
Θεοφιλέστατε Έπίm<:οπε Ευκαρπίας, έν Ά γί4J Πνεύματι άγαπητέ άδελφέ 1,αί 

συλλειτουργέ τής ήμών Μετριότητος κύριε 'Ιερόθεε, Ήγούμενε τής έν Αστορίι;ι 'Ιεράς 

Πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής Μονής Όσίας Είρήνης Χρuσοβαλάντοu, χάρις ειη τ(ι 

ύμετέρq. Θεοφιλίι;ι καί είρήνη παρά Θεού. 

Παρόντες έν πνεύματι έν τtj πανηγuριζούm;~ σήμερον ίερGi καθ' ύμάς ΣτέΥι;J, καί 

σνναγαλλόμενοι, άπενθύνομεν έκ Φαναρίοu τ1j ύμετέρq. Θεοφιλίι;ι, τ1j περί ύμάς 

Αδελφότητι καί τοϊς ευλαβέσι προσκuνηταίς, χαιρετισμόν άγάπης καί τήν ευλογίαν τής 

Μητρός Άγίας τού Χριστού Μεγάλης Έ1,1cλησίας. 

Οί Άγιοι είναι άνεκτίμητον δώρον τού φιλαΘρώποu Θεού πρός τόν λαόν Αυτού. 

Διδάσκουν τούς πιστούς μέ τό παράδειγμά των, άποκαλύπτοuν τόν έν Χριστψ αίώνιον 

προορισμόν τού άνθρώποu καί τήν κατεύθuνσιν τής ζωής μας πρός τήν Βασιλείαν τών 

'Εσχάτων. Οί ναοί καί τά έξωκκλήσιά των, αί ίεραί είκόνες καί τά τίμια λείψανά των, αί 

έορταί καί αί πανηγύρεις των, άποτελούν πηγήν άγιασμού, πνευματικής άνακαινίσεως 

καί ύπαρκτικού πλουτισμού. Οί Άγιοι δέονται ύπέρ πάντων ήμών ένώπιον τού Βασιλέως 

τής δόξης, παρέχουν ίάσεις παντοδοπάς είς τούς έν πίστει προσφεύγοντας είς αυτούς, 

άπελεuθερώνοuν τήν ζωήν μας άπό τά «μάταια 1,αί ψευδή» καί μάς ενδυναμώνουν διά 

τήν 1<:αλήν άναστροφήν έν τ4' κόσμ4J. 

Πάντα ταύτα τά τιμαλφή καί ευλογημένα έκπροσωπεί καί παρέχει ή 'Οσία Είρήνη 

Χρuσοβαλάντοu, πρότυπον όλικής άφοσιώσεως είς τόν Θεόν καί άπροϋποθέτου 

άφιερώσεως είς τήν τήρησιν τών ουρανίων προσταγμάτων Του. Ή 'Οσία θαυματουργεί, 

παρηγορεί καί θεραπεύει, ενισχύει τούς πιστούς πνευματικώς, καλεί τούς προσερχομέ

νοuς είς τό πανίερον ενδιαίτημα αυτής νά παραθέσουν πάσαν τήν ζωήν αύτών Χριστ4' 

τ4' Θε4', τ4J έλεuθερώσαντι τόν ανθρωπον έκ τής δουλείας τού άλλοτρίοu καί χαρισαμέν4J 

ήμίν ζωήν τήν αίώνιον. 

Αυτήν τήν μαρτuρίαν «περί τής έν ήμίν έλπίδος» καί τής εσχατολογικής όρμής τής 

ΈκJcι\ησιαστικής ζωής δίδει ό Όρθόδοξος μοναχισμός, σάρξ έκ τής σαρκός καί καύχημα 

τής 'Εκκλησίας. Οί φιλόθεοι μονασταί, καταλιπόντες πλοία καί δίκτυα τής έγκοσμίοu 

ζωής t<αί προσκολληθέντες Θεψ, ύπομιμνήσκουν είς πάντας ότι «παράγει τό σχήμα τού 

κόσμου τούτου» (Α
1 

Κορ. ζ', 31) καί ότι ή Αλήθεια είναι ή «καινή κτίσις», ή «άνέσπερος καί 

άδιάδοχος 1<:αί άτελεύτητος ή μέρα», έν 'ι:j ό Θεός έσται τά πάντα έν πάσι. 

Έπί δέ τούτοις, προσφωνούντες ύμάς έορτίως, Θεοφιλέστατε Καθηγούμενε καί 

προσφιλέστατα τέ1,να, άπονέμομεν πάσιν ύμίν, τοίς σννεργάταις ύμών καί τοίς ευσεβέσι 

πανηγυρισταίς τήν Πατριαρχικήν ήμών ευλογίαν, καί έπι1<:αλούμεθα έπί πάντας ύμάς, 

μεσιτεία καί πρεσβείαις τής Όσίας Είρήνης Χρυσοβαλάντοu, τήν χάριν καί τό έλεος τού 

άεί ένδοξαζομένοu έν τοίς Ά γίοις καί ευφραινομένοu έν τοίς αθλοις τών μοναστών Αυτού 

Χριστού τού Θεού, ,.Q ή δόξα, τό κράτος, ή τιμή καί ή προσκύνησις είς τούς άτελευτήτοuς 
αίώνας. Αμήν. ~ 
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