
Tisztelt … Asszony,

Kaptam egy levelet  a  Tanulmányi  Osztály  iskolai  egészségüggyel  foglalkozó  hivatalától.  Ebben  reagálnak 
kérvényemre, melyben vallási alapon a családom számára jogfeladást kértem.
Kérésemet  elutasították,  mivel  nem  támasztottam  alá  érvekkel  vallásos  meggyőződésemet.  Ezt  nagyon 
sajnálom. Nem tudtam, hogy szükséges részletesen beszámolnom a hitemről.

Bár lelki életem szülőhazámban, Magyarországon gyökerezik,  és vallásosságomról könnyebben beszélek az 
anyanyelvemen,  megpróbálom  angolul,  a  saját  szavaimmal  bemutatni  az  érveimet,  hogy  miért  kérek 
mentességet.

Vallásgyakorlásom Magyarországon kezdődött, gyermekkoromban, mikor a nagyszüleim keresztény tanításait 
hallgattam a mindenható Istenről,  akiben a szeretet  és a tudás végtelen nagy,  és minden ember részesülhet 
belőle.  Megtanították  nekem,  hogy  Isten  mindenhol  velünk  van,  és  mi,  minden  ember  a  Földön  Isten 
legkedvesebb teremtményei vagyunk. „Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a Te 
cselekedeteid! És jól tudja ezt az én lelkem.” (Zsoltár 139:14) Nagyon közel álltak hozzám a nagyszüleim. Még 
mindig gyászolom a halálukat, és szörnyen hiányoznak.

Hiszek  a  mindenható  Istenben,  a  végtelen  tudásában  és  hatalmában.  Isten  jelen  van  minden  természetes 
rendszerben. Mikor Isten megteremtette az emberi testnek, ennek a csodálatos gépezetnek a rendszerét, melynek 
tökéletessége nem hasonlítható egyetlen ember által készített gépéhez sem, megteremtette az immunrendszert 
is,  mely védelmezi azt. „Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és 
asszonnyá teremté őket.” (1Mózes 1,27)

Őszintén hiszem, hogy mikor az Istentől kapott egészséges immunrendszerünket tisztátalan, mérgező anyagok 
vérbe  injektálásával  eddzük,  Isten  természeti  és  spirituális  törvényeit  szegjük  meg.  Megfertőzzük  a  vért. 
Hiszem,  hogy a vér  nem csak a  tápanyag szállítására és  a  test  védelmezésére való,  de maga az Élet,  ami 
spirituális kapcsolatot tart Istennel. „Mert a test élete a vérben van, (…) a vér a benne levő élet által szerez  
engesztelést.” (3 Mózes 17:11) Bármilyen védőoltással egy tökéletesen egészséges testet módosítunk, és úgy 
hiszem, ez Istenbe és az ő bölcsességébe vetett bizalmunk megtörését jelenti. Ezt bűnnek érzem, és nagyon 
összeegyeztethetetlen a vallásos meggyőződésemmel.

Fontosnak tartom, hogy szeressük és ápoljuk egészséges testünket, anélkül, hogy változtatnánk rajta, de hiszek 
az orvosi beavatkozásokban is a test betegsége esetén, illetve ha az élet veszélybe kerül. Betegség idején magam 
és családom számára orvosi segítséget kérek. Családom évente eljár a háziorvoshoz ellenőrzésre és a szükséges 
vizsgálatokra.
Gondoskodó irányításom alatt családom spirituális utat jár be, de azért is megteszünk mindent, hogy testünket 
egészséges, természetes, ökologikus gazdálkodásból származó élelmiszerekkel tápláljuk nap mint nap.

Hiszem, hogy a hit, az imádság és a lehető legtisztább életvitel segít nekünk a betegségek és a világban zajló 
konfliktusok elkerülésében. A védőoltás egészen bizonyos, hogy nem Isten akarata számunkra és gyermekeink 
számára. Hiszünk abban, hogy Isten nekünk adta a bölcsességét, a tudását és a választás képességét. Mi azt  
választjuk, hogy követjük, amit Isten a szívünkbe és az elménkbe ültetett.

Remélem, sikerült világosan fogalmaznom és megfelelően szavakba önteni az elképzeléseimet. Hiszem, hogy 
nincs más választásom, mint követni Isten akaratát és nem oltatni a gyermekemet.
Köszönöm, hogy időt szakított levelem elolvasására és remélem, ezúttal elegendő lesz ahhoz, hogy elfogadják 
mentességi kérelmemet.

Tisztelettel,
…



Dear Ms ...,

I have received a letter from The Office of School Health of the Department of Education regarding my request  
for religious waiver for my family.
My letter was denied because I didn't provide any explanation to support my religious belief. Sorry, but I didn't 
know that I was asked to explain my faith in details. 
Although my spirituality roots back to  my birth country Hungary and I am more conformable expressing my 
religious faith in my first  language,  I  will   do my best to explain my reasons for why I'm asking for this  
exemption in this letter with my own words in English

My religious  experience has sprouted  in my childhood in Hungary by listening to my grandparents'  christian  
teachings about the Mighty God whose love and knowledge is immensely great and it is there for all humans to 
receive. They thought me that God is with us everywhere and we all people on earth are the most precious 
creation of God. ‘I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that 
my soul knoweth right well’ (Psalm 139:14).
I was very close to my grandparents. I'm still grieving their passing and miss them terribly. 

I believe in an almighty God, in his infinite knowledge and his limitless power. The present of God is in all  
natural systems. When God created the system of the  human body the amazing machine,it's perfection  doesn't 
compare to any man made machine,it also created the immune system to protect it. ‘So God created man in His 
own image, in the image of God created He him, male and female created He them’ (Genesis 1:27). 

I sincerely belief that tempering with the God given healthy immune system by injecting impure, toxic particles  
(vaccines of all kind) into to the blood would be an infringement of God’s natural and spiritual laws.  It taints  
the Blood. I believe that blood is not only a tool for supplying nourishment and protection to the body but it is  
Life itself that carries the spiritual connection to God. ""For the life of the flesh is in the blood ... for it is the 
blood that makes atonement for the soul."
Vaccinations of any kind is an alteration on a perfectly healthy body and  I believe  it presents a broken trust in 
God and  his wisdom. I feel that it is a sin and it is highly conflicts with my religious beliefs.

I think it  is important to cherish and nourish our healthy body without altering it but I also believe in the 
medical interventions in cases of disease   in the body and when life is in potential danger. I do seek medical 
help for me and my family in a case of illness. I make sure that my family receive yearly check-ups and 
necessary tests by medical doctors.
 Under my parenting  guidance my family is following a  spiritual path and also we try our best to nourish our  
body with wholesome,natural, organic food every day.

 I believe that faith, prayer, and living a purest  life as possible will help to protect  us from diseases and 
conflicts of the World. Vaccination is definitely not God’s will for us or our children. We believe God has given 
us his wisdom, knowledge and the ability to choose. We choose to follow what God placed in our hearts and 
minds.

I hope I was clear in my letter and conveyed my believes  adequately. I believe I have no choice but follow 
God's will not to vaccinate my child.
Thanks for your time to read my letter and I hope it was sufficient enough to except my  request for exemption.

Sincerely,


