
Djeca koja pate su vapaj koji se uzdiže Bogu 

Draga braćo i sestre, dobar dan! 
U katehezama o obitelji dovršavamo danas razmišljanje o djeci, koja su najljepši plod 
blagoslova kojeg je Stvoritelj dao muškarcu i ženi. Već smo govorili o velikom daru 
koji su djeca, danas moramo nažalost govoriti o "mučnim životnim pričama" koje 
proživljavaju mnoga od njih.  
Mnoga su djeca od samog početka odbačena, napuštena, ukradeni su im djetinjstvo i 
budućnost. Neki se usuđuju reći, gotovo hoteći se opravdati, da je bila greška donijeti 
ih na svijet. To je sramotno! Ne svaljujmo, molim, na djecu naše krivnje! Djeca nisu 
nikada "greška". Njihova glad nije greška, kao ni njihovo siromaštvo, njihova krhkost, 
njihova napuštenost – toliko je djece napušteno na ulici; a ni njihova neukost ili 
njihova nesposobnost – tolika djeca ne znaju što je to škola. Naprotiv, to su razlozi 
zbog kojih ih treba više ljubiti, s većom velikodušnošću. Čemu nam služe svečane 
deklaracije o ljudskim pravima i pravima djeteta ako zatim kažnjavamo djecu zbog 
grešaka koje su počinili odrasli? 
 
Oni koji imaju zadaću upravljanja, odgajanja, ali rekao bih svi odrasli, svi smo mi 
odgovorni za djecu i svatko je dužan učiniti sve što je u njegovoj moći da se to stanje 
promijeni. Govorim o "muci" djece. Svako marginalizirano, napušteno dijete, koje živi 
na ulici proseći i snalazeći se kako zna i umije, bez škole, bez zdravstvene skrbi, je 
vapaj koji se uzdiže Bogu i koji optužuje sistem kojeg smo mi odrasli izgradili. I 
nažalost ta su djeca plijen zločinaca, koji ih izrabljuju za nečasne poslove i trgovanje 
ili ih obučavaju za rat i nasilje. Ali i u takozvanim bogatim zemljama mnoga djeca 
proživljavaju drame koje na njima ostavljaju dubok trag, zbog kriza u obiteljima, 
odgojnih propusta i katkad nehumanih uvjeta života. U svakom slučaju ta su djeca 
ranjena u tijelu i duši. Ali Otac nebeski ne zaboravlja nijedno od te djece! Nijedna 
njihova suza nije izgubljena! Kao što ne nestaje ni naše odgovornosti, društvene 
odgovornosti pojedinaca, svakog od nas, i zemalja. 
Jednom je Isus prekorio svoje učenike što tjeraju djecu koju su roditelji donosili da ih 
blagoslovi. Dirljiv je opis koji donosi Evanđelje: "Tada mu doniješe dječicu da na njih 
stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili. Nato će im Isus: 'Pustite dječicu i ne 
priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!' I položi ruke na njih pa krene 
odande" (Mt 19, 13-15). Kako je lijepo to povjerenje roditelja i taj Isusov odgovor! 
Kako bih samo želio da taj tekst postane nešto uobičajeno u životu sve djece! Istina 
je da, hvala Bogu, djeca s teškoćama u razvoju vrlo često pronađu izvanredne 
roditelje, spremne na svaku žrtvu i svaku velikodušnost. Ali te se roditelje ne smije 
ostaviti same! Moramo ih pratiti u njihovim naporima, ali im također pružati trenutke 
zajedničke radosti i bezbrižnog veselja, kako im se život ne bi sveo samo na davanje 
terapija.  
Kada je riječ o djeci, u svakom slučaju, ne bi se smjelo čuti ona suhoparna 
opravdanja iz pravne struke, tipa: "najposlije, mi nismo dobrotvorna organizacija"; ili: 
"svatko je u svom privatnom životu slobodan činiti što mu je volja"; ili također: "žao 
nam je ne možemo ništa učiniti". Te riječi ne vrijede kada je riječ o djeci.  



