Употреба бројанице
Ова бројаница је помоћно средство. На њој се обавља једна од најмоћнијих молитава у
Православној Цркви. Колевка те молитве је Света Гора. Зато је ова бројаница најбољи
дар који ми Хиландарци можемо да пружимо нашој браћи Србима, нарочито онима који
су растурени по туђем свету.
Ко се овом молитвом буде упорно и истрајно служио, биће сам сведок колико богатство
она доноси нашој души: мир, радост, спокојство, усрђе, љубав према ближњем, ревност у
служењу, бодрост на послу, телесну лакоћу, одушевљење у живот.
-Та нас молитва води и свима другим врлинама и чини наш живот пуним и плодним.
-Сав значај те молитве је у њеној краткоћи и простоти, а сила њена проистиче из имена
Божијег које она садржи.
-Та молитва гласи: ГОСПОДЕ ИСУСЕ ХРИСТЕ , ПОМИЛУЈ МЕ! (зато се она зове
«Исусова молитва»).
-Са тих пет речи ми изграђујемо своје вечно спасење, а чинимо истовремено срећним и
овај наш живот на земљи.
-Ову бројаницу носи увек са собом на корену леве руке. Кад год имаш мало времена у
паузи на послу, на путу за радно место, пре него што заспиш, - узми бројаницу у десну
руку између палца и кажипрста, и код сваког чвора, куглице, изговарај речи колитве:
ГОСПОДЕ ИСУСЕ ХРИСТЕ, ПОМИЛУЈ МЕ? Труди се при томе да одложиш све друге
мисли. Прати умом речи молитве, а срцем их својим саосећај. –Диши при том успорено.
-Преко дана и у току рада кад год погледаш на бројаницу, подсети се и у себи-моли се.
-Први плодови те молитве су телесно «отпуштање». Тело се растерећује од напетости
и умора.
-Онда долазе плодови душевни: престаје нервоза (оно грижење изнутра) и постиже се
душевни мир.
-На крају долазе плодови духовни који чине наш живот узвишеним и срећним.
-Кад видиш бројаницу код другога на руци ви се можете лако духовно спријатељити и
разговарати о вашем личном искуству са Исусовом молитвом.
-Има много књига које су о овој молитви написане. Сад скоро је једна изашла на
нашем језику. Има их и на страним језицима, нарочито много.
За све ваше потребе у вези ове благодатне молитве ми вам Хиландарци стојимо увек на
расположењу.
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