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ZÁVER 

 

Sv. Gregora Palamu si Boh povolal na riešenie vážnych cirkevne teologických 

problémov, ktoré v 14. storočí v Byzancii vznikli. S pomocou tohto významného 

pravoslávneho hierarchu bolo napísané množstvo diel, listov, homílii, teologických 

traktátov, kde jasne vyjadril duch a tradíciu pravoslávneho učenia, duchovnosti 

a askézy.  

Pokusy o cirkevnú úniu sa skončili neúspešne, pretože uchovanie viery bolo 

pre pravoslávneho veriaceho, ale aj panovníka, akým bol v tom čase J. Kantakuzin 

dôležitejšie, než vojenská či ekonomická pomoc zo strany rímskokatolíckeho pápeža, 

ktorá by pomohla zachrániť Byzanciu pred mohamedánstvom.  

Tí, ktorí chcú spoznať Boha – najmä pravoslávni mnísi sa majú opierať 

predovšetkým o Sväté Písmo, svätootcovskú tradíciu a učenie Christovej Cirkvi a nie 

svetskú - pohanskú filozofiu.  

Sekta bogomilov – messalianov i napriek niektorým vonkajším, spoločným 

znakom a metódam, ktoré malo aj svätohorské mníšstvo treba jasne odlišovať v ich 

necirkevnom a duchovnom poblúdení.  

Askéza je to duchovné cvičenie založené na samoodriekaní, samozriekaní 

s cieľom zdokonaliť sa. 

Zopakujeme v krátkosti základné tézy asketického učenia svätého 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 svätého Gregora prílišná láska k peniazom1: „Prvé zlé dieťa, porodené želaním, 

je túžba niečo vlastniť".2 Vďaka tomu sa rodí utláčanie, ľahostajnosť k blížnym 

                                                 
1 Rusky сребролюбие.  
2 Добротолюбие, cit. dielo, s. 265. 
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a túžba panovať nad nimi, túžba po rozkoši a po ľudskej sláve a obdive.1 Z vášne 

prílišnej lásky k peniazom pramení 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 svätý Gregor, „je vyháňať z duše vášeň smilstva, hnevu, nenávisti 

a namyslenosti, než vyháňať démonov".2 

 Vyliečenie duše - to je nielen vykorenenie vášní, ale aj nasadenie im 

protikladných cností, dobrých skutkov, napr. zdržanlivosť namiesto prílišnej 

starostlivosti o brucho, žalúdok, pokora namiesto pýchy, skromnosť namiesto 

hnevu. Arcibiskup zdôrazňuje, že „každý z nás sa má cvičiť v každej cnosti – v dobrom 

skutku"3, nevynechávať žiadnu cnosť, ale touto činnosťou – „obrábaním4 cností 

skrášľovať dušu"5. Svätý Gregor napomína, že hrdinský duchovný čin6 získavania 

cností je výsledkom ani nie tak vlastného úsilia askétu, ako Božej pomoci, 

blahodate, „ktorá v nás vytvára - buduje cnosť"7. Preto je základnou cnosťou pokora, 

ktorú svätý Gregor nazýva „vozom, ktorý vyváža k Bohu"8. 

Na ceste duchovného napredovania má základné miesto modlitba. 

Neprestajnú modlitbu považuje svätý 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, 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 27. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 126. 
3 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 184. 
4 Rusky возделанием. 
5 Добротолюбие, cit. dielo, s. 276. 
6 Rusky подвиг. 
7 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 2, s. 78. 
8 Tamže, s. 28. 
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každej vekovej skupiny, je vždy sa modliť: Hospodi Isuse Christe, pomiluj mja"1. Vo 

svojich kázňach svätý 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 svätý Gregor, 

„akoby komunikoval s modlitbou, ktorá následne na to komunikuje s Bohom"2. Pôst sa delí 

na telesný a duchovný a zdržanlivosť je nutná nielen v jedení a pití, ale aj v rôznych 

vonkajších prejavoch 3. 

 Predsa však pôst a modlitba nie sú samoúčelné. Svätý 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 pred "tvárou Boha", 

keď um nepretržite na Neho hľadí a vďaka tomu sa aj koná pôst, spievanie žalmov 

a modlitby"4. 

 Chápanie hesychie - zvláštnej neustálej modlitby umu, pri ktorej je možné 

vidieť a obdivovať Boha - tvorí špecifikum asketického učenia svätého 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 pozorovanie samého seba a napokon tiež cez Božiu blahodať, 

ktorú dostávame vo svätom 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. 

                                                 
1 Добротолюбие, cit. dielo, s. 478. 
2 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 122. 
3 Rusky впечатлений. 
4 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 1, s. 93. 
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 Základom každého asketického činu podľa svätého Gregora má byť pokánie. 

„Pokánie má byť počiatkom, prostriedkom i koncom kresťanského života". Skutočné pokánie 

„spočíva v tom, aby sme znenávideli hriech a obľúbili si cnosť, vzdialili sa od zla a konali 

dobro."1 

 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. 

Božie nestvorené energie je to Božia blahodať prostredníctvom ktorej Boh 

vplýva na ľudí a napomáha namáhajúcim sa k spáse.  

O pravoslávnu duchovnosť sa v poslednom čase zaujíma veľa 

rímskokatolíkov. Názorným príkladom je kardinál T. Špidlík, ktorý vo svojich 

dielach sa snaží priblížiť čitateľovi okrem iného aj tohto byzantského duchovného 

velikána.  

 

 

 

 

                                                 
1 Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Tom 3, s. 193-194. 


