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POKÁNIE 

 

Učenie o pokání nám svätý Gregor Palama zanechal vo svojich homíliách 

a listoch, v ktorých poukazoval na to, že človek má usmerňovať svoju pozornosť 

na pokánie počas celého svojho života. Vzhľadom k tomu, že ako ľudia sme slabí aj 

napriek tomu, že sme kresťania, často hrešíme, preto sa treba denne zastavovať 

v konaní zla. V jednej zo svojich homílií vyzýva hriešnikov k viere, „pretože obdobie 

života sa pre nás javí obdobím pokánia a tiež preto, že Boh nechce smrť hriešnika, ako hovorí 

Sväté Písmo, ale chce, aby sa obrátil a bol živý. Preto smrť nenasledovala ihneď za 

prestúpením našich prarodičov v raji. A tak aj my, keď zhrešíme, nezomierame okamžite 

(telesne), pretože máme nádej na obrátenie“.1  

V kázni, ktorú svätý Gregor povedal na sviatok Bohozjavenia, konštatuje: 

„Pokánie sa javí ako začiatok, stred a koniec kresťanského spôsobu života. Preto sa pokánie 

vyžaduje a má byť pred svätým krstom, vo svätom krste i po svätom krste“.2 Podľa slov 

kráľa Šalamúna, „všetko má svoj čas“3; aj obyvatelia Ninive, ktorých Jonáš upozornil, 

mali iba tri dni na to, aby oľutovali a zmenili predchádzajúci životný štýl. My na to 

máme vymedzený čas až do konca života a v Cirkvi až do konca sveta. Keďže 

nevieme, kedy táto chvíľa príde, máme činiť pokánie okamžite po vykonaní hriechu. 

Milosrdný Boh odpustil hriechy lotrovi, ktorý bol ukrižovaný po pravej strane 

Spasiteľa, lebo prejavil bez vypočítavosti a zo srdca patričnú ľútosť nad svojím 

životom a to v najvyšší čas „päť minút pred dvanástou“. 

V 29. homílii hovorí: „Božia zhovievavosť ťa vedie k pokániu a ty dávaj pozor, aby si 

vďaka svojej tvrdošijnosti a necitlivosti... a zatvrdilého srdca nezožal pre seba hnev v deň 

strašného súdu.“4 Spoznať vlastný hriech je najťažšie zo všetkého, a preto Isus Christos 

hovorí o brvne vo vlastnom oku, ktoré človek kvôli prílišnej sebaláske nevidí, hoci ho 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 225. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы, Tom 3, s. 189. 
3 Kaz 3, 1. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 45. 
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evidentne spozorujú naši blížni. „Pokánie hriešnika sa začína uvedomením si hriechu 

a obrátením sa k Bohu...“.1 

V tomto stave sa niekedy objavuje aj ťaživý pocit zúfalstva, ktorý môže 

kohokoľvek priviesť k podobnému činu, aký spáchal Judáš, t.j. samovražde, ak ho 

neodoženieme nádejou na Božie milosrdenstvo . „Po Lámechovi2 obyvatelia Ninive - celé 

mesto, nespočetné množstvo obyvateľov prijalo od Jonáša vyrieknutie Božieho odsúdenia 

a nevrhli sa do zlej priepasti zúfalstva, nepoložili na svoje srdce kameň necitlivosti, ale medzi 

sebou hovorili: Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od svojho hnevu 

a nezahynieme3 a oni sa odvrátili od svojej cesty“.4 

Ďalším dôležitým pocitom, ktorý sa pri pokání objavuje, je skrúšenosť. Ako sa 

k takému pocitu môžeme dopracovať, poukazuje svätý Gregor slovami: „Trojaká 

zdržanlivosť - vo sne (spánku), v jedle a v telesnom pokoji privádza srdce k skrúšenosti. Duša 

cez skrúšenosť srdca oslobodzuje sa od hriešnych pocitov a od ich horkosti a miesto nich 

prijme duchovnú radosť“.5 Preto správny pôst napomáha skrúšenosti a tiež tomu, že sa 

v srdci čosi pohne6, a to je vlastne akási odmena za telesné obmedzovanie, ktorá je 

zavŕšená pokojným pocitom sladkosti. 

Palama poukazuje na to, že niet slávnejšieho víťazstva, než je víťazstvo nad 

sebou samým. Najlepší príklad víťazstva nad svojimi vášňami a ich ovládnutia 

vidíme v pokání proroka Dávida, ktorý dosiahol jedno zo svojich najslávnejších 

víťaz-stiev práve vďaka svojej veľkej ľútosti za vykonaný hriech. 

