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Д О Б Р О Т О Љ У Б Љ Е

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.
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АВА ЕВАГРИЈЕ ПОНТИЈСКИ (345–399) Ивора/Иверону, Понт (=Турска)
Ευάγριος ο Ποντικός (Евагриос о Понтикос)

VII - O ОСАМ ПОМИСЛИ, АНАТОЛИЈУ

1. Постоји осам главних помисли од који произилазе све остале. Прва је помисао стомакоугађања, друга 
блуда, трећа среброљубља, четврта туге, пета гнева, шеста унинија, седма сујете и осма гордости. Да ли 
ће те помисли да нас узнемиравају или не не зависи од нас. Међутим, од нас зависи да ли ће у нама 
остајати дуго или не и да ли ће у нама покренути страсти или не.

2. Помисао стомакоугађања предлаже монаху да брзо одступи од подвижништва, изображавајући му 
болести стомака, јетре, слезине, водену или неку другу болест, одсуство лекарстава и лекара. При томе, 
она подсећа на извесну братију који су се подвргли баш тим болестима. Дешава се понекад да непријатељ 
братији који су пострадали од тих болести нашаптава да дођу код испосника и испричају им шта им се 
десило, додајући да је узрок био престрого уздржање.

3. Демон блуда буди телесну похоту. Он најјаче напада на уздржљиве како би прекинули уздржање, 
сматрајући да од њега нема никакве користи. Скрнавећи душу, он је подстиче на блудна дела, чинећи да 
она, наводно, говори и чује неке речи и као да јој је и само дело пред очима.

4. Среброљубље представља дугогодишњу старост, немоћ за рукодеље, глад, болест, непријатност 
немаштине и нелагодност примања од других онога што је потребно телу.

5. Туга се понекад јавља услед лишавања онога што желимо, а понекад прати гнев. Она се услед лишавања 
онога што желимо јавља на следећи начин: најпре се јављају помисли и души приводе на памет дом, 
сроднике и ранији начин живота. Када примете да она не противречи, већ да их прати и мислено се 
разлива по задовољству које изазивају, оне је, пошто је шчепају, погружавају у тугу и стога што су ти 
предмети недоступни и стога што јој не могу бити доступни услед устава живота који воде. Друге помисли 
ће бедну душу толико више савлађивати и поражавати колико се она више пружала по првим.

6. Гнев је најбржа страст. Он се покреће и распаљује против онога који нам чини неправду или само тако 
изгледа. Он све више и више осуровљује душу. Он нарочито у време молитве поткрада ум, упечатљиво 
представљајући лице које нас је увредило. Понекад се дешава да, усталивши се у души и претворивши се у 
непријатељство, ноћу изазива мору, трзање тела, представе ужаса смрти, напада отровних гмизаваца и 
зверова. Те четири појаве, као последице образовања непријатељства, праћене су многим помислима, 
као што ће сваки посматрач приметити.

7. Демон унинија, који се још назива ’подневним’ демоном (Псалам 91, 6), тежи је од свих других. Он 
монаху приступа око четвртог часа, то јест око десет изјутра, и окреће се око његове душе све до осмога 
часа, то јест око два по подне. У почетку га наводи да са незадовољством примети да се сунце врло споро 
креће, или као да се уопште не креће, и као да дан траје педесет часова. Затим га подстиче да често гледа 
у прозор и да чак излази из келије како би погледао на сунце или да би сазнао колико је још остало до 
девет часова, при чему неће заборавити да му нашапне да погледа лево и десно не би ли угледао неког од 
братије. Затим он код њега изазива омразу према месту на коме живи, према самом начину живота и 
према рукодељу, додајући му да је пресушила љубав код братије и да нема никога ко би га утешио. Чак и 
случај да га неко увреди, ђаво употребљава да би код њега у тај час изазвао што веће нерасположење. 
Затим га наводи на жељу за другим местом, у коме се лакше долази до неопходног, или му напомиње 
рукодеље које је мање тешко али пробитачније. Уз то додаје да угађање Богу не зависи од места и да је 
могуће поклањати се Богу на сваком месту. Са тиме повезује сећање на рођаке и на раније изобиље, и 
одмах пророкује дуг живот, изображавајући напоре подвижништва. Једноставно, користи сва лукавства 
да би монах, најзад, оставио келију и побегао са попришта. За тим демоном не долази одмах други. Ко се 



- 3 -

буде борио и победио, после подвига ће осетити мирно стање и душа ће му се препунити неизрецивом 
радошћу. 

8. Помисао таштине је најтананија. Она се јавља онима који живе исправно и почиње да разглашава 
њихове подвиге. Она им скупља похвале од људи, представља како вичу демони који се изгоне, како се 
исцељују жене, како се гомиле народа гурају да би се дотакле њихове одеће. Она им, најзад, предсказује 
свештенички чин и ка њиховим вратима приводи оне који их траже и који их, због отказивања, и против 
њихове воље одводе везане. Пробудивши на такав начин у њима празну наду, оне одлазе препуштајући их 
искушењима демона гордости или демона туге, који им одмах наводи помисли које су супротне тој нади. 
Дешава се да њих, донедавно поштоване и свете јереје, предаје и демону блуда.

