
Η ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, ἂς μὴ νομίζη κανεὶς ὅτι μόνον τὰ πρόσωπα 
τοῦ ἱερατείου καί οἱ μοναχοὶ ἔχουν καθῆκον πάντοτε νὰ προσεύχωνται, οἱ 
δὲ κοσμικοὶ ὄχι. Ὅλοι ἡμεῖς οἱ Χριστιανοὶ ἔχομεν καθῆκον νὰ 
προσευχώμεθα πάντοτε. 

Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέγει: «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α´ Θεσ. ε´ 17). 
Καθὼς καί εἰς ἄλλας ἐπιστολάς του ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλει: «τῇ 
προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ» (Κολασ. δ´ 2), καὶ: «διὰ 
πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν 
Πνεύματι»  (Ἐφεσ. στ´ 18). Ὁ ἴδιος ὁ Σωτὴρ ἡμῶν διὰ τῆς παραβολῆς τῆς 
χήρας καὶ τοῦ ἀδίκου κριτοῦ διδάσκει ὅπως προσευχώμεθα πάντοντε καὶ 
μὴ ἀποκάμωμεν: «Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴ αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε 
πρσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐκκακεῖν»  (Λουκ. ιη´ 1-7). Καὶ σὲ ἄλλο σημείο 
ἐντέλλεται: «γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς 
πειρασμόν»  Ὅθεν, ἐκ τῶν λόγων τοῦτων βεβαιοῦται ὅτι ἠ ἀδιάλειπτος 
προσευχὴ δὲν εἶναι τυχαία ὑπόδειξις, ἀλλὰ ἐντολὴ ἡ ὁποῖα ἀποτείνεται 
πρὸς ὅλους τοὺς χριστιανοὺς γενικῶς.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει ὅτι ὁ Χριστιανὸς ὀφείλει 
συχνότερον νὰ μνημονεύη ἐν προσευχῇ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, παρὰ νὰ 
ἀναπνέῃ: «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ ἀναπνευστέον». Ὄταν 
εὑρισκώμεθα εἰς σωματικὴ ἐργασίαν, ὅταν βαδίζωμεν, ὅταν τρῶμε, ὅταν 
πίνωμεν, ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο κάμνομεν, δυνάμεθα νὰ προσευχώμεθα 
νοερῶς προσευχὴν θεάρεστον καὶ ἀληθινήν.

Ὁ ἐξωτερικὸς ἄνθρωπος, ἂς ἐκτελῇ τὰ σωματικὰ καθήκοντα, ἀλλὰ ὁ 
ἐσωτερικὸς ὅλος ἂς εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Θεοῦ καὶ 
οὐδέποτε νὰ ἀποκάμῃ ἀπὸ τὸ πνευματικὸν τοῦτο ἔργον τῆς νοερᾶς 
προσευχῆς. Αὐτὸ μᾶς παραγγέλλει καὶ ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς στὸ ἱερὸ 
εὐαγγέλιο: «σὺ δὲ ὄταν προσεύχη, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖον σου καὶ κλείσας 
τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ» (Ματ. στ´ 6). Τὸ 
ταμεῖον τῆς ψυχῆς εἶναι τὸ σῶμα, αἱ θῦραι εἶναι αἱ πέντε ἡμῶν αἰσθήσεις. 
Ἡ ψυχὴ εἰσέρχεται εἰς τὸ ταμεῖον της ὅταν ὁ νοῦς δὲν περιφέρεται ἐδῶ κι 
ἐκεῖ εἰς τὰ ἔργα καὶ πράγματα τοῦ κόσμου ἢ εἰς αἰσχρὰ καὶ ἐλεεινὰ καὶ 
ἁμαρτωλὰ φανταστικὰ νοήματα, ἀλλὰ εὐρίσκεται ἐντὸς τῆς καρδίας ἡμῶν, 
μνημονεύων τὸν Ἰησοῦν και ἐπικαλούμενος τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον Αὐτοῦ.
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