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1) Τρόπος προσευχής δια µέσου της Θεοτόκου Μαρίας (απόσπ.) 
Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου 

 

 
 

2) Ο Άγιος Φιλούµενος ο Νέο – Ιεροµάρτυρας (απόσπ.) 
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� ΣΣΣΣύναξις   ����περαγίας  ΘΘΘΘεοτόκου  ττττῆς  ΓΓΓΓοργοεπηκόου. 

� Ἀνανίου ἀποστόλου, ἑνὸς τῶν Ἑβδομήκοντα. 

� Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ (����΄ ΄ ΄ ΄ α
.α
.α
.α
.) καὶ ποιητοῦ τῶν κοντακίων.  

� Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Κουκουζέλους. Γρηγορίου ὁσίου τοῦ Δομεστίκου. 
 

Τρόπος προσευχής δια µέσου της Θεοτόκου Μαρίας Τρόπος προσευχής δια µέσου της Θεοτόκου Μαρίας Τρόπος προσευχής δια µέσου της Θεοτόκου Μαρίας Τρόπος προσευχής δια µέσου της Θεοτόκου Μαρίας (απόσπ.)    
Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου   

(18ος - 19ος αιώνας, 1749 Νάξος – 14 Ιουλίου 1809 κελί Σκουρταίων, Καρυές Αγίου Όρους) 

�� 
 ΈΈΈΈχεις και τρόπο, αγαπητέ, να µελετάς και να προσεύχεσαι 
δια µέσου της Θεοτόκου, στρέφοντας το νου σου· α΄) στον ουράνιο Πα-
τέρα· β΄) στο Γλυκύτατο Ιησού· γ΄) στην ενδοξότατη Μητέρα Του. 
 

 ΣΣΣΣτρέφοντας το νου σου στο Θεό, σκέψου· α΄ τη µεγάλη 
χαρά που από αιώνες νωρίτερα είχε ο Θεός σκεπτόµενος το πρό-
σωπο της Θεοτόκου· β΄ τις αρετές και τις πράξεις της, από τότε 
που γεννήθηκε, µέχρι τότε που εκοιµήθη. Το α΄ µελέτησέ το µε 
τον εξής τρόπο: Ύψωσε το λογισµό σου πάνω από κάθε καιρό και 
χρόνο και κτίσµα νοητό και αισθητό. Και εισερχόµενος, για να µι-
λήσω έτσι, στην αιωνιότητα και στο νου του Θεού, σκέψου τις 
τρυφές και τις ανέκφραστες αγαλλιάσεις που δεχόταν ο Θεός δια 
µέσου της Αειπαρθένου Μαρίας. Βρίσκοντας το Θεό ανάµεσα σ’ 
αυτές τις τρυφές, ζήτησέ Του να σου δώσει, εξ αιτίας αυτών των 
αγαλλιάσεων, χάρη και δύναµη, για να νικήσεις τους εχθρούς σου·  
κατόπιν αναλογιζόµενος τις τόσες πολλές και εξαιρετικές πράξεις 
και αρετές της Θεοτόκου, και παρουσιάζοντάς τις άλλοτε όλες µαζί 
και άλλοτε µία από αυτές στο Θεό, για τη δύναµη εκείνων, ζήτησε 
από την αγαθότητά Του όλο εκείνο που χρειάζεσαι και επιθυµείς. 
 

 ΜΜΜΜετά από αυτά, στρέφοντας εκ δευτέρου το νου σου στον 
Κύριό µας, τον Υιό της, ενθύµησέ Του την Παναγία κοιλιά που 
Τον βάσταξε για εννέα µήνες· την ευλάβεια µε την οποία Τον προ-
σκύνησε, όταν γεννήθηκε και Τον γνώρισε ως αληθινό Θεό και τέ- 
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λειο άνθρωπο, Υιό και ποιητή της· τους φιλόστοργους οφθαλµούς της, 
που Τον είδαν τόσο φτωχό· τις αγκάλες που Τον δέχθηκαν· το γάλα 
που θήλασε, τους κόπους και τα βάσανα που υπέφερε γι’ Αυτόν στη 
ζωή Του και στο θάνατό Του· και σου υπόσχοµαι ότι θα προκαλέ-
σεις ευχάριστη διάθεση στο θείο της τέκνο για να σου υπακούσει. 

