
v sebe návyk hnevať sa na vášne a pocvičí sa v seba-
zdokonaľovaní, naučí sa vďaka tomuto návyku robiť rozdiel 
medzi dobrom a zlom i napriek tomu, že zlo je veľakrát skryté 
za veľmi pekný obal. Zvlášť užitočné je pamätať na to v čase 
boja s telesnými vášňami, pretože, ako hovorí svätý Gregor 
Palama „panenskosť, čistota duše (vo vzťahu k vášňam) spo-
číva v stave - snahe nepriať si nič z toho, čo je spojené 
so zlom“.46 

Výsledok cvičenia s touto cnosťou a hnevom víťaziť nad 
rôznymi príčinami vášní privoláva Božiu pomoc, pretože bez 
nej je každá námaha zbytočná. Hnev je prirodzená schopnosť 
duše a musíme ho odlišovať od vášne, na ktorú sa zmení táto 
sila bezbožným zneužitím. Učiac svojich veriacich vyhýbať sa 
zlu, svätý arcibiskup solúnsky spomína okrem iných i na túto 
vášeň: „Krivoľaká cesta - to je lož, klamstvo, klebety; nerovná 
cesta - to je hnev, nenávisť, závisť, pomstychtivosť; to všetko 
sa napráva a vymazuje dobrými skutkami a pokáním“.47 Podľa 
jeho mienky, skutkom pokánia by mala predchádzať najprv 
vnútorná námaha - vychovať v sebe nenávisť k hriechu 
a správne využitie hnevu. Hnev, nasmerovaný na ľudí, privá-
dza k veľkému hriechu odsudzovania, nenávisti a k ďalším 
iným prejavom bratovražednej vojny. Škodoradosť, t.j. želanie 
zla a odsudzovanie, priviedla Kaina k vražde svojho brata. 
Hľa, čo o tom hovorí svätý Gregor: „Láska sa zmenila na ne-
návisť kvôli závisti a skončilo sa to vraždou. Preto kvôli úpad-
ku lásky medzi Kainom a Ábelom Boh potrestal Kaina nevy-
liečiteľnou chorobou, ktorá zasiahla oblasť nervov a svalov, 
ktoré sú akýmsi základom súdržnosti a jednoty tela“.48 

Podstata priestupku proti blížnemu spočívala v popudení 
a protivení sa nie „otcovi lži", ale Božiemu obrazu. „Samotný 
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náš um, pokiaľ sa ešte nevzdialil od Boha, vyzýva v nás hnev 
iba proti diablovi a využíva mužnosť duše na boj proti nero-
zumným vášňam - proti mocnostiam temna a duchom zla. Ak 
sa nepridržiava Božích prikázaní, ktoré mu slúžia ako zbraň 
a ktoré dostal od svojho Vládcu, vtedy bojuje proti blížnym, 
hnevá sa na svojich príbuzných a je rozzúrený na tých, ktorí 
nesúhlasia s jeho nerozumnými snahami a hľa, človek sa stá-
va vrahom...“.49 Preto s vášňou hnevu, cez ktorú človek poru-
šuje najdôležitejšie prikázanie, a to lásku k blížnemu, je 
potrebné zápasiť rozumným hnevom, nenávidiac pritom pocit 
ne-priazne, pomstychtivosti, želania zla, ktorý vzniká v duši 
k akémukoľvek človeku, ba dokonca i vtedy, keď sa javí na-
ším nepriateľom alebo slepým nástrojom diabla. Toto svätý 
Gregor nielen hovoril, ale sa aj snažil realizovať vo svojom 
živote. Prebývajúc v tureckom zajatí, vôbec nepocítil silu tejto 
vášne, ba naopak, nakoľko to bolo možné, robil dobre 
inovercom a zároveň zvestoval spasenie, hovoril pravdu 
a nabádal veriť v jediného Boha v Trojici. A to bola jedna 
z príčin, prečo si Turci vážili arcibiskupa Gregora, ktorý sa 
nachádzal v ich zajatí. To znamená, že kresťania-askéti by si 
nemali dávať za cieľ neprestajne sa modliť, i keď predtým žili 
s mníchmi a ve-novali sa tomu, lebo mali na to lepšie 
podmienky. Mali by vyu-žívať čas a pokiaľ je to možné, čo 
najviac sa modliť, ale v prí-pade potreby, aby sa venovali 
blížnym. Takýto spôsob života v duchu a stretávaní sa 
s druhými zvestoval svätý Gregor svo-jim veriacim, ktorí boli 
rozdelení medzi sebou spormi, čo sa zvlášť prejavilo 
v povstaní horlivcov - zelótov. „Takýmto spô-sobom kvôli 
hriechu vzniká medzi ľuďom nepokoj a neporia-dok prináša 
so sebou rôzne druhy zla, usídľuje sa v tých, ktorí nabádajú 
k nepokojom a stávajú sa tak sluhami nepokojného kniežaťa 
zla, ktorý z nich robí zvery a bez zveličovania po-viem, že tí, 
ktorých ovládne, získavajú správanie - morálku démonov“.50 
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V 42. homílii uvádza, že „Boh od nás žiada iba odpustenie 
blížnemu, aby sme sa s ním stretávali a mali ho radi hovoriac: 
„Odpustite a bude vám odpustené, dávajte a bude vám dané 
(Lk 6, 37-38). Či azda ozaj nie je potrebné, aby sme podľa 
svojich možností milosrdne vychádzali im v ústrety a skutkami 
podporili bratov, ktorí trpia núdzu?"51 

