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HESYCHAZMUS 

 

Slovo hesychazmus pochádza z gréckeho slova „ησιχία – isichia“, ktoré môžeme 

preložiť ako ticho, mlčanie, neprestajné modlenie, činnosť umu. Úsilie hesychastov 

bolo nasmerované k poznaniu Boha, ktoré dosahovali cestou neprestajného 

rozjímania o Bohu. 

„Niet lepšieho a väčšieho želania, ako sa v mysli vždy nachádzať pred tvárou Boha 

a neprestajne s ním rozprávať – rozprávať s Bohom, bez ktorého nikdy žiaden človek nemôže 

byť šťastný ani v tomto, ani v druhom živote“.1 

Toto blažené videnie Boha tvárou v tvár, videnie Jeho slávy už tu na tomto 

svete, to je vlastne hlavný cieľ hesychazmu. Cieľ, ako vidíme, je veľmi vysoký, avšak 

dosiahnuteľný, na čo neprestajne poukazuje svätý Gregor Palama, pričom poukazuje 

nám na svedectvá zo Svätého Písma. Proroci Mojžiš a Eliáš ešte v Starom Zákone sa 

stali hodnými vidieť Božiu slávu2. Prvý mučeník arcidiakon Štefan mal podobné 

videnie na konci svojho života3. „Tohto Božieho žiarenia a videnia bol účastný aj Adam až 

do prestúpenia ... a na hore Tábor vyvoleným z počtu učeníkov opäť a ešte v oveľa silnejšom 

stupni oblečeným do tejto Božej energie, v ktorej sme niekedy boli. Jasne nám ukázalo Slovo 

Božie, akými my, veriaci v Neho a v ňom získajúci dokonalosť, budeme v budúcom veku“.4 

Cestu k dosiahnutiu takéhoto stavu nám ukázal sám Isus Christos 

v blahoslavenstve: „Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“5 Preto svätý 

Gregor hovorí: „Hoci telesnými očami Ho vidieť nemôžeme, no za podmienok zdržanlivého 

života môžeme Ho neprestajne pozorovať očami mysle. Avšak nielen pozorovať, ale aj získať 

odtiaľ veľké plody, pretože samotné rozmýšľanie o Bohu sa javí odstránením každého hriechu. 

                                                 
1 Добротолюбие, cit. dielo, s. 482. 
2 2Mjž 34, 29; 1Kráľ 19, 12. 
3 Sk 7, 55. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 173. 
5 Mt 5, 8. 
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Takéto pozorovanie (Boha) sa javí tvorivým začiatkom každej cnosti, ktorá robí čistotu 

a bezvášnivosť a je darcom večného života a kráľovstva, ktoré nemá konca“.1  

My nevidíme Boha preto, že naše srdce je preplnené vášňami, hriechmi 

a svetskými starosťami, ktoré nám prekážajú pocítiť a uvidieť Jeho veľkosť 

v stvorenej prírode, ktorá sa javí akoby zrkadlom zobrazujúcim nebeský svet. 

Samotná Bohorodička „(Svojimi) skutkami nám ukázala, že pozorovanie - myslenie na 

Boha, skutočne prichádza k ľuďom ... cestou očistenia umu a prijatia Božej milosti“.2 

Toto spojenie s Bohom sa nazýva mysleným, alebo duchovným, a je založené 

na neprestajnom rozjímaní o Bohu. Ako môže človek neprestajne rozmýšľať o Bohu? 

Čo sa javí objektom jeho pozorovania? Veď Boh je vo svojej podstate nepoznateľný. 

Vysvetľujúc túto otázku svätý Gregor poukazuje na tri spôsoby prejavu Božích 

energií, ktoré sú dostupné nášmu pozorovaniu: Viditeľný svet, Boží obraz 

v samotnom človeku a Božia milosť podávaná nám v tajomstve svätého Prijímania. 

Viditeľný svet pozorujeme našimi zmyslami. Jednako tieto zmyslové poznatky 

sa akoby „spracovávajú“ v ume, a tak sa vlastne môžu povzniesť k duchovnému 

pozorovaniu okolitého sveta. Na to poukazuje svätý Gregor v svojej tretej homílii, 

kde vysvetľuje podobenstvo o márnotratnom synovi a hovorí: „Celý tento zmyslový 

(materiálny) svet sa javí akoby zrkadlom toho, čo sa nachádza nad svetom, aby cez duchovné 

pozorovanie tohto sveta ako po nejakom zázračnom rebríku dostihli onen vyšší svet“.3 No nie 

vždy je schopné zmyslové poznanie pozdvihnúť sa k duchovnému pozorovaniu. 

