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MODLITBA 

 

Modlitba je základom kresťanského cnostného života. „Neprestajne sa 

modlite!“1, - tieto slová apoštola Pavla boli adresované zvlášť kresťanom žijúcim 

v Tessalonikách, a práve k členom Cirkvi toho istého mesta sa obracia i sv. Gregor 

Palama o 13 storočí neskoršie, kde bol ustanovený na biskupskú katedru. Svätý 

Gregor sám pocítil sladké plody modlitby, a preto vo svojich kázňach ako pravý 

pastier, sa stará o svoju pastvu a ustavične ju nabáda k horlivosti a úsiliu privlastniť 

si tento Boží dar modlitby. 

Svojím poučením svätý Gregor oslovuje i mníšky, ktoré nabáda „k poslušnosti 

a vzájomnej službe a vyzýva ich k zachovaniu vzájomného pokoja, sústredenosti, modlitbe, 

skrúšenosti duše, prebývaniu v žalmoch, spevoch a duchovných piesňach"2, čím dokážu 

splniť svoje pravidlá. No svätý Gregor neoslovuje iba mníchov, ale snaží sa 

presvedčiť svoju pastvu o tom, že neprestajná modlitba ma byť niečím normálnym 

pre všetkých členov Christovej Cirkvi, to jest nielen mníchov, ale i radových 

kresťanov. „Vidíte teda, bratia moji“, – píše sa v živote svätého Gregora, - „že potrebou 

všetkých kresťanov od najmenšieho po najväčšieho je vždy sa v ume modliť: „Hospodi Isuse 

Christe pomiluj mja - Pane Isuse Christe, zmiluj sa nad mnou“, tak, aby ich um aj srdce 

privykli a vždy vyslovovali tieto posvätné slová“.3 

Toto hlboké presvedčenie svätého Gregora o sile modlitby a možnosti pre 

každého nadobudnúť tento dar vychádzalo z toho, že ešte v detstve videl podobný 

príklad, ako jeden človek, žijúci vo svete a obkolesený rôznymi starosťami, sa bez 

prestania modlil. Zo života svätého Gregora Palamy sa dozvedáme, že jeho otec 

Konštantín žil na kráľovskom dvore a neustále bol zaťažený vybavovaním rôznych 

štátnych záležitostí. Okrem toho mal i veľký majetok, ženu, deti, veľa sluhov 

a pritom všetkom mohol vždy vo svojej duši prebývať v živom spoločenstve 

                                                 
1 1Tes 5, 17. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 18. 
3 Добротолюбие, cit. dielo, s. 478. 
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s Bohom. Počas sústavnej vnútornej modlitby veľakrát zabúdal na svoje povinnosti 

a stávalo sa aj to, že kvôli tomu sa i niekoľko raz vypytoval cisára na jedno a to isté. 

Preto veľmoži žijúci na kráľovskom dvore proti nemu často vystupovali. No cisár 

znal pravú príčinu, obhajoval ho a hovoril: „Konštantín má teraz svoje myšlienky, ktoré 

mu niekedy nedovoľujú sústrediť svoju pozornosť k našim problémom“.1 

Vo svojich kázňach svätý Gregor uvádza myšlienku, že „ustavičná modlitba je 

prirodzenou cnosťou človeka a môžeme ju tvoriť vďaka svojej duchovno-telesnej 

prirodzenosti. Preto je modlitba takou istou činnosťou duše ako aj normálne úkony, ktoré sú 

vlastné nášmu telu. Preto Boh tak usporiadal našu prirodzenosť, že pri tele, ktoré sa 

nepohybuje, ale môže sa pohybovať a premiestňovať, robiť všetko, čo je pre neho potrebné, 

duch mohol byť zamestnaný iným. Aby sme teda telom činili to, čo je jemu vlastné a dušou 

pozerali k Bohu, hľadali u Neho nebeské dobroty. Preto nás aj nabáda nestarať sa dušou (z 

celej duše), pretože to je vlastné pohanom. „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho 

spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané“2 ukazujúc tak, že pozornosť tvojej duše bude 

upriamená k Bohu, od toho neutrpíš žiadnu škodu ohľadne telesných potrieb“.3 

Aby nezanechal u svojich poslucháčov žiadnu klamnú myšlienku, ktorá by ich 

odvádzala od cvičenia sa v neprestajnej modlitbe, ale naopak, aby im táto myšlienka 

o neprestajnej modlitbe hlboko ostala v ume i srdci aj napriek každodenným 

starostiam, svätý Gregor Palama to názorne vysvetľuje na príklade jazdca a koňa. 

