
 
 

- 102 - 

PÔST 

 

Svätý Gregor Palama kladie vo svojich dielach zvlášť veľký dôraz na pôst. Ako 

skutočný askéta, sám na sebe poznal vážnosť a dôležitosť pôstu pre duchovné 

zdokonaľovanie sa, a preto k nemu nabádal aj svojich veriacich. V jeho učení je veľmi 

krátko, ale výstižne poukázané na to, aký ma byť pôst. Svoju pozornosť obracia 

zvlášť na duchovný pôst. 

Svätý Gregor nás nabáda pamätať si, že sa postíme pred Bohom – Prameňom 

života. Všetkým kresťanom, ktorí sa modlia, spievajú žalmy, postia sa a žijú podľa 

Boha, je potrebné vedieť, že „ani pôst, ani spievanie žalmov, ba ani modlitba sama osebe 

nás nemôže spasiť, ale spasí nás ich vykonanie pred tvárou Božou, lebo ako slnko zohrieva 

miesto, na ktoré svieti, tak aj oči Hospodinove vidiac naše úsilie, posväcujú nás. Pred tvárou 

Boha sa to koná vtedy, keď um vytrvale hľadí na Neho a s ohľadom na Neho koná pôst, spieva 

žalmy a modlí sa“.1 

V siedmej homílií hovorí svätý otec o pôste a upozorňuje na to, že keď sa 

budeme modliť a postiť iba preto, aby nás ľudia videli, nebudeme mať z toho žiadny 

úžitok. Budeme sa namáhať, ale odmenu nedostaneme, k čomu nám veľmi napo-

máha diabol svojimi a nám vnuknutými myšlienkami, ktorý nás nabáda vykonávať 

pôst i modlitbu kvôli ľudskej sláve a pokrytectvu.2 

Dobrý základ pôstu spája svätý Gregor s pevným modlitebným úsilím. 

Opierajúc sa o príklad z Evanjelia – modlitbu Spasiteľa na hore Tábor, vidí zvláštnu 

duchovnú harmóniu medzi pôstom a modlitbou. Pán „vyšiel na horu, pomodlil sa 

a zažiaril ako slnko. A hľa, zjavili sa a hovorili s ním Mojžiš a Eliáš, ktorí zo všetkých ľudí 

najviac praktizovali modlitbu a pôst. Cez svoju prítomnosť v čase Isusovej modlitby vyjavili 

súlad a vzájomnú závislosť medzi modlitbou a pôstom. Pôst akoby besedoval s modlitbou, 

ktorá podľa svojho duchovného poriadku beseduje s Hospodinom“.3 Ukazujúc na veľkú 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 93. 
2 Tamže, s. 77-79. 
3 Tamže, s. 121-122. 
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duchovnú silu pôstu a modlitby, svätý Gregor čerpá argumenty zo svätej Tradície. 

Panenská nepoškvrnenosť, pôst a skrúšená modlitba, to všetko bolo blízke 

Joachimovi a Anne, vďaka čomu sa stali rodičmi Bohorodičky. „Ak sa budeme pevne 

pridržiavať aj iných cností a modlitieb, neustále a horlivo prebývať v chráme Božom, potom aj 

my nájdeme pre nás tak drahocennú čistotu srdca odkrývajúcu a zjavujúcu nám Boha1 .2 

Palama v úprimnej modlitbe vidí vhodný spôsob priblíženia sa k Bohu a pôst 

považuje za prameň, ktorý nasycuje a napája túto modlitbu. O tom, aký veľký 

význam má pôst v živote kresťana, počujeme z nasledujúcich slov. „Ak sa celý život 

kresťana javí vhodným časom na získanie spasenia, o koľko vhodnejším sa javí toto obdobie 

pôstu! Veď aj Vodca nášho spasenia Christos začal svoje pôsobenie pôstom. Premohol 

a potupil diabla, ktorý Ho neustále pokúšal“.3 

Svätý Gregor Palama poukazuje na tento duchovno-telesný zápas Spasiteľa 

a vidí v ňom vhodný príklad pre každého kresťana v zápase s hriechom a vinníkom 

zla vo svete. Veľkými pomocníkmi sa javia pôst a modlitba pre tých, ktorí ich konajú 

a Boh vďaka modlitbe a pôstu môže im dať moc nad zlými duchmi – vyháňať ich 

a vyslobodzovať ľudí spod ich nadvlády. Samotný Isus Christos o tom povedal: 

