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«Νά εἶσαι χαρούμενος» ἤ «Ἡ ἀληθής λύπη» 

 
Στίς 9 Μαΐου ἐκοιμήθη ἕνας φωτισμένος πνευματικός διδάσκαλος τῆς 

ἐποχῆς μας, ὁ Ἀρχιμ. Αἰμιλιανός, Γέροντας καί Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους. Ἔχουν κυκλοφορηθεῖ τά τελευταία χρόνια πολλά 

βιβλία μέ λόγους τῆς σπουδαίας αὐτῆς πνευματικῆς μορφῆς. Ὅπως μαρτυροῦν τά 

πνευματικά του παιδιά συνήθιζε στό ἐξομολογητήριο νά λέγει σέ ὅποιον 

συναντοῦσε: «Νά εἶσαι χαρούμενος». Εἰς μνημόσυνό του, παραθέτουμε κάποιο 

σύντομο κείμενό του γιά τήν πνευματική χαρά καί τό ἀληθινό νόημα τῆς κατά 

Θεόν λύπης. 

Οταν βλέπη κανείς τον εαυτό του και τα χρόνια να περνούν, όταν 

βλέπη τις αποτυχίες του, τα τραύματά του, τις αμαρτίες του, τις εσωτερικές 

του πληγές, τις απιστίες του, τα συντρίμμια της υπάρξεώς του, τα πτώματα 

του λογισμού του, της καρδιάς του, με τα οποία γέμισε την ζωή του, όταν 

βλέπη πόσες φορές μετενόησε και τίποτε δεν έκανε, τον κυριεύει μία λύπη. 

Αυτή η λύπη μπορεί να προέλθη ακόμη και από τον ενστικτώδη εαυτό μας, 

δηλαδή από τον εγωισμό μας, από την υπερηφάνεια μας, διότι θα θέλαμε να 

είμαστε μεγάλοι, να μην είχαμε λογισμούς, να μην αποτυγχάναμε. Άπειρες 

ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας λυπούν. 

συνέχεια στήν πίσω σελίδα 

Βραδινή Θεία Λειτουργία γιά τούς μαθητές  

πού δίνουν πανελλήνιες ἐξετάσεις 
στό πλαίσιο Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας γιά τήν Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα 

τήν Τρίτη 4 Ἰουνίου πρός 5 Ἰουνίου 2019, 

σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα:   20.30-23.00 Ἑσπερινός καί Ὄρθρος τοῦ Πάσχα 

23.00-12.15 τά μεσάνυκτα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Τό πρωί τῆς Τετάρτης 5/6 ΔΕΝ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 



 

Καλύτερα νά πέσεις στά χέρια πονηρών δαιμονίων, λεγεώνων 

δαιμονίων, παρά νά πέσεις στό χέρι τῆς λύπης, διότι δύσκολα κατορθώνεις 

νά τήν ξεπεράσεις. Τόν λογισμό τόν ξεπερνάς, τήν ἁμαρτία τήν νικᾶς, τόν 

διάβολο ὁμοίως, ἀλλά ἡ λύπη δέν ξεπερνιέται. Γι' αὐτό "νήφε", νά ἀγρυπνεῖς 

νά μή σε κυριεύσει ἡ λύπη. Διαφορετικά γίνεται προβληματική ἡ ἐπιτυχία 

σου. 

Κάθε λύπη ἀποκαλύπτει μία ενέδρα. Πόσοι άνθρωποι ἔγιναν θηράματα του 

δαίμονος τῆς λύπης, ὁ ὁποῖος στήνει τίς ενέδρες του παντοῦ. Ὅσες ψυχές 

ποθοῦν τόν Θεόν, τόσα δίκτυα ρίχνει ὁ δαίμων τῆς λύπης, καί τα θηράματα 

ποί πιάνει εἶναι ἀτέλειωτα. 

Διότι ἡ λύπη κρύβεται κάτω ἀπό τήν ταπεινοσχημία, κάτω ἀπό τήν ψευδή 

μετάνοια, κάτω ἀπό τήν ψευδαίσθηση τῆς ἀγάπης του Θεού, κάτω ἀπό χίλια 

δύο πράγματα, γι'αὐτό ὁ ἄνθρωπος, χωρίς νά το καταλάβει, πιάνεται "καί μέ 

τά τέσσερα" καί ἀχρηστεύεται πέρα γιά πέρα. 

Ἡ λύπη είναι ικανή να εξαρθώνη τις δυνάμεις του ανθρώπου. Δεν σταματάει 

παρά μόνον όταν σε καθηλώση, όταν σε κάνη πέρα για πέρα αδύναμο για τα 

πάντα. 

Και ο πιο έξυπνος τρόπος που χρησιμοποιεί (ο δαίμων-ο λογισμός), είναι ο 

λόγος του Κυρίου "μακάριοι οι πενθούντες". Όχι μας λέγει ο αββάς Ησαΐας, 

μην ξεγελιέσαι, αυτά είναι σατανικά, δεν είναι του Θεού. "Η γαρ κατα Θεόν 

λύπη χαρά εστίν εν τω οράν σεαυτόν εν τω θελήματι του Θεού", λέγει ο 

αββάς Ησαΐας. 

