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Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
«Ελέησαν ηµάς, υιέ Δαυίδ»
Πολλά θαύµατα έγιναν µε την επίκληση του ονόµατος του Χριστού. Ό ίδιος, όταν
πήγαινε προς το πάθος Του, είπε; «Ό τι αν αιτήσητε εν τώ ονόµατί µου, τούτο ποιήσω»
(Ίωάν. 14,13), Επίσης, όταν αναλαµβανόταν στους ουρανούς κι έδιδε τίς τελευταίες
υποθήκες στους µαθητές Του, πάλι τους τόνισε: «Εν τω ονόµατί µου δαιµόνια έκβαλούσι,
γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς...» (Μάρκ. 16, 17). Με το όνοµα του Ιησού θα έκαναν
θαύµατα οι Απόστολοι. Πράγµατι έτσι έγινε. Το χωλό πού καθόταν έξω άπʹ το Ναό, οί
Απόστολοι Πέτρος καί Ιωάννης τον θεράπευσαν επικαλούµενοι το όνοµα του Ιησού
Χριστού (Πράξ. 3,6). Ας δούµε µε απλά λόγια το όνοµα του Κυρίου µας.
Το όνοµα του Κυρίου Ιησού
Σήµερα ακούσαµε στο Ευαγγέλιο τους δύο τυφλούς να επικαλούνται το όνοµα του
Κυρίου και να ζητούν άπʹ Αυτόν να τους ελεήσει (Ματθ. 9,27). Ό ιε-ρός Χρυσόστοµος
λέγει πώς δεν πήγαν απλώς να συναντήσουν το Χριστό, «αλλά µεγάλα βοώντες καί
ουδέν έτερον ή έλεον προβαλλόµενοι», δηλαδή φώναζαν πολύ δυνατά, τό όνοµα του
Χριστού καί τίποτε άλλο δε ζητούσαν πα-ρά να επιδείξει έλεος σ αυτούς ό Ιησούς. Το
γλυκύτατο όνοµα του Χριστού δεν είναι ανθρώπινο, αλλά θείο και ουράνιο. Δε δόθηκε
στο Χριστό από ανθρώπους, άλλʹ απ’ τον ουράνιο Πατέρα Του (Ματθ. 1,21). Είναι το
γλυκύ µε-λέτηµα του νου, της γλώσσας καί της καρδιάς του ανθρώπου.
Ό άγιος Νικόδηµος ο αγιορείτης άναφέρει πώς κάποιος Χριστιανός πέθανε πάνω στον
τάφο του Κυρίου φωνάζοντας «Ιησού Χριστέ, γλυκεία αγάπη». Είναι αλήθεια πώς οι
ενέργειες του Χριστού φανερώνονται µέσα στα ονόµατα, όπως π.χ. σοφία, ειρήνη, χαρά,
Κύριος, Βασιλεύς, Θεός κ.ά. Η πίστη του ανθρώπου δεν είναι αφηρηµένη, άλλʹ
απευθύνεται σ ένα συγκεκριµένο πρόσωπο πού έχει όνοµα κι είναι ζωντανό πρόσωπο,
πού µπορεί νʹ αγαπήσει καί να έλθει σ επικοι-νωνία µε τους άλλους. Αυτό το πρόσωπο
είναι ό Ιησούς Χριστός. Ήλθε σ’ έπικοινωνία µαζί µας, µας αγάπησε, έγινε άνθρωπος
παροµοιοπρόσωπος µε µας.
Το όνοµά Του συνδέεται µε τη σωτηρία µας. Κάτω από το όνοµα αυτό θα βρούµε τη
σωτηρία µας, είπαν οί Απόστολοι στους άρχοντες του Ισραήλ (Πραξ.Α,Ί 2}. Το όνοµα
Ιησούς έχει περιεχόµενο ανεξάντλητο. Είναι οντολο-γικά συνδεδεµένο µ’ Αυτόν. Είναι
ένα κανάλι µέσα από το οποίο έρχεται χάρη σε µας και γεµίζει όλο το είναι µας µε την
παρουσία του Θεού, µας µεταδίδει ζωή καί δύναµη.
H ευχή του Ιησού
Ή επίκληση των δύο τυφλών, δηλαδή «έλέησον ηµάς, υιέ Δαυίδ» (Ματθ. 9,27), είναι µια
παραλλαγή της γνωστής προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, έλέησον ηµάς»
πού συνηθίζουµε να χαρακτηρίζουµε ως ευχή του Ιησού. Ή ευχή αυτή δεν είναι
εφεύρεση των µοναχών, άλλʹ όπως είδαµε πα-ραπάνω, την προσευχή αυτή τη συνέστησε
ό Χριστός καί τη χρησιµοποίησαν οι Απόστολοι. Είναι ένα µαστίγιο εναντίον των
δαιµόνων: «Ιησού ονόµατι µά-στιζε πολεµίους», γράφει ό άγιος Ιωάννης της Κλίµακας.
Ή προσευχή αυτή κρύβει µέσα της το µυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ό Ιησούς είναι Υιός
του Πα-τέρα καί το έλεος καί ή χάρη έρχεται σε µας µε το Άγιο Πνεύµα. Ή ευχή του
ονόµατος του Ιησού χαρίζει στον άνθρωπο πού συνεχώς τη χρησιµοποιεί, δύναµη,
εγρήγορση, καθαρότητα νου, το χάρισµα των ζωοποιών δακρύων, αγάπη για τους
αδελφούς µας, πόθο για τη σωτηρία µας καί γενικά συνδέει τον άνθρωπο µε το θεό.

