Θεοφιλέστατε 'Επίσκοπε Εύκαρπίας, έν Άγίcρ Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ
καί συλλειτουργέ τής ήμών Μετριότητας κύριε Ίερόθεε, 'Ηγούμενε τής Ίεράς
Πατριαρχικής καί Σταuροπηγιακης Μονής Όσίας

Ειρήνης Χρυσοβαλάντοu,

χάρις είη τij ύμετέρq Θεοφιλίq καί ειρήνη παρά Θεού.
Ή μνήμη τής Όσίας Μητρός ήμών Ειρήνης τής Χρuσοβαλάντου, τής

έφόροu καί προστάτιδας τού

πνευματικού

ύμών

ένδιαιτήματος καί ίερού

ίδρύματος τής καθ' ήμάς Άγίας τού Χριστού Μεγάλης 'Εκκλησίας, φαιδρύνει καί
πάλιν τόν έκκλησιαστικόν ήμών βίον έμφαίνοuσα καί καταλιμπάνοuσα πάσιν

ήμίν έξαίρετον τύπον καί ύπογραμμόν.
Είς τήν Βασιλίδα τών πόλεων, έν τ4> πέμπτcρ αύτής λόφcρ, διατηρούμεν
τήν μνήμην αύτής τής Καππαδόκου αρχοντίσσης καί μετά ταύτα σπουδαίας
μοναστρίας, τής όποίας, μάλιστα, ό παρθενών εύρίσκετο έπάνωθεν τού καθ'

ήμάς

Μεγάλου

Μοναστηρίου,

ώς λύχνος αείφωτος

καί αντιφεγγίζων

είς

Φανάριον τό φώς τής μοναδικής τών μοναχών πολιτείας. Ταύτης τής «καινής

πολιτείας» τό φώς είναι ή αγάπησις τής τού Θεού θεωρίας καί ή αποστροφή
πάσης κοσμικής τύρβης καί ματαίου θορύβου, δι' ών έπέρχεται ή διάσπασις τού
νοός .

Μέριμνα τού γνησίου

μοναχού ύπάρχει ή

έγκοπος

προσευχή

ύπέρ

παγγενούς τού Αδάμ διά τού προσωπικού «έλέησόν με». Διά τούτο αί Μοναί καί

τά

ήσuχαστήρια

εύσεβείας

καί

παρέμειναν

αφιερώσεως

είς
είς

τήν
Θεόν,

συνείδησιν
διά

τής

τών

πιστών

διαρκούς

προπύργια

μετανοίας,

τής

ανακαινιζούσης τό τού αγωνιζομένου πιστού φρόνημα.
Ό μοναχισμός είναι χαρισματικός σταυροαναστάσιμος τρόπος ζωης, έν
τ4> όποίcρ βιούται άγιοπνεuματικώς τό θαύμα τού Έλθόντος καί ή προσδοκία τού

'Ερχομένου

Σωτήρας

τού

ανθρώπου

καί τού

κόσμου.

'Όντως,

ό

μοναχός

προσανατολίζει τόν ανθρωπον είς τό «εν, ού έστι χρεία» (πρβλ. Λουκ. ι',

42).

Τά

λόγιά του είναι «ή φωνή βοώντος έν τij έρήμcρ», ή ύπόμνησις πρός πάντας ότι
«παράγει τό σχήμα τού κόσμου τούτου» (Α' Κορ. ζ',

31).

Ή προσευχή τού

μοναχού είναι ή μεγάλη καί ούσιαστική προσφορά είς ενα κόσμον διατελούντα

έν αλλοτριώσει, ποθούντα όμως τήν γνησίαν έλευθερίαν καί τήν λληκτον καί
αναπαλλοτρίωτον χαράν της αίωνιότητος.
Τούτο τό μήνυμα έκ τού βίου της Όσίας Μητρός ήμών Ειρήνης της
Χρυσοβαλάντοu, της αφιερωσάσης τήν ζωήν της είς τήν ασκησιν ψυχης καί
σώματος καί μεταθείσης τόν της καρδίας πόθον είς τόν Νυμφίον Χριστόν,

ένστερνιζομένη καί ή Μήτηρ Άγία τού Χριστού Μεγάλη 'Εκκλησία, συμμετέχει
είς τήν πανήγuριν τής Ίεράς ύμών Μονης διά τού ήμετέρου έκπροσώπου
Ίερωτάτοu Μητροπολίτου Σικάγου καί λίαν αγαπητού έν Χριστ4> αδελφού κ.
Ναθαναήλ, κομίζοντας καί τόν χαιρετισμόν τής ήμών Μετριότητας πρός τήν
ύμετέραν Θεοφιλίαν καί πρός τούς πλησίον αύτής διακονούντας πατέρας,

εχουσα τήν βεβαιότητα καί τήν πεποίθησιν δτι καί ύμείς έμφορείσθε ύπό του
αύτου πνεύματος περί του ρόλου, της θέσεως καί τής μαρτυρίας τών Μονών έν

~ Έκκλησ~ καί εύρύτερον έν ~ κοινων~.
'Επί δέ τούτοις, έορτίως προσφωνουντες ύμάς, αγιε Καθηγούμενε, τέκνα
έν Κυρίςι, αγαπητά, σεμνοί πανηγυρισταί τής ίεράς μνήμης της Όσίας, καί
καταστέφοντες

ύμάς

διά

της

Πατριαρχικής καί πατρικής ήμών

εύλογίας,

έπικαλούμεθα έπί πάντας ύμάς, πρεσβείαις τής Αγίας Είρήνης Χρυσοβαλάντου,
τήν ζείδωρον χάριν καί τά αμέτρητα έλέη του Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος
ήμών 'Ιησού Χριστού, ϊ) ή δόξα είς πάντας τούς αίώνας.

