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Όταν περνάς την ώρα σου με τον Θεό, αυτό το κάνεις «με πίεση» ή «με ευχαρίστηση»; Άραγε 

στριμώχνεις την επικοινωνία σου με Κείνον, μέσα στο πρόγραμμά σου, σε μια σύντομη προσευχή 

πριν το φαγητό (και ίσως, αν έχεις χρόνο, στην επίσκεψή σου στην εκκλησία το πρωί της Κυριακής); 

Ή μήπως κάνεις τον Θεό να ευχαριστιέται, μιλώντας Του πολύ συχνότερα; Αν έχεις σοφία, θα 

καλλιεργήσεις τη συνήθεια να ξοδεύεις χρόνο με τον Θεό κάθε μέρα. 

Όταν ξεκινάς την κάθε μέρα σου με το κεφάλι σου σκυμμένο και την καρδιά σου υψωμένη, αυτό σε 

βοηθάει να θυμάσαι όλη τη μέρα την αγάπη του Θεού, την προστασία Του και τις εντολές Του. Κι αν 

έχεις σοφία, την ώρα της πρωινής σου επαφής με τον Θεό, θα ευθυγραμμίσεις τις προτεραιότητες της 

μέρας με τη διδασκαλία και τις εντολές του Άγιου Λόγου του Θεού. 

Θα ήθελα να σου συστήσω να δίνεις την αμέριστη προσοχή σου στον Θεό τουλάχιστον μια φορά κάθε 

μέρα. Και μη κάνεις λάθος: η έμφαση στην προηγούμενη φράση δίνεται στο «τουλάχιστον». Ακόμα κι 

αν είσαι η πιο πολυάσχολη γυναίκα στον πλανήτη Γη, μπορείς σίγουρα να βρεις χρόνο για τον Θεό. 

Κι αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις; 

Η πνευματική λατρεία εστιάζει και προσαρμόζει αυτό που εμείς είμαστε σ’ αυτό που είναι Εκείνος. 

        (Beth Moore) 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

 

 

Και ο Ιησούς του είπε: «Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου από 

όλη την καρδιά σου, και από όλη την ψυχή σου, και από όλη τη 

διάνοιά σου». Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. 

Ματθαίου 22:37-38 

Και μια αδελφική συμβουλή: 

Το να βρίσκεις χρόνο για τον Θεό χρειάζεται 

χρόνο… και είσαι η μόνη που μπορείς να τον 

βρεις. Ο κόσμος διεκδικεί διαρκώς την 

προσοχή σου, και μερικές φορές ο θόρυβος 

μπορεί να είναι εκκωφαντικός. Να θυμάσαι 

αυτό που είπε η Elisabeth Elliot: «Ο κόσμος 

είναι γεμάτος θόρυβο. Ας μάθουμε την τέχνη 

της σιωπής, της ησυχίας και της 

απομόνωσης.»
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