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Η προσευχή είναι ένα παντοδύναμο μέσο για την επικοινωνία μας με τον Δημιουργό μας. Είναι μια 

ευκαιρία κοινωνίας με τον Δωρητή όλων των αγαθών. Η προσευχή δεν είναι κάτι που μπορούμε να 

το πάρουμε με ελαφρότητα ή που το χρησιμοποιούμε πότε πότε. Δεν κρατούμε την προσευχή για την 

ώρα του φαγητού ή για την ώρα που πάμε να κοιμηθούμε. Η θέση της πρέπει να είναι στο επίκεντρο 

της καθημερινής μας ζωής. 

Η καθημερινή προσευχή και η μελέτη του λόγου του Θεού είναι μια ευλογημένη συνήθεια, που  οι ίδιοι 

επιλέγουμε να αποκτήσουμε. Πρέπει με τη θέλησή σου να οργανώσεις το χρόνο της μέρας σου  έτσι, 

που να συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε λίγο ή πολύ χρόνο με τον Θεό, σε μια ήσυχη γωνιά, κι αυτή τη 

συνήθεια της καθημερινής προσωπικής σου λατρείας πρέπει να την κρατήσεις ευλαβικά. Αν το κάνεις, 

θα ανακαλύψεις ότι καμιά απασχόλησή σου δεν είναι τόσο πολύτιμη όσο οι στιγμές της σιωπής που 

περνάς με τον Ουράνιο Πατέρα σου. 

 

Μια καρδιά που προσεύχεται και υπακούει, θα μάθει, σιγά σιγά και όχι χωρίς θλίψη, να ακουμπά τα 

πάντα στον Ίδιο το Θεό.        (Elisabeth Elliot) 

 

Η προσευχή είναι το μονοπάτι όχι μόνο για τη θεία προστασία, αλλά και για μια προσωπική, βαθιά 

σχέση με τον Θεό.         (Shirley Dobson) 
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Μη μεριμνάτε για τίποτε, αλλά, σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας 

γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου της προσευχής 

και της δέησης 

Φιλιππησίους 4:6 

 

Και μια αδελφική συμβουλή: 

Όταν προσεύχεσαι, δεν έχει και πολλή 

σημασία αν έχεις κλειστά ή ανοιχτά τα μάτια 

σου. Είναι καλό να κλείνεις τα μάτια και να 

σκύβεις το κεφάλι όταν μπορείς, αλλά είναι το 

ίδιο καλό να προσφέρεις στο Θεό, στη 

διάρκεια της μέρας, σύντομες προσευχές, με 

τα μάτια –και την καρδιά σου– ορθάνοιχτα. 
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