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AVEȚI GRIJĂ LA CE AVEȚI DE GÂND SĂ FACEȚI (Fapte 4, 35)
În urma incertitudinii cauzate de răspândirea coronavirusului, în ultima perioadă
întreaga lume a experimentat într-un mod nemaiîntâlnit până acum, dorința de
eliberare și de vindecare. Într-o stare de pericol constant, care a făcut să ne dăm
seama de vulnerabilitatea noastră, am purtat în noi speranța, că prin
instrumentele științei medicale avansate, se va găsi în curând o soluție de
eradicare a epidemiei care a luat sub stăpânire întreaga lume.
După ce în anul care a rămas în urma noastră, cercetătorii și personalul medical
au parcurs o perioadă de „familiarizare” cu acest pericol constant, pentru a
cunoaște structura și modul de acțiune al acestui virus, noul an 2021 ne-a adus o
rază de speranță, ajutându-ne să credem, că acest dușman al omenirii poate fi
înfrânt prin neutralizarea virusului care a provocat această pandemie. Conform
rapoartelor specialiștilor și a organizațiilor internaționale competente,
vaccinurile produse deja sunt în măsură să ofere omenirii condițiile necesare
pentru a combate coronavirusul, putând oferi protecția necesară în fața efectelor
negative generate de acest virus asupra întregului organism uman.
Informații din surse oficiale confirmă faptul, că cei care prin instrumentele
avansate ale științei medicale actuale produc vaccinurile menite să ne ofere
siguranță și protecție, trudesc în slujba vieții, așa cum și cei care se vaccinează,
își asumă responsabilitatea nu doar pentru ei înșiși, dar mai ales pentru mediul
în care trăiesc și pentru siguranța existenței generale. Chiar putem afirma, că
prin conjugarea eforturilor depuse de cercetători și responsabilitatea asumată de
fiecare persoană în parte, întreaga noastră societate se manifestă în slujba vieții,
fiind continuatoarea lucrării de creație începută de Dumnezeu.
Conform planului dumnezeiesc aflat în continuă desfășurare, păstrarea și
dezvoltarea comunității umane se poate asigura doar prin implicarea noastră,
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astfel ca lumea în care trăim să rămână o casă locuibilă a tuturor, ferită de
pericolele ce pot amenința întreaga omenire. Trebuie să ne asumăm acest timp
al responsabilității, deoarece cuvintele justificative ale lui Cain, provoacă și
astăzi un ecou justificat prin felul în care abordăm realitățile cotidiene: „Oare
sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Gen 4, 9). Și mai trebuie să reflectăm și la
cuvintele lui Iósue, care amintește poporului așezat în țara făgăduinței de iubirea
fidelă a lui Dumnezeu, pe care noi suntem chemați să o propovăduim și prin
căldura, frumusețea și siguranța mediului de viață oferit fraților noștri. „Pentru a
rămâne vii, aveţi mare grijă de voi ca să-l iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru!”
(Iós 23, 11).
În urma numeroaselor păreri publicate pe diferite surse referitor la vaccinurile
aflate deja în utilizare, mulți continuă să dea dovadă de scepticism sau chiar să le
refuze. În această conjunctură, inspirându-mă dintr-o declarație anterioară
(2005) a Academiei Pontificale pentru Viață, recomand tuturor spre analiză
următoarele considerente:
- Biserica nu a pus niciodată la îndoială necesitatea și utilitatea vaccinurilor
destinate eradicării unor boli.
- Față de utilizarea vaccinurilor care au folosit linii celulare de la fetuși avortați
în procesul de cercetare și de producție, aceasta este permisă în condițiile în care
nu este disponibil un vaccin alternativ de origine animală.
- În cazul în care nu există o altă alternativă, pentru a evita un pericol serios, pot
fi utilizate și vaccinurile care ridică probleme de ordin moral.
- Vaccinarea poate fi refuzată numai dacă virusul nu prezintă un risc grav pentru
sănătatea populației în ansamblu și nu periclitează binele public.
Concluzionând cele până acum exprimate, în situația actuală, toate vaccinurile
recomandate clinic pot fi utilizate cu conștiința curată, inclusiv cele preparate
prin folosirea celulelor provenite dintr-un avort anterior, deoarece acest lucru nu
implică cooperarea directă cu avortul. Refuzarea unui vaccin recomandat clinic
poate reprezenta un risc asumat nu numai pentru individ, ci și pentru mediul său,
punând în pericol binele public pe care cu toții suntem chemați să-l slujim și să-l
protejăm.
Strategia pentru vaccinurile împotriva coronavirusului din țara noastră prevede,
următoarele: vaccinarea este gratuită, voluntară și opțională. Aceasta înseamnă,
că fiecare persoană poate decide dacă se va vaccina sau nu. Vă îndemn pe toți,
să luați o decizie corect informată și cu maximă responsabilitate asumată, fără a
uita cuvintele de încurajare mult repetate: să avem grijă de noi înșine, pentru a
putea avea grijă unul de altul!
Oradea, 16 ianuarie 2021.
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