 

 ΣΣΣΣτο τέλος στρέψε το νου σου και στη Παναγία και θύµισέ 
της ότι στάθηκε η εκλεγµένη από την αΐδιο πρόνοια και αγαθότητα 
του Θεού, ως Μητέρα της χάριτος και της ευσπλαχνίας και ως δική 
µας Μητέρα και συνήγορος· και ότι µετά από τον Υιό της δεν έ-
χουµε ασφαλέστερο και δυνατότερο καταφύγιο να προσφύγουµε, 
παρά σε αυτήν· υπενθύµισέ της ότι όλοι εµείς οι Χριστιανοί, όπως 
δεν ονοµάζουµε κυρίως πατέρα πάνω στη γη – επειδή κυρίως µό-
νον ένα Πατέρα έχουµε αυτόν που βρίσκεται στους ουρανούς – 
µε τον ίδιο τρόπο ούτε άλλη µητέρα ονοµάζουµε πάνω στη γη, ε-
πειδή κυρίως αυτήν µόνον έχουµε Μητέρα στους ουρανούς. Γι’ αυ-
τό και προσβλέπουµε προς αυτήν για να µας ελεήσει ολοκληρωτικά.
  

ΑΑΑΑκόµη υπενθύµισέ της, ότι όλοι οι πιστοί πιστεύουν στα 
τόσο υψηλά και θαυµαστά και µεγάλα κατορθώµατα και χαρίσµατα 
που προξένησε σε όλο το ανθρώπινο γένος, επειδή αυτή µόνο όντας α-

νάµεσα Θεού και ανθρώπων, το µεν Θεό έκανε υιό ανθρώπου, τους δε 
ανθρώπους υιούς Θεού. Ότι χωρίς τη µεσιτεία της δεν µπορεί κα-
νένας να πλησιάσει το Θεό, ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, διότι αυ-
τή µόνη βρίσκεται µεταξύ της ακτίστου Αγίας Τριάδος και της 
κτιστής φύσεως των αγγελικών δυνάµεων· ότι αυτή µόνον είναι 
Θεός άµεσος µετά το Θεό, και έχει τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος, 
επειδή είναι Μητέρα του Θεού· και ότι αυτή είναι όχι µόνον ο θη-
σαυροφύλακας όλου του πλούτου της θεότητος, αλλά και ο διαµοι-
ραστής σε όλους, Αγγέλους και ανθρώπους, όλων των υπερφυσικών ελ-
λάµψεων και πνευµατικών χαρισµάτων που δίνονται από το Θεό 
στην κτίση. Και ότι δεν υπάρχει κανένας που να την επικαλέσθηκε µε πίστη και 

να µην τον άκουσε µε ευσπλαχνία. Τέλος, παρουσίασέ της τα βάσανα και 
τα πάθη του Μονογενή της Υιού που υπέφερε για τη σωτηρία µας, 
και παρακάλεσέ την να ζητήσει χάρη για σένα από Αυτόν. (απόσπ. από το βιβλίο «Ο Αόρατος Πόλεµος»)  
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Ο Άγιος Φιλούµενος ο Νέο Ο Άγιος Φιλούµενος ο Νέο Ο Άγιος Φιλούµενος ο Νέο Ο Άγιος Φιλούµενος ο Νέο ---- ιεροµάρτυρας  ιεροµάρτυρας  ιεροµάρτυρας  ιεροµάρτυρας (απόσπ.)    
ΟΟΟΟ Άγιος καταγόταν από το χωριό Ορούντα της επαρχίας 

Μόρφου. Από µικρός αγάπησε το Χριστό. Σε ηλικία 10 ετών µαζί µε 
τον αδελφό του περίµεναν να αποκοιµηθεί ο µεγαλύτερός τους α-
δελφός και αυτοί σηκώνονταν και προσεύχονταν κρυφά για ώρες.   

ΚΚΚΚαλή παιδαγωγό και δασκάλα της ευσεβείας είχαν τη για-
γιά τους Λωξάντρα, η οποία τούς ζητούσε να της διαβάζουν βίους 
αγίων. ∆ιαβάζοντας ο Άγιος το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καυσοκαλυβί-

του, ως άλλος µιµητής εκείνου, έκαυσε τις επιθυµίες του κόσµου τούτου. 
 

ΤΤΤΤα δίδυµα τέκνα της Μαγδαληνής και του Γεωργίου Ο-
ρουντιώτη, Φιλούµενος και Ελπίδιος φλεγόµενα από θείο έρωτα, 
ξεκίνησαν για την παλαίφατη Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. 

 

ΕΕΕΕκεί παρέµειναν για 5 χρόνια και µετά αναχώρησαν για 
την Αγία Γη των Ιεροσολύµων. Ο πατήρ Ελπίδιος µετά από 12 έτη 
διακονίας στα Ιεροσόλυµα συνέχισε τον εκκλησιαστικό του βίο 
σε διάφορα µέρη της Ορθοδοξίας και εκοιµήθη στο Άγιο Όρος. 

