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ПРЕДГОВОР

П
ред вама се налази зборник у форми приручни
ка, светоотачких и уопште душекорисних поу
ка, који смо назвали по Пресветој Богородици 

и Њеној икони – Живоносни Источник. Управо Мајка 
Божија јесте извор Ријечи животворне од које се ника
да неће ожедњети, те овим путем желимо да свако од 
Њега окуси и буде жив у вјечност.

Жеља нам је била да братство и сестринство при 
Цркви, попут пчела у вријеме прољећне паше, донесу 
медоносни нектар Ријечи Божије са цвијета и свето
отачке ливаде Господње, да он буде храна за све у кош
ници Цркве, као и за многе који траже мед на ливадама 
глади.

Дакле, овај приручник има за задатак да у времену 
и простору који се много противи духовном животу и 
молитвеној ревности, помогне да се брзо разгори дух, 
те да нас покрене за живот по Богу. Ово се првенствено 
односи на вјерујуће и већ црквено освијештене вјерни
ке и људе, али у исто вријеме има за циљ да се и сви 
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остали, приликом сусрета са овим кратким светоотач
ким свједочанством, покрену и укључе у биће Цркве.

Искуство и праћење понашања већине, чак и вје
рујућих, показало је да се углавном читају кратке поуке 
од неколико редова, евентуално краћи текстови, гдје се 
брзо долази до крајњег смисла и суштине, те смо сход
но томе сматрали за продуктивно и добро издавање 
једног оваквог приручника. 

Такође, чињеница да су људи који чине прости вјер
ни народ у Цркви, у ствари, уједно и приређивач, да 
су по својој души и срцу достављали текст ове књиге, 
пружа додатну наду да ће бити пријемчива за све наше 
читаоце.

У свему наведеном видјели смо прилику да у јед
ној душекорисној иницијативи, којом учествујемо у 
мисији Цркве, истовремено уклопимо још једно до
бро дјело и намјеру, тј. да сав приход од продаје књиге 
буде предан као прилог манастиру Рожањ у Епархији 
шабачкој.

Наиме, овај манастир има посебну важност за при
ређивача, јер представља таворски духовни свјетио
ник, налазећи се на нешто мањој надморској висини од 
хиљаду метара, гдје се прожима старо и ново, смртно 
и вјечно, људско и Богочовјечанско, српско и свепра
вославно! Свјетлост и љубав овог манастира и његових 
сестрица су посебно подстакли и инспирисали при
ређивачки корпус који на овај начин пројављује благо
дарност Богу и њима.
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У вјери да се свако поправља и Господа прославља, у 
нади да једина вриједност буде човјек изнад свега, а Бог 
изнад човјека, а у љубави и миру са свима, предајемо 
вам овај наш принос, овај Живоносни источник, Богу 
у славу, на духовну корист и бесконачност вијекова 
свих наших читалаца. Амин!

Приређивач зборника Живоносни источник
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ПОУКЕ О МОЛИТВИ
                  

ао што се сила љубави не може 
зауставити просторним рас
тојањем, тако је и са молитвом, 

као што љубав сједињује оне 
који су раздвојени, тако и молит

ва може да донесе велику корист 
онима који су далеко један од 
другог...

Свети Јован  Златоуст

Прва наша мисао, на почетку сваког новог дана и на 
почетку сваког нашег рада, нека буде мисао о Богу. И 
прва наша реч, на почетку сваког новог дана и сваког 
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нашег рада, нека буде реч у славу и хвалу Њему, једно
ме у Тројици Богу: Оцу, Сину и Духу Светоме. 

Патријарх Павле

Молитва је када сваком створењу Божијем прила
зиш са љубављу и када са свима њима, чак и са дивљим 
ство ре њима, живиш у хармонији. Радујте се свему што 
нас окру жује! Све нас поучава и води ка Богу. Све што 
је око нас јесу капљице љубави Божије – и жива и не
жива бића, и биљке, и животиње, и птице, и планине, 
и море, и залазак сунца, и звјездано небо. То су мале 
љубави, пре ко којих стижемо до велике Љубави, до 
Христа.

Свети Порфирије Кавсокаливит

Постоји зао дух који човјека гледа да помрачи и за
гади лошим мислима чим устане. Посвети Господу по
четак дана, јер коме принесеш почетак – његов ће бити 
и дан. 

Свети Сава Псковски
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Да би просјак добио милостињу – треба да пружи 
руку, да би дијете узело себи храну – треба да отво
ри своја усташца; слично овоме потребно је да човјек 
тежи к Богу, да добије благодат Божију – треба да 
има отворену душу. Молитва је пружена рука за за
добијање милости Божије; она је отворена уста ради 
окушања небеског пића.

Свети Филарет Московски

Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј ме 
грешног.

Није довољно да се човјек, по заповијести Божијој, 
непрестано моли именом Исуса Христа, већ је потреб
но да и друге томе научи, па били они монаси или 
мирјани, образовани или неуки, људи, жене или дје
ца; потребно је да у свима пробуди вољу за унутарњу 
молитву.

Свети Григорије Солунски