„Zvestovateľom smútku sa javil Dávid ako živý príklad, zvestujúci spasiteľné dielo 

kvôli Bohu a horkej skrúšenosti. Lebo hriech, ktorým zhrešil, zanechal nám v žalmoch a ukázal 

Bohu, aký veľký je jeho smútok i pokánie, a tiež akú veľkú milosť dostal od Boha...., 

nespravodlivosťou nazýva skutkom vykonaný hriech, ktorý Dávid v plnosti premohol a kvôli 

                                                 
1 Добротолюбие, cit. dielo, s. 259. 
2 1Mjž 4, 24. 
3 Jon 3, 9. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 43. 
5 Добротолюбие, cit. dielo, s. 273-274. 
6 V ruštine sa to nazýva termínom умиление. 
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ktorému skrúšene plakal“.1 „Pokánie spočíva v tom, aby sme znenávideli hriech a obľúbili si 

cnosť, stránili sa zla a robili dobro. Ešte predtým však musíme sami odsúdiť svoje hriechy 

a oľutovať ich a potom sa vrhnúť so skrúšeným srdcom do hĺbky Jeho milosrdenstva, 

považujúc sa za nehodných nazývať sa Božími synmi podobne tomu, ako márnotratný syn, 

činiac pokánie, vravel: „Nie som viac hoden menovať sa tvojím synom, prijmi ma ako jedného 

z nádenníkov“2.3 Na tomto príklade vlastne ukazuje, že niet hriechu, ktorý by Boh 

svojim milosrdenstvom nemohol odpustiť. 

Plač je teda ďalším prejavom vnútorného stavu ľudskej duše. „Preto takýto plač 

je blízky len veriacim a vzniká u každého zo strachu a pociťovania múk a tiež pri dosahovaní 

blaženosti. Tento plač sa zväčšuje úmerne tomu, ako sa zväčšuje strach, pretože sa človek 

sústreďuje na konanie dobra a vzďaľuje sa zároveň od zlých a hriešnych starostí. Dokonalým 

ľuďom slúži plač ako prostriedok na dosiahnutie ešte väčšej dokonalosti a sú tu takí ľudia, 

ktorí sa zriekli všetkého a svoj život prežívajú so samým sebou ako pustovníci a s jediným 

Bohom. Pretože um, keď sa pozdvihne nad všetko zmyslové, hmotné a povznesie sa nad 

prílivom pozemských starostí a pohliadne na svojho vnútorného človeka, vidí, že kvôli 

pozemskému blúdeniu stratil svoj obraz (tvár), preto sa ponáhľa umyť plačom“.4 

Slzy kresťanského pokánia sú slzami bohatstva síl, ktoré veľakrát tým, že 

padneme do hriechu, premrháme na realizovanie hriešnych túžob. A keďže 

premrháme bohatstvo duchovných darov, stávame sa duchovne chudobnými 

a v takomto duchovnom stave si želáme, aby nami opovrhovali ako služobníkmi 

hriechu. Preto nás svätý Gregor nabáda: „Aj my, bratia, príďme, padnime, pokloňme sa 

a plačme pred Bohom ako samotný Dávid, keď sa obrátil k Bohu, ktorý nás stvoril a ktorý nás 

nabáda k pokániu, onomu spasiteľnému utrpeniu, plaču. Pretože ten človek, ktorý to nečiní, 

nepočúva Toho, ktorý nás nabáda a nebude zarátaný do počtu spasených a nedosiahne 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 45. 
2 Lk 15, 19. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 193-194. 
4 АРСЕНИЙ, Е., cit. dielo, s. 11. 
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v Evanjeliu spomenuté blahoslavenstvá, ktoré Boh prisľúbil k potešeniu: „Blahoslavení 

plačúci, lebo budú potešení“ 1.2 

Slzy zmäkčujú dušu, ktorá je zatvrdnutá vďaka hriechom a zároveň ju očisťujú 

a osvecujú, osvetľujú. „Chudoba, ktorá vyplýva zo skromnej zdržanlivosti tela, t.j. smädu, 

hladu, bdenia, akéhokoľvek obmedzovania sa a umŕtvovania tela a ešte prísneho chránenia 

zmyslov, je príčinou toho, že sa rodí nielen plač, ale aj slzy. Tak ako necitlivosť, krutosť 

a hrubosť srdca sa rodia zvyčajne z prejedania sa a z toho, že vo všetkom vychádzame telu 

v ústrety...“.3 

Kresťanskej duši nie sú cudzie skutočné horké slzy od srdca kvôli hriechom, 

ktorými zarmucujeme nebeského Otca. Preto treba plakať teraz, pokiaľ ešte máme 

čas, pretože vo večnosti, na onom svete, už to budú iba slzy zúfalstva kvôli 

nesprávne využitému času pozemského života. Večné utrpenie4 a večný plač 

v priepasti zúfalstva nebudú milosrdným Bohom vypočuté. Iba Boh je jedinou našou 

útechou, a preto je nazvaný vo Svätom Písme Utešiteľom5 . Ďalším dôležitým 

úkonom, ktorý má kajúcnik urobiť, je vlastné odsúdenie samého seba a vyznanie 

svojich hriechov pred Bohom, a to bezprostredne po vykonaní hriechu alebo neskôr 

pri svätej spovedi. 