„Tento rod sa vyháňa iba modlitbou a pôstom“4.5 

Na to, aby človek zvíťazil nad pokušiteľom, je potrebné s veľkým sebazaprením 

praktizovať nielen telesný pôst, ale hlavne pôst duchovný, t.j. pôst celého vnútorného 

človeka. Telesný pôst má byť modlitbou neoddeliteľne spojený s du-chovným. 

Musíme hasiť oheň telesných vášní a krotiť hnev, aby sme sa nepodobali zlým 

anjelom, „lebo im je vlastné nejedenie spojené s hnevom a nenávisťou, pýchou a protivením 

sa Bohu. Aj my, sluhovia a otroci Dobra, protivme sa im“.6 Na to poukazuje aj apoštol 

Pavel slovami: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, 

                                                 
1 Mt 5, 8. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 19. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 96. 
4 Mt 17, 19-20. 
5 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 121. 
6 Tamže, s. 79. 
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proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach“1. My sa im môžeme 

protiviť nielen pôstom, ale aj spravodlivosťou, almužnou, vierou a Božím slovom. 

Svätý Gregor vidí v pôstnom období príhodný čas pre naše spasenie a vyzýva 

veriacich k umŕtvovaniu svojich vášni.2 Vo svojich dielach podčiarkuje, že pôst je 

veľká poslušnosť, ktorú žiada svätá matka Cirkev od svojich detí preto, aby sa očistili 

od svojich nedostatkov a nerestí. Kvôli neposlušnosti bol aj Satanáš zavrhnutý od 

Boha a klamstvom aj nás privábil k neposlušnosti, aby sme sa nepostili, t.j. jedli 

zo stromu poznania dobra a zla.3 Preto svätý Gregor nabáda veriacich poslúchať hlas 

Cirkvi, lebo učí zdržanlivosti v príhodnom čase. 

Zo svojich skúsenosti jasne poznal následky neposlušnosti voči Cirkvi, pred 

ktorými chce ochrániť jej dietky, a preto varuje: „Ak sa budeme nerozumne vyhýbať 

pôstu, očakávajú nás ťažké dôsledky, rozpoltenie osobnosti a rozklad. Lebo to, čo sa nedáva 

liečiť Christovi, oddelí sa a oddá neuhasiteľnému ohňu na večné múky. Lebo tak ako vtedy, 

nepostiac sa v raji, boli sme vyhnaní do tohto sveta, ktorý prináša veľa chorôb, tak aj teraz, ak 

sa nebudeme postiť a nebudeme podľa svojich síl žiť zdržanlivo, budeme uvrhnutí 

do neznesiteľného, neuhasiteľného pekelného ohňa“.4 

Gregor Palama nás napomína, že príčinou vyhnania našich prarodičov z raja 

bola nezdržanlivosť. Nezdržanlivosť sa javila príčinou porušenia Božieho prikázania 

nejesť z plodov stromu poznania dobra a zla a kvôli tomu sa otvorili dvere vášňam. 