9. Демон гордости је узрок најбеднијег пада душе. Он јој нашаптава да не исповеда Бога као свог 
Помоћника, већ да самој себи приписује своју исправност, те да се надима над братијом сматрајући их 
незналицама, будући да о њој не мисле сви на тај начин. За гордошћу иде гнев и туга, и последње зло -
избезумљеност и беснило и виђење многих демона у ваздуху.

VIII - ЊЕГОВЕ МИСЛИ ПОВЕЗАНЕ СА ИЗЛАГАЊЕМ O ОСАМ СТРАСТИ

1. Постоји пет дела којима се стиче Божије благовољење. Прво - чиста молитва, друго - певање Псалама, 
треће - читање Божанственог Писма, четврто - скрушено сећање на своје грехе, смрт и Страшни Суд, и 
пето - рукодеље.

2. Ако хоћеш да у телу служиш Богу слично бестелесним, постарај се да непрестано у срцу свом имаш 
скривену молитву. На тај начин ће душа твоја још пре смрти да се приближи анђелском подобију.

3. Као што је наше тело, по удаљењу душе, мртво и смрадно, тако је и душа у којој не делује молитва, 
мртва и смрадна. Пророк Данило нас очигледно учи да губитак молитве треба сматрати горим од сваке 
смрти. Он је пре био спреман на смрт, него да се лиши молитве макар и за трен. Бога се треба сећати 
чешће него што се дише.

4. Са сваким уздисајем трезвено призивај Име Исусово и са смирењем помишљај о смрти. Оба ова дела 
доносе велику корист.

5. Хоћеш ли да те Бог позна? Учини да си што мање познат људима. Уколико се будеш увек сећао да Бог 
види све што чиниш, било душом, било телом, нећеш погрешити ни у једном делу и Он ће живети поред 
тебе.

6. Човек се ничим толико не усличује Богу колико благотворењем другима. Међутим, треба бити опрезан 
да се доброчинства не врше из рачуна.

7. Постаћеш, најзад, достојан Бога уколико не чиниш ништа што је недостојно Њега.

8. Бога ћеш преславно поштовати кад у својој души путем врлина будеш обликовао Његово подобије.

9. Људи постају бољи кад се приближавају Богу.

10. Бог познаје мудрог човека, који му указује част и поклоњење. Он се нимало не узнемирава уколико 
остаје непознат људима. Дело разборитости се састоји у томе да се део душе у којој се налази гнев 
побуђује на вођење унутрашње борбе. Дело целомудрености се састоји у непрестаном побуђивању ума 
на пажљиву бодрост. Дело праведности, у томе да се део у коме се налази жеља управља једино ка 
врлини, односно ка Богу. Дело храбрости се, најзад, састоји у томе да човек руководи са пет чула и да не 
допусти да се преко њих оскрнави његова унутрашњост, то јест дух, или спољашњост, то јест тело.
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11. Душа је жива, проста, бестелесна суштина, невидљива за телесно гледање, бесмртна и обдарена умом 
и разумом. Ум у души је оно што је око у телу.

12. Од словесних створења под Небом једна се боре, друга штите, а трећа нападају. Боре се људи, штите 
Анђели, а нападају нечисте силе. Узрок одсуства у нама познања Божанских ствари и Самог Бога није, нити 
у немоћи оних који штите, нити у моћи оних који нападају, већ у немарности оних који се боре.

13. Зло није суштина, већ одсуство добра, као што мрак није ништа друго до одсуство светлости.

14. Простодушност је слабо опрезна и пажљива: не подозрева зло онај ко је слободан и обезбеђен од 
њега.

15. Заиста је развратност бесмислена и нећеш моћи ништа измислити чиме би распусне људе могао 
побудити да дођу памети.

16. Чисте и благодатне душе су необично опрезне. Оне одмах примећују ђавола и терају га, иако је он 
веома брз и крајње лукав у нападима.

17. Ничим се тако не умилостивљује Бог као телесним самозлопаћењем.

18. Неко од светих отаца је рекао да онај ко није у стању да предузме строг и много напоран монашки 
живот, може да се спасе на други начин, то јест уколико буде имао веру према монасима и уколико им 
служи и пружа оно што им је потребно. То, између осталог, за њих неће бити последње дело које их води 
ка спасењу.

19. Проводи ноћ у молитвеном труду и твоја душа ће убрзо обрести утеху.

20. Занимај се читањем са спокојним духом како би твој ум био непрестано усхићен сагледавањем дивних 
дела Божијих, и како би био уздизан као неком руком која је пружена према њему.

21. Спавање у току дана указује на телесну болест, или на униније душе, или на њену безбрижност, или на 
неискуство.

22. Благодаћу Духа Светог и сопственим трудом и старањем, свака душа може да сакупи и споји у себи 
следеће особине: слово са умом, делање са сагледавањем, врлину са знањем, веру са познањем 
слободним од сваког заборава, и то тако да ни једно од њих не буде ни мање ни веће од другог. Тада се 
она спаја са истинитим и благим Богом, и једино са Њим.

23. Постоји осам помисли од којих се рађа сваки грех. Код оних који воде усамљенички живот: помисао 
унинија, сујете, гордости, шкртости и туге, а код оних који живе под старешинством других у општежићу: 
стомакоугађања, гнева и блуда.


