
Θυìάìαι τον ìεγάλο  άνθρωπο του Θεού, τον Γεώργιο Ìίλλερ.  
Λειτουργούσε ένα ορφανοτροφείο και ποτέ δεν γνωστοποιούσε 
τις ανάγκες του σε κανέναν και για τίποτα.  Το ìόνο που έκανε 
ήταν να προσεύχεται στον Θεό για κάθε ανάγκη που είχε.  Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσìα να φροντίσει 5.000 ορφανά, κι όλ’ αυτά δια 
ìέσου της πίστης του στον Θεό, ìέσω της προσευχής.  Ένα βράδυ, 
ο Γεώργιος Ìίλλερ κάθισε στο τραπέζι ìαζί ìε όλα τα ορφανά 
του και δεν υπήρχε ΚΑΝΕΝΑ φαγητό ìπροστά τους.  Ήταν ìια 
πολύ δύσκολη ώρα ...  Έσκυψε, όìως το κεφάλι του σε προσευχή, 
γεìάτος εìπιστοσύνη στον Θεό, κι ενώ προσευχόταν χτύπησε την 
πόρτα ένας αρτοποιός που προσφέρθηκε να τους δώσει πολλά 
καρβέλια ψωìί που του είχαν περισσέψει!  Πόσο θαυìαστή ήταν 
η απάντηση του Θεού στην προσευχή, αλήθεια! 

Σκέψου τη ìεγάλη θυσία που έκανε ο Κύριος για σένα και δοξο-
λόγησέ Τον!  Σκέψου την αγάπη Του, «ο Θεός όìως, δείχνει τη δική 
Του αγάπη σε ìας, επειδή, ενώ εìείς ήìασταν ακόìα αìαρτωλοί, ο 
Χριστός πέθανε για χάρη ìας» (Ρωìαίους 5:8), και δοξολόγησέ Τον!  
θύìιζε στον εαυτό σου καθηìερινά πόσο ìακρόθυìος και γεìάτος 
έλεος είναι ο Πατέρας, «Έλεος είναι του Κυρίου, ότι δεν συντελε-
στήκαìε, επειδή δεν έλειψαν οι οικτιρìοί Του» (Θρήνοι 3:22), και 
δεν θα ìπορείς να κάνεις τίποτε άλλο από το να Τον δοξολογείς! 

Πρέπει να λέìε στον Θεό πολύ τακτικά στις προσευχές ìας πόσο 
θαυìαστός είναι, πόσο ευγνώìονες είìαστε για την αγάπη Του και 
πόσο πολύ Τον αγαπάìε! 

Πολύ συχνά όταν προσευχόìαστε παραìελούìε να προσευχη-
θούìε για τους άλλους.  Όλοι ìας έχουìε οικογένεια και φίλους 
που έχουν ανάγκες. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουìε και για 
τους οποίους θα πρέπει να ενδιαφερόìαστε.  Άνθρωποι ìε ένα σωρό 
προβλήìατα: φυσικά, πνευìατικά, οικονοìικά, οικογενειακά, κλπ., 
αλλά το κυριότερο απ’ όλα, άνθρωποι χωρίς τον Χριστό.  Άνθρωποι 
που βαδίζουν ολοταχώς για την Κόλαση!  Ακόìα και ο πλούσιος 

της ιστορίας, όταν σήκωσε τα ìάτια του 
ìέσα στα βασανιστήρια της Κόλασης 
προσευχήθηκε για τους άλλους!  «Και 
είπε ο πλούσιος: λοιπόν, πατέρα, στείλ’ 
τον στην οικογένεια του πατέρα ìου, 
επειδή έχω πέντε αδερφούς, για να 
δώσει ìαρτυρία σ’ αυτούς, ώστε να 

ìην έρθουν κι αυτοί σε τούτο τον τόπο του βασανισìού» (Λουκάς 
16:27).  Όταν σκέφτεσαι τον αιώνιο προορισìό όλων εκείνων που ζουν 
στο άìεσο περιβάλλον σου, να θυìάσαι να προσεύχεσαι γι’ αυτούς! 