Napomínajúc nám o tom svätý Gregor poukazuje na to, že dokonalí askéti chránili 

svoje zmysly od všetkého pozemského, aby ich nič neodvliekalo od plnej 

sústredenosti svojej pozornosti k Bohu. „Nie je možné stať sa skutočne blízkymi Bohu, ak 

v procese sebaočistenia nezostaneme mimo samých seba, zanechajúc pri zmysloch všetko to, čo 

sa zmyslami prijíma (t.j. aby to, čo sa prijíma prostredníctvom zmyslov, ako napr. videné, 

počuté, zanechávajúce chuťové poznanie atď.)... nešlo by ďalej povrchne a neslúžilo 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 236. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 135-136. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 33. 
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materiálom na rozmýšľanie, pamätanie a prežívanie, a tým odvádzalo dušu od jej hlavnej 

činnosti, ktorá spočíva v plnej sústredenosti na Boha a neprestajnej modlitbe, v nerušenom 

pozorovaní Boha“.1 

Ako máme chápať druhú možnosť poznávania Boha, t.j. pozorovania Božieho 

obrazu vo vnútri samého seba? To je vlastne podľa myšlienok svätého Gregora 

zvláštna sústredenosť umu vo „vnútornej komôrke“ duše, zvláštne osvietenie milosťou 

Božou a videnie svojho vnútorného stavu. „Keď svoj um odvedieš od všetkého (úsudku) 

rozmýšľania, hoci by aj bolo dobré, a celý ho zozbieraš do samého seba dosahujúc to cestou 

sústredenej pozornosti a neprestajnej modlitby, vtedy takýmto spôsobom vojdeš aj ty 

do božského pokoja a dočkáš sa siedmeho požehnania, prebývajúc v sebapozorovaní a cez 

sebapozorovanie sa v budúcnosti povznesieme k pozorovaniu Boha. Lebo hovoria, že 

vychádzanie (výsledok) modlitby spočíva v povznesení sa duše k Bohu. To je jedna z príčin 

daného požehnania siedmemu dňu, ktorý i Mojžiš zjavne podľa zákona ustanovil sviatkovať. 

Nerobenie sa vzťahuje k telesnému úžitku, no pre dušu je však vhodná (aktívna) činnosť“.2 

A nakoniec tretia možnosť poznania Boha sa nám odkrýva v tajomstve svätého 

Prijímania, kde samotný Spasiteľ „zjednocuje sa..., spája s každým veriacim cez sv. 

prijímanie Jeho svätého Tela ... V takom prípade nie je možné, aby On duchovne neožiaril 

tých, ktorí sa dôstojne zúčastňujú na blaženom zjednotení Jeho Tela vnútri nás, vylieva svetlo 

na duše, ako kedysi na telá apoštolov na hore Tábor ... No dnes, zjednotiac sa s nami 

a prebývajúc vnútri nás, ono posväcuje našu dušu zvnútra“.3 

Povedané inými slovami, to je vlastne, ožiarenie, ktorého sa stali hodnými 

vybraní z apoštolov, vnútorne je možné prijímajúcim Telo a Krv Isusa Christa. 

Apoštoli toto ožiarenie (energiu) videli telesnými a duchovnými očami, no vnútorne 

osvietenie po Svätom Prijímaní vidia iba ľudia duchovne dokonalí - svätí. Tohto 

vnútorného osvietenia sa stali hodnými niektorí z dokonalých hesychastov. 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 116-117. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 180. 
3 МЕЙЕНДОРФ, И.: Введение в святоотеческое богословие. Нью-Йорк 1985, s. 342. 
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Tak, podľa učenia svätého Gregora, troma cestami môže askéta prichádzať 

k poznaniu Boha - duchovným obdivovaním viditeľného sveta, samopozorovaním 

a videním Božej milosti vo svätom Prijímaní. Avšak, pozerajúc z hľadiska asketiky, 

z hľadiska ako viesť duchovné úsilie o sebazdokonalenie, je to jedna cesta. Nezáleží 

na tom, čo je predmetom nášho pozorovania – príroda, duša alebo milosť Božia 

vo svätom Prijímaní, avšak v každom prípade neustále rozmýšľanie o Bohu je možné 

len vtedy, keď askéta získava návyk v cnosti, ktorú svätý Gregor nazýva 

„mlčanlivosťou umu“ (odkiaľ pochádza i samotné slovo hesychia - t. j. mlčanie). 

