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«Υιοθετήσαμε ένα μωρό από βιασμό» (ΒΙΝΤΕΟ)
/ Ορθόδοξες Προβολές

Η βιολογική μητέρα της Τζέιλιν βιάσθηκε σε ηλικία 13 ετών.
Την πίεσαν πολύ να κάνει έκτρωση στο μωρό της. Η δική της
μητέρα δε σταματούσε να της λέει πως το μωρό της ήταν
παραμορφωμένο, ανεπιθύμητο και πως, εάν δεν το έκανε
έκτρωση, θα πέθαινε η ίδια. Και όμως βρέθηκε ένα ζευγάρι που
την έπεισε να το κρατήσει. Εκείνη γέννησε το μωρό της και
κατόπιν το ζευγάρι υιοθέτησε το κοριτσάκι αυτό.
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Μετάφραση:
Η κόρη μας Τζέιλιν στην πραγματικότητα εκπροσωπεί και τις τρεις δύσκολες
κατηγορίες

που

ακούμε

συνεχώς

να

βάζουν

μπροστά

οι

υπέρμαχοι

των

αμβλώσεων. Η βιολογική της μητέρα ήταν ανήλικη, 13 ετών, βιάσθηκε σε ηλικία
13 ετών.
Της είπαν πως ήταν υπερβολικά μικρή για να αποκτήσει παιδί σε αυτή την ηλικία,
της είπαν πως αυτό ήταν το παιδί ενός βιαστή, και επίσης της είπαν ακόμη πως
υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας με το μωρό αυτό. Προερχόταν επίσης από δύο
διαφορετικές φυλές και κανένας δε θα το ήθελε.
Όταν την πήγαν στην κλινική για την άμβλωση, ήταν εκεί για περίπου πέντε ή έξι
ώρες, και μέσα σε αυτές τις ώρες έλαβε τις πληροφορίες πως το παιδί της δεν
ήταν ακόμη σχηματισμένο και κανένας δεν θα ήθελε ένα μωρό από δύο φυλές και
από πατέρα βιαστή. Επίσης της είπαν πως εάν δεν έδινε την συγκατάθεσή της για
την άμβλωση, θα πέθαινε. Έτσι τέθηκε και το επιχείρημα του κινδύνου της ζωής
της μητέρας για να υποστηρίξει την άμβλωση.
Είχε λοιπόν και τους τρεις λόγους για να προχωρήσει σε άμβλωση: βιασμό,
ασθένεια του παιδιού και κίνδυνο για τη ζωή της μητέρας. Θα πεθάνεις αν δεν
προχωρήσεις

στην

άμβλωση.

Μέσα

σε

τέτοια

κατάσταση

βρισκόταν.

Και

επιπρόσθετα ήταν μόλις13 ετών, δεν είχε βοήθεια από τους γονείς, δεν μπορούσε
να δουλέψει, ούτε να οδηγήσει, καμία δυνατότητα να φροντίσει μόνη της αυτό το
παιδί. Όλα είχαν μαζευτεί εναντίον της, κάθε είδους πειρασμός, μαζί με την πίεση
να κάνει έκτρωση στην κόρη της.
Η βιολογική μητέρα της Τζέιλιν βιάσθηκε και έμεινε έγκυος. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες συμβουλεύθηκε από την μητέρα της να κάνει έκτρωση. Δεν ήθελε να
κάνει την έκτρωση, ήταν εναντίον αυτής της ιδέας, αλλά ήταν μικρή όπως ξέρετε,
και η σκέψη πως θα κάνει κάτι ενάντια στην επιθυμία της μητέρας της, ήταν κάτι
που την γέμιζε τρόμο, και δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση σε όλη την αλήθεια,
εννοώ ήταν πολύ μικρή για να εκτιμήσει πλήρως τί σήμαινε έκτρωση.
Είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τη Τζούλη και η Τζούλη της έδωσε αρκετές
σωστές πληροφορίες.
Η μητέρα της Τζέιλιν ήταν πολύ νέα και σε πολύ δύσκολη θέση, εμείς
αισθανθήκαμε κάποιο είδος ευθύνης, πώς όταν ζητούσαμε από ένα δεκατριάχρονο,
που όταν θα γινόταν δεκατεσσάρων θα είχε γεννήσει τη Τζέιλιν, όταν θα
ζητούσαμε από ένα τόσο μικρό παιδί, να κάνει το ίδιο παιδί, αισθανθήκαμε πως θα