Um človeka a jeho plné ovládanie porovnáva s jazdcom, ktorý drží uzdu koňa. 

„Pokiaľ jazdec drží uzdu vo svojich rukách, môže usmerňovať koňa a túto možnosť riadenia 

nestráca, hoci ide pešo alebo sedí na voze, či dokonca v sedle. Rovnako je to aj v usmerňovaní 

umu. Um sa nemusí v celej svojej plnosti oddať starostiam o pozemské veci, ale má byť 

účastný na vyššej činnosti, vďaka ktorej sa môže priblížiť k Bohu. To druhé je však oveľa 

ťažšie než prvé“.4 

                                                 
1 Добротолюбие, cit. dielo, s. 479. 
2 Mt 6, 33. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 16. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 133. 
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Slovo ťažšie neznamená nemožné, a preto je všetko to založené na návyku 

a na usilovnosti modliaceho sa. „Náš vonkajší človek nech plní svoju telesnú prácu 

a vnútorný nech sa celý zasvätí na slúženie Bohu a nikdy nech neopúšťa túto duchovnú 

činnosť modlitby v ume“.1 „Zo začiatku to pre nás bude ťažké, no keď si zvykneme vtedy, - 

píše sa v živote sv. Gregora, - sami na sebe spoznáme, že to nie je nemožné a ťažké, ale 

naopak, dosiahnuteľné a ľahké“.2 

Mnohí kresťania chápu modlitbu len ako prosbu k Bohu a preto ju používajú 

len v krajnom prípade, keď sú vo veľkej núdzi a keď cítia potrebu vyprosiť si niečo 

od Boha. Svätý Gregor napomína, že v modlitbe máme nielen prosiť, ale máme 

vedieť i dobrorečiť Bohu. „Modlitba to je nielen prosba, ale aj dobrorečenie; tak jeden 

modliaci sa prichádza do chrámu Božieho, oslavuje a dobrorečí za všetko, čo od Neho prijal, ale 

iný si vyprosuje to, čo ešte nedostal a čoho sa mu nedostáva zvlášť v daný moment a na to sa 

vzťahuje i prosba za odpustenie hriechov“.3 

V učení svätého Gregora sa stretávame s modlitbou, ktorú delí na vnútornú 

a vonkajšiu. Vonkajšia sa koná prevažne v chráme a pozostáva z modlitieb a piesní, 

ktoré sa zvyčajne modlíme v chráme a vnútorná sa koná ľuďmi na ľubovoľnom 

mieste a kedykoľvek, pretože to je modlitba „vo vnútornej komôrke“ ľudského srdca. 

Táto vnútorná modlitba sa javí ako hlavná sila, ktorá napomáha vonkajšej. Vonkajšia 

modlitba je úspešná len za predpokladu, že sa modlíme i vnútorne. „Hľa, ako je 

potrebné chápať učenie Isusa Christa o skrytej modlitbe4. Modlitba konaná osamote, u seba 

v dome alebo na lôžku, nabáda k modlitbe, ktorá sa koná v chráme; podobne ako aj modlitba, 

vykonávaná v ume - v duchu povzbudzuje k ústnej modlitbe. Pretože prichádzajúci 

do chrámu, hoci v tom čase sa chce pomodliť, no predtým však ani doma, ani na ceste, ani 

v žiadnom spoločenstve neprejavoval záujem o modlenie, nebude skutočne modliacim sa ani 

vtedy, keď sa bude nachádzať v Božom chráme“.5 

                                                 
1 Добротолюбие, cit. dielo, s. 480. 
2 Tamže, s. 480. 
3Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 23. 
4 Mt 6, 6. 
5 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 77. 
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Zvláštny význam svätý Gregor pripisuje modlitbe, konanej v chráme. Cirkev, 

podľa jeho slov, je duchovná nemocnica, miesto, kde sa liečia hriešne návyky a duše 

sa vysádzajú cnosťami, podobne ako sa pusté miesta vysádzajú stromami. „Namiesto 

nevhodných piesní teraz spievame svätý žalm; namiesto nedôstojných spevov a tancov teraz 

pre spásu užitočný smútok a slzy; namiesto zbytočných potuliek a blúdenia všetci spoločne 