V čom spočíva samotná podstata tejto cnosti? Svätý Gregor vysvetľuje, že 

mlčanlivosť - to je „poriadok a vytrvalosť umu, zabudnutie na pozemské veci, uvedenie 

do vyšších tajomstiev, nasmerovanie myšlienok k lepšiemu. Je to skutočná činnosť, cesta 

k pravému pozorovaniu (rozjímaniu o Bohu) alebo videniu Boha ..., pozorovanie (rozmýšľanie 

o Bohu) sa javí plodom zdravej duše, bude akoby nejakým cieľom a Božím obrazom, pretože 

cestou pozorovania sa človek stáva podobným Bohu, dosahujúc to cestou vnútornej disciplíny 

založenej na mlčanlivosti“.1 

Z učenia svätého Gregora vyplýva, že podstata hesychazmu spočíva 

v oslobodení sa od svetských starostí, v zomretí svetu a z celej duše oddaniu sa Bohu. 

Dosahuje sa to osamotením, chránením čistoty srdca, triezvosťou umu a sústredenou 

pozornosťou k samému sebe, pokáním, pamätaním na Boha a na smrť a tiež 

neprestajnou modlitbou. Preto svätý Gregor radí mníchom vyhýbať sa bývaniu 

v spoločných obydliach a vzdiaľovať sa od sveta a neprestajne pamätať na ohnivé 

jazero, do ktorého budú uvrhnutí hriešnici2.3 

Príkladom chvályhodného vzdialenia sa zo sveta, na čo poukazovali hesychasti 

vo svätej Tradícii, slúžila samotná Najsvätejšia Bohorodička, ktorá si „vyberá 

mlčanlivý a odlúčený spôsob života od všetkých,"4 ktorá sa duchovne i telesne 

zdokonaľovala v najposvätenejšej časti chrámu, ohradenej a skrytej záclonami od 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 123-129. 
2 Zj 20, 15. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 197. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 97. 
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zraku ľudí. Do Svätyne Svätých „Panna Mária vstúpila ako trojročná a tu sa 

zdokonaľovala kvôli nám. Preto aj dnes sviatkujeme, obdivujúc Jej všeobecný zápas 

zdržanlivosti, ktorý nikto neprekoná“.1 

Slová Evanjelia, ktoré sa zvyčajne čítajú na sviatky zasvätené sv. Bohorodičke: 

„Mária si vyvolila dobrý podiel a ten jej nebude odňatý“2 - privádza tiež svätý Gregor 

napomínajúc, že základom hesychazmu je tiež bezstarostnosť: „A každý z nás, bratia, 

vyhýbajúc sa veľmi veľkým starostiam, ktoré nás priťahujú k zemi ... prejavuje starosť o svoj 

život, aby bol spasený“.3 

Úplná bezstarostnosť hesychastu, to je vlastne odloženie všetkých pozemských 

myšlienok a neprestajné slúženie pred Bohom, t.j. duševný rozhovor s Ním. Aké 

veľké je toto slúženie a ako veľmi približuje k Bohu, na to poukazuje svätý Gregor 

opäť na príklade Bohorodičky: „Zvestovanie Archanjela a viera Najsvätejšej Panny sa 

stali príčinou prebývania v nej Boha, prebývania prevyšujúceho všetky slová, neobyčajného, 

prevyšujúceho akékoľvek slová a nesúhlas na skúsenosť vášnivej žiadosti, pretože niečo také 

bolo úplne odstránené od Najsvätejšej Panny jej modlitbou a duchovnou radosťou“.4 

Preto práve modlitba, ktorá sa tvorí neprestajne a správne, t.j. v súlade 

so zákonmi duchovného cvičenia, tvorí podľa učenia svätého Gregora koreň 

a samotnú najdôležitejšiu činnosť v hesychii. Príkladom je samotný Isus Christos. 