H χρησιµοποίηση της ευχής
Για να µπορέσει να καρποφορήσει ή ευχή του Ιησού, θα πρέπει να ταπεινώσουµε τον
εαυτό µας καί ν’ αγαπήσουµε το Χριστό. Ένας αγιορείτης έλεγε πώς, όταν λέµε «Κύριε
Ιησού Χριστέ, ελέησαν ηµάς», να τονίζουµε το ρήµα, δηλαδή «έλέησον ηµάς», όπως το
τόνιζαν οι σηµερινοί τυφλοί του Ευαγγελίου. Να ταπεινώνουµε τον εαυτ’ο µας, να
κλαίµε για τις αµαρτίες µας, ν’ αναγνωρίζουµε στο θεό την προτεραιότητα στη ζωή µας
κι έτσι θα έχουµε καρποφορία µέσα µας. Όταν λέµε τα λόγια µε µια πνευµατική
ξηρότητα καί χωρίς νʹ αγαπάµε Αυτόν πού έπικαλούµεθα, τότε δεν µπορούµε να
καρποφορήσου-µε πνευµατικά. Ή χωρίς προσοχή προσευχή αφήνει µέσα µας ένα κενό.
Αδελφοί µου,
Τα λόγια πού είπαν οί τυφλοί, θα µπορούσαµε να πούµε πώς ήταν ένα θερµό «Κύριε
Ιησού Χριστέ, έλέησον ηµάς» κι όµως βρήκαν ένα αχανές πέλαγος σωτηρίας. Ας
προσευχηθούµε κι εµείς λέγοντας την ευχή ζωντανά, για να µας ελεήσει ό θεός.
ʹΑρχιµ.Ί.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. θ 27-35)
Χριστός, θεραπεύει κάθε ασθένεια
Τώ καιρώ έκείνω, τταράγοντι τώ Ιησού, ήκολούθησαν αύτώ δύο τυφλοί, κράζοντες, και
λέγοντες· Έλέησον ηµάς, Υιέ Δαυίδ. Έλθόντι δε είς την οίκίαν, προσήλθαν αυτώ οι
τυφλοί, καί λέγει αύτοίς ό Ίησούςʹ Πιστεύε-τε, ότι δύναµαι τούτο ποιήσαι; Λέγουσιν αύτώ
Ναί, Κύριε. Τότε ήψατο των οφθαλµών αυτών, λέγων Κατά την πίστιν υµών, γενηθήτω
ύµΐν. Και άνεώχθησαν αυτών οί οφθαλµοί· και ένεβριµήσατο αύτοίς ό Ίησούς λέγων
Όράτε µηδείς γίνωσκέτω. Οι δέ, εξελθόντες, διεφήµισαν αυτόν εν όλη τή γή εκείνη.
Αυτών δέ εξερ-χόµενων, ιδού, προσήνεγκαν αύτώ άνθρωπον κωφόν, δαιµονιζόµενον.
Και έκβληθέντος του δαιµονίου, έλάλησεν ό κωφός καί έθαύµασαν οι όχλοι, λέγοντες,
Ότι ουδέποτε έφάνη ούτως εν τώ Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον Εν τώ άρχοντι των
δαιµονίων έκβάλλει τα δαιµόνια. Καί περιήγεν ό Ιησούς τάς πόλεις πάσας και τάς
κώµας, διδάσκων εν ταις Συναγωγαίς αυτών, καί κηρύσσων το Εύαγγέλιον της
βα-σιλείας, καί θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν µαλακίαν έν τώ λαώ.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Εκείνο τον καιρό, προχώρησε ό Ιησούς από εκεί και τον ακολούθησαν δύο τυφλοί, οι
οποίοι φώναζαν: «Ελέησέ µας, υιέ του Δαβίδ». Μόλις έφθασε στο σπίτι, ήλθαν σ’ αυτόν
οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέγει: «Πιστεύετε ότι έχω τη δύναµη να κάνω αυτό πού
ζητάτε;». Λένε σ’ αυτόν: «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα µάτια τους και είπε: «Σύµφωνα µε
την πίστη σας, ας γίνει». Καί άνοιξαν τα µάτια τους καί σ’ αυστηρό τόνο τους
παρήγγειλε ό Ιησούς καί τους είπε:
«Προσέχετε, κανείς να µην το µάθει». Αυτοί όµως µόλις βγήκαν, τον διαφήµι-σαν σ όλη
τη χώρα εκείνη. Ενώ αυτοί έβγαιναν, του έφεραν έναν άνθρωπο βουβό δαιµονισµένο.
Καί αφού το δαιµόνιο εκδιώχτηκε, µίλησε ό βουβός. Καί θαύµασε ό κόσµος καί έλεγε:
«Τέτοια πράγµατα δεν φάνηκαν ποτέ στο Ισραήλ». Οι Φαρισαίοι έλεγαν: «Στο όνοµα του
άρχοντα των δαιµονίων βγά-ζει τα δαιµόνια». Και περιερχόταν ό Ιησούς όλες τίς πόλεις
και τα χωριά και δίδασκε στις συναγωγές τους και κήρυττε το ευαγγέλιο της βασιλείας
και θε-ράπευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναµία του λαού.