Adam a Eva tak opustili úzku cestu pôstu a zdržanlivosti, ktorá bola milá Bohu 

a vydali sa na cestu pôžitku. Ceste rozkoše a pôžitku kladie svätý Gregor ako 

protiklad správnu cestu, cestu pokánia a sĺz: „Hnaní strachom pred prichádzajúcim 

súdom a plačom kvôli vyhnaniu z raja, pevne sa držme viery, uskromníme sa a nepadajme 

do nezdržanlivosti. Vďaka nezdržanlivosti neotvárajme brány všetkým vášňam 

a nevzdávajme sa im v plnosti, lebo sa ocitneme na priestrannej a širokej ceste a zhynieme 

spolu s takzvaným pôžitkom. Ale obľúbme si tesnú a úzku cestu vedúcu do večného života, 

                                                 
1 Ef 6, 12. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 96. 
3 Tamže, s. 158. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 92. 
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ktorej začiatkom a prvou cestičkou sa javí pôst, a preto prežime v horlivosti týchto štyridsať 

pôstnych dní“.1 

V dňoch svätého pôstu vyzýval svätý Gregor všetkých k zvláštnemu 

duchovnému vhĺbeniu sa do samého seba: „Pousilujme sa, odhoďme zlé návyky a záľuby 

a umŕtvime naše údy (pokiaľ sme ešte) na zemi: smilstvo, nečistotu, vášne, zlé žiadostivosti 

a smäd – zvlášť v tieto sväté dni pôstu“.2 

Svätá Štyridsiatnica je pre nás vhodným obdobím očistenia a posvätenia duše 

a tela, pripravuje a privádza nás k sláve svetlého Christovho Vzkriesenia. „Preto pred 

nastúpením týchto (paschálnych) dní ako zákon ustanovila milosť Ducha Svätého, aby sme 

prežili štyridsať dní v pôste, bdení a modlitbe a rôznom cvičení sa v cnostiach. Skutočne svätá 

Štyridsiatnica je príkladom života tých ľudí, ktorí sa usilujú o svoje spasenie v tomto veku. 

A spasenie nie je nič iné než pokánie a bohabojný život“.3 

Svätý Gregor vo svojich kázňach neraz obracia svoju pozornosť 

na neoddeliteľné spojenie telesného a duchovného pôstu a poukazuje 

na skutočnosť, že telesný pôst existuje kvôli duchovnému, ku ktorému ukazuje 

cestu. Nezdržanlivosť sa prejavuje cez naše zmysly, a preto najskôr na nich 

naložme zdržanlivosť. Pretože niet žiadneho úžitku z pôstu, keď sa zdržiavame od 

jedla, ale tajné oči duše máme obrátené na cudzoložstvo, zvedavosť, zlorečenie 

a sluchom prijímame nemravné piesne, klebety a ostatnými zmyslami prijímame 

rôzne iné škodlivé veci. Tak vlastne utekáme pred jedným druhom zla, ale inému 

druhu zla dávame možnosť vstúpiť do našej duše. 

„Pretože sme z duše a tela, čiže nielen zo samotného tela, ale tiež z duše, ktorá má 

mnoho členov - v duši sú tri sily: žiadostivosti – želania, dráždivosti – citlivosti, rozumnosti – 

myslenia, preto len ten pôst je skutočne pravdivý, ktorý sa rozprestiera na všetko. Očisťuje 

a všetko lieči, lebo bratia moji, sladká a dobrá je liečba duše pôstom“.4 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 96. 
2 Tamže, s. 95. 
3 Tamže, s. 196. 
4 Tamže, s. 92. 
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Venujúc zvláštnu pozornosť duchovnému pôstu, poukazuje tento svätec 

i na telesný pôst a odkrýva pred nami v plnosti škodlivosť nezdržanlivosti: „Niet 

pochýb o tom, že nezdržanlivosť sa prejavuje spolu so starým i novým zlom, hoci čo do času 

nezdržanlivosť nie je staršia než jej protiklad – pôst. Kvôli nezdržanlivosti našich prarodičov 

v raji a ich pohrdnutím oveľa starším pôstom vstúpila do sveta smrť a začal vládnuť hriech.“1 

