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COMASTRI, Angelo
    Božji objem : sveta spoved / Angelo Comastri ;  
ilustracije Bimba Landmann ; predgovor papeža Frančiška ;  
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Angelo Comastri
Ilustracije Bimba Landmann

BOŽJI OBJEM
Sveta spoved

Predgovor 
PAPEŽA FRANČIŠKA

Branje te knjige me je ganilo.  
Vsem želim,  

da bi zadrgetali od veselja ob misli,  
da so Božje roke vedno pripravljene,  

da nas sprejmejo  
ter nam ponovno podarijo upanje,  

zaupanje in mir.

Papež Franžišek
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VSI SMO PODOBNI UPORNEMU SINU

In mi, kdo smo? Komu smo podobni? Jezus 
nam odgovori s presunljivo pripovedjo, ki se zdi 
skoraj neverjetna.

Jezus pravi: »Bog je podoben očetu, ki ima dva 
sinova, zaradi katerih hudo trpi. Pomislite, mlajši 
sin nekega dne predrzno reče očetu: ‘Pri tebi mi 
ni dobro. V tvoji hiši se počutim utesnjenega. Daj 
mi delež premoženja, ki mi pripada, nato bom šel 
po svoje in bom počel tisto, kar bom želel.’Oče 
bi mu lahko dejal: ‘Prav nič ti ne pripada. Samo 
nadut in nehvaležen si.’ Vendar oče noče sinu 
vsiliti nečesa, o čemer sin ni prepričan. Da mu 
tisto, kar mu ne pripada, in s hudo bolečino v 
srcu mu pusti oditi. Sin torej odide iz hiše in za 
seboj zaloputne vrata.«

Ljudje poslušajo Jezusove besede in se sprašu- 
jejo: »Kdo je ta izprijeni sin, ki bi si zaslužil par 
klofut? O kom govori Jezus?«

Jezus nadaljuje svojo pripoved in jim reče: 
»Tisti sin je kaj kmalu spoznal, da je sanjaril o 
gradovih v oblakih, in pristal je v svinjaku. Da, 
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prav v svinjaku, kjer je moral pasti svinje, kajti nihče mu ni ponudil drugega 
dela. Kakšen konec! Veste, zakaj je tako končal? Takoj vam povem. Greh je 
prevara: zdi se, da prinaša svobodo, a vodi v suženjstvo. Zdi se, da prinaša 
veselje, v resnici pa pušča grenkobo v ustih.«

Ljudje poslušajo Jezusa in mu pritrjujejo. Morda zato, ker so izkusili, kar je 
povedal. Nenadoma vsi uvidijo, da Jezus govori o nas, o vseh ljudeh.

Jezus nadaljuje: »Uporni sin na določeni točki odpre oči, se pokesa in 
pomisli na svoj dom. Želi se vrniti domov, a kako naj se prikaže pred očetovim 
obličjem? Sam pri sebi si reče: ‘Vrnil se bom s sklonjeno glavo. Očetu bom 
dejal, naj me vzame za enega svojih sužnjev. Nič drugega si ne zaslužim.’’ 
Nato se poda na pot. Si lahko predstavljate srečanje očeta in sina? Kaj bo storil 
oče?«

Ljudje šepetajo, nato pa nekdo reče: »Naložil mu bo nekaj krepkih in mu 
dal pošteno lekcijo.« Nekdo drug reče: »Z brco ga bo poslal tja, kamor je sam 
hotel iti!« Sledijo si odgovori na to vižo.

Jezus prosi za tišino in nato zaključi: »Tako ravnate vi, Bog pa ne ravna 
tako. Ko oče zagleda sina, kako se vrača, mu steče nasproti. Med tekom celo 
tvega, da se spotakne in pade zaradi veselja, ki ga občuti. Nato sina objame, 
ga poljubi in priredi veliko slavje, ker se je sin končno vrnil. Tako se obnaša 
Bog!«

Vsi presenečeni obstanejo in tudi mi danes čutimo enako osuplost, a to so 
Jezusove besede in so resnične. Vedno so resnične, čudovito resnične!

Takšen je Bog! Bog je srečen, kadar odpušča!
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