Svätý Gregor vysvetľuje v tejto kázni, že od nás sa nežiada 
nemožné a poukazuje na spôsob dosiahnutia takéhoto vzťahu 
k blížnym, pretože i Christos nielenže za nás priniesol vykupi-
teľskú obeť, ale aj životom, skutkami ukázal plnenie prikázaní 
a cestu k spáse. Svätý Gregor Palama veľakrát o tom rozprá-
val kresťanom, o čom svedčí jeho druhá kázeň, ktorú prednie-
sol v čase, keď v Solúni zúrila epidémia. Ľudia nevedeli ovlád-
nuť svoje hriešne vášne a oddali sa krádežiam, rabovaniu, 
vzájomnej zlobe, vraždám a ďalším hriešnym pôžitkom.52 

O tom ďalej hovorí nasledovne: „Hnev, ktorý v nás vznikol 
kvôli tomu, že nám niekto ublížil alebo nás urazil"53, privádza 
nás k nepriateľstvu mysľou i skutkami. Svätý Gregor vraví, že 
pri zápase s touto vášňou, tak ako aj v prípade s ostatnými 
vášňami, kresťan musí robiť nie to, k čomu ho priťahuje 
vášeň, ale pravý opak. Poukazuje pritom na príklad Isusa 
Christa, ktorý neodplácal úder úderom a urážku urážkou. 
„Pretože takýmto spôsobom zbavíš hriechu nielen samého 
seba, ale i toho kto sa na teba hnevá, zlostí “.54 

"Ak môžeš s koreňom vytrhnúť zo seba zlo a do duše usíd-
liť blaženú pokoru, vzdaj slávu Christovi, ktorý je Tvorcom 
a usmerňuje ťa k cnosti, pretože bez Jeho pomoci nemôžeme 
urobiť nič dobré. Ak nemôžeš zo seba vyhnať hnev, poníž 
sám seba vtedy, keď sa nahneváš, čiň pokánie pred Bohom 
a tiež pred tým, komu si urobil zlo, alebo nejako ináč kvôli te-
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be trpel. Kto na počiatku hriechu činí pokánie, ten ho úplne 
nevykoná. Ten, kto sa nesnaží vyliečiť z malých hriechov, cez 
ne upadá do oveľa väčších hriechov (Sir 19, 1)“.55 

Kresťan, ktorý zotrvá v hriechu a neprotiví sa mu, pomaly 
prichádza do stavu pýchy, ktorá je najhoršou vášňou, odvrhu-
je od seba akúkoľvek poslušnosť a dokonca i pokoru Bohu. 
Ináč povedané, takýto človek sa zrieka Christa. 