zamierili do svätej Christovej Cirkvi“.1 

Svätý Gregor spomína už vtedy rozšírenú a všetkým dobre známu obyčaj 

privolávať veriacich do chrámu zvonmi a hovorí, že tento zvon musí všetkým 

pripomínať o tie duchovné dary, ktoré sa ponúkajú v čase modlitby v chráme. „Preto 

každé ráno ešte pred všetkými prácami vábi nás k sebe Božia Cirkev zvonmi, pretože 

každodenné spoločenstvo s Bohom cestou modlitby a spievania žalmov uspokojuje všetky 

búrlivé nárazy a usmerňuje ich na dobrú cestu, zdržuje telesné vášne, otupuje našu vôľu 

naklonenú k zisku, zmýva hrdosť a ovláda hnev, vyhladzuje pomstychtivosť a rôzne spory 

i zlomyseľnosť, vyjavujúc spomedzi nich všetky cnosti, ktoré dobrý zákon a šťastie prinášajú 

mestám i domom, dušiam i telám, žijúcim v manželstve aj prijavším mníšstvo“.2 

Chrám má ešte jednu vážnu prednosť. V ňom dostávajú kresťania nevyhnutný 

návyk k správnej modlitbe. K tomuto návyku možno prísť dvoma spôsobmi: 

poučením pastiera a tiež na príklade ľudí skúsených v duchovnom živote, ktorí už 

nadobudli tento Boží dar modlitby. V kázní, ktorá pripadla na Tomášovu nedeľu, 

svätý Gregor vyzýva pokiaľ možno k častejším návštevám chrámov a k osvojeniu si 

príkladu ako sa modliť od bohabojných ľudí, ktorých je možné spoznať na prvý 

pohľad podľa ich mlčanlivosti a sústredenosti na modlitbe. Svätý Gregor radí dať sa 

viest' iným duchovným otcom, prichádzať k nemu do cely, kedy je to len možné, 

a rozprávať s ním o Božích veciach, v pokore sa dať poučovať a s modlitbou si 

privolávať pomoc. Keď takto budeme o tom premýšľať a podľa toho aj postupovať, 

príde k nám Christos, daruje vnútorný pokoj a upevní našu vieru.3 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 72. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 71. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 186. 
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Svätý Gregor neraz radí svojim verným, ako sa naučiť, aby prospievali 

v modlitbe. Veľmi užitočná je jeho rada s modlitbou začínať každú prácu a počas 

celého dňa sa usilovať privádzať um k pamätaniu na Boha. „Často cez deň prichádzaj 

do Božej svätyne a svojím umom pozoruj samého seba a pripomínaj si Pánove miesta, ktorý 

hovorí: „Dom môj bude sa volať domom modlitby“1. Až keď vyjdeš z neho, začínaj svoju 

prácu“.2 

Svätý Gregor často uvádza vo svojich homíliách, prednesených v chráme, 

príklady zo Svätého Písma, aby poukázal na to, aká ma byť modlitba, ktorá sa páči 

Bohu. Keď chce poukázať na fakt, že nevyhnutným základom správnej modlitby je 

plná sústredenosť, uvádza ako príklad prorokov Eliáša i Elizea. Títo bohabojní muži 

vyjadrovali svoju vnútornú potrebu v čistej modlitbe, a preto sa aj vzďaľovali od 

ľudských príbytkov, pretože „ľudia, ktorí odišli do samoty, môžu oveľa lepšie sústrediť 

svoj um a v plnosti ho nasmerovať k Bohu. A kvôli tomu sa vzdialili aj od samotných 

najbližších“.3 

Ešte na jeden príklad vrúcnych modlitieb poukazuje arcibiskup Gregor, a to 

na bohabojných rodičov Bohorodičky, ktorí si svojimi modlitbami vyprosili zbavenie 

od neplodnosti: „A hľa, bohabojný Joachim sa vzďaľuje do púšte a tu sa postí a modlí sa 

k Bohu za to, aby sa stal otcom. A neochabol v modlitbe ani sa nevzdialil stadiaľ, kým sa 

nesplnili jeho modlitby“.4 

Pri poučovaní verných arcibiskup Gregor napomína, že výsledok jeho 

mravných besied sa má prejaviť v ich cnostnom živote. „Kto vedie užitočné besedy 

a počúva duchovné učenie a snaží sa realizovať to, čo v sebe skutočne skrýva, ten zdo-

konaľuje svoje cnosti (dobré vlastnosti), páči sa Bohu, je užitočný pre iných ľudí a dobrý 

k samému sebe“.5 Starajúc sa o to, aby žiadna ovečka z jeho stáda nezahynula, obracia 

sa k tým, čo nepochopili jeho slová v chráme, aby k nemu osob-ne prišli porozprávať 

