
SĂ FIM MILOSTIVI  
CU LAZĂRII DE LÂNGĂ NOI

căci Dumnezeu îi vedea sufletul lui 
curat, pe când bogatul nu are nume, sub 
chipul său putând să se afle oricare om 
îndestulat din această lume.

Este o realitate dură, pe care o evi-
denţiază acest prim tablou al evangheliei, 
nici o punte de comunicare dintre bogat 
şi sărac. A venit vremea şi au murit şi 
săracul Lazăr, dar şi bogatul. Planul 
evangheliei se mută în viaţa de dincolo 
de moarte.

Sufletul lui Lazăr cel sărac este luat de 
îngeri şi dus în sânul lui Avraam, adică în 
comuniunea celor drepţi, pe când sufletul 
bogatului a ajuns în iad, unde se chinuia 
amarnic. Acum situaţiile s-au inversat, 
Lazăr se bucură cu cei drepţi, pe când 
bogatul se chinuie într-o veşnică întristare 
şi depărtare de Dumnezeu.

La un moment dat, bogatul doreşte 
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S fânta Evanghelie ne spune că era 
un om bogat care se îmbrăca în 
porfiră şi vison, petrecea în toate 

zilele în ospeţe şi desfătări cu cei apro-
piaţi ai lui, fără compasiune faţă de cei 
săraci şi lipsiţi. Toată bogăţia sa era 
pentru sine şi pentru plăcerile lui.

La poarta palatului său era un biet 
sărac pe nume Lazăr, singur, amărât, 
plin de răni, care cerşea mila bogatului, 
căci dorea să se sature cu fărămiturile 
ce cădeau de la masa acestuia. Ce tablou 
cutremurător! Bogatul în lux şi plăceri, 
cu cei apropiaţi lui, pe când bietul Lazăr 
sărac şi lipsit, părăsit de toţi, doar câţiva 
câini îi lingeau rănile.

Bogatul închis în egoismul cel mai 
feroce, iar Lazăr lipsit şi smerit la poarta 
bogatului. Fiind o pildă de răbdare şi 
smerenie, Lazăr este pomenit cu numele, 

Pericopa evanghelică din Duminica aceasta (Luca 16,19-31), 
numită parabola bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr,  
ne arată că dincolo de cele materiale, absolut necesare vieţii 
noastre, trebuie să ne mutăm cugetul inimii şi toată grija  
de la cele materiale limitate şi trecătoare care ne pot îndepărta 
de Dumnezeu, la cele spirituale netrecătoare şi veşnice,  
care ne aduc dobândirea vieţii veşnice în Împărăţia lui Dumnezeu.

Desfăşurată pe două planuri, unul al vieţii de aici şi altul  
al vieţii de dincolo de mormânt, relatarea evanghelică  
prin chipul şi viaţa celor doi, a bogatului şi a săracului Lazăr,  
ne arată că modul egoist şi înrobit al unei vieţi îmbuibate  
şi plină de desfătări, ne îndepărtează de Dumnezeu,  
pe când modul smerit al unei vieţi pline de lipsuri  
şi multe încercări îl apropie pe orice Lazăr de sânul lui Avraam,  
de liniştea şi pacea vieţii celei veşnice.

Bogăţia şi sărăcia nu sunt scop în sine, ci ele devin în viaţa 
noastră prilej de a ne apropia sau depărta de Dumnezeu.  
Cele materiale pe care le avem nu trebuie cheltuite în mod egoist, 
nemilostiv, spre a ne desfăta plăcerile ci, dimpotrivă, trebuie să fim 
milostivi, darnici şi apropiaţi de cei săraci, singuri şi neajutoraţi.