Svätý Gregor píše: „Hriechy, ktoré sa rodia z pýchy: farizej-
stvo, namyslenosť a vystatovačnosť, treba liečiť cnosťou, kto-
rá je protikladom týchto hriechov, a to pokorou. Pritom nemá-
me zabúdať, že za všetko dobré, čo sme vykonali, máme ďa-
kovať Bohu. Človek, ktorý dostal do daru túto cnosť, sa raduje 
a nepýši sa ňou, pretože si uvedomuje, že mu to bolo dané 
a to viac korí oči svojej mysle, ktoré hľadia na Boha. Dňom 
i nocou sú ako oči otroka pozerajúce na ruky svojho Pána    (Ž 
122, 2) a to zo strachu, aby sa neodklonil od dobra, od svojho 
darcu a ochrancu a nepadol do priepasti zla. Lebo tým 
zvyčajne trpia tí, ktorí sú otrokmi namyslenosti a povrchnosti, 
pretvárky a túžby po sláve“.56 

Predchodcom pýchy je túžba po sláve, ktorá nabáda člove-
ka k tomu, aby opovrhoval blížnymi, ľúbil iba seba a nadmer-
ne zabúdal na Boha a jeho prikázania, pretvaroval sa a bol 
prefíkaný. Predchodcom ctižiadosti je milovanie, obľúbenie 
slávy, ktoré zvlášť často pokúša kresťanov, ako píše svätý 
Gregor, v detských rokoch. Tieto vášne ctižiadosti a túžby 
po sláve nás okrádajú a cez ne prichádzame o naše duchov-
né bohatstvo. 

Palama poukazuje tiež na niekoľko spôsobov, akými sa 
môžeme protiviť týmto vášňam. Je nevyhnutné „kvôli uhase-
niu vášní priviesť dušu k pokore, znenávidieť pýchu, hrdosť, 
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uhasiť hnev, vymazať pomstychtivosť, pozorovať v ume Boha, 
modliť sa a tak sa očisťovať“.57 

Prvým z uvedených spôsobov je pôst, telesný i duševný, 
pretože človek sa skladá z dvoch prirodzenosti - telesnej i du-
ševnej, pričom keď sa korí telo (učí sa pokore), krotí sa i duch, 
duša. Pokora je protikladom sebalásky, hrdosti, ctižiadostivos-
ti a vystatovačnosti. „Avšak existuje aj inakší pocit...., a to 
všetko objímajúci pocit - obraz seba, predstava o sebe, z kto-
rého vznikajú i ďalšie rozkoše, slasti a vášne u tých ľudí, ktorí 
milujú svet a medzi tými neresťami sú i nafúkanosť, 
samoľúbosť, márnivosť a pýcha. Avšak opäť zo zmyselnej 
predstavivosti a namyslenosti vznikajú ďalšie zmiešané 
vášne, akými sú napr. pätolizačstvo, túžba po sláve 
a nadutosť“.58 

Palama hovorí i o tom, že pôst musí byť posilňovaný mod-
litbou, pretože bez Božej pomoci nemôžeme nič dosiahnuť 
a najmä preto, že modlitbou a pôstom, ako povedal Christos, 
sa vyháňajú vášne a démoni (Mk 9, 29). Správna modlitba pri-
vádza k správnym myšlienkam, a to pre kresťana askétu – je 
nevyhnutné, lebo bez správneho úsudku nie je možné viesť 
úspešný zápas s neviditeľným nepriateľom. 

Milovanie slávy, píše svätý Gregor mníške Xénii, býva 
zväčša dvojaké: prvé také, čo „otcovia nazývajú svetskou 
ctižiadosťou. Druhý spôsob milovania slávy sa prejavuje 
u tých, ktorí sa od ostatných líšia cnostným životom, avšak ich 
život je spojený s pýchou a pokrytectvom...“.59 

Mali by sme si všetci uvedomiť, že sme nedôstojní a v živo-
te by sme mali uprednostňovať slávu Božiu pred slávou 
ľudskou podľa slov proroka Dávida: „Nie nám, Hospodine, nie 
nám, lež menu Tvojmu daj slávu, česť“ (Ž 115, 1).60 
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Mníchom radí, aby sa „vzdialili od ľudí, žili osamote vo svo-
jej kélii (mníšskej cele) a spoznávali nemoc svojej svojvôle 
a považovali sa za slabých žiť spolu s inými (ľuďmi)“.61 

