
ДОБРОТОЉУБЉЕ 
 

Φιλοκαλία (=Филокалиа) → φιλία (=филиа = љубав) + κάλος (=калос = добро, право, лепо) 
 
 

Добротољубље = ризница духовног бдења и трезвљења, чувар чистоте ума, тајна школа умне молитве, књига образаца вежби и подвига, 
необманљиви вођа духовног сагледања, рај Светих Отаца, златна плетеница светих врлина, књига препуна Исусовог радовања и уживања, труба 

која нам поново дозива благодат - збирно речено: сам орган обожења благодаћу Духа Светог. 
 

Вера и молитва = права вера и искрена умносрдачна молитва је истовремено делатност речју и мишљу, срцем и умом, душом и телом, вољом и 
снагом, духовним сагледањем, прозрењем и вежбом, саможртвеним живљењем и подвизавањем, личним упражњавањем и делатном љубављу; 

она се испољава као Христољубље и Богољубље, и пројављује се као делатно Братољубље и Човекољубље, јер само живот и дело, у 
свеживотном и свеличном саборном јединству, чине пуноћу православног духовног Предања 

...увек су нераздвојно спојени и сједињени словесност делатна и дело словесно... 
 

Истинска лепота = највећа Лепота и највеће Добро јесте Љубљени Син Божији и Син Човечији, Богочовек Исус Христос - Он је крајња мета сваког 
Добротољубља. 

 
По Светом Писму, свима нам је један посао/дело/служба: живети, радити и служити Богу на славу, и себи и људима на спасење. 

 
 
 

СВЕТИ АНТОНИЈЕ ВЕЛИКИ (251-356) Египат 
Άγιος Αντώνιος ο Μέγας (=Ајос Антониос о Мегас) 

 
СВЕТИ АНТОНИЈЕ ВЕЛИКИ - II - ПОУКЕ О ДОБРОЈ НАРАВСТВЕНОСТИ И О СВЕТОМ ЖИВОТУ У 170 ПОГЛАВЉА (58-113) 
 
58. Налазећи се негде принудно, против своје воље, човек се осећа као кажњеник у затвору. Стога буди задовољан оним што јесте, 
да не би, будући неблагодаран, неосетно сам себе кажњавао. Ту постоји један једини пут - пренебрегавање овоземаљскога. 
 
59. Као што нам је Бог дао чуло вида да распознајемо видљиве ствари, то јест шта је бело и које је црна боја, тако нам је даровао и 
словесност да можемо да разликујемо шта је корисно за душу. Одвојивши се, пак, од мисли, жеља рађа уживање не допуштајући 
души да се спасе, нити да се сједини са Богом. 
 
60. Нису греси оно што бива по природи, већ лукава дела која чинимо по произвољењу. Није грех јести, него јести без 
благодарности Богу и јести непристојно и неуздржано. Јер јело служи томе да се тело одржи у животу, а не да изазива било какве 
рђаве мисли. Исто тако, није грех безазлено гледати, него је грех гледати завидљиво, гордо и незаситно. Грех је, даље, не слушати 
мирно, већ гневно; не обуздавати језик и не подстицати га на благодарење Богу и на молитву, него на оговарање; и када руке не 
служе за вршење милостиње, већ за убиства и за пљачку. Тако, сваки наш уд греши када по свом произвољењу, а против воље 
Божије, чини зло уместо добра. 
 
61. Ако посумњаш у то да Бог види сваки твој поступак, размисли о томе како ти, будући човек и прах, можеш одједном 
истовремено да имаш у виду разна места и да размишљаш о њима. Колико ли тек то важи за Бога који све види као зрно 
горушичино и који све оживљава и храни како хоће. 
 
62. Када затвориш кућна врата и останеш у кући сам, знај да се поред тебе налази Анђео кога Бог одређује сваком човеку. Њега 
Јелини називају кућним демоном. Он никада не спава и не може се преварити. Он је увек уз тебе, све види и мрак га не омета. 
Заједно са њим и Бог је присутан на свакоме месту. Не постоји, наиме, ниједно место нити било каква твар у којој није присутан Бог 
као Онај Kоји је од свега већи и Kоји све држи у Својој руци. 
 
63. Војници чувају положену заклетву верности кесару зато што их он храни. Колико ли тек ми треба да се трудимо да непрестано, 
неућутним устима, благодаримо и угађамо Богу Kоји је све саздао човека ради? 



