
 

Kedves	Imádkozó	Barátaim	Európában!	
Ma Európában a meg nem született gyermekek 90%-át a 21-es triszómia (Down szindróma) diagnózis miatt 
abortálják. Vajon a legtöbb ilyen abortuszt azért végzik el, mert a szülők félnek a túlzott lelki és pénzügyi 
terhektől? Mielőtt elítélnénk ezeket az anyákat és apákat, akik beleegyeznek meg nem született fogyatékos 
magzatuk elvételébe, mindnyájunknak meg kell kérdeznünk önmagunktól: segítünk a fogyatékos gyermekek 
szüleinek megtalálni a szükséges támogatást? Jézus azt mondja, hogy Isten Országa a kicsiké és gyengéké 
(Márk 10:13-16): „Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyenek előtt nyitott az 
Istennek új világa” (az angol nyomán). 

 
 

     

 

Születés előtti diagnózis és a Down szindróma 
 
A születés előtti diagnosztizálás módszerei közé tartoznak különböző tesztek, 
amelyek az anya betegségeit, ill. a magzat fejlődési rendellenességeit és helytelen 
kiformálódását hivatottak felfedezni. Kb. minden hétszázadik terhességből születik 
Down szindrómás gyermek. A terhesség 10. hetétől használható a Praena teszt nevű 
vérvizsgálat annak megállapítására, hogy a magzatnak van-e Down szindrómája 
(triszómia 21-e). A korábbi triszómia 21 vizsgálatokhoz (a korionbiopsziához és a 
magzatburok-csapoláshoz) képest, amelyeknél mindig fennáll a veszély, hogy a 
magzat meghal (kb. 1%), ez a vérvizsgálat előrelépést jelent. 

Az új teszttel az a gond, hogy egyszerű és nagyon pontos diagnózist ad (kb. 99%). Ha 
az eredmény pozitív, a terhes nő sokszor nem felkészült arra, hogy döntsön az élet 
vagy a halál mellett. A leendő szülők gyakran csak a Down szindróma kimutatása 
után értik meg, mi mindent von maga után a vérvizsgálat. 

További probléma az alkalmazhatóság egész területekre. Esély van arra, hogy ez a 
teszt átfogó módon megakadályozza majd a Down szindrómás gyerekek 
megszületését. A Down szindróma, ami kevésbé súlyos, mint a többi fogyatékosság, 
a következetes felismerés és abortálás eredményeként teljesen eltűnhet a 
társadalomból. 
 
Célnak kell tekinteni az orvoslásban a fogyatékos élet módszeres megelőzését? Noha 
egyének esetében értelme lehet a teszt elvégzésének a terhes nő érdekében, a 
vizsgálatnak megvan az a veszélye, hogy nyíltan általános negatív hozzáállást 
szorgalmazhat a fogyatékos emberekkel szemben. Vajon a fogyatékosságot 
„elkerülhetőnek” tekintik majd és ki is irtják, vagy az európai társadalmakban lesz 
bátorság minden élet értékelésére? 
 
Az emberek nem csak gyermekként függnek egymástól, hanem az egymással ápolt 
kapcsolataikban, egész életükben. Nem csak akkor, ha valakit testi vagy mentális 
betegség korlátoz, hanem akkor is, ha úgy tűnik, hogy egy egészséges ember 
önállóan cselekszik. Kétségtelenül nyilvánvalóbb, hogy a fogyatékkal élőknek 
szükségük van törődésre, de egy baleset egy egészséges embert is hirtelen 
fogyatékossá változtathat! Semmiképpen sem alacsonyít le egy embert az, ha 
másoktól függ. Az emberi együttélésben nem a lehető legnagyobb függetlenségnek, 
hanem a szeretetnek és a törődésnek kell az alapvető körülménynek lennie és 
maradnia 
 
Imádkozzunk: 

1. Atyánk, könyörülj rajtunk, hogy ne forduljunk Ellened és az élet ellen! 
2. Az „életigenlésért” és a fogyatékos élet jogi védelméért! 
3. A viselős nők védelméért, akik egyre nagyobb társadalmi nyomás alatt 

vannak, hogy vetessék el fogyatékos magzatukat! 

Friss hír: Ukrajna 

 
Hála Istennek azért, hogy mindkét 

fél visszavonult az ukrajnai 
konfliktusban! Ez nem történhetett 

volna meg Putyin jóváhagyása 
nélkül. 

______________________  
 

További imatémák: 
 

1. Imádkozzunk a Dublini 
Egyezmény megfelelő 
pótlásáért, hiszen ez 
igazságtalan terhet rótt a 
mediterrán országokra, 
valamint a migrációval 
kapcsolatos EU-s egyezmény 
megszületéséért! 
 

2. Imádkozzunk az Európai 
Központi Bank új elnökéért, 
Christine Lagarde-ért, hogy 
bölcs monetáris politikát 
alakítson ki a gyengülő 
gazdaságok tükrében! 
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