
  

 
_______________________________ 

Авва Амон 

Посланица шеста о безмолвију 

Robert Taft, 
liturgija, 
liturgijske 
molitve 
glasno 
čitanje 
Crkva, 
lliturgika, 
Svti oci, 
pravoslavlje, 
pravoslavni 

     

Није могуће приказати повезану слику. Датот ека је можда померена, преименована или избрисана. Уверите се да веза указу је на исправну  датот еку и локацију.

http://www.verujem.org/


 

Посланица шеста оца нашег међу 
светима авве Амона 

Реч о човекоугађању и сујети 

Најчаснијој браћи у Господу да се 
радују! 

1. Пишем вам као 
најбогољубазнијим и онима који 
најискреније свим срцем траже 
Господа. Такве (подвижнике), када 
се моле, слуша Бог; Он благосиља 
свако дело њихово и одазива се на 
све молбе душе њихове када му се 
обраћају. Бог не слуша оне који му 
не приступају од свег срца, него 
сумњају и дела своја творе да би 
били прослављени од стране људи; 
Он се гневи због њихових дела, 
како је и писано: јер Бог разасу 
кости човекоугодника (Пс. 53, 5) 
53). 

2. Ви видите да се Бог гневи на дела 
таквих (људи): Он се не одазива на 
молбе њихове, којима му се 
обраћају; напротив, супротставља 
им се, јер они своја дела не 
савршавају по вери, него по 
(старом) човеку. Стога ни Сила 
Божија не обитава у њима, него су 

 



немоћни 54) у свакоме делу кога се 
прихвате. Стога не познају ни силу 
благодати, ни лакоћу њену, ни 
радост; напротив, њихова душа 
постаје тешка, обремењена свим 
својим делима. И већина монаха 
спада међу такве: они као да нису 
примили силу благодати која снажи 
душу и припрема је за радост 
(вечног живота), која јој дан за 
даном дарује весеље и разбуктава је 
у Богу. Јер дела која они творе јесу 
дела по (старом) човеку и зато их 
не посећује благодат. Човек који 
дела своја твори ради 
човекоугађања покрива се 
срамотом пред Силом Божијом. 

3. Дакле ви, љубљени моји, чији је 
плод примио Бог, подвизавајте се у 
свим делима својим, борећи се с 
духом сујете 55) како бисте у свему 
однели победу над њим; 
(подвизавајте се) како би сав плод 
ваш био пријатан (Богу) и како би 
увек био жив код Творца, а такође 
да бисте примили силу благодати 
која је боља од свега. Јер имам 
поверења у вас, браћо, (знајући) да 
чините (све) што се може како 
бисте водили борбу против духа 



сујете, и да ћете се увек 
подвизавати против њега. Зато плод 
ваш живи. Овај лукави дух напада 
човека на сваком праведном делу 
које он чини, желећи да уништи 
плод његов и да га учини 
бескорисним, да не би дозволио 
људима да чине дела истине по 
Богу. Овај лукави дух супротставља 
се свима који хоће да буду верни 
(Господу). Тек што људи некога 
почну да хвале, као верног, 
страдалника (правде ради), или 
милостивога, лукави дух одмах 
супротстави; он побеђује неке од 
њих, распршујући и уништавајући 
њихов плод. Он их припрема на то 
да њихов живот буде помешан са 
човекоугађањем, те тако уништава 
њихов плод, пошто људи сматрају 
да они имају плод, но пред Богом 
немају ништа. Зато им Он не дарује 
(Своју) Силу, него их оставља 
празне. Пошто (Бог) код њих није 
нашао добар плод, Он их лишава и 
велике сладости благодати. 
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