 
64. Благодарност Богу и честит живот јесу плодови којима човек угађа Богу. Земаљски плодови не рађају одједном, већ захтевају 
време, кишу и старање. На исти начин и људски плодови блистају тек после подвига, старања, времена, истрајности, уздржавања и 
стрпљења. Ако ли неким људима будеш изгледао побожан, немој веровати самоме себи докле год си у телу, нити сматрај да си 
ичим угодио Богу. Знај да човеку није лако да се до краја сачува од греха. 
 
65. Људи ништа не сматрају часнијим од речи. Реч је тако силна да њоме и благодарењем служимо Богу. Међутим, употребљавајући 
непотребне или погрдне речи, ми осуђујемо душу своју. Дело неосетљивог човека је да, док самовласно користи рђаву реч или 
чини лукаво дело, за свој грех окривљује своје порекло или неког другог. 
 
66. Ако се старамо да уклонимо своје телесне мане да нам се не би смејали они који су поред нас, утолико више треба да се свом 
силом старамо да се исцелимо од душевних страсти, да не бисмо били бешчасни и поругани пред лицем Божијим на будућем суду. 
Будући самовласни, можемо, само ако хоћемо, да не извршимо рђава дела, премда нас и привлаче. Можемо, и у нашој је власти, да 
живимо богоугодно. Нико никада не може да нас против наше воље присили да чинимо зло. Тако подвизавајући се бићемо људи 
достојни Бога, живећи као Анђели на Небесима. 
 
67. Ако хоћеш, можеш бити роб страстима, и ако хоћеш, можеш бити слободан и неподложан страстима. Јер Бог те је створио 
самовласним, слободним. Ко победи телесне страсти, венчава се непропадивошћу. Уосталом, да не постоје страсти, не би 
постојале ни врлине, а ни венци које Бог дарује достојним људима. 
 
68. Душе оних који не виде шта им је корисно и не знају шта је добро, пате од слепила, а расуђивање им је помућено. Стога њима и 
не треба поклањати пажњу, да и сами, хтели - не хтели, као какви слепци, непромишљено не бисмо доспели у исто стање. 
 
69. Не треба се гневити на оне који греше, чак ни онда када њихови поступци нису ништа друго до злодела која заслужују казну. 
Дужни смо, напротив, ради саме правде, да кривце враћамо на прави пут, па и да их, ако затреба, кажњавамо, било лично, било 
преко других људи. Међутим, никако не треба да се на њих гневимо или љутимо. Гнев, наиме, дејствује само по страсти, а не по 
расуђивању и по правди. Не треба, опет, ни да прихватамо поступање оних који се према кривцима односе превише милостиво. У 
ствари, зли треба да буду кажњени ради самог добра и ради правде, а не ради властите страсти гнева. 
 
70. Једини безбедан и неукрадиви иметак јесте иметак душе, то јест врлински и богоугодни живот, богопознање и вршење добрих 
дела. Богатство је, напротив, слеп водич и неразуман саветник. Упропашћује своју неосетљиву душу онај ко богатство употребљава 
на зло и на сласти. 
 
71. Људи не треба да поседују ништа излишно. Уколико, пак, имају више но што им је потребно, треба поуздано да знају да је све у 
овоме животу по природи пропадљиво, отуђиво, изгубљиво и ломљиво. Знајући то, ипак, не смеју да падају у малодушност због 
оног што се дешава у животу. 
 
72. Знај да су телесни болови природно својствени телу, будући да је трулежно и вештаствено. Стога васпитана душа треба да радо 
показује уздржљивост и стрпљење у таквим страдањима, и нипошто да не укорева Бога због тога што је саздао тело. 
 
73. Они који се такмиче на олимпијским играма не добијају венац ако победе једног, или двојицу, или тројицу, него ако победе све 
такмичаре. Тако, дакле, и свако ко жели да од Бога буде овенчан, треба да вежба душу своју у целомудрености, и то не само у 
односу на телесне страсти, него и односу на добитак, и отимање, и завист, и храну, и празну славу, и поруге, и убилачке намере и 
остало овакво. 
 
74. Немојмо се одлучити за честит и богољубив живот ради похвале човечије, него, напротив, врлински живот изаберимо ради 
спасења душе. Јер сваког дана имамо смрт пред очима нашим: све што је људско, неизвесно је. 
 
75. У нашој је власти да целомудрено живимо, али да се обогатимо већ није. Шта, дакле? Зар треба да осудимо своју душу ради 
кратковременог привида богатства, чије стицање, уосталом, и није у нашој власти, или ради жеље за богатством? O, зашто ли 
безумно трчимо, не знајући да је смиреноумље испред свих врлина, као што је испред свих страсти стомакоугађање и жеља за 
житејским стварима. 
 



