
 

OČETOVE ROKE 

 

Slika dlani je delček skulpture patra Kentenicha, ki stoji v Schönstattu ob hiši, v 
kateri je živel zadnja tri leta svojega življenja. Na tej sliki takoj opazimo držo 
patra Kentenicha, ki izraža nekaj bistvenega o usmiljenju Boga Očeta. Bog Oče 
nam odpušča, kadar zapustimo toplino njegovih rok. Bog Oče nam odpušča, 
kadar zapustimo Njegovo ljubezen, ki nam nudi zavetje. Božje Usmiljenje 
nikogar ne sili v srečo. Bog celo dopušča, da vsakdo odide, kadar hoče oditi. V 
priliki o izgubljenem sinu, mlajši sinu stori prav to. 
Očetu reče: „Daj mi delež imetja, ki mi pripada!" Lk 15, 12b Domnevno ni bilo 
napetosti z očetom. Sin hoče samo živeti svoje sanje. Hoče uživati svoj delež. 
Oče ga pusti oditi, toda očetove roke ostanejo iztegnjene za njim, ki odhaja. 
Božje usmiljenje ni trenutni občutek, ki bi se pri napačnem obnašanju obrnil 
proti nam. Božje usmiljenje sega v največje globine Božjega bitja in je nenehno 

dejavno. Očetove roke ostanejo vabeče iztegnjene in njegov pogled gre za sinom. Očetovo srce je v skrbeh za sina. Vendar ga 
ne skrbi za denar, ki ga bo sin zapravil, temveč ga skrbi za bitje, ki tudi kot odrasel človek ostaja njegov otrok.  
 

NA NIČELNI TOČKI REVŠČINE Sin iz prilike je v lakoti po svobodi postal razuzdan in je zapravil svoje 

premoženje. prim Lk 15, 12-13 Na začetku je opojnost novega tako močna, da ni opazil, kako je izgubljal vse, kar mu je nudilo 
varnost. Končno je prišel na ničelno točko. Tako je obubožal, da je prišel pod eksistenčni minimum. Dojel je, da se kmalu ne bo 
mogel več preživljati z odpadki, ki so jih metali prašičem. 
 

Vendar materialno obubožanje ni bilo najbolj boleče.  Hujše ga je žgalo duševno obubožanje. Naenkrat se ne počuti več kot 
sin, temveč kot berač, ki ga več ne varuje očetova ljubezen. Počuti se, kot plavajoči les, brez priveza. Vendar ga očetova 
usmiljena ljubezen išče tudi sedaj, tudi v teh okoliščinah. Usmiljena očetova naklonjenost ne ugasne, se ne zmanjša ali obrne 
v svoje nasprotje. Vendar sin preprosto ne more verjeti vanjo. Ne more verjeti, da bi ga mogel še kdo, posebno pa ne njegov 
oče, po vsej moralni in materialni škodi, ki mu jo je storil, še ljubiti. 
 

Vprašajmo se ali se takšna situacija, pri meni ali tebi ne ponavlja vedno znova? Živimo v hiši našega Nebeškega Očeta. S 
krstom smo postali njegovi ljubljen otroci. Deležni smo njegovega bogastva.  Vedno kadar se obrnemo stran od njega, grešimo 
in si naložimo krivdo. Takrat se nahajamo v enakih okoliščinah kakor mlajši sin, ki je odšel in zapravil dediščino. Nedolžne 
napake se stopnjujejo. Prav nepričakovano lahko pride tudi do usodnih zmot, ki našo dušo povsem osiromašijo. Sramujemo 
se samega sebe in si istočasno ne moremo odpustiti. Obenem pa se nam nenehno vsiljuje misel, da tudi Bog tega resnično ne 
zmore. Neredko hočemo pred tem pobegniti, zato smo nemirni in delujemo kot, da nenehno bežimo pred samim seboj. Pater 
Kentenich je na nekem shodu družin v ZDA, tako stanje duše opisal takole:  
 

„V svoji slabosti si mislimo: Moram hitro v avtomobil, v nek kotiček, kjer me moji spomini ne bodo dosegli. Samo, da spremenim 
okolje. Potrebujem nove in sveže občutke, potrebujem kaj močnega in razburljivega, potem bo že minilo. Napaka!  Najprej se 
moramo nekoliko ustaviti, se zazreti vase in nekoliko občutiti pekočo vest. Vidite to je napredek. To pomeni, da smo spet 
prebudili notranje življenje. Tedaj dragemu Bogu preprosto recimo: Ti veš, da sem samo ubog človek. Stisnjen sem v kot. 
Enostavno ne morem več. Rad bi, ampak ne morem.” pater Jožef Kentenich , 13. avgust 1956  
 

TAKŠEN SEM O mlajšem sinu je rečeno, kaj je storil tedaj, ko si ni znal več drugače pomagati: „Tedaj je šel vase.”  

Lk 15,17  Tukaj se prične njegova vrnitev. Odločil se je, da bo očetu vse povedal in nato sprejel pravične posledice svojih dejanj. 
Pravice, ki jih je imel kot sin je zaigral. Toda mogoče bo oče imel do njega toliko usmiljenja, da bo pri njemu delal, kot služabnik. 
 

Tudi pri nas se prične odrešenje od grehov in krivde s tem, da pošteno pregledamo svoje padce in jih priznamo. Takšen sem, 
zaigral sem svojo "dediščino", svoje možnosti, da postanem dober. Zakrament spovedi je kraj kjer se s priznanjem grehov, 
vedno znova vračamo v odrešilno Očetovo ljubezen. 
 

NEDOJEMLJIVA OČETOVA LJUBEZEN Za mlajšega sina vrnitev k očetu ni bila lahka. „Nisem več 

vreden, da bi se imenoval tvoj sin.”Lk, 15, 19 To je globok življenjski občutek. Občutek ničevosti, nevrednosti in nekoristnosti. Nič 
več tvoj sin. To pomeni: izgubil sem lastne korenine, nikamor več ne spadam, nikomur več ne pripadam. Nato pa pride 
nerazumljivo. Preden je sin uzrl očeta, ga je oče opazil. Že od daleč ga je videl prihajati. prim Lk 15, 20  Iztegnil je roke proti sinu. 
Te roke so ga nenehno pričakovale, toda sin ni prišel.  
 

V trenutku ga oče objame. Sin doživi globine ljubezni, ki se v „normalnih” časih ni pokazala tako intenzivno. „Oče pa je naročil 
svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! Pripeljite pitano 
tele in ga zakoljite, ter jejmo in se veselimo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel, bil je izgubljen in je najden.‹“ Lk 15, 22-24 
 

V tem odlomku lahko najdemo več dejanj polnih simbolike: „najboljše oblačilo” pomeni, da je ljubljen in sprejet; 
„prstan na roki” pomeni znamenje pripadnosti, saj ga oče ga priznava za sina; čevlji” so simbol sprejetosti  in zaščite; 
„pitano tele” pomeni, da je bil obdarovan prekomerno in s tem nasičen z vsem, kar si je mogel misliti. 
 

Oče je pripravil veselo praznovanje, saj ni pomembna izgubljena dediščina, niti ne razuzdanost, s katero je njegov otrok zapravil 
denar. Za očeta je pomembno, da se je njegov otrok vrnil. Pomemben mu je njegov sin, do katerega njegova ljubezen ni 
popustila niti za trenutek. 