 

ΟΟΟΟ Φιλούµενος έµεινε στην Αγία Γη για 46 έτη διακονώντας 
την αδελφότητα του Πατριαρχείου, ως φύλακας αγίων τόπων, αλ-
λά εξαιρέτως αγίων τρόπων. Τελευταίος σταθµός της διακονίας του 
ήταν το Φρέαρ του Ιακώβ, το οποίο έγινε τόπος του µαρτυρίου 
του. Στις 16 Νοεµβρίου 1979 µ.Χ. (29 Νοεµβρίου νέο ηµερολόγιο), φανατικοί 
σιωνιστές, που διεκδικούσαν το προσκύνηµα, τον κατέκοψαν την 
ώρα του εσπερινού. Αγιοταφίτες πατέρες παρέλαβαν το τίµιο του 
λείψανο έπειτα από 5 ηµέρες και το ενταφίασαν στην Αγία Γη. 

 

ΤΤΤΤέσσερα χρόνια αργότερα ανοίχθηκε ο τάφος του π. Φι-
λουµένου. Όλοι τότε οι παρευρισκόµενοι αντίκρισαν ένα εξαίρετο 
θέαµα. Το σώµα του ήταν ανέπαφο και ευωδίαζε. Ξανακλείσανε τον 
τάφο µέχρι τα Χριστούγεννα του 1984 µ.Χ., οπότε ανοίχθηκε και 
πάλι. Το σώµα συνέχισε να είναι αναλλοίωτο και να ευωδιάζει. Το λεί-
ψανο τοποθετήθηκε µε κάθε ευλάβεια σε γυάλινη λειψανοθήκη 
στο βόρειο τµήµα του Αγίου Βήµατος στον ιερό ναό της Αγίας 
Σιών, όπου και γίνεται αντικείµενο προσκύνησης από χιλιάδες πιστούς. 

(Πηγή: Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΠηγή: Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΠηγή: Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΠηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής) 
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Ο όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης (απόσπ.)Ο όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης (απόσπ.)Ο όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης (απόσπ.)Ο όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης (απόσπ.)    
    

 ΟΟΟΟ όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο επονοµαζόµενος «αγγε-
λόφωνος» για την όντως αγγελική του φωνή, γεννήθηκε στο ∆υρ-
ράχιο το 1270, στα χρόνια της βασιλείας των Κοµνηνών. Για την 
εξαίρετη φωνή του τον προσέλαβαν σε βασιλικό σχολείο µουσι-
κής. Ο ίδιος όµως σχεδίαζε ν’ αναχωρήσει από τον κόσµο. 
 
 

 ΚΚΚΚάποτε ο ηγούµενος της Λαύρας του Άθω επισκέφθηκε το 
βασιλιά. Η θέα του ηγουµένου και η κοσµιότητά του φούντωσαν 
στην καρδιά του νέου τον πόθο για την αγγελική πολιτεία. Αδια-
φορεί για τη βασιλική εύνοια, αλλάζει τα µεταξωτά ρούχα του µε 
τρίχινα, παίρνει ένα ραβδί και ξεκινά για τη Λαύρα. Ο ηγούµενος 
τον δέχθηκε, τον δοκίµασε για λίγο καιρό και τον έκειρε µοναχό.  
 
 

 ΉΉΉΉταν Σάββατο του Ακαθίστου και ο Κουκουζέλης, αφού 
έψαλε µε επιµέλεια τα ιδιόµελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, απο-
κοιµήθηκε για λίγο από την κούραση, όρθιος στο στασίδι του. 
Βλέπει τότε την Υπεραγία Θεοτόκο και ακούει τη γλυκιά φωνή της: 
 ˗ Χαίρε Ιωάννη, παιδί µου. Ψάλλε µου και δε θα σ’ εγκαταλείψω. 
 
 

 ΚΚΚΚαι λέγοντας αυτά, του έδωσε ένα χρυσό νόµισµα. Ξυπνά 
αµέσως ο όσιος και βλέπει γεµάτος χαρά στο δεξί του χέρι το 
φλουρί. Ευχαρίστησε τη Θεοτόκο για την εύνοιά της και το παρέ-
δωσε στην εκκλησία. Το νόµισµα αυτό τελούσε µεγάλα θαύµατα. 
 
 

 ΑΑΑΑπό τότε ο όσιος Ιωάννης δεν έλειπε ποτέ από το δεξιό χο-
ρό, ψάλλοντας µε προθυµία. Από την ορθοστασία σάπισε το πόδι 
του. Η Παναγία όµως δεν τον εγκατέλειψε. Εµφανίζεται πάλι και του λέει: 
 ˗ Από τώρα θα είσαι υγιής. 
 
 

 ΑΑΑΑµέσως ο όσιος θεραπεύθηκε και παρέµεινε υγιής µέχρι το 
τέλος της ζωής του. Προείδε το θάνατό του, ζήτησε συγχώρηση 
απ’ όλους τους αδελφούς και εκοιµήθη οσιακά την 1η Οκτωβρίου.  

(Πηγή: το βιβλίο «Εµφανίσεις και θαύµατα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ», εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου) 
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