έπρεπε να προχωρήσουμε και να της αποδείξουμε πως κάποιος στα αλήθεια
χρειαζόταν αυτό το παιδί. Και πως εμείς θα θέλαμε να γίνουμε υπεύθυνοι γι’ αυτό,
και προσφερθήκαμε να γίνουμε οι γονείς γι’ αυτό το παιδί.
Ως προς τη δική μας οικογένεια, προσωπικά, αυτά που είχαμε μάθει, εννοώ να
έχουμε μεγάλη υπομονή… Πρέπει να έχεις καρδιά πρόθυμη για διακονία, για να
μπορέσεις να το κάνεις αυτό… Αυτή η νέα κατάσταση μας δίδαξε πως πρέπει
αληθινά να ταπεινωθείς και να υπηρετήσεις με τελείως διαφορετικό τρόπο.
Είναι αλλιώτικο να έχεις δικά σου βιολογικά παιδιά, που έχουν όλες αυτές τις
συνηθισμένες ανάγκες και εσύ απλά πρέπει να δείξεις υπομονή και να τα
φροντίσεις. Είναι διαφορετικό όταν σου εμπιστεύεται το δικό του παιδί ένας άλλος
άνθρωπος, και αυτό το παιδί έχει ειδικές ανάγκες που απαιτούν ένα άλλο επίπεδο
φροντίδας.
Εννοώ

πως

έπρεπε

να

περάσουμε

σε

άλλο

επίπεδο.

Κάποια

στιγμή

συνειδητοποιήσαμε πως μπορούσαμε να το κάνουμε. Σκέπτομαι, πως εάν μας
είχατε ρωτήσει πριν την υιοθεσία, ίσως κάπως να δειλιάζαμε, θα λέγαμε «δεν
είμαστε σίγουροι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό». Αλλά έγινε με τη βοήθεια
του Θεού και τώρα γνωρίζουμε πως έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη από ό,τι
πιστεύαμε στην αρχή.
Είναι πολύ πονόψυχη για τα άλλα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μπορεί να τα
ξεχωρίσει ανάμεσα σε πολύ κόσμο. Ήμασταν σε κάποια γενέθλια και υπήρχαν
πολλά παιδιά τριγύρω. Δεν τους έδινε καμιά σημασία. Κάποια στιγμή έρχεται στο
κήπο μια μητέρα που κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της, και η κόρη μου τρέχει
αμέσως σε αυτή. Το κοριτσάκι στρέφει το κεφαλάκι του και έχει σύνδρομο Down.
Τότε η κόρη μου τη χαιρετά και της λέει «γεια σου, πώς σε λένε;». Και σε όλη τη
γιορτή δε ξεκόλλησε από δίπλα της.
Ο καλύτερος φίλος της στο σχολείο είναι ένα μικρό αγόρι που ονομάζεται
Τζούντα, και είναι υιοθετημένος γιος μιας φιλικής μας οικογένειας. Έχει μια
κατάσταση που ονομάζεται σύνδρομο Shaken Baby. Είναι τυφλός, σχεδόν κωφός,
κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, και η Τζέιλιν τον αγαπά τόσο πολύ. Αυτός από την
πλευρά του μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή της, η Τζέιλιν του τραγουδά και
εκείνος γελά, και είναι τόσο όμορφο. Τον χαϊδεύει στο πρόσωπο και μετά του
κρατά τα χέρια.
Έχουμε ένα νέο άνδρα στην ενορία μας και αυτός έχει παραμορφωμένα χέρια.
Είναι στο καροτσάκι, πάσχει από Μυϊκή Δυστροφία. Της αρέσει να πηγαίνει και να
του κρατά τα χέρια στην εκκλησία. Κατόπιν πηγαίνει μπροστά μαζί του και

ψάλλουν. Βάζει τα χέρια της πάνω στα δικά του και του μιλά. Δεν έχω δει ποτέ
κάτι… είναι απόλυτα άνετη… είναι τόσο όμορφο αυτό…
Το άλλο που συμβαίνει με την Τζέιλιν είναι πως αγαπά απίστευτα το μπαμπά της.
Αυτό μου αρέσει. Ο Θεός το γνώριζε αυτό από την αρχή. Ήταν τέτοια η ψυχή της
που θα αγαπούσε πολύ τον πατέρα της. Αλλά στην κατάσταση που ήταν αρχικά δεν
θα είχε πατέρα. Και ο Θεός έφερε έτσι τα πράγματα για να είναι μαζί του, γιατί
είχε τόση μεγάλη ανάγκη την πατρική παρουσία.
– Τζέιλιν, ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;
– Ο μπαμπάς μου.
– Και ποιος άλλος;
– Εσύ!
Σημείωση: Το σύνδρομο Shaken Baby είναι αποτέλεσμα της κάκωσης της κεφαλής
ενός μωρού, που συνεπάγεται το σοβαρό τραυματισμό του εγκεφάλου του.
Προέρχεται όταν οι γονείς (συνήθως) ή άλλος εξωγενής παράγοντας ασκήσει
βίαιο τράνταγμα στο κεφαλάκι του μωρού. Αυτό καταστρέφει τα εγκεφαλικά του
κύτταρα. Το σύνδρομο Shaken Baby είναι μια μορφή κακοποίησης παιδιών που
μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη ή και θάνατο.
Πηγή: https://youtu.be/vl2VhO3dWwc
ΠΗΓΗ: ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ www.afistemenaziso.gr/