                                                 
1 Mt 21, 13. 
2 АРСЕНИЙ, Е., cit. dielo, s. 27. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 50. 
4 Tamže, s. 16. 
5 Tamže, s. 75. 
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sa o tom, čomu nerozumeli na kázni. „To z lásky k vám teraz hovorím ja, ktorý som bol 

podľa Božieho plánu ustanovený byť vašim učiteľom. Ak niekto nechápe zmysel toho 

všetkého, čomu učím v chráme, nech sa sám príde spýtať a dostane oveľa obšírnejšie 

vysvetlenie.“1 

Svätý Gregor zvlášť nabáda zotrvať na modlitbe, pretože modlitba podľa neho 

je vencom – vrcholom všetkých cností. Táto cnosť nás vyvyšuje k Bohu. „Spoločenstvo 

cez Bohu podobné cnosti, o ktoré usiluje pilný horlivec, robí ho spôsobilým k prijatiu jednoty 

s Bohom, avšak k tomu zjednoteniu nedochádza. Len vrúcna modlitba pôsobí posväcujúco 

a ona priťahuje človeka k Bohu a zjednocuje ho s Ním“.2 

Veriaci svojou modlitbou môžu pomôcť svojmu pastierovi v jeho neľahkej 

práci. „Preukážte spoluprácu tomuto slovu a urobte ho naším, spoločným. A to nielen tým, 

že napínate svoju pozornosť a sluch, ale i vašou modlitbou preukážte mi skutočnú pomoc“.3 

Svätý Gregor veľakrát poukazuje na prednosti modlitby a tiež na dary, ktoré z nej 

plynú. Avšak k tomu, aby sme sa stali dôstojnými týchto bláh – darov, je nevyhnutné 

naučiť sa správne modliť, pretože Boh neprijíma každú modlitbu, na čo poukazuje 

i kráľ Dávid: „Nech je hriechom jeho modlitba“4. Preto arcibiskup Gregor vo svojich 

duchovných besedách udeľuje mnoho pozornosti tomu, ako a s akými pocitmi máme 

pristupovať k modlitbe. Najdôležitejšia je viera a skrúšené srdce. „Viera a skrúšenosť 

za pomoci odvrátenia sa od zla robia modlitbu, v ktorej prosíme za odpustenie hriechov, 

správnou, tá dostihuje svoj cieľ, avšak zúfalosť a necitlivosť robia modlitbu prázdnou“.5 Hľa, 

prečo prijal Pán pokornú modlitbu evanjeliového colníka, pretože spoločníkmi jeho 

modlitby boli viera a sebaodsúdenie. „Tak vojdúc do chrámu a modliac sa za odpustenie 

svojich hriechov, priviedol so sebou k Bohu prekrásnych sprostredkovateľov: vieru, ktorá 

nezahanbuje, odsúdenie samého seba, ktoré oslobodzuje od Božieho odsúdenia, skrúšenosť 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 56-57. 
2 Добротолюбие, cit. dielo, s. 300. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 87. 
4 Žalm 109, 7. 
5 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 24. 



 

 
- 98 - 

srdca, ktorá neponižuje a k Bohu vyvyšujúcu pokoru. Modlitbu pekne sprevádzala 

i trpezlivosť“.1 

Z toho vyplýva, že najdôležitejšie v modlitbe je správna náklonnosť srdca, 

„viera činná cez lásku“2, viera pozdvihujúca um k Bohu a láska ochraňujúca pred 

rôznymi druhmi zla. Svätý Gregor zvlášť nabáda chrániť sa nevhodných prejavov, 

najmä nenávisti k blížnemu. „Ó, bratia, veľmi vás prosím, odpúšťajte priateľ priateľovi, ak 

vás niekto urazil, podobne ako aj Christos odpustil nám, aby sme nielen v chrámoch Božích, 

ale aj v domoch a na uliciach prebývajúc ticho, jednomyseľne a jedinými ústami oslavovali 

nášho Otca, ktorý je na nebi“.3 

Naša modlitba má sa Bohu vyslovovať s vďakyvzdaním a nemôže byť spojená 

s nepriateľstvom, zvlášť s odsudzovaním blížnych. Modlitba nemôže obsahovať 

vďakyvzdanie i odsudzovanie, na čo poukazuje svätý Gregor v podobenstve 

modliaceho sa farizeja. Jeho modlitbu nazýva „oblečením lži do podoby modlitby“.4 