Je ešte jeden veľmi jemný odtieň týchto spoločných dušev-
ných vášní, a to konanie dobrých skutkov kvôli dosiahnutiu 
ľudskej slávy. Takíto ľudia sa zbytočne namáhajú, možno že 
robia veľmi veľa kvôli sebazdokonaleniu, avšak nielenže nie 
sú za to odmenení, ale naviac upadajú do ešte väčších hrie-
chov. Viditeľne hľadajú cnosť, dobré skutky, avšak v skutoč-
nosti sa od nich vzdiaľujú. A ďalej Palama dodáva: „Oni priná-
šajú plody, ale aké? Zneuctenie, nestálosť a nepokoj myšlie-
nok a zajatie“.62 Človek, ktorý je poháňaný vnútorným pocitom 
hrdosti a pýchy, sa snaží postaviť seba na najvyššie miesto 
a chce vyhovieť svojim želaniam. 

Pozorný čitateľ si všimne, že s podobným prípadom sa 
stretneme v životopise svätého Gregora Palamu. Hlavne kvôli 
hrdosti a pýche kapitána lode, ktorý svoju nádej vkladal sám 
na seba a nepozeral na hroziace nebezpečenstvo, takže sa 
všetci cestujúci dostali do zajatia. Nepozerajúc na to, že ho 
všetci na lodi prosili, aby sa vrátili späť, lebo sa dostanú do tu-
reckého zajatia, „ukázali mu člny, ktoré pre nás znamenali 
veľké nebezpečenstvo v prípade, že by prestal fúkať vietor, on 
- kapitán sa však chvastal, že v prípade útoku nepriateľov je 
na to pripravený. Keď však severný vietor utíchol, barbari na-
padli našu loď... a my sme sa dostali do zajatia."63 

Treba poukázať na to, že pýcha a namyslenosť urobila 
z kapitána lode „morského vlka“ a on mal najväčšiu vinu 
na tom, že všetci Gréci, a tým aj svätý Gregor, sa dostali 
do tureckého zajatia. Podobne ako kapitánova pýcha zahubila 
nielen jeho, ale všetkých, ktorí mu zverili svoje životy tým, že 
vstúpili na jeho loď, stáva sa to aj s každým človekom, kto-
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rého um sa dostane do zajatia pýchy. Avšak do zajatia tejto 
vášne sa nedostal iba um, ale aj všetky telesné i duševné or-
gány, ktoré pre ňu začínajú pracovať. Taktiež telesné orgány 
sa stávajú tými, ktoré plnia pyšnú vôľu človeka. 

Všetky tieto duševné choroby, na ktoré zvlášť upozorňoval 
veriacich svätý Gregor, sú choroby, ktorými trpia členovia 
Christovho tela. Avšak proti týmto chorobám sú dostupné lie-
ky, ktoré môžu vyliečiť a úplne zahojiť jazvy, ktoré ostali 
po hriechu. Cirkev je tým prameňom, ktorý môže vyliečiť člo-
veka. 

Svätý Gregor hovoril svojim veriacim, že práve v Cirkvi 
„duchovné rady vysekávajú nedobré tŕnie a vytrhávajú hlboké 
korene hriechu, otupujú ostrie zla, dávajú víťazstvo nad diab-
lom, ukazujú správnu cestu. Ten, kto pozorne počúva rady, 
hoci by to bol prostý človek a nepochopil všetko, čo mu bolo 
povedané, ale aj to málo, čo si zapamätá, sa snaží v skutkoch 
dokázať, utečie od zla a ochráni svoju dušu. Pritom otvorí, na-
plní a spasí svoje srdce Božím učením“.64 