76. Разборити људи треба непрестано да се сећају да ћемо се, уколико у животу претрпимо мале и краткотрајне невоље, после 
смрти наслађивати највећим уживањем и вечном сладошћу. Стога борац против страсти, који жели да добије венац од Бога, не 
треба да буде малодушан ако падне и не треба да очајава, остајући у паду, већ да устане и да се опет бори, старајући се да се 
овенча. И колико год да се дешава да пада, нека се труди да се диже, све до последњег даха. Телесни подвизи јесу душеспасоносна 
оруђа врлина. 
 
77. Животне муке чине да мужеви и достојни подвижници од Бога добију венац. Јер у животу нам ваља умртвити удове у односу на 
све житејско. Мртвац се, наиме, никад неће бринути о било чему житејском. 
 
78. Словесна и подвижничка душа не би смела одмах да клоне и да се уплаши због страсти којима је подлегла, да не би била 
исмејана као плашљива. Узнемирена овоземаљским бригама и маштаријама, душа скреће са доличног пута. Наше душевне врлине 
нас воде ка вечним добрима, док добровољна људска злоћа проузрокује паклена мучења. 
 
79. Словесног човека нападају његова телесна чула и то помоћу душевних страсти. Има пет телесних чула: чуло вида, мириса, слуха, 
укуса и додира. Преко ових пет чула бедна душа пада у ропство својих сопствених страсти. Постоје четири душевне страсти: 
таштина, радост у телесном покоју, гнев и кукавичлук. Човек који помоћу разборитости и сталног размишљања добро војује у 
духовном боју и савлада и победи страсти, више неће бити нападан, већ ће осетити мир у души. Таквога Бог овенчава венцем 
победника. 
 
80. Неки од гостију у убогим крчмама добијају постељу за преноћиште, а неки у недостатку постеље морају да спавају на поду. Али и 
они хрчу у сну као и они који спавају на постељи. А када прође ноћ, у зору устају и они који су имали постељу и они који је нису 
имали. Тада сви заједно излазе из крчме, носећи само свој пртљаг. Исто се збива и са свим људима који долазе у овај живот: како са 
онима који су проживели умерено, тако и са онима који су проживели у слави и богатству. Сви одлазе из овога живота као из крчме, 
не односећи са собом ништа од животних уживања и богатства, већ само дела учињена у животу, било добра, било зла. 
 
81. Имајући власт у рукама, немој никоме олако да претиш смрћу, знајући да си и ти по природи подложан смрти и да душа свлачи 
тело као своју последњу хаљину. Схватајући то јасно, поступај кротко, и чинећи добро, стално благодари Богу. Онај ко није штедар, 
у себи нема никакве врлине. 
 
82. Немогуће је и неоствариво избећи смрт. То знају истински словесни људи, те извежбани у врлинама и богољубивим мислима, 
смрт прихватају без уздисања, страха и плача, сећајући се њене неизбежности и избављења од овоземаљских зала. 
 
83. Не треба мрзети оне који су заборавили добар и богоугодан начин живота и који не мисле у складу са правим и богоугодним 
догматима. Напротив, према њима треба бити милостив као према људима обогаљеног расуђивања и слепог срца и разума. 
Прихвативши зло као добро, они пропадају у незнању. Ти трипут окајани и душом неразумни људи не познају Бога. 
 
84. Не труди се да многима говориш речи о побожности и честитом животу! Ово не говорим из зависти, већ зато што ћеш, чини ми 
се, непромишљенима изгледати смешан. Јер слично се сличноме радује. Такве речи имају малобројне, па чак и сасвим ретке 
слушаоце. Отуда је боље да ћутиш, осим у случају кад треба рећи о ономе што Бог жели ради човековог спасења. 
 
85. Душа састрадава телу, док тело не састрадава души. Тако, када се тело посече и душа састрадава, а када је јако и здраво, и 
осећања душе уживају заједно са њим. Међутим, док се душа премишља, тело се не премишља. Оно, напротив, остаје по страни, јер 
премишљање јесте болећиво осећање душе, као што су то, уосталом, и незнање, гордост, неверовање, лакомост, мржња, завист, 
бес, безобзирност, таштина, частољубље, двоумљење, али и осећање за добро. Све се то дешава у души. 
 
