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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)

IX - ПОУКЕ БРАТИЈИ КОЈИ ЖИВЕ У ОПШТЕЖИЋУ И ГОСТОПРИМНИЦАМА

1. Наследници Божији, чујте реч Божију! Санаследници Христови, пазите на заповести Христове!

2. Вера је почетак љубави, а крај љубави познање Бога.

3. Страх Божији чува душу, а трезвоумље је утврђује.

4. Трпљење рађа наду, а добра нада прославља човека.

5. Ко своје тело држи у строгој потчињености, достићи ће бестрашће, а ко га храни, пострадаће од њега.

6. Дух блуда обитава у телима неуздржљивих, а дух чисте стидљивости у душама уздржљивих.

7. Усамљеност са љубављу чисти срце, а удаљавање од других са гневом га смућује.

8. Боље је бити усред хиљада са љубављу, него сам у пећини са мржњом.

9. Ко храни злопамћење у својој души, личи на онога који сакрива пламен у плеви.

10. Немој давати много хране свом телу, па у сну нећеш видети рђаво маштање. Јер као што вода гаси 
огањ, тако глад потире 
скверно маштање.

11. Гневљив човек је плашљив, а кротки се не боји страха.

12. Силан ветар гони облаке, а злопамћење добра осећања из душе.

13. Ко се моли за непријатеље, не памти зло, а ко чува језик, неће увредити ближњег.

14. Ако те увреди брат твој, уведи га у дом свој и немој се олењити да одеш код њега и да са њим поделиш 
хлеб свој. Чинећи тако, избавићеш душу своју од метежа и нећеш се саплитати за време молитве.

15. Богаташ не стиче знање и камила неће проћи кроз иглене уши. Ипак, Богу ништа није немогуће.

16. Ко воли новац, неће видети знања, и ко га сабира, помрачује се незнањем.

17. У обиталишту смирених почива Господ, а у дому гордих умножава се проклетство.

18. Бешчасти Бога онај ко преступа Његов закон, а ко га чува, прославља свог Творца.

19. Душе праведних воде Анђели, а душе злих узимају демони.

20. Где улази грех, тамо иде и незнање. Срца праведних ће се испунити познања.

21. Боље је сиромаштво са знањем, него богатство са незнањем.

22. Највиши украс главе јесте круна, а највиши украс срца познање Бога.
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23. Ко је милосрдан према беднима, искорењује гнев, а онај ко их храни, напуниће се добрима.

24. У кротком срцу почива премудрост, а душа која чини добро јесте почивалиште бестрашћа.

25. Ко се често моли, избећи ће искушења, а срце немарног ће смутити помисли.

26. Не наслађуј се вином, па те неће примамити тело.

27. Немој обилно насићавати тело своје, па ће скверне помисли понестати у теби.

28. Немој говорити: ’Празник је, попићу вина’, или: ’Сутра је Педесетница, јешћу месо.’ За монахе не 
постоји празник за пуњење стомака.

29. Христова Пасха је прелаз од греха ка врлини и покајању, а Педесетница је васкрсење душе.

30. Празник Господњи је заборав зла. Оног, пак, ко памти зло, обузеће плач.

31. Празник Божији је истинско знање. Ко обраћа пажњу на лаж и заблуду, умреће ружном смрћу.

32. Бољи је пост са чистим срцем, него ситост у нечистој души.

33. Ко истреби рђаве помисли из свог срца, личи на онога који разбија младенце о камен.

34. Снољубиви монах ће пасти у свако зло, а онај који воли бдење узлетеће као птица.

35. За време бдења се немој предавати празним разговорима и немој одбијати духовне речи, зато што 
Бог гледа на срце твоје и неће занемарити грех твој.

36. Дуги сан наводи искушење, а бдење га одгони.

37. Много спавање огрубљује срце, а бдење изоштрава ум.

38. Као што огањ растапа восак, тако добро бдење уништава зле помисли.

39. Међутим, боље је спавати, него време проводити у празнословљу.

40. Анђелско сновиђење весели срце, а демонско га смућује.

41. Покајање и смирење подижу душу, а милостиња и кротост је крепе.

42. Увек се сећај Оца Небеског и никад не заборављај на последњи Суд, па душа твоја неће упасти у грех.

43. Немој остављати своју келију када те напада дух унинија и немој се уклањати на друго место у врема 
туге. Јер као што се сребро чисти трењем, тако ће и твоје срце заблистати ако непоколебиво претрпиш.

44. Дух унинија удаљује сузе, а дух туге дави молитву.