Prisosul ce-l avem să împlinească lipsa lor, iar din smerenia  
şi răbdarea lor şi din ceea ce le putem oferi cu inima largă  
să ne facem drum spre Împărăţia lui Dumnezeu. Prin Lazării  
din jurul nostru să devenim şi noi buni şi milostivi, căci zice Domnul 
„Fericiţi cei milostivi, căci aceia se vor milui”. Prin dărnicie  
şi milostenie batem şi ni se deschide uşa Cerurilor.

să-şi potolească văpaia care îl ardea şi 
văzând pe Lazăr în sânul lui Avraam îl 
roagă pe acesta (pe Avraam) să-l trimită 
pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în 
apă, să-i răcorească limba şi chinurile. 
Părintele Avraam îi zice bogatului: 
„Adu-ţi aminte că tu ai primit cele bune 
în viaţa ta, iar Lazăr pe cele rele…iar 
între noi şi voi este o prăpastie adâncă 
şi nimeni nu poate să treacă dintr-o 
parte în alta”, căci după moarte starea 
sufletului nu se mai poate schimba prin 
ea însăşi, ci doar mila lui Dumnezeu şi 
rugăciunile Bisericii pentru cei adormiţi 
mai pot scoate sufletul din întuneric la 
lumina lui Hristos.

Văzând că nu i se poate îndeplini 
această dorinţă, bogatul îl roagă din nou 
pe Avraam, de data aceasta să-l trimită 
pe Lazăr la casa sa de pe pământ, unde 



darnici, iubitori faţă de cei lipsiţi, bol-
navi şi neajutoraţi, să fim receptivi faţă 
de durerile şi trebuinţele Lazărilor de 
astăzi, care aşteaptă la poarta noastră 
să le picurăm în viaţa lor milă şi 
compasiune. 

Şi aşa să ne adunăm comoară în Ceruri 
spre mântuirea vieţii noastre. Amin! ✤

Părintele Eugen Moraru

avea cinci fraţi, şi să le spună acestora 
să-şi schimbe viaţa, adică să fie milostivi 
şi drepţi, ca să nu ajungă şi ei în locul de 
chin unde era bogatul, fratele lor.

Avraam îi răspunde bogatului: „Au 
pe Moise şi pe proroci, să asculte de ei”. 
Căci dacă de aceştia nu ascultă şi nu 
îndeplinesc cele ce a spus Dumnezeu 
prin ei, „Chiar dacă ar învia cineva din 

morţi, nu se vor pocăi”.
Într-o lume secularizată, dezorien-

tată, ostilă învăţăturii lui Hristos, alipită 
de bunurile materiale, dar în acelaşi 
timp îndepărtată mult de adevăratele 
valori şi repere morale, mesajul acestei 
evanghelii ne îndeamnă imperativ să 
mulţumim lui Dumnezeu pentru da-
rurile primite de la El, să fim milostivi, 

SFINţII DOCTORI FĂRĂ ARGINţI 
COSMA şI DAMIAN DIN ASIA

„Toţi cei care vă îndeletniciţi  
cu medicina ştiţi că chemarea voastră 

înseamnă grija faţă de om.  
Şi mi se pare că cel care pune  

ştiinţa aceasta înaintea  
tuturor celorlalte îndeletniciri,  

cărora îşi poate închina omul râvna,  
şi-a găsit judecata cuvenită  

şi nu s-a depărtat de ceea ce  
trebuie crezut; în schimb  
e tot atât de adevărat că  

de lucrul cel mai preţios dintre toate,  
care este viaţa, îţi vine greu  

să fugi ca de ceva dureros atunci  
când nu poţi reda cuiva sănătatea.”

Sfântul Vasile cel Mare

Biserica i-a numit „Sfinţi doctori 
fără de arginţi” pe fericiţii, 
bineplăcuţii lui Dumnezeu şi 

făcătorii de minuni Cosma şi Damian 
din Asia Mică (pomeniţi pe 1 noiembrie), 
Cosma şi Damian din Arabia (pomeniţi 
pe 17 octombrie), Chir şi Ioan, Talaleu, 
Cosma şi Damian din Roma (1 iulie), 
Pantelimon, Anichit şi Fotie, Diomid, 
Luca, Arhiepiscopul Crimeei şi alţii. 
Despre viaţa, minunile, vindecările şi 
pătimirile lor găsim relatări în sinaxare. 
După porunca Evangheliei, unii dintre 
aceşti mari sfinţi au cutreierat oraşele şi 
satele, propovăduind pe Hristos şi 
vindecând pe cei bolnavi. Din iubire 
fierbinte faţă de Dumnezeu şi faţă de 
semeni, ei nu luau niciodată plată pentru 
serviciile lor, respectând porunca Mân-
tuitorului Hristos Care a spus: „În dar 
aţi luat, în dar să daţi” (Mt. 10, 8). De 
aceea au primit supranumele de „doctori 
fără de arginţi”.