86. Размишљајући о Богу, буди побожан, независтљив, добар, целомудрен, кротак, дарежљив по својим могућностима, 
дружељубив, помирљив и томе слично. Јер неукрадиви иметак душе јесте угађање Богу помоћу сличног, при чему никога не треба 
осуђивати, нити говорити: „Тај човек, који је сагрешио, јесте рђав.“ Боље је трагати за злом у себи и разматрати свој сопствени 
начин живота, питајући се да ли је Богу угодан. Шта нас се тиче да ли је неко други рђав? 
 
87. Истински човек се стара да буде побожан. А побожан је онај ко не жели туђе. Човеку је, пак, туђе све што је створено. Он, дакле, 
као образ Божији, презире све то. Човек постаје образ Божији када живи исправно и богоугодно. То, међутим, не може да оствари 



уколико се не ослободи свега житејског. Онај ко има богољубив ум зна колику душевну корист и побожност рађа овакав животни 
став. Стога богољубив човек никога не кори за оно у чему и сам греши. Такво држање је знак душе која се спасава. 
 
88. Они који се свом силом упињу да стекну привремени иметак, и не марећи за смрт нити за губитак сопствене душе, имају 
наклоност ка злим делима, нису друго до бедници који не погађају оно што им је на корист. Они не мисле о патњи коју људима 
после смрти наноси зло. 
 
89. Зло је страст твари. Бог није узрочник зла. Он је људима дао знање и разумевање, способност разликовања добра и зла и 
самовласност. Оно, дакле што рађа зле страсти јесте људски немар и лакомисленост. Бог ни у ком случају није њихов виновник. 
Демони су постали зли својим вољним избором, као уосталом и већина људи. 
 
90. Човек који живи побожно не допушта да му се зло увуче у душу. Душа, пак, у којој нема зла, налази се изван опасности и 
повредивости. Такве ни дрски демон, ни случајност не држе у својој власти. Њих Бог избавља од зала и као богоподобне их чува 
неповређене. Ако га неко похвали, он ће се у себи насмејати онима коjи га хвале. Уколико га, пак, неко покуди, он се неће бранити 
пред оним који га ружи, нити ће негодовати због онога што се о њему говори. 
 
91. Зло прати човекову природу као рђа бакар и као прљавштина тело. Али, као што мајстор није начинио рђу, ни родитељи 
прљављштину, тако ни Бог није створио зло. Он је човеку дао знање и расуђивање да би избегавао зло, знајући да му оно наноси 
штету и мучи га. Гледај, дакле, пажљиво да, наведен демонским привидом, не назовеш блаженим онога кога видиш како у обиљу 
моћи и богатства живи срећно. Нека ти одмах смрт изиђе пред очи, како никада не би пожелео ништа зло или житејско. 
 
92. Бог наш је Небеским бићима подарио бесмртност, а земаљска је саздао промењивим. Свему осталом је дародао живот и 
кретање и све ради човека. Стога немој да се заведеш житејским маштаријама када ти демон буде у душу убацивао лукаве 
помисли, већ сместа помисли на Небеска добра говорећи у себи: „Ако хоћу, до мене стоји да победим овај напад страсти. 
Међутим, нећу победити уколико будем хтео да остварим свој прохтев.“ Подвизавај се, дакле, у овоме, јер ти то може спасти душу. 
 
93. Живот је јединство и свеза ума, душе и тела. Смрт, пак, није њихов нестанак, већ раздвајање њиховог знања. Јер све то Бог чува 
и после раздвајања. 
 
94. Ум није душа, већ дар Божији који спасава душу. Богоугодан ум предухитрује душу и саветује је да презире привремено, 
вештаствено и пропадљиво, а да љуби вечна, непропадљива и невештаствена добра. Тако човек живи у телу, а умом схвата и 
сагледава оно што је на Небесима и што је око Бога. Према томе, богољубив ум је добротвор и спасење човекове душе. 
 
95. Нашавши се у телу, душа се одмах помрачује тугом и уживањем, те пропада. Туга и уживање су као животни сокови тела. 
Богољубиви ум, међутим, делује супротно. Он жалости тело, а спасава душу, поступајући као лекар који сече или сажиже делове 
тела. 
 
96. Душе које не обуздава словесност и којима не влада ум путем задржавања, савлађивања и усмеравања њихових страсти, то јест 
туге и уживања, пропадају као бесловесне животиње. Код њих страсти за собом вуку словесни део душе, као што коњи понекад 
савлађују кочијаша. 
 
97. Највећа болест, погибаo и пропаст за душу јесте непознавање Бога, Који је све саздао за човека и даровао му ум и слово. 
Помоћу њих он узлеће ка Богу, сједињује се са Њиме, поима Га и слави. 
 