Modlitba farizeja nám môže poslúžiť ako príklad neprítomnosti viery a lásky 

v besede s Bohom. „Farizej sa modlil v sebe, lebo sa nepovzniesol k Bohu“,5 preto duchom 

zostal na zemi a všetku svoju pozornosť obracia na odsudzovanie blížnych. Ak sa 

človek modli správne, jeho modlitba prináša duchovné plody. Vďaka sústredenej 

modlitbe plnej viery v Boha sa v duši rodí cez Božiu milosť zvláštny pokoj. „Nie je 

možné, aby stojaci vo svätom Božom chráme, sústreďujúci svoj um a pozdvihujúci ho k Bohu, 

vnikajúci do obsahu posvätných spevov, ktorý ich pozorne vníma od začiatku až do konca, 

neobrátil by k sebe Boha vďaka predmetu svojich myšlienok o Bohu a o Božích slovách. 

Po takomto rozjímaní vzniká v srdci teplo6, ktoré odháňa hlúpe myšlienky ako muchy a vnáša 

do duše duchovný pokoj a útechu, pričom sa srdce posväcuje... A to je práve to, čomu nás učil 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 27. 
2 Gal 5, 6. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 81. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 25-26. 
5 Tamže, s. 24. 
6 Ž 39, 4. 
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jeden zo svätých Otcov, hovoriac: Najviac sa staraj o to, aby tvoja vnútorná činnosť bola milá 

Bohu a iba vtedy zvíťazíš nad vonkajšími vášňami“.1 

Účinok modlitby sa prejavuje v prerode duše a vyslobodení sa zo zajatia vášní. 

„Z množstva iných cností každá očisťuje a ozdobuje dušu alebo telo, lepšie povedané, jednu 

akúsi určitú časť duše, alebo tela. Tak modlitba a poznanie okrášľujú a očisťujú um, pokora 

krotí hnev, panenská nepoškvrnenosť hasí telesné túžby.“2 

Vo svojich kázňach svätý Gregor veľakrát napomína, akým veľkým darom je 

vlastne modlitba. „Modlitba je trvalé spoločenstvo s Bohom, ktoré je základom a potvrdením 

všetkých bláh; je odvrátením a oslobodením od všetkých zlých momentov v živote. Modlitba 

uzdravila malomocných a vrátila slepým zrak, ochránila ľudí pred šelmami a tiež ochránila 

živých v ohni; kriesi mŕtvych a víťazí nad viditeľnými a neviditeľnými nepriateľmi a tým, 

ktorí sa z celej duše modlia, prináša zázračné trofeje. Tých, však, ktorí opovrhujú modlitbou 

a nechcú sa modliť, premáhajú nezhody“.3 Tieto slová sú varovaním pre tých, ktorí 

zanedbávajú modlitbu. 

Najväčšie nebezpečenstvo spočíva v odlúčení sa od Cirkvi. Pretože vtedy 

„človek, žijúc podľa svojho rozumu, nenavštevuje Boží chrám a nevníma učenie Cirkvi“ 

a myslí si, „že on sám vidí, čo treba robiť a pritom nevzďaľovať sa od dobra. A vtedy sa 

v ňom zakorení myšlienka úplne sa oddeliť od Cirkvi. To značí, dostať sa pod nadvládu 

diabla, ktorý, keď niekoho odlúči od svätých bohoslužieb a počúvania Bohom vyvolených 

učiteľov, tým ho vlastne vzďaľuje aj od Božej ochrany a oddáva ho zlým skutkom“.4 Takýto 