Sinaxarul ne spune că Sfinţii Făcători 
de Minuni şi Doctori fără Arginţi 
Cosma şi Damian, împreună cu mama 
lor, Teodota, erau din Asia Mică (după 
unii, din Mesopotamia). Tatăl lor, care 
era necredincios, a murit când ei erau 
încă copii. Mama i-a crescut în evlavia 
creştină, ajutându-şi copiii să devină 
bărbaţi virtuoşi şi drepţi, ascultători ai 
poruncilor dumnezeieşti. Educaţi şi 
formaţi ca doctori, ei au primit în dar 

harul vindecării trupurilor şi sufletelor 
bolnave prin puterea rugăciunii. Ei 
vindecau chiar şi animale, fără a lua 
bani pentru serviciul lor.

Odată, sfinţii au fost chemaţi la 
căpătâiul unei femei foarte grav bol-
nave, pe nume Paladia, care nu a mai 
găsit vindecare la nici un doctor. Cei 
doi sfinţi, numai prin credinţă şi puterea 
rugăciunii au reuşit să o vindece pe 
Paladia, care s-a sculat perfect sănătoa-
să şi a dat slavă lui Dumnezeu. Dorind 
să-i răsplătească pentru binele făcut, 
Paladia s-a îndreptat spre Damian, 
arătându-i trei ouă şi zicând: „Ia acest 
dar în numele Sfintei Treimi Dătătoare 
de Viaţă, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.” 
Auzind numele Sfintei Treimi doctorul 
fără de arginţi nu a îndrăznit să refuze. 
Când a auzit Cosma întâmplarea, s-a 
întristat crezând că făcând aceasta fra-

tele său a încălcat porunca.
Pe patul de moarte, el a cerut ca 

fratele său să nu fie înmormântat lângă 
el. Sfântul Damian s-a stins şi el din 
viaţă la scurt timp şi toţi se întrebau 
unde va fi îngropat. Dar Dumnezeu a 
făcut o minune printr-o cămilă pe care 
„doctorii” au vindecat-o şi care, glă-
suind cu voce omenească, le-a spus să 
nu se îndoiască şi să-l pună pe Damian 
lângă Cosma pentru că Damian nu a 
acceptat ouăle de la femeie drept plată 
ci din respect pentru numele lui 
Dumnezeu. Sfintele trupuri ale doc-
torilor fără arginţi au fost îngropate 
împreună în Thereman (Mesopotamia). 
După moartea lor s-au înfăptuit multe 
minuni.

În Thereman, aproape de biserica 
Sfinţilor Cosma şi Damian, trăia un om 
pe nume Malchus. Într-o zi el a plecat în 
călătorie, lăsându-şi femeia singură 
pentru o perioadă destul de lungă de 
timp. Înainte să plece el s-a rugat la 
biserica „doctorilor fără de arginţi” să 
aibă grijă de nevasta lui. Dar vrăjmaşul 
omului a luat chipul prietenului lui 
Malchus, uneltind uciderea femeii. El i 
s-a arătat femeii spunându-i că l-a 
trimis bărbatul ei să o ia şi să o ducă 
acolo unde era el. Crezându-l, ea s-a 
dus cu el şi când au ajuns într-un loc 
pustiu vrăjmaşul a vrut să o omoare. 
Văzând pericolul care o păştea, femeia 
s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să o 
ajute.

