Epidemia de coronavirus
sănătatea vieții în Hristos

și

Izbucnirea epidemiei de coronavirus a generat printre locuitorii Ucrainei o
mulțime de zvonuri, temeri și întrebări, inclusiv despre cum să se protejeze pe ei
înșiși și pe cei dragi de infecții. Mitropolitul Luca (Kovalenko) din Zaporizhzhia și
Melitopol, ca un medic bine pregătit, a discutat cu un corespondent UJO și a
comentat situația actuală.
„Să ne uităm la întreaga istorie a Bisericii. Când izbucnesc epidemii, apar tragedii
și cataclisme, unde se grăbesc oamenii? În astfel de momente, oamenii apelează
la Dumnezeu, merg în procesiuni religioase și se adună în biserici pentru
rugăciuni și slujbe. Ei caută apărare și ajutor de la Dumnezeu”, a spus
Mitropolitul Luca.
Ierarhul Bisericii Ortodoxe Ucrainiene a amintit că viața fiecăruia dintre noi este
în mâinile lui Dumnezeu, și de aceea creștinii ortodocși din întreaga lume s-au
îndreptat mai întâi spre biserici în timpul pandemiilor (răspândirea bolii într-o
regiune mare – ed.). Nu s-au temut că se vor îmbolnăvi, ci dimpotrivă, au căutat
vindecarea acolo unde ea se află și au găsit-o, a subliniat Înaltul Mitropolit.
„În ceremonii și în timpul Sfintelor Liturghii, toată lumea respiră ca o
singură ființă. Aceasta întrucât credinciosul nu se teme de nimic, căci este cu
Hristos”, a adăugat Mitropolitul.
El a declarat că acum se află într-o altă țară. Acolo, în timpul unei vizite la
magazinul bisericii, a observat că unii oameni, din cauza panicii alimentate
artificial și a unei false frici față de infecție, chiar achiziționează lingurițe
individuale pentru Sfânta Împărtășanie.
„Lingurițe separate pentru Sfânta Împărtășanie – ce este asta? Teama de a te
infecta cu Sfântul Trup și Sângele lui Hristos?! Ce nebunie! Te temi de Hristos?
De ce mai vii la El atunci?”, a întrebat Mitropolitul Luca.
Înaltul Ierarh a cerut turmei să nu intre în panică, să nu păcătuiască, să aibă
încredere în Dumnezeu, să respecte regulile de igienă personală și să ducă un stil
de viață sănătos. Și în concluzie, el a amintit că, la timpul potrivit, oamenii au

reușit să supraviețuiască „gripei porcine”, „gripei aviare” și chiar „gripei
spaniole”, care este considerată una dintre cele mai mari pandemii de gripă din
istoria omenirii.
Cu puțin timp în urmă, Mitropolitul Luca a menționat: se va face o
diferență față de restul lumii, dacă fiecare va înțelege că Evanghelia este
Cuvântul lui Dumnezeu.
Met. Luke on coronavirus: During epidemics people head to temples