človek, podobne ako márnotratný syn z podobenstva5, začína pociťovať duchovný 

hlad, no ničím ho nemôže zmierniť. Je ešte dobre, ak človek vstúpi do seba a znovu 

sa vráti do Cirkvi. Najhoršie, čo sa môže stať, je úplné duchovné umŕtvenie. „Sú aj 

takí, ktorí kvôli dlhodobému duchovnému hladovaniu strácajú i samotné želanie nasýtiť sa; 

preto sa vo svoj neprospech stávajú necitlivými, a hoci by aj bol poruke učiteľ, oni nemajú 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 213. 
2 Tamže, s. 90. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 73. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 35. 
5 Lk 15, 11-32. 
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chuť počúvať učenie. Ak by nemali učiteľa a ani by ho nehľadali, žijúc hrešili by ešte viac než 

márnotratný syn“.1 

Avšak aj proti tým, ktorí sa nachádzajú v ohrade Cirkvi a snažia sa žiť pre Boha, 

vedie diabol nemilosrdnú vojnu. Svätý Gregor Palama hovorí o dvoch druhoch tejto 

duchovnej vojny – vnútornej i vonkajšej.2 „Vojna, ktorá sa vedie vo vnútri nás cez 

myšlienky, tá vojna je oveľa ťažšia ako tá, ktorá sa vedie proti nám zvonku cez zmysly“.3 

Diabol sa všetkými svojimi silami usiluje o to, aby nielen modlitba, ale aj všetko 

dobré, čo konáme kvôli nášmu spaseniu, ostalo bez plodov. 

„Existuje aj inakší spôsob pôsobenia diabla, ktorý robí naše úsilie pôstu a modlitby 

neplodným. Spočíva v tom, aby sme ich konali pokrytecky kvôli sláve“.4 Svätý Gregor sa 

obracia k svojim verným kvôli neporiadku v Solúne a poukazuje na to, že príčinou 

nepokojov a zabíjania bolo odstúpenie umu od pamätania na Boha, taktiež 

odstúpenie od modlitby, čo vlastne znamená podriadiť sa diablovi. „Ak pred každým 

skutkom si už skôr posilníme dušu oslávením Boha a modlitbami, protivník nenájde v nás 

miesta a spolu s ním bude vyhnaná i celá jeho svorka zla, ktorá ho obklopuje“.5 Touto 

myšlienkou nám svätý Gregor dáva nádej na víťazstvo, ktoré môžeme dosiahnuť 

s Božou pomocou v boji so zlými duchmi. Úžitok z tohto víťazstva pocíti nielen duša, 

ale aj telo. „Keď naša duša cez modlitbu, striedmosť, pamätanie na smrť, smútok kvôli Bohu 

a plač zavrhuje myšlienku od diabla, vtedy aj telo prijíma posvätenie a stráca náklonnosť 

k zlu“.6 

Na konci ešte raz podčiarkneme, že svätý Gregor Palama vo svojich kázňach sa 

snaží presvedčiť všetkých kresťanov, to jest mníchov i radových kresťanov, že je 

potrebné a možné všetkým nám sa ustavične modliť. Človek, ktorý sa z celého srdca 

usiluje dosiahnuť sústavnú modlitbu, to jest s vierou a skrúšeným srdcom, učí sa od 

skúsených starcov, zdoláva prekážky postavené zlými duchmi a tiež našimi zlými 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 31. 
2 Tamže, s. 236-237. 
3 Tamže, s. 237. 
4 Tamže, s. 77. 
5 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 71. 
6 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 126. 



 

 
- 101 - 

vášňami. Taký kresťan dosahuje najväčšiu zo všetkých cností – lásku k Bohu 

a blížnemu, ktorá tvorí vlastne základ kresťanského mravného zákona1 . Arcibiskup 

Gregor hovorí o stave duše, ktorá je naplnená Božou milosťou, nasledovne: „Keď 

usmerňuješ um k Bohu a nič ti v tom z tohto pozemského nebráni a bez akejkoľvek námahy 

a prinútenia zabúdaš na všetko, nerozmýšľaš o ničom, raduješ sa a vyžívaš sa v modlitbe 

a tiež v tom, že na Neho neustále pamätáš, vtedy vedz, že si určite dosiahol lásku k Bohu. Ako 

dlho sa na nej účastníš, tak dlho trvá i čas takého tvojho spoločenstva s Bohom, lepšie 

povedané, zjednotenia s Ním. A znovu, ak sa skrúšením a s príjemnou bolesťou v srdci modlíš 

k Bohu rovnako za samého seba, ako aj za každého človeka, známeho i neznámeho, nepriateľa 

i priateľa, ktorý ťa urazil alebo i neurazil, vtedy vedz, že z duše miluješ svojho blížneho. No 

takýto vnútorný duševný stav neprichádza sám od seba, ak ty zjavne neprejavíš skutky 

lásky“.2 

 

 

 

                                                 
1 Mt 22, 36-37. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 35. 