Atunci au apărut doi bărbaţi în-
fricoşători care l-au alungat pe diavol şi 
acesta a căzut de pe o stâncă. Cei doi au 
condus-o pe femeie acasă, unde ajun-
gând ei, ea s-a închinat şi i-a întrebat 
cum le este numele ca să le poată 
mulţumi toată viaţa. Ei au răspuns că 
sunt slujitorii lui Dumnezeu, Cosma şi 
Damian, după care s-au făcut nevăzuţi.

Ea a povestit la toată lumea minunea 
şi a mers la icoana binefăcătorilor ei 
rugându-se şi mulţumind lui Dumnezeu. 
De atunci, cei doi sfinţi sunt consideraţi 
protectori ai sfinţeniei căsniciilor 
creştine, precum şi dătători de armonie 
în viaţa soţilor. ✤



toate lucrurile mai mult sau mai puţin 
utile şi m-am gândit.

În al doilea rând, aş face o paralelă 
între modul în care şi azi se pune 
presiune pe tine, într-un sistem în care 
eşti doar un număr, şi în care se cere să 
fii muncitor şi obedient. Nu cumva să 
gândeşti, să ai opinii – altele decât cele 
oficiale, căci doar ei ne vor binele –  sau 
să te revolţi. Să mulţumim pentru ceea 
ce „ni se dă” sau „ni se face”. 

Introducerea mea a fost un pic mai 
lungă. Dar prin ea vă spun că infectarea 
cu noul coronavirus a fost şi un moment 
benefic pentru mine, în care mi-am pus 
în ordine gândurile şi părerile, am 
cercetat mai adânc criza sau mai bine 
zis crizele prin care trecem.

Cel dintâi lucru la care m-am gândit 
a fost o reevaluare a acestei pandemii şi 
a modului în care ea este tratată în lume, 
dar mai ales la noi. Suntem în plină 
criză medicală. Şi chiar dacă nu mă voi 
alinia la propaganda oficială, voi spune 
că ea nu este o fatalitate şi nu este strict 
o consecinţă a procentului redus de 
vaccinare din ţara noastră faţă de alte 
ţări. Nu cădeţi în această capcană. Nu 
daţi credit segregării între vaccinaţi şi 
nevaccinaţi. Gândiţi-vă că cineva se 
foloseşte de principul diabolic „dezbină 
şi stăpâneşte”.

Din capul locului vreau să vă spun că 
această criză medicală, cu creşterea 
numărului celor infectaţi, a internaţilor 

În adolescenţă am citit o povestire a 
lui Jack London (1876-1916), 
inspirată din viaţa sa grea. Per-

sonajul principal, un tânăr care 
munceşte din greu de dimineaţă până 
noaptea într-o fabrică, pentru doar 
câţiva bănuţi. Într-o zi se îmbolnăveşte 
şi cade la pat. Iar doctorul îi recomandă 
odihnă pentru a se recupera. Neobişnuit 
lucru pentru el. Pentru prima dată se 
opreşte din vârtejul vieţii în care trăia, 
în care nu făcea decât să muncească 
până la epuizare pentru a supravieţui. 
Până atunci, mintea sa era mult prea 
obosită pentru a vedea ce se întâmplă 
cu el, cu lumea, de aproape şi de departe. 
Pentru prima oară deschide ochii şi 
vede ce se întâmplă cu el de fapt. Începe 
să gândească şi realizează că nu mai are 
libertate, este doar un exploatat, un 
sclav fără perspectivă şi fără viaţă. 

În dimineaţa în care trebuia să se 
întoarcă la muncă, legându-şi şireturile 
la bocanci, are o revelaţie: viaţa sa de 
sclav îl ţine captiv într-o lume dez-
umanizantă. Şi atunci se rupe cu totul 
de viaţa de până atunci, se eliberează şi 
pleacă în lumea largă.