V homílií prednesenej na sviatok Premenenia Isusa Christa na hore Tábor svätý 

Gregor hovorí, že Christos v čase modlitby zažiaril, „a nevýslovne odkryl vybraným 

z učeníkov ono nevysloviteľné svetlo..., aby ukázal, že modlitba sa javí darkyňou tohto 

blaženého videnia a aby sme poznali, že cez priblíženie sa k Bohu, ktoré sa dosahuje cnostným 

životom a cez zjednotenie sa s Ním nášho umu, prebieha a zjavuje sa spomínané Osvietenie, 

ktoré sa dáva vidieť všetkým tým, ktorí cestou konania dobrých skutkov zo srdca a čistou 

modlitbou neprestajne sa povznášajú k Bohu“.5 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 90. 
2 Lk 10, 42. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 180. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 79. 
5 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 88. 
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V živote svätého Gregora nachádzame prekrásne slová o správnej modlitbe „v 

ume", o tom ako povznáša človeka k Bohu: „Táto modlitba v ume je svetlo, osvetľujúc 

dušu človeka a jeho srdce rozpaľuje ohňom lásky k Bohu. Ona je reťazou, ktorá zjednocuje 

Boha s človekom a človeka s Bohom. Ó, ničím neporovnateľná milosť umnej modlitby! 

Modlitba stavia človeka do stavu neprestajného spolurozprávača s Bohom. Ó, námaha (práca), 

skutočne podivuhodná a veľkolepá“.1 

Čo je podľa učenia hesychastov umná modlitba? Ako sa k nej dopracovať? 

Odpovedajúc na túto otázku, svätý Gregor vysvetľuje najhlavnejší bod tohto učenia 

o spojení umu so srdcom. Podľa jeho slov, naša duša je obdarená mnohými silami 

a telo používa ako náradie - nástroj. „Aký orgán užíva k svojej činnosti jej sila, ktorú my 

nazývame umom? - pýta sa svätý Gregor a odpovedá: „Všetci sa zhodujú v tom, že um sa 

nachádza vnútri nás, - avšak rozchádzajú sa iba v tom, akým vnútorným orgánom ako 

náradím sa on prejavuje - v činnosti. Lebo jedni hovoria, že jeho sídlo je v mozgu, akoby 

v nejakej akropole pevnosti, a iní zase, že vo vnútri srdca“.2  

U svätého Gregora Palamy sa srdce javí centrom duchovného života človeka 

a tiež 3orgánom umu, prostredníctvom ktorého srdce vládne nad telom a javí sa tak 

prameňom a ochrancom myšlienkovej činnosti, t.j. pokladnicou našich myšlienok. Je 

užitočné držať um vnútri tela, lebo i apoštol Pavel hovorí, že naše telo je chrámom 

v nás žijúceho Svätého Ducha4, lebo telo nie je zlo, ako tvrdia heretici.  

„My považujeme za zlo prebývať umu v telesnom mudrovaní, avšak prebývanie v tele 

nepovažujeme za zlo, pretože telo nie je zlo“.5 Svoje učenie o prebývaní umu v srdci svätý 

Gregor potvrdzuje slovami Isusa Christa: „Nepoškvrňuje človeka to, čo vchádza do úst, 

ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka ... Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky.“ 

Svätý Gregor pre lepšie pochopenie svojich myšlienok privádza slová ctihodného 

Makaria Veľkého o tom, že Božia milosť, keď naplní všetky časti srdca, vládne nad 

                                                 
1 Добротолюбие, cit. dielo, s. 481. 
2 Tamže, s. 292. 
3 Mt 15; 11, 19. 
4 1Kor 3, 16; 6, 19. 
5 Добротолюбие, cit. dielo, s. 290. 
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všetkými údmi a myšlienkami, lebo tam, v srdci, je um a všetky duševné myšlienky. 

Palama preto považuje za potrebné triezvo dávať pozor na našu myšlienkovú silu 

a naprávať ju, zozbierať vonku rozosiaty zmyslami um a privádzať ho do vnútra - 

do srdca, ktoré je ochrannou baštou myšlienok. A bez tohto nie je možné získať 

duchovné poznanie. 