„Dobrý príklad sebaodsúdenia nám ukázal colník, ktorý sa pozdvihol zo stavu 

hriešnosti, bol ponižovaný farizejom a sám pohŕdajúc sebou, odsudzoval sa, neprotirečil 

farizejovi, ale spolu s ním vystupoval proti sebe. Tak aj ty, keď zanecháš hriešny návyk, 

nebudeš protirečiť ponižujúcim a pohŕdajúcim tebou, no spolu s nimi sa odsúdiš ako skutočne 

hodný toho a cestou skrúšenej modlitby prídeš k jedinej Božej milosti“.6 Evanjeliový colník 

sa nepovažoval za hodného neba ani po-zemského chrámu, čo vidno aj z jeho 

držania tela pri modlitbe. 

                                                 
1 Mt 5, 4. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 46. 
3 Добротолюбие, cit. dielo, s. 273. 
4 Lk 16, 24. 
5 2Kor 1,3; Jn 14, 16. 
6 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 28-29. 
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Prorok Dávid, ktorý spáchal dva ťažké hriechy – cudzoložstvo a úmyselnú 

vraždu, hovorí: „Vtedy som Ti vyznal svoj hriech... A Ty si odpustil bezbožnosť môjho 

srdca“1 . „Zmiluj sa nado mnou, Bože. Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj 

je stále predo mnou.“2 „Po spoznaní svojich hriechov nasleduje sebaodsúdenie a za ním 

smútok z vlastných hriechov, ktorý apoštol Pavel nazval „smútkom kvôli Bohu“. A zo smútku 

kvôli Bohu sa rodí úprimná spoveď hriešnika a rovnako sa rodí modlitba so sľubom strániť sa 

v budúcnosti hriechov. To je vlastné pokánie“.3 

Svätý Gregor Palama poukazuje na Jána Krstiteľa, ktorý nielen nabádal, ale aj 

vyžadoval plody hodné pokánia a týmto plodom je podľa neho „predovšetkým 

spoveď“.4 Preto aj radí, ak niekto zhreší, „nech sa očistí cez spoveď slzami, pôstom 

a podobnými cvičeniami“.5 Viera prináša úžitok tomu, kto sa očisťuje cestou spovede.6 

V spovedi vidí akúsi nevyhnutnosť, ktorú ustanovil Boh a tu je vlastne cesta 

k duchovnej dokonalosti, pričom je to cesta zápasu s vášňami. V jednej zo svojich 

homílií hovorí o tom, ako roľník obrába zem kvôli tomu, aby zo zeme vytrhal korene 

buriny a neužitočných rastlín, aby ju tak dobre pripravil na prijatie nasadených 

semien. Podobne je to i pri spovedi človeka, pri duchovnom obrábaní srdca, kedy sa 

vykopávajú a vytrhávajú z neho všetky tajné vášne. Spoveď pripravuje ľudskú dušu 

k prijatiu svätých semien, ktoré prinášajú úrodu pri obrábaní cností. 

„Takým spôsobom vyznanie svojich hriechov sa javí počiatkom okrášlenia duše a je to 

isté, akoby sme povedali: Pokánie a príprava sú príznakom toho, že človek prijal do seba 

spasiteľné semeno Božieho slova, ktoré môže spasiť - zachrániť naše duše“.7 

Týmto svätý Gregor nabáda svoje stádo k očisteniu mysle, tela a svedomia. 

Zároveň poukazuje na príklad majstrov, ktorí pozlacujú svoje medené výrobky kvôli 

tomu, aby mali pekný vzhľad. Oni „spočiatku v procese očisťovania zoškrabujú z medi 

                                                 
1 Ž 32, 5. 
2 Ž 51, 3-5. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 37. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 194. 
5 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 246. 
6 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 55. 
7 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 157. 
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všetku špinu. A o čo viac my, ktorí sa chceme pozlátiť, ale inakším spôsobom, lepšie povedané 

zbožštiť sa, musíme sa taktiež očistiť od všetkej nečistoty tela i ducha. Pretože nielen 

zovňajšok má byť čistý, aby žiaril, ako sa to robí s pozlátenou meďou, ale aj celý vnútorný 

človek“1, aj on sa má očistiť. Iba takýmto spôsobom môžeme dôjsť k obnoveniu v sebe 

prvotného, bezhriešneho človeka. 