Τo θέìα της προσευχής στον Θεό Πατέρα προϋποθέτει ότι έχεις 
δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό σου Σωτήρα!  Θα πρέπει να 
υπήρξε κάποια στιγìή στη ζωή σου που να έκανες την «προσευχή 
που πρέπει να κάνει κάθε αìαρτωλός» και να ζήτησες απ’ τον 
Χριστό να σε συγχωρήσει από την αìαρτία σου και να Τον δεχθείς 
στην καρδιά σοu!  «Αφού, λοιπόν, ανακηρυχθήκαìε δίκαιοι ìε την 
πίστη, έχουìε ειρήνη ìε τον Θεό διαìέσου του Κυρίου ìας Ιησού 
Χριστού» (Ρωìαίους 5:1).   Κανένας δεν ìπορεί να έχει αληθινή 
ειρήνη στην καρδιά του αν δεν έχει δεχθεί τη συγχώρηση του Πατέρα 
Θεού, γιατί όλοι ìας είìαστε εκ γενετής αìαρτωλοί. 

Ο ειλικρινής άνθρωπος γνωρίζει ότι έχει αìαρτήσει ενάντια στον Θεό.  
Γι’ αυτό το σκοπό ήρθε ο Χριστός στον κόσìο, για να σώσει αìαρτωλούς!  
«Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή Του, όπως ìερικοί το θεωρούν 
αυτό βραδύτητα, αλλά ìακροθυìεί σε ìας, ìη θέλοντας ìερικοί να 
απολεστούν, αλλά όλοι νάρθουν σε ìετάνοια» (Β’ Πέτρου 3:9).  « ... Κι 
εκείνον που έρχεται σε Ìένα, δεν θα τον βγάλω έξω» (Ιωάννης 6:37). 

Αν δεν έχεις προσευχηθεί ποτέ ìέχρι τώρα, δεν θα ‘θελες να προ-
σευχηθείς στον ΟΥΡΑΝΙΟ Πατέρα και να έχεις ειρήνη ìαζί Του, τώρα; 

Εάν δεν γνωρίζεις πώς να προσευχηθείς, τότε χρησιìοποίησε την 
παρακάτω προσευχή.  «Κύριε Ιησού, παραδέχοìαι ότι είìαι αìαρτωλός και 
ξέρω ότι ποτέ δεν θα ìπορούσα να σωθώ ìόνος ìου.  Σε χρειάζοìαι και 
εìπιστεύοìαι ìόνον Εσένα για την σωτηρία ìου!  Σώσε ìε αγαπητέ Κύριε!»
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Πόσο θαυìαστό είναι το προνόìιο που έχουìε να ìπορούìε να 
ìιλάìε απευθείας ìε τον ίδιο τον Θεό!  Πολύ συχνά ξεχνάìε τη 
σοβαρότητα της προσευχής!  Προσευχή είναι να εισερχόìαστε ìέσα 
στη ìεγαλοπρεπή αίθουσα του θρόνου του Ουρανού όπου κάθεται ο 
Βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Ιησούς Χριστός,  στα δεξιά του Πατέρα. 

Δόξα στον Θεό, εìείς ìπορούìε να πλησιάζουìε ìε παρρησία 
το «θρόνο της χάριτος» (Εβραίους 4:16), επειδή ο Χριστός έχυσε 
το αίìα Του και ìε αυτό ράντισε το θρόνο του ελέους Του!  Ναι, 
έχουìε ελεύθερη την είσοδο να εισερχόìαστε στην αίθουσα του 
θρόνου, στην παρουσία του Βασιλιά ìας Ιησού Χριστού. 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε έναν 
ορισìένο τόπο όπου προσευχόταν. «Ήξερε 
ìάλιστα τον τόπο και ο Ιούδας, που τον 
παρέδινε• επειδή, ο Ιησούς πολλές φορές 
είχε πάει εκεί ìαζί ìε τους ìαθητές του» 
(Ιωάννης 18:2).  Είχε ένα τόπο ìακριά 

απ’ το πλήθος, κι εκεί, ο Χριστός πήγαινε 
πολύ συχνά ìόνος Του για να προσευχηθεί.  

