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� ΠΠΠΠαύλου ὁσίου τοῦ ΘΘΘΘηβαίου καὶ ����ωάννου τοῦ κκκκαλυβίτου. 

� Γερασίμου (Παλλαδᾶ) πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.   
 

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ 
 ΤΤΤΤα ιερά Ευαγγέλια παρέχουν πλήρη την εικόνα, την οποίαν οι Προφήται δί-
δουν περί του Ιησού Χριστού ως ιατρού. Ο προφήτης Ησαΐας είπεν ότι «αὐτὸς τὰς 

ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν». Ο ίδιος Προφήτης θέτει εις το 
στόμα του Μεσσία τα λόγια εκείνα, που εχρησιμοποίησεν ο Κύριος κατά το πρώτον 
κήρυγμά του εις την συναγωγήν της Ναζαρέτ. «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ ̓ἐμέ, οὗ εἵνεκεν 

ἔχρισέ με… ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν…». Το δεύτερον τούτο 
προφητικόν χωρίον μάς δίδει να εννοήσωμεν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ιατρός όχι 
μόνον των σωμάτων, αλλά και των ψυχών, μάλιστα δε πρώτον των ψυχών και έπει-
τα των σωμάτων. Μέσα εις το πλήθος των ιάσεων και των θεραπειών, τας οποίας τε-
λεί ο Ιησούς Χριστός, βλέπομεν ότι πρώτον θεραπεύει την ψυχήν και έπειτα το σώ-
μα. «Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου», λέγει προ της θεραπείας του σώματος, πράγμα 
το οποίον και σκανδαλίζει τους πολεμίους του, αλλά και δίδει εις αυτόν την ευκαι-
ρίαν να είπη ότι σπουδαιότερον και δυσκολώτερον από την ίασιν του σώματος είναι 
η άφεσις των αμαρτιών. Η μέθοδος αυτή, την οποίαν ακολουθεί ο Ιησούς Χριστός 
εις τας ιάσεις των πάσης φύσεως ασθενειών, είναι σύμφωνος με τα πορίσματα της υ-
γιούς ιατρικής επιστήμης και με τας μεθόδους, τας οποίας ακολουθεί η σύγχρονος 
θεραπευτική. Σήμερον δίδεται πολύ μεγάλη σημασία εις την ψυχικήν κατάστασιν 
του ασθενούς, εις τον ηθικόν εν τω ανθρώπω παράγοντα, άνευ του οποίου είναι ανί-
κανος να αντιδράση κατά της ασθενείας ο σωματικός οργανισμός. Οι καλοί ιατροί 
λέγουν εις τους ασθενείς των προ πάσης εξετάσεως και θεραπευτικής αγωγής. «Πη-
γαίνετε εις τον ιερέα να εξομολογηθήτε». Αλλά βέβαια δεν θα πρέπει να νομίσωμεν 
ότι και ο Ιησούς Χριστός ως ιατρός γνωρίζει και χρησιμοποιεί τέχνην τινά ή επιστή-
μην ιατρικήν. Ο Κύριος, ως Θεός, γνωρίζει καλώς την ανθρωπίνην φύσιν και τοπο-
θετείται ορθώς ενώπιον ολοκλήρου του ανθρώπου, η δε ικανότης και η τέχνη διά της 
οποίας θεραπεύει είναι θεία δύναμις και χάρις, η οποία μεταβιβάζεται από αυτόν εις 
τους ασθενείς, εκείνους που έρχονται εις προσωπικήν γνωριμίαν και επαφήν μαζί 
του· «δύναμις παρ ̓αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας», λέγει το ιερόν Ευαγγέλιον. 
 ΗΗΗΗ θεραπεία των δέκα λεπρών, την οποίαν μόνον ο ευαγγελιστής Λουκάς ι-
στορεί, συνέβη περί το τέλος της τριετούς δημοσίας δράσεως του Ιησού Χριστού και 
κατά  το τελευταίον  ταξίδιόν  του  εις  Ιερουσαλήμ, όταν  ήρχετο  από  την Γαλιλαίαν  και  
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ευρίσκετο «εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου». Επί μίαν τριετίαν είχεν ε-
δραιωθή η φήμη του ως προφήτου και ως θεραπευτού. Οι απεσταλμένοι κάποτε διά 
να τον συλλάβουν επέστρεψαν άπρακτοι και ωμολόγησαν ότι «οὐδέποτε οὕτως ἐ-

λάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος». Και ο λαός έβλεπε τα θαύματα, εδόξα-
ζε τον Θεόν και έλεγεν ότι «οὐδέποτε οὕτως ἐφάνη ἐν τῷ Ἰσραήλ». Ήτο λοιπόν πο-
λύ φυσικόν ότι και οι λεπροί τώρα, μόλις επληροφορήθησαν την εκείθεν διέλευσιν 
του Ιησού Χριστού, έσπευσαν να επωφεληθούν της ευκαιρίας. Αλλ’ ας προσέξωμεν 
ιδιαιτέρως εις μερικά σημεία της συναντήσεως αυτής των δέκα λεπρών μετά του Ιη-
σού Χριστού. Το ιερόν κείμενον λέγει «εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ» και ότι οι δέκα λε-
προί «ἔστησαν πόρρωθεν», ενώ δηλαδή εισήρχετο και όταν ακόμη ευρίσκετο έξω 
από το χωρίον, συνηντήθη με τους λεπρούς, μάλιστα δε εξ αποστάσεως. Δεν υπήρχε 
περίπτωσις να συναντηθή αλλού εντός πόλεως ή χωρίου, διότι οι λεπροί, ως εκ της 
ασθενείας των, η οποία είναι μεταδοτική, ήσαν υποχρεωμένοι εκ του νόμου να μέ-
νουν έξω των πόλεων και να μην έχουν επικοινωνίαν και επαφήν με τους άλλους αν-
θρώπους· «κεχωρισμένος καθήσεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς, αὐτοῦ ἔσται ἡ διατρι-

βή», ώριζεν ο νόμος περί παντός λεπρού. Δυνάμεθα να συγκρίνωμεν την εποχήν μας 
με την εποχήν εκείνην και να ίδωμεν πόσον διαφορετική και φιλάνθρωπος είναι σή-
μερον η συμπεριφορά μας απέναντι των αρρώστων, πόση φροντίς και μέριμνα κατα-
βάλλεται υπέρ των ασθενών και μάλιστα υπέρ των ανιάτως νοσούντων. Και δεν δύ-
ναται κανείς να αρνηθή ότι η μεταβολή αυτή οφείλεται εις την Εκκλησίαν, ότι είναι 
καρπός του κηρύγματος του Ευαγγελίου και της ευεργετικής επιδράσεως, την οποίαν 
ασκεί το χριστιανικόν πνεύμα επί τα ήθη και τον βίον των ανθρώπων. Το ιερόν κείμε-
νον ακολούθως έχει την λέξιν «ἀπήντησαν», που δεν θέλει να είπη ότι οι δέκα λεπροί 
απλώς συνήντησαν τον Ιησούν Χριστόν, αλλά μάλλον ότι τον ανέμεναν, ως διά να 
τον προϋπαντήσουν και να τον υποδεχθούν. Δεν είναι τυχαία η συνάντησις αυτή, ό-
πως τίποτε δεν είναι τυχαίον εις το μυστήριον της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου 
και γενικώς εις τον κόσμον. Ούτε ο Ιησούς Χριστός έπεσεν επάνω εις τους λεπρούς 
ούτε εκείνοι έπεσαν επάνω εις τον Ιησούν Χριστόν κατά μίαν απλήν σύμπτωσιν. Ο 
Ιησούς Χριστός δεν ήτο κανείς αργόσχολος, ο οποίος περιήρχετο από τόπου εις τόπον 
και έλεγε και έπραττεν όσα έφερεν η ώρα. Ο ίδιος είπεν ότι «ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-

που ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός». Το «ζητῆσαι» αυτό είναι επαρκής απάντησις 
εις αυτό περί του οποίου και τώρα λέγομεν· ο Ιησούς Χριστός, εισερχόμενος εις την 
κώμην, εζήτει και ανεζήτει τους δέκα λεπρούς. Αλλά και εκείνοι εζήτουν και ανεζή-
τουν τον ιατρόν και τον σωτήρα· διά τούτο και όταν τον ευρήκαν, «ἦραν φωνὴν», 
φωνήν ικεσίας και δεήσεως. Αλλά κανείς δεν ικετεύει και κανείς δεν δέεται, αν δεν 
έχη γνώσιν και συνείδησιν  της καταστάσεώς του, αν δεν εξύπνησεν εντός του ο πόθος 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιζ΄ 12 (Λουκ. ιζ΄ 12 (Λουκ. ιζ΄ 12 (Λουκ. ιζ΄ 12 ---- 19) 19) 19) 19)    

                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ 

δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰη-

σοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε 

ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ 

ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, 

καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς 

ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ 

ἐννέα ποῦ; Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλο-

γενὴς οὗτος; Καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 
� � � 
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                ΕΕΕΕκείνον τον καιρόν, καθώς έμπαινε ο Ιησούς σ’ ένα χωριό, τον συνήντησαν δέκα 
άνδρες λεπροί, οι οποίοι εστάθηκαν λίγο μακρυά, και του φώναζαν, «Ιησού Διδάσκα-
λε, ελέησέ μας». Όταν τους είδε, τους είπε, «Πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτόν σας εις 
τους ιερείς», και ενώ επήγαιναν, εκαθαρίσθησαν. Ένας απ’ αυτούς, όταν είδε ότι εθε-
ραπεύθηκε, επέστρεψε δοξάζων τον Θεόν με δυνατήν φωνήν και έπεσε με το πρόσω-
πον εις τα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε· και αυτός ήτο Σαμαρείτης. Τότε εί-
πε ο Ιησούς, «Δεν εκαθαρίσθησαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα πού είναι; Κανείς δεν 
ευρέθηκε να επιστρέψη διά να δοξάση τον Θεόν παρά αυτός ο αλλοεθνής;». Και είπε 
εις αυτόν, «Σήκω επάνω και πήγαινε· η πίστις σου σε έσωσε». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)              ΟΜΙΛΙΑ & ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότης του Ιερού Ναού μας σας προ-
σκαλεί στην ομιλία του π. Θεμιστοκλή Χριστοδούλου με θέμα: «Αγά-
πη σημαίνει Φιλανθρωπία», στην κοπή της πίτας και στον απολο-
γισμό του παρελθόντος έτους, σήμερα, Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 
και ώρα 6:00 μ.μ. στο Ναό μας. Θα ακολουθήσει δεξίωση. 
2)  ֠     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠    

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
3)                                        � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    �    

Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 (7:00 μ.μ.) προς Σάββατο 21 
Ιανουαρίου 2017 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία 
επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παραμυθίας.    
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της λυτρώσεως, αν δεν εζήτησε και δεν επείσθη ότι έχει ενώπιόν του τον «δυνάμενον 

σώζειν». Ο ζητών διά να εύρη, όταν εύρη τον ζητούμενον, αναφωνεί με ακράτητον 
ενθουσιασμόν το «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν»· και ο αιτών διά να λάβη, όταν έχη ενώ-
πιόν του τον δωρεοδότην, βοά με διάπυρον καρδίαν το «ἐλέησον…». Είναι τόση η η-
θική απόστασις μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, είναι τόση η τραγικότης και η 
ταλαιπωρία του ανθρώπου, εκ της συγκρούσεώς του προς το θείον θέλημα, και είναι 
τόσον φανερά η αδυναμία του, δι’ ιδίων μέσων να εύρη απαλλαγήν εκ των φυσικών 
και σωματικών αλγηδόνων και εκ των ηθικών και ψυχικών οδυνών, ώστε δεν μένει 
άλλη κραυγή πιο δυνατή και πιο θερμή από το «Κύριε, ἐλέησον». Η δέησις αυτή, την 
οποίαν η Εκκλησία επαναλαμβάνει πλειστάκις κατά την θείαν λατρείαν, μάλλον δε 
ασιγήτως και διαρκώς εις πάσαν ιεράν ακολουθίαν, είναι η προσευχή των προσευ-
χών και η δέησις των δεήσεων· εις αυτήν εμπερικλείεται όλον το μυστήριον της 
χάριτος του αγίου Θεού και της σωτηρίας των αμαρτωλών ανθρώπων. 
 ´ΟΟΟΟταν ο Ιησούς Χριστός είδε τους δέκα εκείνους αρρώστους, χωρίς άλλας 
διατυπώσεις, τους έστειλε προς εξέτασιν εις τους ιερείς· «πορευθέντες ἐπιδείξατε 

ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι». Διότι έτσι ώριζεν ο νόμος του Μωϋσέως, και οι ιερείς ήσαν 
εκείνοι, που εις αυτήν την περίπτωσιν εξήταζον τους ασθενείς και εχορήγουν, ως θα 
ελέγαμεν ημείς, πιστοποιητικόν ελεθευροκοινωνίας· «καὶ δείξει τῷ ἱερεῖ καὶ ὄψε-

ται ὁ ἱερεύς… καὶ ἀφοριεῖ ὁ ἱερεύς…», λέγει ο νόμος. Και το θαύμα ετελέσθη· «ἐν 

τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν», καθώς επήγαιναν, ευρέθησαν καθαροί και 
υγιείς. Αλλ’ όσον εδώ η ευαγγελική διήγησις είναι απλή και σύντομος, τόσον είναι 
βαθεία και πλήρης πνευματικών νοημάτων, τα οποία πρέπει, όσον ο χώρος μάς επι-
τρέπει, να εξετάσωμεν. Πρώτον ως προς τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ευεργετεί 
χωρίς θόρυβον και επίδειξιν. Ο προφήτης Ησαΐας είπε περί του Μεσσία ότι «οὐκ ἐ-

ρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείας τὴν φωνὴν αὐτοῦ»· και 
εξεπληρώθη η προφητεία εν τω προσώπω του Ιησού Χριστού, ο οποίος ούτε φωνα-
σκός ούτε δημαγωγός υπήρξε και απέφυγε πάντοτε την διαφήμησιν και τας θεαμα-
τικάς πράξεις. Μία υπήρξε μόνον η θεαματική πράξις του Κυρίου, αν επιτρέπεται 
να είπωμεν έτσι, ότι υπέστη δημοσίαν καταισχύνην και ευρέθη κρεμάμενος επί ξύ-
λου, μεταξύ ουρανού και γης, περίοπτος και εμφανής από όλον τον κόσμον. Όταν 
ευεργετή ουδέποτε το πράττει προς επίδειξιν δυνάμεως, αλλά θαυματουργεί πάντο-
τε, διότι «σπλαγχνίζεται τὸν ὄχλον». Δεν μεταβάλλει τους λίθους εις άρτους, όταν 
αυτός πεινά και τον προκαλή ο πειράζων, ευλογεί όμως και πληθύνει τους άρτους 
και τους ιχθύς και τρέφει τα πλήθη εις την έρημον. Εις την περίπτωσιν τώρα των δέ-
κα λεπρών, τους στέλλει απλώς εις τους ιερείς και αποφεύγει πάσαν επίδειξιν δυνά-
μεως    ενώπιον    του    λαού.    Συγχρόνως    όμως   δοκιμάζει   και   την   πίστιν   των   ανθρώπων  
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εκείνων, και είναι τούτο ένα δεύτερον σημείον της απλής και συντόμου σημερινής 
ευαγγελικής διηγήσεως. Είναι από τας ολίγας περιπτώσεις, που δεν βλέπομεν τον 
Ιησούν Χριστόν να ζητή πίστιν από τους ανθρώπους, οι οποίοι ζητούν την δύναμιν 
του ελέους του. Αλλ’ αν προσέξωμεν, θα ίδωμεν ότι μέσα εις την εντολήν του Ιη-
σού Χριστού προς τους δέκα λεπρούς υπάρχει η δοκιμασία της πίστεώς των, και μέ-
σα εις την συμμόρφωσιν των δέκα λεπρών προς την εντολήν του Ιησού Χριστού υ-
πάρχει η επιβεβαίωσις της πίστεώς των. Επειδή έχουν πίστιν, διά τούτο οι δέκα λε-
προί πείθονται ανενδοιάστως και προθύμως εις την εντολήν και σπεύδουν προς 
τους ιερείς, ενώ ακόμη αισθάνονται ότι είναι ασθενείς. Όταν εκκινούν, είναι ακόμη 
ασθενείς, και όμως πείθονται και εκκινούν, το δε αποτέλεσμα της συνεργασίας της 
πίστεώς των μετά της θείας δυνάμεως του Ιησού Χριστού εφάνη καθ’ οδόν· «ἐγέ-

νετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν», εκεί που επήγαιναν έγιναν καλά. 
 ΕΕΕΕις την ίασιν των δέκα λεπρών επηκολούθησεν η στάσις του ενός, εξ αιτίας 
τής οποίας ο Ιησούς Χριστός είπε τα λόγια, με τα οποία κατακλείεται η σημερινή 
ευαγγελική περικοπή. Ένας από τους δέκα, όταν είδεν ότι εθεραπεύθη, δεν φαίνεται 
να επήγε καν προς τους ιερείς, αλλ’ επέστρεψε μεγαλοφώνως δοξάζων τον Θεόν· έ-
πεσε προσκυνών και ασπαζόμενος τους πόδας του Ιησού Χριστού και εκφράζων 
εις αυτόν την ευχαριστίαν και την ευγνωμοσύνην του. Ο Ευαγγελιστής δεν παρα-
λείπει να δηλώση ότι αυτός δεν ήτο Ιουδαίος, εξ εκείνων δηλαδή που εκαυχώντο 
διά την ορθήν πίστιν των, αλλά Σαμαρείτης, σχισματικός δηλαδή ή και αιρετικός. 
Ενώπιον της στάσεως του ενός, ο Ιησούς Χριστός διερωτήθη και είπε· Μήπως και 
οι δέκα δεν εθεραπεύθησαν; Πού είναι λοιπόν οι άλλοι εννέα; Πώς δεν επέστρεψαν 
να δοξάσουν και αυτοί τον Θεόν παρά μόνον αυτός ο αλλόδοξος; Είναι από τα ερω-
τήματα εκείνα εις τα οποία δεν περιμένομεν απάντησιν διότι συγχρόνως μαζί με την 
ερώτησιν υπάρχει και δίδεται η απάντησις. Διά τούτο και ο Ιησούς Χριστός, χωρίς 
να περιμένη απάντησιν, εστράφη προς τον αλλογενή Σαμαρείτην και του είπε· Σή-
κω και πήγαινε· η πίστις σου σε έχει σώσει. Αλλά τάχα δεν είχαν πίστιν οι άλλοι εν-
νέα; Πώς λοιπόν εθεραπεύθησαν; Η πίστις είναι ο απαραίτητος όρος εκ μέρους των 
ανθρώπων διά την επ’ αυτών εκδήλωσιν της θαυματουργικής και ευεργετικής δυ-
νάμεως του Θεού. Αναμφιβόλως οι εννέα Ιουδαίοι λεπροί είχαν πίστιν, και μάλιστα 
πίστιν ορθήν, αλλά δεν είχαν ευγνώμονα καρδίαν, δεν είχαν αγάπην. Διά τούτο ε-
κείνοι μεν εθεραπεύθησαν απλώς, αλλά δεν εσώθησαν· ο Σαμαρείτης, κατά την 
θείαν διαβεβαίωσιν, εσώθη. Διότι είχε πίστιν όχι μόνον ορθήν, αλλά και ζώσαν, πί-
στιν «δἰ  ἀγάπης ἐνεργουμένην». Αλλ’ είθε και ημείς δι’ ορθής αλλά και ζώσης 
πίστεως να εύρωμεν έλεος και σωτηρίαν παρά Θεού. Αμήν.             
Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, από το βι-
βλίο «ΟΙΚΟΔΟΜΗ», σελ. 9 - 24, Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης, Κοζάνη 1965 
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