Svätý Gregor hovorí o tom, že „duchovný otec v tajomstve spovedi vytrháva z duše 

tŕnie a bodliač hriechov, ktoré sme každý z nás kŕmili v sebe počas nášho života vášňou 

a láskou k pôžitkárstvu“.2 

Ďalšia dôležitá cnosť, ktorá zohráva významnú úlohu pri pokání, je pokora, bez 

ktorej nie je možný duchovný rast. „Pokora je voz, na ktorom sa môžeme dostať k Bohu 

podobne ako prorok Eliáš“.3 Pokora na inom mieste je prirovnávaná k oblakom 4, ktoré 

pozdvihnú spravodlivých k Bohu.5 

„Pokora spojená s pokáním sa podobá oblaku, pretože tieto dve cnosti sú prameňom sĺz, 

ktoré vytekajú z očí a oddeľujú dôstojných od nedôstojných a k Bohu pozdvihujú bez 

akýchkoľvek zásluh človeka, ktorého môžu ospravedlniť cez jeho dobrú snahu“.6 

Evanjeliový Lazár7, ktorý bez reptania nesie pokojne svoj kríž, je pre nás 

dobrým príkladom. „Preto každý, kto je bohatý, si môže pripomenúť toto podobenstvo, 

považujúc seba za onoho boháča a tak vzbudiť v sebe pokánie. Preto je i boháč v Evanjeliu 

uvedený bez mena, lebo toto podobenstvo platí pre všetkých boháčov. Avšak nie každý 

chudobný sa môže považovať za Lazára, hoci by možno aj toľko trpel. Božiu vôľu treba znášať 

s pokorou. Preto je chudobný nazvaný svojím menom“.8 

„Po tom, ako snímeme zo seba toto zašpinené pokrývadlo, t.j. hriechy, pretože duša sa 

už nebude nesústredene rozptyľovať rozličnými spôsobmi, nerušene vchádzame do pravej 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 160. 
2 Tamže, s. 158. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 28. 
4 1Sol 4, 17. 
5 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 27. 
6 Tamže, s. 28-29. 
7 Lk 16, 19-31. 
8 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 185-186. 
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svojej izby, podľa prikázania1, modliť sa potajomky Otcovi, ktorý je prítomný všade a ktorý 

všetko vidí, dokonca i tam, kde nedovidí ani ľudské oko - do srdca, a On nám daruje podľa 

našej sily dar Jeho milosti - pokoj myšlienok, za pomoci ktorých dosiahneme pokoru. Pokora 

rodí a ochraňuje každú cnosť, ktorá nepozostáva z rečí a z vonkajšieho vidu, t.j. z tvárenia sa 

navonok, pretože tak si ju môžu ľahko privlastniť tí, čo po nej veľmi túžia. Cnosť je 

svedectvom dobrotivého Ducha Božieho, ktoré stavia samotný Duch, ktorý sa obnovuje vnútri 

nás2. 3 

Opakom pokory je pýcha a namyslenosť, ktorú sa v nás snaží vzbudiť 

pokušiteľ, aby sme neokúsili z plodov vlastnej námahy. „Duchovné knieža, nabádajúce 

na zlo, môže nás hneď spočiatku napadnúť. Silný je však rovnakým spôsobom i v polovici 

cesty bezpečnosťou a nedbanlivosťou napadnúť tých, ktorí už vybudovali steny domu cnosti, 

avšak aj toho, kto si postavil samotnú strechu dobrých skutkov..., aj jeho môže zvrhnúť cez 

pýchu a nerozumnosť“.4 

Preto svätý Gregor tvrdí , že ak pokánie skutočne vychádza zo srdca, 

presvedčuje tých, čo po ňom túžia, „aby sa už neoddávali hriechom a nestretávali sa 

s hynúcimi a nevrhali sa už viac nenásytne do nevďačných pôžitkov, ale aby opovr-hovali 

terajšími vecami a držali sa budúcich. Majú pritom viesť zápas s vášňami, usilovať sa robiť 

dobré skutky, vo všetkom byť zdržanliví, bdelí v modlitbách k Bohu, neprijímať nespravodlivý 

zisk, byť milostiví k tým, čo nás urážajú, byť milosrdní k prosiacim, k tým, čo potrebujú 

pomoc. Majú byť pripravení pomôcť čímkoľvek - slovami, skutkami, peniazmi, z duše 

poslúžiť všetkým, aby ľudomilnosťou mohli nájsť ľudomilnosť a v láske k blížnemu pocítiť 

lásku k Bohu“.5 

 

                                                 
1 Mt 6, 6. 
2 Ž 51, 12. 
3 АРСЕНИЙ, Е., cit. dielo, s. 12-13. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 21-22. 
5 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 38. 