98. Душа је у телу, у души је ум, а у уму је слово. Преко њих се поима и слави Бог. Преко њих Он обесмрћује душу, дарујући јој 
непропадљивост и вечну сладост. Бог је, наиме, свим створењима даровао биће једино по Својој благости. 
 
99. Немајући у Себи никакве зависти и будући благ, Бог је човека саздао као самовласног, слободног. Он му је дао могућност да му 
угоди, уколико жели. Човек угађа Богу кад у себи нема зла. Међу људима, добра дела и врлине, преподобне и богољубиве душе 
задобијају похвалу, а срамна и лукава дела презир и осуду. Колико пре ће то бити случај код Бога Који свакоме човеку жели 
спасење. 
 



100. Човек добија добро од благог Бога. Због тога га је Бог и створио. Зла, пак, човек сам навлачи на себе, наиме, од себе и од своје 
злоће, похоте и неосетљивости. 
 
101. Душа је бесмртна и господствена над телом. Али кад је бесловесна, то јест неразумна, она робује телу кроз уживања, не 
схватајући да јој наслађивање тела наноси штету. Запавши у неосетљивост и лудост, она се стара за телесно наслађивање. 
 
102. Бог је благ, а човек лукав. Нема ничега злог на Небу, нити ичега доброг на земљи. Стога словесан човек бира оно што је боље: 
познаје Бога свих, благодари Му и песмопоје Га. Он се пре смрти гнуша тела и не дозвољава да се остваре рђава осећања, знајући 
њихову погубност и рђаво дејство. 
 
103. Зао човек воли лакомост, а презире праведност, не мислећи на неизвесност, непостојаност и краткотрајност живота, нити се 
сећајући неподмитљивости и неминовности смрти. Старац који је бестидан и безуман, није погодан ни за шта, већ је као гњило дрво. 
 
104. Тек искусивши тугу, ми осећамо шта значи уживање и радост. Ко није жедан, неће слатко пити, нити ће слатко јести ко није 
гладан, нити ће слатко спавати ко није веома поспан. Ко није најпре туговао, неће снажно осетити радост. Тако се нећемо ни вечним 
добрима наслађивати уколико не презремо краткотрајна. 
 
105. Слово је слуга ума. Слово тумачи оно што ум хоће. 
 
106. Ум сагледава све, па и оно што је на Небесима. Њега не помрачује ништа осим греха. Чистоме ништа није несхватљиво, као што 
ни речима ништа није неизрециво. 
 
107. Човек је телом смртан, а умом и словесношћу бесмртан. Ћутећи мислиш, а промисливши говориш. Јер у ћутању ум рађа слово. 
А благодарно слово принесено Богу јесте човеково спасење. 
 
108. Ко говори неразумно, нема ума, будући да говори ништа не мислећи. Ти, пак, гледај шта ти је корисно да чиниш ради спасења 
душе. 
 
109. Умно и душекорисно слово је дар Божији, као што је реч пуна брбљања, реч која трага за размерама и растојањима неба и 
земље, или за величином сунца и звезда, проналазак човека који се узалудно труди. Такав човек надмено и узалуд тражи оно што 
ничему не користи, као да хоће ситом да захвати воду. Човеку није могућно да пронађе такве ствари. 
 
110. Нико не види Небо, нити може да разуме оно што је на њему, осим човека који се труди да живи врлинским животом, који 
размишља и прославља Онога Који га је, то јест Небо, саздао за спасење и живот човека. Јер такав богољубив човек сасвим извесно 
зна да без Бога нема ничега. Као неограничен, Бог је свуда и у свему. 
 
111. Душа у часу смрти из тела излази нага, слично као што човек излази из мајчине утробе. Једна је притом чиста и светла, друга 
укаљана мрљама сагрешења, а трећа је, опет, црна због многих преступа. Сећајући се и помишљајући на зла после смрти, словесна и 
богољубива душа живи побожно, да не би била осуђена и да их се не би допала. Они, пак, који не верују, који су неразумни душом, 
поступају безбожно и греше, презирући оно што је са оне стране. 
 
112. Изишавши из тела, човек се неће сећати онога што је било у телу, као што се, изашавши из мајчине утробе, више не сећа онога 
што је било у њој. 
 
113. Твоје тело је по изласку из мајчине утробе постало боље и веће. Тако ћеш и ти, изиђеш ли из тела чист и непорочан, постати 
бољи и непропадљив, пребивајући на Небесима. 

 
НАСТАВИЋЕ СЕ 