V-am povestit toate acestea din mai 
multe motive. Primul ar fi acela că în 
urmă cu două săptămâni am fost testată 
pozitiv pentru covid. Evident şi pentru 
mine lumea s-a oprit în loc, m-am izolat 
şi am luat o pauză de la muncă şi ac-
tivităţile curente. Aşa m-am eliberat de 

în stare gravă şi a deceselor pe bandă 
rulantă se datorează gestionării defec-
tuoase a pandemiei. Din neştiinţă, din 
neprofesionalism, din neimplicare. N-aş 
vrea să spun că sunt şi alte cauze, cum 
ar fi reaua voinţă. Nu pot să do-vedesc. 
Ci doar să analizez declaraţiile, ho-
tărârile şi acţiunile oamenilor politici şi 
autorităţilor. Dar ce spun pot dovedi.

De la începutul pandemiei nu s-a pus 
deloc accentul pe prevenţie, adică pe 
stimularea sistemului nostru imunitar. 
Peste 90% din populaţia ţării noastre 
are deficit de vitamina D3. Iar de un an 
jumătate oamenii stau mai mult în case 
şi petrec mai puţin timp la soare, care 
este sintetizatorul vitaminei D3. Ca să 
nu mai vorbim că românii fie nu-şi 
permit financiar, fie nu vor, mănâncă 
dezechilibrat şi nesănătos. Dar n-am 
auzit nicăieri o campanie în media 
pentru o corectă alimentaţie, dar şi 
pentru luarea unor suplimente ali-
mentare, bazate pe anumite minerale şi 
vitamine.

Apoi nu s-a făcut în mod corect 
pregătirea sistemului medical pentru 
valurile anunţate cu mult înainte. Res-
pectiv: organizarea rapidă a secţiilor 
covid, asigurarea aparaturii, a echipelor 
de medici şi mai ales a medicamentelor 
necesare. Cel puţin aici am fost prinşi 
total descoperiţi. Cu greu s-a făcut şi 
refăcut protocolul de administrare a 
tratamentului pentru covid în funcţie 

DESpRE FRICA DE bOALĂ  
şI RESpONSAbILITATE

„Nu vă temeţi de cei ce ucid 
trupul, iar sufletul nu pot 
să-l ucidă; temeţi-vă mai 

curând de acela care poate  
şi sufletul şi trupul să le 

piardă în gheena. Au nu se 
vând două vrăbii pe un ban? 

Şi nici una din ele nu va 
cădea pe pământ fără ştirea 

Tatălui vostru. La voi însă  
şi perii capului, toţi sunt 
număraţi. Aşadar nu vă 

temeţi; voi sunteţi cu mult 
mai de preţ decât păsările. 
Oricine va mărturisi pentru 
Mine înaintea oamenilor, 

mărturisi-voi şi Eu pentru el 
înaintea Tatălui Meu, Care 

este în ceruri. Iar de cel ce se 
va lepăda de Mine înaintea 

oamenilor şi Eu Mă voi 
lepăda de el înaintea Tatălui 

Meu, Care este în ceruri.” 
(Matei 10, 28- 33)



pROGRAMUL bISERICII şERbAN VODĂ ÎN pERIOADA 31 OCTOMbRIE - 7 NOIEMbRIE 2021
ZIUA	 ORA	 SLUJBE/activităţi
Duminică 31.10 0800-1200 Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr) 
  Utrenia, Sfânta Liturghie
Miercuri 3.11 0730-0930 Sfânta Liturghie 
 1700-1900 Sfântul Maslu 
Vineri 5.11 0730-0930 Sfânta Liturghie
 1700-1900 Vecernie; Acatist 
Sâmbătă 6.11 0730-0930 Sfânta Liturghie; Parastas pentru cei adormiţi 
Duminică 7.11 0800-1200 Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)
  Utrenia, Sfânta Liturghie

de apariţia sau nu a simptomelor, de 
existenţa factorilor de risc şi de evoluţia 
nefavorabilă a stării pacientului. Din 
păcate, una dintre greşelile catastrofale 
ale gestionării acestei pandemii a fost 
lipsa totală a medicamentelor specifice 
sau în cantităţi mici şi foarte mici 
achiziţionate. Singura pregătire au fost 
vaccinurile, cumpărate pentru o popu-
laţie de trei ori mai mare decât a 
României. Se vorbeşte de anticorpii 
monoclonali, de Tocilizumab şi de alte 
tratamente pentru stadiu mediu spre 
sever sau chiar critic al bolii. În anumite 
cantităţi au mai fost achiziţionate. Cu o 
excepţie: în timpul doamnei ministru 
Mihăilă, în perioada 22 aprilie-22 
septembrie 2021, deci în perioada 
precedentă valului 4, nu s-a achiziţionat 
nici măcar un flacon de medicamente 
anti-covid! 