„Lebo um, - hovorí svätý Bazil Veľký, - ktorý sa nerozsieva po vonkajších veciach, 

navracia sa k sebe, zo seba vystupuje k Bohu cestou, ktorou nezablúdi. Lebo tomuto 

pohybovaniu sa umu, ako hovorí onen nezblúdilý pozorovateľ duchovných vecí svätý Dionýz, 

nie je možné vpadnúť do akéhokoľvek poblúdenia“.1 

Hriech, podľa učenia hesychastov, sa vyháňa z duše človeka podľa miery toho, 

ako sa v jeho srdci „usídľuje um", ktorý svätý Gregor nazýva biskupom a dozorcom 

a považuje ho za základ zákonov duše a tela. „Zmyslom prikazujeme, čo a v akej miere 

môžu prijímať - a táto činnosť duchovného zákona sa nazýva zdržanlivosťou; želateľnú časť 

duše nalaďujeme najlepším poriadkom, ktorý sa nazýva láska; mysliteľnú časť vylepšujeme 

odohnaním všetkého, čo prekáža umu povznášať sa k Bohu - a túto čiastku duchovného 

zákona nazývame triezvosťou“.2 

Zozbieranie umu v samom sebe - to je veľká veda, ktorá odkrýva cestu 

k spaseniu. Hesychastov, ktorí sa cvičia v tomto zbieraní, svätý Gregor nazýva 

„mužmi s námahou ťažiacimi zlato", a táto metóda je pre nás ťažko zrozumiteľná 

a nedos-tupná kvôli tomu, že jej cieľ je veľmi vysoko.3 

Najlepším prostriedkom na pochopenie tejto duchovnej múdrosti je vlastná 

duchovná skúsenosť. „Začiatočníci z tohto nič nedosiahnu bez veľkej námahy ... Lebo 

takýmto veciam neučí slovo, ale poriadna práca (umu) a z práce sa rodí skú-senosť, ktorá 

prináša užitočné plody ...“.4 Tieto slová svätého Gregora sú veľmi užitočné pre tých, 

ktorí sa chcú naučiť umnej modlitbe. Jeho rady sa vo svojej podstate dotýkajú dvoch 

                                                 
1 Добротолюбие, cit. dielo, s. 294. 
2 Tamže, s. 291. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 129-130. 
4 Добротолюбие, cit. dielo, s. 295-296. 
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momentov: 1.) akými slovami je lepšie sa modliť kvôli privyknutiu k neprestajnej 

modlitbe; 2.) aké pomocné metódy sa odporúčajú k sústredeniu pozornosti. 

Tu treba zdôrazniť, že hesychazmus vo svojej podstate je neoddeliteľne spojený 

s modlitbou Isusovou: „Pane, lsusu Christe, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym“. 

Do tejto krátkej modlitby vkladali hesychasti všetku svoju pozornosť, um i srdce. 

Dobrým príkladom pre hesychastov poslúžila modlitba mýtnika: „Bože, milostivý buď 

mne hriešnemu", na čo poukazuje i svätý Gregor v jednej zo svojich kázní: „Lebo nič iné 

nepridával a nevymýšľal mýtnik, vnímal len seba a Boha, opakujúc znovu a znovu iba túto 

krátku modlitbu, ktorá sa javí najužitočnejším druhom modlitby“.1 

Pomocné metódy, ktoré odporúča svätý Gregor, aby sa človek ľahšie naučil 

neprestajnej modlitbe, sa dotýkajú spôsobu dýchania a určitého držania tela. Prečo 

sú potrebné takéto rady? Aký má význam to, aké zaujmeme postavenie pri modlení, 

alebo ako máme pri tom dýchať? Ako uvidíme, má to veľký význam. Človek - to je 

psychofyzická jednota, určitý vzťah – spojenie medzi dušou a telom. To je jeden 

zo základných bodov učenia hesychastov. To znamená, že každý pohyb duše vyzýva 

patričnú reakciu tela a tiež naopak. Preto, ak sa naučíme spájať modlitbu s dýchaním, 

takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť neprestajnú modlitbu, lebo dýchať človek 

nikdy neprestáva. 

