ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΘΑΔΔΑΙΟΥ
Βοήθησε πολλούς που συνάντησαν ανυπέρβλητα
εμπόδια και είχαν απελπιστεί
Ο Ιούδας ο Θαδδαίος, δεν έχει καμία σχέση με τον
Ιούδα τον Ισκαριώτη που πρόδωσε τον Θεάνθρωπο.
Κατά την Ιεράν Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας
μας, ο Κύριός μας, θέλοντας να αποκαταστήσει το
Όνομα του Προδότη Ισκαριώτη, έδωσε στον Ιούδα
τον Θαδδαίο, μια ξεχωριστή ευλογία. Μια χάρη,
στην οποία, ότι θα ζητάει ο Θαδδαίος από τον Χριστό
μας για εμάς, αυτό θα γίνεται.Ο Αγιος Ιούδας ο
Θαδδαιος γιορταζει στις 19 Ιουνιου και 21 Αυγουστου.
Η προσευχή που ακολουθεί είναι ακόμη μια δέηση για
μεσιτεία στον Δεσπότη των πάντων, άλλη μιά
προσευχή που βοήθησε κάποιους που συνάντησαν ανυπέρβλητα εμπόδια, όταν
φαινόταν να μην υπάρχει καμιά βοήθεια και είχαν σχεδόν απελπιστεί…
Σαφώς και το θέμα της προσευχής δεν είναι ποσοτικό. Το ότι έχει σχετιστεί απο
κάποιους αδερφούς μας η συγκεκριμένη προσευχή με μιά παράδοση επτά
επαναλήψεων επί εννέα ημέρες, είναι κάτι με συμβολική μεν απόχρωση, που θα
πρέπει όμως σίγουρα να αξιολογείται με μεγάλη προσοχή και την πάντα
απαραίτητη διάκριση. Επουδενί λόγω βέβαια δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
αυτή αλλά και οποιαδήποτε άλλη προσευχή με μια θρησκοληπτική διάθεση ή σαν
μαγικό φάρμακο, όπως αναφέρει το diakonima.
Μια τέτοια αντιμετώπιση της προσευχής προσιδιάζει στην πλάνη και σίγουρα δεν
αναπαύει κανέναν…
Και ούτε θα πρέπει κανείς να απογοητεύεται αν αυτή ή οιαδήποτε άλλη παράκληση
προς τον Τριαδικό Θεό μας, δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το γιατί είναι αυτό
που πρέπει να μας απασχολεί σύμφωνα και με τον Ιερό Χρυσόστομο…
Γιατί λοιπόν; Γιατί πολλές φορές μόλις πάρουμε αυτό που ζητήσαμε από το Θεό
χαλαρώνουμε το ζήλο μας για προσευχή. Άλλοτε γιατί ζητούμε αγαθά που δεν
συμφέρουν την ψυχή μας και άλλοτε γιατί δείχνουμε αδιαφορία. Καθυστερώντας ο
Θεός να μας δώσει εκείνα που του ζητούμε αυξάνει το ζήλο μας και την επιμονή μας.
Ο Κύριος θέλει να μας διδάξει τη συνεχή καταφυγή μας σ΄ Αυτόν, αναβάλλει, επειδή
θέλει να εισπράξουμε το μισθό της υπομονής και επειδή γνωρίζει και την κατάλληλη
στιγμή που μας συμφέρει να επιτύχουμε αυτά που επιδιώκουμε. Είτε λάβουμε είτε
δεν λάβουμε όσα ζητήσαμε από το Θεό, οφείλουμε να Τον ευχαριστούμε γιατί ο
Θεός γνωρίζει καλύτερα από μας το συμφέρον μας…

Η προσευχή:
“Αγιώτατε Απόστολε, Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, πιστέ υπηρέτη και φίλε του Ιησού, η
Ορθοδοξία, σ όλον τον κόσμο σε τιμά και σε επικαλείτε ως Προστάτη των
απελπισμένων υποθέσεων, αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα.
Προσευχήσου για μένα. Είμαι τόσο απελπισμένος/η και μόνος/η. Σε ικετεύω
κάνε χρήση αυτής της ιδιαίτερης Χάρης που σου έχει δοθεί, να φέρνεις ορατή
και γρήγορη βοήθεια όπου δεν υπάρχει καμμία σχεδόν ελπίδα βοηθείας.
Βοήθησέ με τούτη την ώρα της ανάγκης, για να μπορέσω να λάβω την
παρηγοριά και την βοήθεια της Αγίας Τριάδος, σ όλες μου τις ανάγκες,
δοκιμασίες, και βάσανα (εδώ εκφράζετε το αίτημά σας) και να μπορώ να υμνώ
τον Χριστό μαζί με σένα και με όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
Υπόσχομαι, ω ευλογημένε Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, να ενθυμούμαι πάντοτε αυτή τη
μεγάλη Χάρη. Να σε τιμώ πάντοτε, ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου,
και μ ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς εσένα, ΑΜΗΝ. Είθε το
όνομα της Αγίας Τριαάδος να λατρεύεται και να υμνείται απ όλους τους
Ορθόδοξους Χριστιανούς, στους αιώνες των αιώνων, ΑΜΗΝ. Είθε το όνομα του
Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, να υμνείται και να δοξάζεται τώρα και
παντοτεινά, ΑΜΗΝ.Αγιε Ιούδα Θαδδαίε δεήσου για μας και άκουσε τις
προσευχές μας, ΑΜΗΝ.Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας
είναι ευλογημένο το όνομα της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας. Ας είναι
ευλογημένος ο Αγιος Ιούδας ο Θαδδαίος. Σ όλο τον κόσμο και σ όλους τους
αιώνες, ΑΜΗΝ. Πάτερ Ημών Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά
Σου.Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο
Ιησούς. Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί και
την ώρα του θανάτου ημών, ΑΜΗΝ”.
Αυτή η προσευχή του Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου λέγεται όταν συναντάμε
προβλήματα ή όταν δεν φαίνεται να υπάρχει βοήθεια και έχουμε σχεδόν απελπιστεί.
Οι προσευχές του εννεαημέρου απαγγέλλονται επτά (7)* φορές την ημέρα, επί εννέα
(9) συνεχείς ημέρες. Οι προσευχές εισακούονται την εννάτη και πριν, όταν
λέγονται με πίστη και ταπείνωση και ποτέ μέχρι τώρα δεν απέτυχαν. Θα λάβετε
τη Χάριν που ζητάτε από τον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο, όσο απραγματοποίητη κι αν
φαίνεται. Πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται με το επτά(7) φορές την ημέρα και επί
εννέα (9) συνεχείς ημέρες. Ο αριθμός επτά (7) είναι ιερός αριθμός και οι Πατέρες της
Εκκλησίας όπως ο Ιερός Χρυσόστομος τον θεωρούν αριθμό της πληρότητος του
Θεού.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Αγία Γραφή αναφέρει στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη
πολλές φορές τον αριθμό επτά (7),π.χ.
Επτά ημέρες δημιουργίας.
Ο Δαυίδ αναγγέλλει «ἑπτάκις τῆς ἡμέρας αἰνέσω Σε Κύριε».
Επτά οι Οικουμενικές Σύνοδοι.
Επτά οι λυχνίες της Αποκάλυψης κτλ.
Ο αριθμός εννέα (9) που αναφέρεται συμβολίζει τα εννέα τάγματα των Επουρανίων
Αγγελικών Δυνάμεων τα οποία αδιάλειπτα προσφέρουν με την Χάριν του Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ την προστασία τους στους ανθρώπους και γι’ αυτό θέλουμε
συμβολικά να τα τιμήσουμε.
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