Mai nimeni nu s-a ocupat ca să se 
achiziţioneze sau chiar să se facă în ţară 
medicamentele antivirale, destul de 
ieftine în comparaţie cu celelalte, pentru 
a exista stocuri rezonabile în spitale şi 
în farmacii. Aceste antivirale se ad-
ministrează cu maxim succes în chiar 
prima zi de simptome. Inhibă multi-
plicarea virusului de la început şi astfel 
şansele de a face forme grave sau letale 
ale bolii sunt mult reduse. Dacă aceste 
medicamente ieftine erau în ţară – 
Arbidolul, Favipiravirul sau altele 
asemenea – în spitale dar şi în farmacii, 
azi cu siguranţă am fi avut mult mai 
puţini bolnavi în stare gravă în spitale, 
mult mai puţini în secţiile ATI şi poate 
cu peste 50% mai puţini morţi!!! Pentru 
că nu se mai aglomerau spitalele.

Aceste medicamente relativ ieftine, 
eficiente dacă sunt administrate de la 
începutul bolii, puteau fi produse în 
ţară, la Terapia Cluj. Dar Agenţia Na-
ţională a Medicamentului (ANMDMR) 
care trebuia să autorizeze producerea în 
ţară a Favipiravirului românesc a 
„rătăcit” cele două cereri pe care 
Terapia Cluj le-a făcut acum 6 şi, 
respectiv, 4 luni. În alte ţări, aceste 
antivirale se vând în farmacii: Ungaria, 
Ucraina, Rusia, Republica Moldova. Cu 
o autorizare urgentă se puteau produce 
în ţară încă de acum câteva luni. Apoi 
protocolul de tratare a covidului spune 
că Arbidolul şi Favipiravirul se dau la 
primele simptome persoanelor cu risc. 
Asta înseamnă că dacă ai simptome şi 
nu ai factori de risc depistaţi nu ţi se 
dau aceste antivirale, pe care nu le 
găseşti decât în farmaciile de spital! 
Adică, până să-ţi administreze medicul 
de familie antivirale mori cu zile.

În acest moment, mulţi oameni care 
au pe cineva drag la spital în stare 
severă sau la ATI, se luptă să facă rost 

de pe piaţa neagră de medicamente, cu 
bani foarte mulţi. 8.500 de lei costă 
tratamentul cu Tocilizumab care este 
adus în câteva zile din India.

Am vrut să vă fac un tablou al lipsei 
totale de medicamente din farmacii şi 
parţial din spitale ca să înţelegeţi 
dezastrul din sistemul medical. Ca să 
vă daţi seama de ce se moare pe capete 
în spitale, pentru că în afară de oxigen, 
care în principiu îţi menţine viaţa, nu te 
vindecă, nu prea există aproape nimic 
în spitale. Şi ca să nu fie acuzaţi cei 
direct responsabili, se dă vina pe cei 
nevaccinaţi.

Vaccinarea este considerată singurul 
mod de prevenţie şi tratament. Dacă la 
început se spunea că vaccinul este 
„sigur, eficient şi gratuit” şi 
„imunizează”, în ultimul timp se spune 
că doar „protejează”. Pe cine? Pe cel 
care îl face. Şi doar de formele severe 
ale bolii, zic ei. Pe de altă parte 
imunizarea naturală, prin boală, este 
cea mai bună şi de durată. Mai grav este 
că se vorbeşte puţin despre faptul că cei 
vaccinaţi se infectează şi dau mai 
departe virusul, de multe ori fără să 
ştie, mai ales familiei, copiilor, în forme 
mai grave şi mai contagioase. Un 
principiu epidemiologic de bază spune 
că vaccinarea în masă nu se face în caz 
de epidemie, pentru că se creează 
mutaţii din ce în ce mai agresive, la 
persoane cu vârste din ce în ce mai 
mici. Aşa se explică faptul că în acest 
val 4 copii din ce în ce mai mici se 
îmbolnăvesc – de regulă prin cei 
apropiaţi lor vaccinaţi – şi fac forme 
din ce în ce mai grave. 