Εκεί είχε πάει ο Χριστός να προσευχηθεί όταν 
έστειλε τους ìαθητές Του και τους έπιασε η ìεγάλη καταιγίδα. 

Ο προφήτης Δανιήλ ήταν γνωστός για τον ιδιαίτερο τόπο προ-
σευχής του.  « ... Ìπήκε στο σπίτι του και έχοντας ανοιγìένα τα 
παράθυρα του κοιτώνα του προς την Ιερουσαλήì, έπεφτε επάνω στα 
γόνατά του τρεις φορές την ηìέρα, προσευχόìενος και δοξολογώ-
ντας ìπροστά στον θεό του, όπως έκανε πρωτύτερα» (Δανιήλ 6:10). 

Εσύ κι εγώ θα πρέπει να έχουìε έναν ιδιαίτερο χρόνο και ιδιαίτερο 
τόπο που να προσευχόìαστε!  Ναι, είναι αλήθεια ότι ìπορείς να 
προσεύχεσαι οπουδήποτε, γιατί ο Θεός είναι παντού παρών και ìας 
ακούει πάντοτε.  «Εσύ, όìως, όταν προσεύχεσαι, ìπες ìέσα στο ταìείο 
σου, και, αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου, προσευχήσου στον 
Πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο, και ο Πατέρας σου που βλέπει 
στον κρυφό χώρο, θα σου ανταποδώσει στα φανερά» (Ìατθαίος 6:6). 

Πρόσεξε, όταν προσεύχεσαι ÌΗΝ επαναλαìβάνεις ορισìένες ψαλìω-
δίες ή εκφράσεις που τις έχεις ìάθει απέξω και τις αναφέρεις ξανά 
και ξανά. «Και όταν προσεύχεστε, ìη επαναλαìβάνετε, τα ίδια και τα 
ίδια, όπως οι Εθνικοί•, επειδή,νοìίζουν ότι ìε την πολυλογία τους θα 
εισακουστούν» (Ìατθαίος 6:7).  Ακόìα και οι «καλοί Χριστιανοί» πολύ 
συχνά πιάνουν τον εαυτό τους να επαναλαìβά-
νει ξανά και ξανά τις ίδιες λέξεις και φράσεις 
στην προσευχή κάθε φορά. 

Ο τρόπος που θα πρέπει να προσευχόìαστε 
είναι να ìιλάìε στον Θεό ειλικρινά ìέσα από 
την καρδιά ìας!  Να είσαι ειλικρινής ìε τον 
Θεό, Εκείνος γνωρίζει τα πάντα...  Να είσαι 
αυθόρìητος.  Να λες τις σκέψεις σου όπως 
ακριβώς σου έρχονται στο ìυαλό.  Να είσαι 
προσεκτικός.  Ζήτησε από τον Θεό να ερευνήσει την καρδιά σου 
κι Εκείνος θα το κάìει.  θα σου δείξει για ποια πράγìατα θα πρέπει 
να προσευχηθείς. Καλλιέργησε την επικοινωνία σου ìε τον Κύριο.  
Καθώς Του ìιλάìε κι επιτρέπουìε στο Άγιο Πνεύìα να ìιλήσει στα 
ενδότερα της ψυχής ìας, αυξανόìαστε στην επίγνωση και στο φως 
του Προσώπου Του. 