Svätý Gregor o tomto spojení dýchania s modlitbou hovorí: „Je ti známe, že naše 

dýchanie... je prirodzená cesta k srdcu. Tak zozbierajúc svoj um k sebe, priveď ho na cestu 

dýchania, ktorou vzduch prúdi do srdca a spolu s týmto vdychovaným kyslíkom prinúť ho 

zísť do srdca a zostať tam ... Musíš však vedieť, že ak tvoj um sa upevní v srdci, nesmie ostať 

mlčiacim, ale musí neprestajne tvoriť modlitbu: „Hospodi, Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj 

mja“ – a nikdy neumĺknuť.2 

Nie je jedno, aké je pri modlitbe postavenie tela. K lepšiemu sústredeniu svätý 

Gregor odporúča prikloniť hlavu k hrudi a oči upriamiť na jedno miesto, aby 

neblúdili, keď koncentrujeme um do srdca. „Ako pri obrátení očí vonku cez videnie 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 28. 
2 МЕЙЕНДОРФ, И.: Введение в святоотеческое богословие, cit. dielo, s. 334. 
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predmetov (vecí) sa um rozsieva po týchto veciach, tak pri navrátení očí do vnútra, táto ich 

reakcia – prirodzene taktiež do vnútra srdca povlečie um toho, kto sa usiluje dať mu opačný 

pohyb, zvonka, zozbierajúc ho do vnútra“.1 Pre túto pomocnú metódu, t.j. upriamenie očí 

na hruď, Varlaám posmešne nazýva hesychastov „pozeračmi na bruchá - pupky“. 

Svätý Gregor privádza príklad toho, že upriamenie očí na jedno miesto má svoj 

základ i vo Svätom Písme. „A to vám hovorím nielen o začiatočníkoch; aj medzi 

dokonalými boli takí, ktorí využívali takéto metódy v čase modlenia, a boli Bohom vyslyšaní 

a to nielen po narodení Christa, ale už pred Jeho príchodom k nám. Lebo i Eliáš najdokonalejší 

vo videní Boha, sklonil sa na zem a svoju tvár medzi kolená2 obrátil sa k Bohu a ukončil 

dlhoročné sucho“.3 

Taktiež dobrým príkladom pre hesychastov poslúžil evanjelový mýtnik, ktorý, 

stojac v zadnej časti chrámu, „neopovážil sa ani pozrieť na nebo a tým viac ... pozdvihnúť 

oči k Bohu nebies“ ..., a zvesiac hlavu ako odsúdený, nazýval seba hriešnikom a s vierou 

domáhal sa milosti...“4 

Svätý Gregor si myslí, že tí, ktorí vystupujú proti týmto pomocným spôsobom, 

sú nakazení farizejskou chorobou, a preto nechcú „pozerať na svoje srdce - očisťovať ho, 

a nestotožňujú sa s tradíciou svätých otcov, pokúšajú sa sami od seba poúčať všetkých ako 

noví učitelia, ktorí nepripúšťajú pokorné postavenia, aké zaujal v čase modlenia 

ospravedlnený mýtnik5 napodobňujú mýtnika podľa zovňajšku tí, ktorí si všímajú seba v čase 

modlitby“.6 

Práve tak nepriatelia hesychazmu nemohli pochopiť učenie hesychastov 

o dýchaní, nemohli pochopiť, že to je iba pomocný spôsob k dosiahnutiu sústredenia 

pozornosti. Preto obviňovali hesychastov z toho, že vraj podľa ich učenia Božia 

milosť sa usadzuje do človeka cez nos.7 Odrážajúc lživé klebety, svätý Gregor 

                                                 
1 Добротолюбие, cit. dielo, s. 296. 
2 1Kráľ 18, 42. 
3 Добротолюбие, cit. dielo, s. 297. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 27. 
5 Lk 18, 13. 
6 Добротолюбие, cit. dielo, s. 298. 
7 Tamže, s. 290. 
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nazýval protivníkov hesychazmu „žvaniacimi ponižovateľmi“ učenia, ktorí nič 

nepochopili, a preto nemôžu priniesť nijaký úžitok tým, čo ich počúvajú.1 

Najlepšou zárukou pravosti tohto učenia je svätý život hesychastov a najmä 

sám arcibiskup Gregor Palama, ktorý priniesol Cirkvi bohaté plody svojej duchovnej 

činnosti. 

 

 

                                                 
1 Добротолюбие, cit. dielo, s. 229. 