Prečesto djeca trpe posljedice života istrošenih nesigurnim i slabo plaćenim radom, 
nepodnošljivim satnicama, neučinkovitim prijevozom… Ali djeca plaćaju također 
cijenu nezrelih zajednica i neodgovornih rastava: ona su prve žrtve; trpe posljedice 
kulture pretjeranih prava pojedinca i postaju njezina prva djeca. Često upijaju nasilje 
koje nisu kadra "probaviti" i pred očima odraslih prisiljeni su navikavati se na 
ponižavanje. 
Kao i u prošlosti, Crkva i u ovom našem dobu stavlja svoju majčinsku brigu u službu 
djece i njihovih obitelji. Roditeljima i djeci ovog našeg svijeta donosi Božji blagoslov, 
majčinsku nježnost, snažni prijekor i odlučnu osudu. Nitko nema pravo poigravati se 
s djecom! 
Zamislite kakvo bi bilo društvo kada bi odlučilo, jednom zasvagda, uvesti ovo načelo: 
"Istina je da nismo savršeni i da pravimo mnoge greške. Ali kada je riječ o djeci koja 
dolaze na svijet, nijedna žrtva odraslih ne smije se smatrati previše skupom i previše 
velikom, samo da se izbjegne da neko dijete pomisli da je greška, da ništa ne vrijedi i 
da je prepušteno ranama života i bahatosti ljudi". Kako bi samo bilo lijepo takvo jedno 
društvo! Tvrdim da bi se tome društvu oprostilo mnogo od njegovih bezbrojnih 
pogrešaka. Doista mnogo. 
Gospodin prosuđuje naš život slušajući upravo ono što mu govore djeca – anđeli koji 
"uvijek gledaju lice Oca koji je na nebesima" (usp. Mt 18, 10). Pitajmo se uvijek: što 
će pripovijedati Bogu o nama ti anđeli - djeca? 
 
 
Sažetak Papine kateheze na hrvatskom jeziku 
Draga braćo i sestre, 
Sveti Otac nas podsjeća da su djeca najljepši dar i blagoslov kojega je Stvoritelj 
podario muškarcu i ženi. Nažalost, postoje mnogi od njih koji proživljavaju svoje 
mučne životne priče, jer su od početka svojega života napušteni, odbačeni i prezreni. 
Netko se usudi reći kako je počinjena grješka time što su neki do njih došli na ovaj 
svijet. To je sramota društva koje smo izgradili! Djeca plaćaju i cijenu nezrelih veza i 
neodgovornih rastava; podvrgavaju se posljedicama kulture raznih prava ogorčenih 
pojedinaca i postaju tako prerano sazrela djeca. Često upijaju nasilje koje nisu u 
stanju "probaviti" i pod nadzorom odraslih prisiljeni su navikavati se na ponižavanja. 
Kao i u prošlosti, Crkva i u ovom našem vremenu stavlja svoju majčinsku brigu u 
službu djece i njihovih obitelji. Roditeljima i djeci ovoga svijeta donosi Božji blagoslov 
i majčinsku nježnost. Djeca nisu nešto čime bismo manipulirali! Gospodin prosuđuje 
naš život slušajući upravo ono što mu govore djeca – anđeli, oni koji "motre navijek 
lice Oca koji je na nebesima" (usp. Mt 18,10). Upitajmo se često: što će pripovijedati 
Bogu o nama ova djeca – anđeli? Sada će nam Sveti Otac uputiti svoj pozdrav. 
 
Papin pozdrav na hrvatskom jeziku 
Srdačno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito sve mlade volontere iz 
Dubrovačke biskupije, zajedno s njihovim Pastirom, Mons. Matom Uzinićem. Dragi 
mladi prijatelji, vi ste sinovi i kćeri Crkve, koja je vaša Majka i Učiteljica. Kao što 
Crkva tješi tolike u potrebi, tako i vi svojim nesebičnim zalaganjem te s mladenačkim 



žarom i radošću izgrađujte društvo u kojemu živite. Budite spremni naći svoje mjesto 
u Crkvi i u društvu, prihvaćajući velikodušno zadaće koje vam se povjeravaju. Vaša 
mladost treba biti snažna, poduprta vjerom a ne prolaznim stvarima. Samo ćete tako 
uvijek iznova nalaziti Krista Uskrsnuloga, koji nas je oslobodio od smrti. Zahvalan za 
vaše zalaganje u Crkvi, od srca vas blagoslivljam! Hvaljen Isus i Marija! 