Keď svätý Gregor vysvetľuje zmysel duchovného učenia, 
ktoré sa podáva v Cirkvi, varuje nás a hovorí: „Dávajme pozor, 
bratia, aby sme kvôli láske k rozkoši a pýche vo vzťahu k blíž-
nemu nevzdialili sa od lásky nebeského Otca“.65 Tým, že   
Adam odpadol od Boha, zároveň i celé ľudstvo bolo vyhnané 
z raja. Isus Christos učil, že nie je možné, aby neprišli poku-
šenia (Lk 17, 1) a tiež to, že ľudský život je vlastne boj. Tí, 
ktorí v ňom zvíťazia, budú v blaženosti prebývať s Bohom 
a porazení budú prekliati vo večných mukách. Kresťan sa ne-
má diviť tomu, že nás pokúšajú vášne, pretože to je nevyh-
nutné k tomu, aby sa nám vďaka Bohu odkryla cesta k spáse. 
Démoni nenávidia Boha i dobro a hnaní závisťou napádajú 
nás a vzbudzujú hriešnu vášeň v duši i tele. V 12. homílii ho-
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vorí o tom, ako máme odraziť útok tohto nepriateľa a cez 
modlitbu a pôst sa mu protiviť.66 

Boh zvestuje svoje učenie cez Cirkev a cez svätých dáva 
všetko to, čo je nevyhnutné pre spasenie, pretože oni sa stali 
živými nástrojmi, orgánmi Svätého Ducha. Boli pokúšaní, veľa 
toho spoznali a zvíťazili v zápase s hriechom, preto ich slová 
a rady tak veľmi pomáhajú všetkým tým, ktorí boli a sú 
na ceste vedúcej k spaseniu. Podobne ako žalmista Dávid pri-
rovnáva náš svet k veľkému moru, i svätý Gregor hovorí v 13. 
homílii na 5. nedeľu pôstu: „Sú niektoré časti mora, kde sa 
zdržujú veľryby, pretože tam majú dostatok potravy. Preto sa 
stáva, že na lode, ktoré plávajú po týchto miestach, vešajú 
malé zvončeky, aby odohnali svojím zvonením tieto veľké 
zvieratá. I v mori nášho života nachádzajú potravu mnohé  
oveľa nebezpečnejšie „zvieratá", - mám na mysli vášne a ich 
patrónov, zlých démonov. Svätá Cirkev je tou loďou, ktorá plá-
va týmto morom a namiesto zvončekov má duchovných rad-
cov, ktorí svojím svätým učením zaháňajú na útek duchovné 
zvery. Preto i Áronov odev pri slávnostných bohoslužbách mal 
na sebe pripevnené malé a pekné zvončeky, ktoré bolo počuť 
počas obradu. My, však, vidiac v Písmach duchovný význam, 
vieme, že „zvonenie“ znamená to, že zvlášť v tomto pôstnom 
období na nás útočia viditeľné i neviditeľné zvieratá. K viditeľ-
ným patria: labužníctvo, opilstvo a im podobné a ďalšie sú 
ukryté ako posila: túžba po sláve, pýcha, namyslenosť a fari-
zejstvo. Zvon, ktorý odháňa tieto duchovné zvieratá a zároveň 
i ochraňuje ľudí, je pôst“.67 

Svätý Gregor Palama podobne ako starší i novší cirkevní 
otcovia bol postavený Bohom, aby svietil svetu a ukázal cestu 
spásy, pričom dary, ktoré mal, o ktorých mal i zjavenie – vide-
nie duchovného mlieka a vína, s tými napojil smädných. Jeho 
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kázne a listy pre pozorných kresťanov sú vlastne zvuky zvon-
ca, ktoré odháňajú „veľryby“ plávajúce v mori života. 

Zápas s vášňami, v súlade s učením Cirkvi i podľa názoru 
svätého Gregora, má priviesť správne sa cvičiacich v seba-
zdokonaľovaní k čistote srdca alebo k bezvášnivosti, čo je 
vlastne jedno a to isté, a tak priviesť človeka do blaženého 
stavu, ktorý sľubuje Spasiteľ (Mt 5, 8). 

Pre kresťanov, radových veriacich, nehovorí svätý Gregor 
Palama tak podrobne o dokonalosti, ako to vysvetľuje v lis-
toch k mníchom. A to je jasné. Pretože ten, kto sa topí v hrie-
choch, nemôže prijať všetko. Preto vo svojich kázňach pouka-
zuje hlavne na začiatok kresťanského života, varuje pred hrie-
chom a nabáda žiť po kresťansky. 