De aceea, un punct nevralgic în 
escaladarea acestui val 4 este libera 
circulaţie a vaccinaţilor, oriunde şi 
oricând, care împrăştie virusul în familie 
şi societate. Ei fac de regulă o formă de 
pozitivare fără simptome. Deşi îşi 
închipuie că sunt imuni – adică nu iau şi 
să nu dau boala – realitatea demonstrează 
contrariul, chiar şi după doza a 3-a.

Gravele deficienţe din gestionarea 
pandemiei sunt aruncate în spatele 
nevaccinaţilor, ultimele măsuri luate de 
guvern, de altfel ilegale, pentru că un 
guvern demis nu poate să restrângă 
drepturi şi libertăţi, creează o maximă 
presiune asupra nevaccinaţilor. Aceştia 

au o mulţime de restricţii şi mai nou 
limitarea accesului la serviciu sau în 
instituţiile publice fără fiţuica verde. 

În aceste condiţii, pentru a avea acces 
în anumite locuri, sute de mii de oameni 
au luat cu asalt punctele de vaccinare. 
De multe ori formând cozi, adevărate 
focare de infecţie. Vă îndemn să vă 
sfătuiţi înainte de vaccinare cu medicul 
vostru de familie, care vă cunoaşte, sau 
cu un doctor în care aveţi încredere. Şi 
mai ales persoanele cu risc să facă teste 
şi analize care să certifice că se pot 
vaccina. Pe de altă parte, vaccinarea 
protejează pe termen scurt şi foarte 
scurt. Mulţi au ajuns la spital cu forme 
grave după a 2-a sau a 3-a doză. 

Pentru cei care se tem de boală, vă 
spun că ea poate fi depăşită, în 95% la 
sută din cazuri cu probleme minore sau 
medii. Foarte important este să vă 
testaţi imediat ce aveţi simptome, să vă 
izolaţi, să luaţi legătura cu un medic în 
care aveţi încredere şi să începeţi 
imediat tratamentul antiviral. Nu pier-
deţi nici o zi. Ideal ar fi să aveţi măcar 
o parte din medicamente acasă, cel 
puţin cele de susţinere a imunităţii. 
Sunt multe momente de derută pe 
parcurs, iar boala durează de regulă cel 
puţin 14 zile. 

Vă rog, pentru cei care cred că nu 
există această boală să renunţe la 
această părere şi să fie mai atenţi la ce 
se întâmplă în spitale. Din păcate mulţi 
au avut forme cumplite sau au decedat. 
Şi iarăşi vă rog, vaccinaţi şi nevaccinaţi, 
să vă protejaţi pe voi şi pe cei din jur. 
Măcar mai multă grijă în aceste mo-
mente de escaladare a bolii.

Apoi să-L aveţi pe Dumnezeu şi pe 
sfinţi alături, să vă rugaţi mai mult şi să 
împliniţi mai mult poruncile lui 
Dumnezeu şi ale Bisericii. NU vă 
îndemn nici să nu vă vaccinaţi, nici să 
vă vaccinaţi. Pot doar să vă rog să nu 
reacţionaţi la comandă, în masă, ci lucid 
şi informat. Gândiţi-vă, de pildă, că 
niciun vaccin nu se face decât în stare 
de sănătate. Iar aşa zisul vaccin gripal 
se face înainte de valul anual epidemic, 
fără a avea semne de boală. Faceţi 
testele şi analizele pe care împreună cu 
un medic apropiat le consideraţi necesare 
şi apoi vaccinaţi-vă, dacă se impune. ✤

Maria Buleu, teolog