Ospevujúc duchovnú krásu a nevysloviteľnú silu zdržanlivosti, svätý Gregor 

Palama zdôrazňuje, že pôst je dobro, lebo všetko dobré nám bolo dané 

v prikázaniach dobrotivým Bohom. Nič dobrého nemôže pochádzať z prameňa zla, 

preto „nezdržanlivosť je slabosť, ktorá privádza k smrti tela i duše a bola chytrým spôsobom 

vnuknutá diablom Adamovi cez Evu s tým cieľom, aby odpadli od života a odcudzili sa Božej 

milosti“.2 Teda, ako sa kedysi nezdržanlivosť stala príčinou vyhnania našich 

prarodičov z raja a tiež prekážkou prijímania Božej milosti, tak sa aj pre všetkých 

Adamových potomkov nedodržanie pôstu javí príčinou mnohého zla. Svätý Gregor 

sa obracia k nezdržanlivým v jedení, neprijimajúcim jeho rady, výsledkom čoho sú 

nové choroby a neresti, týmito slovami: „Kde je toto slovo chladné, tam, ako hovoria svätí 

Otcovia, niet jednoty v láske a Christos je vyhnaný. Tí, ktorých ovládla táto vášeň vlastnenia 

majetku, sú otrokmi sebalásky mamo-nárstva, nenávidenia bratov a páchajú rôzne iné druhy 

zla, za ktoré sa teraz hanbia“.3 

Svätý Gregor, varujúc veriacich pred týmito zhubnými vášňami, poukazuje 

na postavenie tých, ktorí sa dostali do ich zajatia: „Evanjeliový boháč, ktorý si hovoril: 

Jedz, duša, pi, veseľ sa4, zostal nešťastný a stal sa hodným večného ohňa. Tak aj my, bratia, 

rozkážme si zdržiavať sa a postiť sa, bdieť i obmedzovať sa, pokoriť sa a trpieť kvôli nášmu 

spaseniu“.5 

Podľa učenia svätého Gregora, zdržanlivosť má byť nevyhnutnou cnosťou 

každého kresťana, preto poukazuje na to, že prílišná starosť o materiálne blaho 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 72. 
2 Tamže, s. 130. 
3 Tamže, s. 135. 
4 Lk 12, 19. 
5 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 73. 
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a taktiež o hriechy blížnych vzdiaľujú človeka od Boha. Hriechy vysušujú srdce 

a robia ho nevhodným k prijatiu Božej milosti. Kde niet miesta pre pôst, tam sa 

nenájde miesto ani pre prijatie semien Božieho učenia. „Kto sa vysiľuje prílišnou 

starosťou o svoje brucho nadmerným pitím, vychutnávaním (labužníctvom), opilstvom, nech 

to už viackrát nerobí. Ak toto nezanechá, zbytočne prijíma nebeské semená – slová učenia, 

pretože sa nebude môcť stať úrodným poľom, do ktorého seje Boh. Vy všetci viete, že ak 

na zasiatych poliach je príliš veľa vody, polia nie sú schopné priniesť plody. Či azda srdce 

pohrúžené do pôžitkov a opilstva môže priniesť plody?"1 

Hriechy privádzajú človeka k bezcitnosti. Keď človek zabúda na pôst, pokánie, 

zdržanlivosť vo všetkom, čoraz hlbšie a hlbšie sa ponára do bahna hriechu. Svätý 

Gregor, aby sa niečo podobné nestalo i jeho veriacim, znepokojený poučuje ich 

takýmto príkladom: „Čo je príčinou toho, že zem, prijmúc dážď, zvlaží sa a mäkne, stáva sa 

plodnou, avšak hlina zostáva nepoddajnou, suchou a tvrdou? Či azda nie to, že zem 

zohrievaná slnečnými lúčmi, nespáli sa a pretože má otvorené póry, je schopná prijať dážď. 

