Geest, Ziel en Lichaam
Heilige Lucas van Simferopol

De auteur van dit boek, de Heilige Lucas de Belijder (zijn wereldlijke naam is Valentin Voino-Yasenetsky), is een Russische
heilige uit de twintigste eeuw. Hij stamt van een Witrussisch-Pools verarmd prinsengeslacht, en hij was aartsbisschop van de
Russisch-Orthodoxe kerk en tegelijkertijd prominent arts, chirurg, wetenschapper, schrijver en kunstschilder.
Van jongs af aan was het zijn ideaal om de zwakken en zieken te dienen, en daarom beëindigde hij zijn veelbelovende studie aan
de kunstacademie en studeerde als arts af aan de Universiteit van Kiev. Hij hield zich bezig met wetenschappelijke onderzoeken
van gevallen uit zijn praktijk, en maakte zich enige Europese talen eigen om de Westerse vakliteratuur te kunnen bestuderen.
Zijn vernieuwende ideeën en geavanceerde operatietechnieken kregen brede erkenning in de Russische zowel als in de Europese
geneeskundige wereld.
Hij erfde de diepe religiositeit van zijn vader, en raakte reeds vanaf zijn jonge jaren bekend door zijn spontane publieke preken
over de Christelijke weg en waarden.
Hij ontving de priesterwijding en later de bisschopswijding. Hij werd vervolgd door de Sovjet autoriteiten die hem op valse
grond veroordeelden en voor vele jaren verbanden naar Siberië, boven de poolcirkel. Hij eindigde zijn dagen als aartsbisschop
van Simferopol en Krim. Bij alle beproevingen bleef hij zijn Russisch-Orthodoxe geloof en zijn principes trouw, en zette zijn
werk als arts en wetenschapper voort, ondanks de blindheid die hem de laatste jaren van zijn leven trof.
Dit boek bevat een prachtige verhandeling over God, de men en het universum, geïnspireerd door de Heilige Schrift en
de werken van wetenschappers, theologen en filosofen. Het is een uniek boek op het gebied van de theologie, zoals werd
vastgesteld door de Speciale Commissie van de Moskouse Geestelijke Academie in 1957 en hij werd benoemd tot erelid van
deze Academie.
Men vindt er aanwijzingen omtrent de geheimen van het leven in het universum, de verre sterren en planeten, die Gods Geest
aan de Heilige Lucas openbaarde.
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