Ας υποθέσουμε ότι αμάρτησα, όπως η οσία Μαρία η Αιγυπτία, ότι μέχρι 

τώρα έζησα (σαράντα επτά χρόνια) μέσα στην διαφθορά και ότι την στιγμή 

αυτή λέγω, ήμαρτον Κύριε, θα σηκωθώ. Πώς θα καταλάβω εάν έχω λύπη; 

Εάν συνεχίζω να σκέπτομαι την αμαρτία μου, η σκέψις μου είναι δαιμονική. 

Εάν σκέπτομαι την μετάνοια, αυτό σημαίνει ότι θέλω το θέλημα του Θεού, 

και αμέσως έχω την χαρά της προγεύσεως του θελήματος του Θεού· αμέσως 

βάζω τον εαυτό μου ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι είναι αγνοί, καθαροί, οι 

οποίοι έχουν μετανοήσει· τοποθετώ τον εαυτό μου ανάμεσα στα νέφη των 

αγίων. 

Μη συγχέεις λοιπόν την σατανική, την διαμονιώδη λύπη με την κατα Θεόν. 

Η κατα Θεόν λύπη είναι χαρά, διότι προοράς ενώπιόν σου τον Θεόν, για τον 

οποίο ζει η καρδιά σου, και επομένως βασιλεύει εν σοι ο Κύριος Ιησούς 

Χριστός. Αυτήν είναι η πραγματική (θεάρεστη) λύπη! 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Σάββατο 1 Ἰουνίου Ἁγ. Ἰουστίνου 

Κυριακή 2 Ἰουνίου Τοῦ Τυφλοῦ 

Πέμπτη 6 Ἰουνίου ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 

Σάββατο 8 Ἰουνίου Σάββατο Διακαινησίμου 

Κυριακή 9 Ἰουνίου  Ἁγ. Πατέρων 

Τετάρτη 12 Ἰουνίου Ἁγ. Ὀνουφρίου 

Σάββατο 15 Ἰουνίου Ψυχοσάββατο 

Κυριακή 16 Ἰουνίου ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 

Δευτέρα 17 Ἰουνίου Ἁγ. Πνεύματος 

Σάββατο 22 Ἰουνίου Ἁγ. Εὐσεβίου 

Κυριακή 23 Ἰουνίου Α΄ Ματθαίου- Ἁγ. Πάντων 

Δευτέρα 24 Ἰουνίου Γενέσιον Τιμ. Προδρόμου 

Σάββατο 29 Ἰουνίου Ἁγ. Πέτρου καί Παύλου 

Κυριακή 26 Ἰουνίου Β΄ Ματθαίου-Ἁγ.  12 Ἀποστόλων 
 

❖ Κάθε Κυριακή 7.00 - 10.15 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία 

❖ Κάθε Σάββατο καί ἑορτές 7.00 - 9.15 Ὄρθρος καί Θεία 

Λειτουργία. 

❖ Καθημερινά: κάθε πρωί 7.30 Ὄρθρος 

❖ Κάθε ἀπόγευμα 6.30 Ἑσπερινός 

❖ Κάθε Σάββατο ἀπόγευμα ὁ Ἑσπερινός στίς 6.00 ἀντί γιά 6.30 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Τήν Τετάρτη 5 Ἰουνίου στίς 6 τό ἀπόγευμα : 

- Ἀκολουθία Θ΄ Ὥρας τοῦ Πάσχα 

- Ἀναστάσιμη Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ 

- Ἑσπερινός Ἀναλήψεως 

 



ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

  

Α. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ  

Ὅσιο Λουκᾶ... 21/6 

 

Β. ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ   

Δευτέρα 22 - Τρίτη 23 - Τετάρτη 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

- Συμμετοχή σέ ὅλες τίς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Πανηγύρεως τῆς 

Ἁγίας Πελαγίας 

- Ὅλες οἱ μετακινήσεις μέ τό πολυτελές πούλμαν μαζί μας στό Νησί 

- Διαμονή (2 διανυκτερεύσεις) στό πλήρως ἀνακαινισμένο 

Ξενοδοχεῖο Favie-Suzanne μέσα στή Χώρα (μόλις 10 λεπτά μέ τά 

πόδια ἀπό τόν Ναό τῆς Μεγαλόχαρης), μέ πλούσιο πρωινό. 

-Μισός Γύρος τοῦ Νησιοῦ: ἐπίσκεψη στά παραδοσιακά χωριά Βώλαξ καί Πύργος. 

Συμμετοχή: 175 εὐρώ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 75 ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 

 

Γ. ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 

Πέμπτη 29 Αὐγούστου 

ἕως Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 

Ἐπίσκεψη καί Θεία Λειτουργία στό σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, 

στήν Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ, Μητρός Ἠγαπημένου καί σέ ὅλα τά άξιοθέατα 

τοῦ νησιοῦ. 

Μονοήμερη ἐκδρομή στό νησάκι τῶν Λειψῶν (προαιρετική). 

3 Διανυκτερεύσεις στό ξενοδοχεῖο Effie μέ πρωινό. Μεταφορά μέ τό πούλμαν μαζί μας. 

Ἀκτοπλοϊκά εἰσιτήρια (Πειραιά - Πάτμο - Πειραιά). 

Συμμετοχή: 205 εὐρώ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 50 ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

 

Ἡ ἐνορία μας ἔχει σελίδα στο  ! Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας 
 

Πλατεία Εὐαγγελίστριας, Νέα Ἰωνία, Βόλος 38446, 24210-60160 
❖ ἠλεκτρονική διεύθυνση: i.n.evangelistrias@gmail.com 

 