Hlina, vysušená veľkou horúčavou, má v hĺbke póry tak pevne zavreté, že nemôže prijať dážď, 

hoci by bol veľmi potrebný. Podobne aj ten, kto sa nachádza v moci všedných, pozemských, 

telesných veci, postupne celkom zbavuje svoje srdce citu. Ešte predtým, než sa premení 

na zem, umŕtvuje svoje myšlienky a robí to, že učenie od Boha zostáva v ňom neúčinné“.2 

Pôst je nevyhnutným základom pre duchovnú činnosť, duchovné 

zdokonaľovanie a spásu. „Pôst a zdržanlivosť zmierňujú telesné vzbĺknutie jedla a bez 

mrakov, očisťujúc ju od hmly, ktorá sa tvorí z množstva jedla ako následok prejedania. Vďaka 

pôstu a zdržanlivosti vonkajší človek slabne natoľko, nakoľko sa vnútorný človek obnovuje, 

ako o tom hovorí apoštol. Ktosi raz povedal, že preplnený žalúdok otupuje um, avšak ak je 

obmedzovaný pôstom a zdržanlivosťou, nevyhnutne sa stáva citlivým. Vďaka nemu sa 

takýmto spôsobom uskutočňuje všetko prekrásne a dobré. Pôst a zdržanlivosť je dvojitá hradba 

stien a žijúci za nimi sa teší veľkému pokoju ako občan Jeruzalema“.3 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 63. 
2 Tamže, s. 62. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 90. 



 
 

- 108 - 

Keď svätý Gregor hovorí o vonkajšej stránke pôstu, poukazuje súčasne i na jeho 

vnútornú duchovnú silu: „Ak sa správne postíme, máme pomazať hlavu olejom, t.j. náš um 

máme urobiť súcitným, milostivým a tiež i našu tvár, t.j. našu predstavivosť umyť od 

nečistých a hanebných myšlienok, hnevu a od všetkého nezmyselného. Lebo pôst, konaný 

takýmto spôsobom, zaháňa od nás nielen nepotrebné vášne, ale spolu s nimi tých, ktorí 

nabádajú a budujú v nás tieto vášne, démonov, zahanbuje a tiež k počtu anjelov pripočítava 

postiacich sa. Mení ich na anjelov a anjelov robí ich ochrancami, pozýva ich na pomoc 

a spoluprácu.“1 

Pôstom krotíme svoje telo a skúšame svoju dušu. Svojou nezdržanlivosťou 

v jedení sa stávame podobní zvieratám, čím svätý Gregor poukazuje na to, že nie 

jedlo ako prirodzená nutnosť nášho tela sa javí hriechom, ale presýtenosť. Postiaci sa, 

keď býva pokúšaný, víťazí nad pokušiteľom a ak by nebol pokúšaný, zachová 

duševný i telesný pokoj a tak vlastne krotí svoje telo. Tak postiaci premáhajú svoje 

telo a spoznávajú svoju dušu. Kto sa prejedá, nekŕmi telo preto, aby mohol žiť, ale sa 

podobá zvieratám určeným na porážku. Takto k nevyhnutnému pridávame čosi 

naviac a telo privádzame k vášňam a telesným rozkošiam.2 

Svätý Gregor zo svojej skúsenosti a tiež z rád iných askétov dedukuje, že ak 

chceme, aby nám bol pôst na úžitok, musíme mať určitú mieru. Varuje nás pred 

takým pôstom, počas ktorého mnoho dní neprijímame žiadnu potravu. Telesný pôst 

je velebený ako pomocný spôsob k ďalšiemu a oveľa užitočnejšiemu pôstu pre dušu, 

o čom hovorí aj apoštol Pavel. Telesná činnosť sama o sebe neprináša mnoho úžitku. 

„Preto aj bohabojní otcovia, vychádzajúci zo svojich skúsenosti, neschvaľujú odmietanie jedla 

počas mnohých dní, no za lepšie pokladajú prijímanie jedla raz na deň, ale nie do sýtosti. 

