
unui posibil handicap discriminează, 

astfel, pe criterii de dizabilitate. Situația 

este exacerbată și mai mult de o 

interpretare laxă a legilor, potrivit căreia 

chiar și malformațiile minore (cum ar fi 

despicătura labială) oferă o justificare 

suficientă pentru avort. Însă panta 

alunecoasă nu se sfârșește aici. Odată ce 

se consideră de la sine înțeles că bebelușii 

care nu satisfac dorințele părinților lor pot 

fi avortați, va exista o tendință inevitabilă 

către crearea unor „copii la comandă”. De 

exemplu, cercetările actuale din Marea 

Britanie evidențiază faptul că mulți copii 

sunt avortați nu numai din cauza 

handicapului, ci pur și simplu pe motivul 

sexului lor. În anumite țări (mai ales în 

China și India), avortul pe criterii de sex a 

condus la un dezechilibru semnificativ 

între sexe la copiii nou-născuți, cu 

implicații teribile pentru viitor. Evident, 

acest așa-numit „genicid” este una dintre 

cele mai rele forme de discriminare pe 

criterii de sex: se realizează cu prețul vieții 

fetițelor, însă în cele din urmă va afecta 

grav și viețile băieților (deși ei par a fi 

sexul preferat). 
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1. De aș grăi în limbile oamenilor și ale 

îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am 

aramă sunătoare și chimval răsunător.  

2. Și de aș avea darul proorociei și tainele 

toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș 

avea atâta credință încât să mut și munții, 

iar dragoste nu am, nimic nu sunt.  

3. Și de aș împărți toată avuția mea și de 

aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste 

nu am, nimic nu-mi folosește.  

4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea 

este binevoitoare, dragostea nu 

pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește.  

5. Dragostea nu se poartă cu necuviință, 

nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, 

nu gândește răul.  

6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură 

de adevăr.  

7. Toate le suferă, toate le crede, toate le 

nădăjduiește, toate le rabdă.  

8. Dragostea nu cade niciodată. (Imnul 

dragostei - I Cor. 13, 1-8) 
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Să (ne) dăruim copiilor cu 

Sindrom Down 

 

În iunie 2014 se năștea micuța Ana, 

scânteia care a aprins în sufletul nostru 

dorința de a înființa o asociație. Ideea ne-a 

venit după ce am aflat sau citit mărturiile 

unor părinți în aceeași situație cu noi. Toți 

se izbiseră de răutatea sau indiferența 

cadrelor medicale din maternitate, tuturor 

li se spusese ce povară vor fi acești copii, 

nici unul nu a auzit cuvinte blânde, de 

încurajare, de speranță…  Ne-am propus 

să arătăm tuturor că acești copii sunt 

speciali, sunt iubitori, sunt talentați, sunt 

oameni ce cu siguranță își vor sfinți viața 

și vor deveni sfinți mult mai ușor decât 

noi. 

Personal, pot spune că Ana este un copil 

minunat, cu cel mai dulce zâmbețel. 

Facem kinetoterapie și masaj zilnic pentru 

că, deși nu a avut probleme de sănătate 
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(malformații interne), există dificultăți 

motrice specifice. Dar pentru noi, Ana este 

o binecuvântare. Își urmărește curioasă 

frățiorul mai mare, îl îmbrățișează pe 

Damian în cel mai înduioșător mod, își 

joacă rolul de copil cuminte în cel mai 

reușit fel. 

Pe 19 decembrie 2015 am avut bucuria să 

întâlnesc și alți copii ca Ana. M-am uitat 

în ochii fiecăruia și am văzut cât de atent îl 

priveau pe Moș Crăciun.  

Câteva clipe în care îngerii din cer au 

zâmbit și pot spune că mi-au întărit 

credința că vom reuși să mergem într-un 

sens în care vom putea bate teorii generale 

despre această dizabilitate.  

Vom încerca în primul rând să dăruim 

iubire și să arătăm că sunt atâția factori ce 

influențează dezvoltarea unui copil cu 

Sindrom Down, încât nici o persoană nu ar 

mai trebui să prezică exact calea pe care 

aceștia o vor urma în viață. Sunt unici în 

felul lor ca toți oamenii, iar căile de a 

lucra cu ei sunt diversificate, chiar dacă 

presupun efort susținut și foarte multă 

credință. 

Să spunem DA curajului de a privi, de a 

zâmbi, de a îmbrățișa un copil cu Sindrom 

Down la fel ca pe orice alt copil. 

Să înăbușim glasurile celor ce afirmă cu 

tărie că acești copii sau cu alte dizabilități 

n-ar mai trebui să se nască, pentru că s-ar 

putea ca pentru aceștia Dumnezeu să mai 

lase să răsară soarele peste noi. 

Să ne solidarizăm întru cele bune și să 

ajutăm fiecare, după putință, persoanele cu 

dizabilități pe care le cunoaștem, fiindcă 

,,dragostea nu cade niciodată.” (M.B.) 

*** 
 

Să ne iubim copiii, să conştientizăm 

faptul că ei devin membri ai familiilor 

noastre încă  din momentul concepţiei.  

Trebuie să înţelegem că nu avem 

dreptul să luăm viaţa unui copil, 

indiferent dacă este născut sau încă este în 

pântecele mamei sale. Omul este o fiinţă 

vie, este fetiţă sau băiat, chiar din 

momentul conceperii sale. 

Sfântul Vasile cel Mare avertizează: 

„Cei care dau medicamente abortive, sunt 

ucigaşi şi ei precum şi cele ce primesc 

otrăvuri ucigătoare de embrioni.”  

Cea mai mare bucurie a unei familii 

sunt copiii. Ei ne înfrumuseţează şi ne 

îmbogăţesc viaţa. Să fim gata să ne jertfim 

pentru a ne învrednici de această bucurie.  

Orice copil care se naşte este o reuşită 

a vieţii, o intenţie divină împlinită, o 

garanţie de încredere şi optimism, este o 

ascensiune, o pace pentru conştiinţe, un 

„AMIN!” plin de emoţie creatoare, pe 

care mama şi soţul ei îl rostesc voinţei lui 

Dumnezeu! 

 

Avortul în cazul în care copilul suferă de 

o malformație sau de un handicap? 

În numeroase țări, avortul este legal atunci 

când există motive pentru a crede că nou-

născutul va suferi de malformații sau de 

un handicap genetic. Obiectivul declarat al 

acestor prevederi juridice este „prevenirea 

suferinței inutile” (fie a copilului afectat 

de handicap, fie a părinților care trebuie să 

îngrijească respectivul copil). Drept 

rezultat, s-au dezvoltat metode de 

diagnostic prenatal pentru a identifica și a 

elimina copiii cu dizabilități înainte de a se 

naște. În acest mod, peste 90% dintre 

copiii cu sindrom Down sunt uciși 

înainte de naștere. 

Este absurd să eradicăm suferința prin 

eliminarea celor care suferă. Avortarea 

copiilor cu handicap este o formă 

pervertită de „compasiune”. În realitate, 

aceste avorturi par a avea loc în interesul 

persoanelor sănătoase care nu doresc să își 

asume responsabilitatea unui copil cu 

probleme. 

Rămâne însă faptul că un copil cu 

handicap este tot atât de mult o ființă 

umană ca și un copil sănătos, la fel cum un 

adult cu handicap este tot atât de mult o 

ființă umană ca și o persoană fără 

handicap. Legislația care permite avortul 

pe motivul unei posibile malformații sau  
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