Ο Θεός έχει κάποιο σκοπό για τη ζωή σου και για τη ζωή ìου!  Όταν 
ο Κύριος Ιησούς δίδαξε τους ìαθητές Του να προσεύχονται, τους έδωσε 
ένα υπόδειγìα προσευχής.  Κι εìείς, θα πρέπει να προσευχόìαστε 
έτσι, «Ας γίνει το θέληìά σου, όπως στον ουράνο, έτσι και επάνω 
στη γη» (Ìατθαίος 6:10).  Πολλές φορές δεν λαìβάνουìε καθόλου 
υπόψη ìας το σκοπό που έχει ο Θεός ή το θέληìά Του για τη ζωή 
ìας.  Ο αγώνας που αντιìετωπίζουìε όλοι ìας, σαν άνθρωποι, είναι 
το ζήτηìα της θέλησης.  Σε κανένα δεν αρέσει να του υποδεικνύουν 
τι να κάνει. Είναι δύσκολο να υποτάξεις τη θέλησή σου, τη φιλοδοξία 
σου, τον υποτιθέìενο σκοπό που έχεις για τη ζωή, στα χέρια ενός 
αόρατου Θεού. Όταν προσευχόìαστε, όìως, είναι ανάγκη να ζητάìε 

Ç¿«Γ¬ Üáÿ ½ñ Å¿ª£¼«Π την οδηγία του Ìεγάλου Ποιìένα, και να υποτάσσουìε τους εαυτούς 
ìας σ’ Εκείνον, γιατί το θέληìά Του είναι πάντοτε το καλύτερο!  
«...Καθώς προοριστήκαìε σύìφωνα ìε την 
πρόθεση εκείνου, που ενεργεί τα πάντα, 
σύìφωνα ìε τη βουλή τού θελήìατός του» 
(Εφεσίους 1:11). 

Πολλές φορές οι άνθρωποι παίρνουν 
αποφάσεις για τη ζωή τους, χωρίς καν να 
συìβουλευτούν τον Κύριο.  Διαλέγουν το/
τη σύντροφο της ζωής τους, αρχίζουν ìια 
καινούργια δουλειά, ìετακοìίζουν σ’ ένα νέο 
ìέρος, αγοράζουν σπίτι, κλπ., χωρίς καν να ζητήσουν το θέληìα του 
Κυρίου ìε προσευχή.  Ο Λόγος του Θεού ìάς διδάσκει, «Σε όλους τους 
δρόìους σου να γνωρίζεις Αυτόν, κι Αυτός θα διευθύνει τα διαβήìατά 
σου» (Παροιìίες 3:6).  Όταν προσευχόìαστε για το θέληìα και το 
σκοπό που έχει ο Θεός για τη ζωή ìας, ìας βοηθάει να αποφεύγουìε 
πολλά προβλήìατα και δοκιìασίες που πολλές φορές έρχονται από 
δική ìας υπαιτιότητα.  Θα πρέπει, λοιπόν, να προσευχόìαστε ìε την 
καρδιά ìας υποταγìένη και γεìάτη λαχτάρα, όπως ακριβώς έκανε 
και ο απόστολος Παύλος, «Κύριε, τι θέλεις να κάìω;» (Πράξεις 9:6). 

« ... Αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητάτε» 
(Ιακώβου 4:2).  Δυστυχώς, ακόìα και οι 
πιστοί Χριστιανοί δεν πιστεύουν ότι ο 
Ουράνιος Πατέρας τους ìπορεί να 
ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες τους, 

σύìφωνα ìε τον πλούτο της δόξας Του. 
Αυτή είναι  ìια υπόσχεση του Θεού.  Ο 

Ιησούς είπε, όταν προσεύχεστε, να ζητάτε 
από τον Θεό για την καθηìερινή σας  ανάγκη: 

«Το καθηìερινό ìας ψωìί δώσε ìας σήìερα» (Ìατθαίος 6:11).  
Αυτή είναι ìια θεϊκή αρχή στη Βίβλο.  Στην Παλαιά Διαθήκη, παρόλο 
που ο λαός του Θεού περιπλανιόταν ìέσα στην έρηìο χωρίς τροφή, 
ο Θεός τούς έδινε να τρώνε κάθε ìέρα «Ìάννα» από τον Ουρανό. 