Takýto pôst nazývajú vhodným a rozumným“.3 

Okrem toho svätý Gregor považuje za možné zoslabiť pôst pre chorého kvôli 

jeho chorobe: „Chorý prijíma dané jedlá primerane chorobe, nepridávajúc k nevyhnutnému 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 78-79. 
2 Tamže, s. 132. 
3 Tamže, s. 131. 
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to, čo je skutočne naviac a neužitočné. Keď musí piť, a činí tak nie kvôli tomu, aby sa opil, ale 

preto, že je to pre neho nutné a s mierou, pričom nejde o nezdržanlivosť a zneužitie na zlo, 

potom v dôsledku užívania väčšieho množstva alebo jedla lepšej kvality chorý nebude zbavený 

svätosti pôstu“.1 Týmto akoby poukazoval na prevahu duchovného pôstu nad 

telesným. 

Rozvíjajúc túto myšlienku vo svojich homíliách, veľa hovorí o duchovnej čistote 

pôstu. Ako dobro nemôžeme zmiešať so zlom, tak aj drahocenné myro - olej nemôže 

sa miešať s odpadom, lebo všetko vyjde navnivoč. Podobné je to i vo vzťahu k pôstu 

a cnosti. „A toto hovorím teraz z lásky k vám, pretože nastalo obdobie pôstu, ktoré máme 

ochrániť a nezmiešať s nijakým zlom. Lebo ani evanjeliovemu farizejovi, hoci sa postil dvakrát 

v sobotu počas celého roka, pôst nepriniesol žiadny úžitok, pretože ho spojil s pýchou 

a odsudzovaním blížneho“.2 

Keď svätý Gregor poukazuje na hlboký význam pôstu, vyzýva každého 

kresťana „aktívne sa pridržiavať nádhernej činnosti – pôstu a zdržanlivosti a dobrými 

skutkami posilniť nás duševný stav. V praxi ukážme, aké plody prinášajú pôst a zdržanlivosť, 

lebo strom sa pozná po ovocí. A záhradník musí prvý okúsiť z plodov“.3 

V tomto smere poukazuje na príklady bohabojných ľudí, ktorí svojím životom 

sa Bohu páčili. Štyridsaťdňový pôst urobil Mojžiša na hore Sinaj dôstojným vidieť 

Boha a dostať desať Božích prikázaní.4 „Eliáš tiež videl Boha, avšak aj on sa očistil 

pôstom. Daniel mal videnie od Boha cez jedného z archanjelov, ktorý mu dal vidieť 

budúcnosť, ale predtým počas dvadsiatich dní ostal bez jedla“.5 

Pre mnohé pokolenia sa učenie svätého Gregora o pôste bude javiť skutočne 

živé. Ako askéta a pustovník, zjednotil vo svojej duši pôst a modlitbu, a preto 

každého veriaceho volá k tejto veľkej kresťanskej činnosti. Svätý Gregor Palama 

dostal od Boha dar učenia, a preto všetkých volá, aby sa napili z Božieho prameňa 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 131. 
2 Tamže, s. 69. 
3 Tamže, s. 90. 
4 Tamže, s. 69. 
5 Tamže, s. 130. 
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vody múdrosti a snažili sa žiť podľa neho, a to všetko kvôli očisteniu duše. „A tak toto 

je začiatok skutočného a bohumilého pôstu. Cieľ, kvôli ktorému pôst bol ustanovený a prečo si 

ho kresťania vážia, je očistenie duše. Lebo aký úžitok z telesnej zdržanlivosti v čase, v ktorom 

sa oddávame telesným myšlienkam a vášňam? Čo získame zdržanlivosťou od vína vo chvíli, 

keď trápení smädom opíjame sa, hoci, pravda nie vínom, ako sa o tom hovorí vo Svätom 

Písme: „Beda opitým nie od vína", keď sa duša búri hnevom a závisťou? Aká výhoda je 

zo zdržiavania sa od bohatých stolov a v tom čase nemám dušu skrúšenú a telo „bez oleja 

schudlo mi“1, ani dušu v pôste nepokoril som ako sa pokoril Dávid?"2 Tieto slová veľkého 

askétu sa javia vhodnými pravidlami duchovného a telesného pôstu, podľa ktorých 

sa môžu riadiť všetci veriaci Pravoslávnej cirkvi. 

 

 

                                                 
1 Ž 109, 24. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 131-132. 


