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Introduction 

»Izkušnja ljubiti in biti ljubljen je ena od bistvenih pogojev za zdrav razvoj človeka.« (Jersild, 1971, str.319 
kot navedeno v Pereira, str.4). 

Poglavitno za življenje človeka je, da je zaščiten, varovan in ljubljen. Naše otroke moramo sprejeti z 
vso ljubeznijo v srcu in dobro skrbeti zanje, saj so za nas znamenje veselja, blagoslova, milosti in 
prisotnosti Boga v naši sredi. Vsak rojen otrok je znamenje, da nas Bog ljubi vedno z brezpogojno 
ljubeznijo in verjame, da zmoremo razvneti ljubezen v našem padlem svetu. Potrebno je, da z veliko 
ljubeznijo sprejmemo naše otroke, da ne postanejo tarča nasilja, da niso izpostavljeni tveganju 
zavrženosti na cestah, ali celo v svojih lastnih domovih, ker »ljubeče otroštvo ustvarja bolj varno 
družbo.« (Gradivo iz Claves Brazil, Rede de Mãos Dadas) Zaradi tega se zavezujemo za dobrobit otrok, oni nas 
potrebujejo, oni so naše upanje za boljši svet. Od nas je odvisno, naše otroke moramo rešiti, ko je zato 
še čas. 

Povabilo k molitvi 

Prav, kakor so storili učenci, tudi mi pogosto branimo otrokom, da bi se približali Jezusu, da bi imeli 
življenje v izobilju, da bili srečni, živeli svoje otroško življenje in pridobivali dobrine. Oni pa ostanejo 
izgubljeni na ulicah ali v svojih lastnih domovih. Prosimo za odpuščanje zaradi pomanjkanja 
občutljivosti za trpljenje tolikih otrok  

Izkušnja 

Nam poznana učiteljica, ki živi blizu družine, je pričevala o grozi, ki jo je vsak dan doživljalo 5 otrok, 
starih od 3 do 12 let. Otroci so živeli v Esperançi, blizu mesta Cajazeiras - Paraiba, v brazilskem 
severovzhodnem podeželskem področju.  

Starši so bili odvisniki od mamil. Otroke so pretepali, jih čezmerno našeškali in besedno zlorabljali z 
izrazi kot »ti nisi nič vreden«, »ti si bil rojen samo zato, da nas jeziš«. Otroke so prisilili, da so bili 
sami v hiši, kjer so živeli. Starši so bili pogosto zunaj, kjer so se drogirali, mati je hodila ven 
najpogosteje. Če je odšla, ko se je vrnil oče, je pretepal otroke, ker mati ni bila doma, da bi opravljala 
gospodinjska dela. Vsekakor je bilo slabše, če sta bila oba doma in se začela prepirati zaradi denarnih 
zadev. Oče je zahteval od matere, da prinese domov denar. Če se to ni zgodilo, jo je pretepal pred 
otroci. Dodatno pa je mama tudi pripeljala odvisnike v hišo, ti so uživali mamila v navzočnosti otrok.  

To se je pogosto dogajalo pozno v noč. Otroci, ki se niso mogli braniti, so morali oditi od doma in so 
tavali po ulicah, ker niso imeli varnega prostora za počitek, stran od tega grozljivega položaja. Niso 
imeli podpore svojih staršev, ki so otroke neodgovorno obravnavali s preziranjem in zaničevanjem.  

 Cajazeiras, 18. avgust, 2018. 
  

http://www.redemaosdadas.org/


Razmišljanje 

Ob tem primeru si lahko zamišljamo, koliko brazilskih otrok trpi in se bori, preživlja grozljivo zlo 
zaradi motenega delovanja družine, socialne in ekonomske neenakosti, neobstoja ali slabe splošne 
politike, pomanjkanja zavezanosti vlad za socialne potrebe in tako naprej.  

»Vprašanje je torej, kako znižati ranljivost otrok in odraščajočih, ko so tisti, ki naj bi jih ščitili, obenem 
tisti, ki jih najbolj ogrožajo? Otroci so manj zaščiteni, kjer so manj vidni, vendar narediti jih vidne ni 
isto kot prepustiti jih njim samim. (Sierra, 2006) 

»Te razmere so povezane s slabljenjem družbenih omrežij. Otroci in mladi, ki so v razmerah socialne 
ranljivosti, so tisti, ki trpijo zaradi neugodnih posledic socialne neenakosti, revščine in socialne 
izključenosti, pomanjkanja čustvenih vezi v družini in na drugih mestih socializacije. … (Pereira, 2009) 

Če ljubimo naše otroke, jih čuvamo in skrbimo zanje, se naučimo, da vsak od njih nosi skrito v sebi 
skrivnost nebeškega kraljestva. To je zelo potrebno za ustvarjanje pravičnega in enakopravnega sveta, 
kjer je blaginja in dovolj za vse.  

Še naprej prosimo Boga za modrost in pogum, da bi se soočili s temi v nebo vpijočimi razmerami. Z 
drznostjo in upanjem se borimo za svet, kjer prevladuje ljubezen, ker ljubezen ne more čakati in 
ljubezen daje vse, da bi varovala in reševala. Ne smemo obupati ob tako grobih kršitvah dostojanstva 
naših otrok.  

Dejavnosti 

• Vzemite si čas za študij, razglabljanje in razmišljanje o posledicah ranjenosti in obrobnosti, ki 
jo doživljajo otroci.  

• Pomagajte otrokom beguncev tako, da se povežete z akcijami drugih skupin in organizacij kot 
so izobraževalne delavnice in solidarnostne kampanje, da bi jim pomagali v njihovem razvoju.  

• Podpirajte in razjasnite vlogo družine za razvoj in dobrobit otroka. 

Zaključna molitev 

Dragi Bog, poln milosti in resnice. Zaščiti nedolžne otroke, ki ne sovražijo, ne uničujejo, ne nosijo 
teže zla v svojih srcih. Naj doživljajo mir in varnost, ljubezen svojih staršev, zaščito svojih družin in 
nas vseh. Zaščiti otroke, posebno pa tiste, ki so žrtve nasilja, pretepani od družinskih članov, prisiljeni, 
da beračijo za hrano in denar in da kradejo, da njihovi starši še naprej lahko uživajo mamila. Poišči 
tiste otroke, ki so najbolj ranljivi, ki tavajo po ulicah, ker nihče ne skrbi zanje in jim ne pomaga v času 
nevarnosti. To prosimo po Jezusu , našem Gospodu. Amen.” 

Bog vas blagoslovi. Bog blagoslovi otroke, ki so vam blizu. Bog blagoslovi otroke naših različnih 
kultur.  
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