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archimandrita Bartolomej, igumen monastiera Esphigmenou, sv. hora Athos 

 

   Otázka, ktorú si kladie mnoho verných... V poslednom čase je medzi ľuďmi toľko strachu, 

že to vyzerá, akoby sa jednalo o vôbec prvé očkovanie na svete! 

 

   Istým skupinám sa bohužiaľ podarilo svojim terorom ľudí rozdeliť. Tie skupiny vyvolávajú 

zmätok, všetko spochybňujú. Samozrejme, vyvolávajú nepokoj bez toho, aby navrhli nejaké 

seriózne riešenie. 

 

   Je to mentalita “nie každého“, čo spôsobuje podráždenie a veľa ľudí zvádza do klamu. 

 

   Ľudstvo už dva roky prežíva ťažké obdobie, v ktorom si pandémia koronavírusu vyžiadala 

mnoho ľudských životov a na tých, ktorí ochoreli a prežili, zanechala dlhotrvajúce (trvalé) 

zdravotné následky. 

 

   Skupiny, ktoré ľudí terorizujú a rozdeľujú, pre dosiahnutie svojho cieľa, zápas proti vírusu 

a očkovaniu maskujú pod falošným duchovným rúškom takzvaného “svätého boja proti zlu“. 

Ľudí sa im podarilo oklamať, lebo v ich takzvanom svätom boji našli spojencov aj v radoch 

duchovných. Niektorí kňazi sa pasovali do úlohy rodinných lekárov, bez lekárskych znalostí, 

bez toho, aby poznali anamnézu každého človeka. Prebrali tak na seba zodpovednosť, ktorá 

im nepatri. 

 

   Nie je správne žiadať duchovných o požehnanie na očkovanie. Potrebná je iba jednoduchá 

dôvera v príslušné komisie odborníkov. Iba oni sú kompetentní celú záležitosť dôkladne 

preskúmať a navrhovať riešenia. 

 

   Evolučný vývoj vedy viedol k vývoju liekov a vakcín, ktoré zlepšujú život ľudí tým, že 

predchádzajú chorobám a liečia ich. Neustále odmietanie očkovania, ktoré dnes vidíme, je 

trestné, pretože mnohí z chorých pravdepodobne zomrú. Fanatizmus, ktorý toto všetko 

sprevádza je duchovný problém, avšak očkovanie nie je problém ani duchovný, ani cirkevný. 

 

   Množstvo očkovacích látok, ktoré sme v minulosti dostali, nás chránilo pred vážnymi 

chorobami, ktoré trápili mnohé generácie ľudí. 

 

   Avšak dnes pretrvávajúca reakcia na z pohľadu medicíny nevyhnutné očkovanie pripravuje 

mnoho našich blízkych o právo žiť normálny život alebo, čo je ešte horšie, prežiť. 

 

   História nás vyzýva, aby sme sa postavili okolnostiam, obzvlášť v ťažkom období, ktoré 

všetci prežívame. Očkovanie nie je duchovný problém. Je to čisto lekárska záležitosť. 

 

   Nezaoberajme sa iba silou zla. 

 

   Vložme Boha do svojho života! 
 

   On je naša nádej, naša radosť, náš život. On je všetko! 
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