Από το τελευταίο κήρυγμα του Αγίου Λουκά του
θαυματουργού ιατρού, αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως
της Κριμαίας (1877-1961):
Παιδιά μου πολύ σας παρακαλώ, ντυθείτε με την
πανοπλία που δίνει ο Θεός, για να μπορέσετε να
αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Δεν μπορείτε να
φανταστείτε πόσο πονηρός είναι.
Δεν έχουμε να παλαίψουμε με ανθρώπους, αλλά με «αρχές και
εξουσίες1» δηλαδή με τα πονηρά πνεύματα. Προσέξτε!
Τον διάβολο δεν τον συμφέρει να δεχθεί κάποιος την ύπαρξή του, να
σκέφτεται και να αισθάνεται ότι είναι κοντά στον άνθρωπο. Ένας κρυφός και
άγνωστος εχθρός είναι πιο επικίνδυνος από έναν ορατό εχθρό.
Ω πόσο μεγάλος και τρομερός είναι ο στρατός των δαιμόνων! Πόσο
αμέτρητο είναι το μαύρο τους πλήθος. Αμετάβλητα, ακούραστα, μέρα και νύχτα
επιδικώκουν να σπρώξουν όλους εμάς που πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού,
να μας παρασύρουν στο δρόμο της απιστίας, της κακίας και της ασέβειας!
Αυτοί οι αμέτρητοι εχθροί του Θεού έχουν βάλλει ως μοναδικό τους σκοπό, μέρα
και νύχτα να επιδιώκουν την καταστροφή μας.
Όμως μη φοβάσθε!
Πάρτε δύναμη από το όνομα του Ιησού.

Σημ. (ΛΜΔ):
Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς πέρασε πολλά χρόνια στις φυλακές και στις εξορίες
παρά το φιλανθρωπικό του έργο και παρά το ότι ήταν διεθνώς γνωστός για τις έρευνές
του στην Ιατρική επιστήμη. Και αυτό γιατί δεν ήθελε να απαρνηθεί την πίστη του, ούτε
καν να βγάλει το ράσο του, πιεζόμενος από το “προοδευτικό” αθεϊστικό σύστημα του
κομμουνισμού. Από τα λόγια του τελευταίου κηρύγματός του, καταλαβαίνουμε εύκολα,
ότι η δύναμη να τα βγάλει πέρα με πάμπολους εχθρούς, ορατούς και αοράτους, του
δινόταν από τον Κύριο Ιησού Χριστό, και μάλιστα με την επίκληση του ονόματος του
Κυρίου.
Δεν μαχόταν τους ανθρώπους διότι γνώριζε ότι η κακία τροφοδοτείται από τα
πνεύματα της πονηρίας. Αυτό υπενθυμίζει την ανωτερότητα της γνώσης της
Ορθοδοξίας σε σχέση με άλλες θρησκείες αλλά και τους “χριστιανούς” προτεστάντες, οι
οποίοι έφθασαν να αγνοούν παντελώς ότι η ύπαρξη του κακού στον κόσμο (από τον
καιρό των πρωτοπλάστων) οφείλεται και προωθείται από οντότητες πνευματικά
ξεπεσμένες (δαίμονες), μέσω των αμελών ή κακής διάθεσης ανθρώπων.
Σήμερα προβάλλεται στην Δύση η «θεωρεία των κλάδων», δηλ. ότι όλες οι
θρησκείες κατέχουν μέρος της Αλήθειας (ακόμη και ο σατανισμός)! Το χειρότερο είναι
ότι αυτό το αποδέχονται και μερικοί ελαφρόμυαλοι Ορθόδοξοι, που έχουν «αγάπη»
που δεν είχαν… οι άγιοι Πατέρες! Ξεχνάνε ότι «πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια2».
Ας μάθουν όμως από τον Άγιο Λουκά τον ιατρό και θαυματουργό ότι όσοι σκέπτονται
αν-Ορθόδοξα εμπαίζονται από τους δαίμονες…
Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης
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Προς Εφεσίους ΣΤ,12.
«ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς εποίησεν». ψαλμός 95ος, 5 ή και:
«ότι πάντες οι θεοί των εθνών είδωλα, και ο Θεός ημών ουρανούς εποίησεν». Α΄ παραλειπομένων 16,26
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