45. Као што не задржаваш шкорпију под пазухом, тако немој ни рђаве помисли задржавати у срцу своме.

46. Као што огањ испробава злато и сребро, тако срце монаха испитује искушење.

47. Ко не достиже славу којој тежи, жалости се, а ко је достигне, горди се.
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48. Не препуштај гордости срце своје и немој рећи пред Богом: ’Могу и сам’, да Господ не би оставио 
твоју душу да је смире демони. Тада ће те смутити твоји ваздушни непријатељи и ноћни ужас ће те 
обузети.

49. Душа чиста је изабран сасуд, а нечиста ће се испунити горчином.

50. Без млека дете не може да се одоји, а без бестрашћа неће узликовати душа.

51. Љубави претходи бестрашће, а знању претходи љубав.

52. Страх Божији рађа мудрост, а вера Христова даје страх Божији.

53. Огњена стрела пали душу, али је врлински муж гаси.

54. Слушај, монаше, речи оца свога, и немој чинити узалудним његове поуке. Тако ћеш избећи зле 
помисли и зли демони те неће савладати.

55. Рђав економ смућује душе братије, а ко расипа манастирско добро, врши крађу светиње.

56. Ко рђаво говори о брату своме, биће истребљен, а ко презире невољнога, неће угледати светлости.

57. Не говори: ’Сада ћу остати, а сутра ћу поћи из манастира’, зато што ниси мудро смислио.

58. Колебљив монах измишља лажљиве речи и вара срце своје.

59. Ко се лепо одева и пуни свој стомак, пасе срамне помисли и неће ући у збор праведних.

60. Пошавши у село, немој се приближавати женама и не започињи разговор са њима. У супротном ће 
твоја душа поћи за њима, као риба која прогута удицу.

61. Великодушни монах ће достићи бестрашће, а онај који огорчује братију биће омражен.

62. Кротког монаха љуби Господ, а свадљивог одбацује од себе.

63. Ако је брат тужан, утеши га, а ако је жалостан, саосећај са њим. Чинећи тако, обрадоваћеш срце 
његово и велико благо ћеш сакупити на Небу.

64. Немој слушати речи уперене против твог старца и не распаљуј против њега душе које га не поштују, да 
се Господ не би разгневио на твоја дела и да те не би избрисао из књиге живих.

65. Лењиви монах ће претрпети много штете. Уколико, пак, буде упоран у својој нарави, и монашку одећу 
ће збацити.

66. Двојезичан монах смућује братију, а веран уводи мир.

67. Ко се узда у своју крепост, пашће, а ко се смирава, биће узнесен.

68. Немој се предавати ситости стомака и неће те савлађивати ноћни сан. Тако ћеш убрзо постати чист и 
Дух Господњи ће сићи на тебе.

69. Певањем Псалама кроти се гнев, а великодушношћу се одгони страх.
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70. Светлост онога ко умножава гозбе ће потамнети и његову душу ће покрити тама.

71. На меру узимај хлеб и воду и дух блуда ће побећи од тебе.

72. Немој подметати ногу брату своме и не радуј се његовом паду, јер Господ види срце твоје и за то ће те 
предати у дан смрти.

73. Ко саблажњава световњаке, неће остати без казне, а ко их жалости, бешчасти своје име.

74. Ко воли мир, окусиће његово саће, а ко га умножава, напуниће се меда.

75. Поштуј Бога, па ћеш упознати бестелесне. Служи Му и Он ће ти показати разум векова.

76. Тело Христово су делатне врлине. Ко их једе, постаће бестрастан.

77. Крв Христова је разликовање делатности. Ко је пије, просветиће се.

78. Груди Господње су познање Бога. Ко леже на њих, биће богослов.

79. Испуњен знањем и делатељ добра се сретоше, а Господ беше међу њима.

80. Не напуштај веру Крштења свога и не нарушавај духовни печат, да би Господ пребивао са твојом 
душом и покривао те у дане зла.

81. Речи јеретика су весници смрти. Ко их прима, погубиће своју душу.

82. И сада ме послушај, сине мој: „Не прилази вратима неверних људи и немој ићи преко њихових мрежа, 
да се не би заплео.“

83. Удаљи своју душу од лажног знања. Ја сам често говорио са њима, то јест заблуделима, и испитивао 
њихове мрачне речи, и у њима сам нашао змијски отров. Ко их прима, погинуће, а ко их воли, испуниће се 
зла.

84. Видео сам оце њиховог мудровања и не угледах светлост истине у њиховим речима.

85. Путеви промисла су покривени примраком и разуму су недостижни Његови судови. Међутим, 
врлински муж ће их спознати.


