Τα τελευταία λόγια του Αγίου
Λουκά του Ιατρού
Πενήντα έξι χρόνια έχουν περάσει από την κοίμηση του Αγίου
Λουκά του Ιατρού και τα τελευταία λόγια του παραμένουν ακόμη
και σήμερα επίκαιρα.
«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 παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και
εξουσίες, δηλαδή με τα πονηρά πνεύματα. Προσέξτε! Τον διάβολο
δεν τον συμφέρει να δεχθεί κανείς 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, επιδιώκουν να σπρώξουν
όλους εμάς που πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού, να μας
παρασύρουν στο δρόμο της απιστίας της κακίας και της ασέβειας.
Αυτοί οι αόρατοι εχθροί του Θεού, έχουν βάλει ως μοναδικό τους
σκοπό μέρα και νύχτα να επιδιώκουν την καταστροφή μας. Όμως μη
φοβάστε, πάρτε δύναμη από το όνομα του Ιησού».
Ακολουθεί η θαυματουργή ευχή του Αγίου Λουκά του Ιατρού:
Ευχή Εις Ασθενούντα:
«Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε
ιατρέ Λουκά, σοι κλίνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος
και προσπίπτοντες τοις τιμίοις και ιαματικοίς λειψάνοις σου,
σε παρακαλούμεν, ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών.
Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών, τίμιε πάτερ, και προσάγαγε την
δέησιν ημών τω ελεήμονι και φιλανθρώπω Θεώ, ως εστώς ενώπιον
αυτού μετά πάντων των αγίων.
Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης ην ηγάπησας

τους αδελφούς σου κατά την εν τω κόσμω βιοτήν σου.
Την τέχνην των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα,
τη αρωγή της χάριτος, πλειστάκις εθεράπευσας.
Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρυτα λείψανα, ο
των όλων Δεσπότης, πηγήν ιατρείας ανέδειξεν.
Ποικίλας γαρ ιώνται ασθενείας καί δύναμιν δωρούνται τοις
ευλαβώς ταύτα ασπαζομένοις και αιτουμένοις την θείαν πρεσβείαν
σου.
Διό αιτούμεν σε και θερμώς παρακαλούμεν σε, τον την χάριν της
ιατρείας κομισάμενον· τον ασθενούντα και δεινώς χειμαζόμενον
αδελφόν ημών (….) επίσκεψαι και θεράπευσον εκ της συνεχούσης
αυτόν ασθενείας.
Πάντιμε και αγιώτατε πάτερ Λουκά, ελπίς αρραγής των
ασθενούντων και κεκμηκότων, μη επιλάθου δωρήσασθαι τω αδελφώ
ημών (….) την ίασιν και πάσιν ημίν τα ευφρόσυνα.
Ίνα και ημείς συν σοι δοξάζωμεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το
Άγιον Πνεύμα, την μίαν θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αεί
και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν».

