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ZÁVER 
 

Zopakujeme v krátkosti základné tézy asketického učenia sv. 
Gregora Palamu. 

V pozadí každého utrpenia vo svete stojí hriech a vášeň, preto 
povinnosťou každého veriaceho i celej spoločnosti je zápasiť s nimi. 
Aby boj proti hriechu bol úspešný, treba vedieť, ako pôsobia vášne 
na ľudskú dušu. Základom všetkého zla je podľa sv. Gregora 
prílišná láska k peniazom (rus. srebroľubije): "Prvé zlé dieťa, 
porodené žela-ním, je túžba niečo vlastniť".1 Vďaka tomu sa rodí 
utláčanie, ľaho-stajnosť k blížnym a túžba panovať nad nimi, túžba 
po rozkoši a po ľudskej sláve a obdive.2 Z vášne prílišnej lásky k 
peniazom prame-ní prílišná starostlivosť o brucho (žalúdok), ktoré 
následne na to, podľa zákona postupnosti, je aj príčinou opilstva a 
smilstva. Prílišná láska k peniazom je vášeň, ktorá je vo svojej 
podstate nebezpečná, lebo vďaka nej môžu trpieť bohatí, ale aj 
chudobní. Najstrašnejší stav duše je vtedy, keď zabúda na Boha. 
Hlavnou príčinou vyššie spomenutého zabúdania je hnev a pýcha. 

 V duchovnom živote človeka je zápas s vášňami to 
najdôležitejšie. Liečenie duše je oveľa vážnejšie ako dokonca 
získavanie duchovných darov. "Oveľa užitočnejšie," vraví sv. 
Gregor, "je vyháňať z duše vášeň smilstva, hnevu, nenávisti a 
namyslenosti, než vyháňať démonov".3 

 Vyliečenie duše - to je nielen vykorenenie vášní, ale aj 
nasadenie im protikladných cností (dobrých skutkov), napr. 
zdržanlivosť namiesto prílišnej starostlivosti o brucho (žalúdok), 
pokory namiesto pýchy, skromnosti namiesto hnevu. Arcibiskup 
zdôrazňuje, že "každý z nás sa má cvičiť v každej cnosti (dobrom 
skutku)"4, nevynechá-vať žiadnu cnosť, ale touto činnosťou - 

                                                 
1 Dobrotoľubije, tom 5, s. 265. 
2 Besedy, tom 3, s. 27. 
3 Besedy, tom 1, s. 126. 
4 Besedy, tom 2, s. 184. 
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"obrábaním (rus. vozdelani-jem) cností skrášľovať dušu"5. Sv. 
Gregor napomína, že hrdinský duchovný čin (podvih) získavania 
cností je výsledkom ani nie tak vlastného úsilia askétu, ako Božej 
pomoci, blahodate, "ktorá v nás vytvára - buduje cnosť"6. Preto je 
základnou cnosťou pokora, kto-rú sv. Gregor nazýva "vozom, ktorý 
vyváža k Bohu"7. 

Na ceste duchovného napredovania má zakladné miesto modlit-
ba. Neprestajnú modlitbu považuje sv. Gregor za univerzálny liek 
pre vyliečenie ktorejkoľvek vášne a je nezameniteľná pri pestovaní 
každej cnosti. Všetkých - nielen mníchov, ale aj laikov, nabáda 
arcibiskup k tomu, aby sa cvičili v neprestajnej modlitbe: "Vidíte 
teraz, bratia moji, že povinnosťou všetkých kresťanov, každej 
vekovej skupiny, je vždy sa modliť: Hospodi Isuse Christe, pomiluj 
mja"8. Vo svojich kázňach sv. Gregor často hovorí o podstate 
modlitby a o tom, že je to rozhovor s Bohom, o jej sile, ako odháňa 
počiatočné zlé vnuknutia pokušiteľa, o jej plodoch, akými sú: 
duchovný pokoj, potešenie, triezvosť, spomienka na smrť, smútok 
za Bohom a plač, ktorý dáva radosť. 

 Od správnej modlitby je neoddeliteľný pôst. "Pôst," hovorí sv. 
Gregor, "akoby komunikoval s modlitbou, ktorá následne na to 
komunikuje s Bohom"9. Pôst sa delí na telesný a duchovný a 
zdržanlivosť je nutná nielen v jedení a pití, ale aj v rôznych 
vonkajších prejavoch (rus. vpečatlenij). 

 Predsa však pôst a modlitba nie sú samoúčelné. Sv. Gregor vo 
svojom učení zdôrazňuje, že cenné sú len vtedy, keď nás približujú 
k Bohu. "Ani pôst, ani spievanie žalmov, ani modlitba sami o sebe 
nás nemôžu spasiť. Spasiť nás môže ich vykonávanie pred zrakom 
Božím, pretože ako slnko zohrieva to, čo osvieti, tak aj "Božie oči", 
ktoré nás pozorujú, nás zároveň aj posväcujú. Toto všetko sa deje 

                                                 
5 Dobrotoľubije, tom 5, s. 276. 
6 Besedy, tom 2, s. 78. 
7 Besedy, tom 2, s. 28. 
8 Dobrotoľubije, tom 5, s. 478. 
9 Besedy, tom 1, s. 122. 
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pred "tvárou Boha", keď um nepretržite na Neho hľadí a vďaka tomu 
sa aj koná pôst, spievanie žalmov a modlitby"10. 

 Chápanie hesychie - zvláštnej neustálej modlitby umu, pri ktorej 
je možné vidieť a obdivovať Boha - tvorí špecifikum asketického 
učenia sv. Gregora Palamu. Arcibiskup učí, že um sa pozdvihuje 
k Bohu troma spôsobmi: cez obdivovanie krásy stvoreného sveta 
a prírody, ktoré je zrkadlovým odrazom Božej dokonalosti, cez pozo-
rovanie samého seba a napokon tiež cez Božiu blahodať, ktorú do-
stávame vo Sv. Prijímaní. Prostriedok je jeden - neustála Isusova 
modlitba, kvôli ktorej je nevyhnutné predovšetkým zriecť sa 
všetkých svetských starostí. Ako pomocnú metódu radí arcibiskup 
privádzať um do srdca a zjednotiť dýchanie s modlitbou. 

 Základom každého asketického činu podľa sv. Gregora má byť 
pokánie. "Pokánie má byť počiatkom, prostriedkom i koncom kres-
ťanského života". Skutočné pokánie "spočíva v tom, aby sme 
znená-videli hriech a obľúbili si cnosť, vzdialili sa od zla a konali 
dobro"11. 

 Takáto bola potrava, ktorou sýtil arcibiskup Gregor Palama svoje 
duchovné stádo. Vďaka omrvinkám tohto učenia môžu sa sýtiť aj 
hladní a smädní, ktorí chcú zachrániť svoje duše. 

 

 

                                                 
10 Tamže, s. 93. 
11 Besedy, tom 3, s. 193-194. 


