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»V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. /…/ Odhajam, da vam pripravim prostor« (Jn 14,2). 

Končali so večerjo, zadnjo, in prišel je trenutek, da si zaupajo stvari, ki edine štejejo. To je bil 

tudi čas, ko so privreli na dan najgloblji strahovi. Morda tisti najhujši, da na koncu ostaneš sam. 

Jezus uporabi izredno lepo in močno podobo hiše, doma. »Očetova hiša« ni predvsem 

zgradba, ampak je prostor intimnosti in odnosov, okolje, v katerem se dobro počutimo, kjer 

smo doma. Zato ni nenavadno, da otrok med prvimi stvarmi nariše »našo hišo«. Jezus pove 

tudi, da je v Očetovi hiši vedno dovolj prostora. V Očetovem življenju je vedno dovolj prostora 

za vse otroke. Saj je Očetovo življenje sprejemajoče, je življenje za druge. Jezus zagotavlja 

svojim, da bo v njegovem življenju vedno prostor zanje. 

 

V Očetovi hiši pa nam pripravlja prostor.  

Bog Oče in Jezus sta vedno odprta za pristen odnos z nami.  

Njuna medsebojna ljubezen je »naša hiša«.  

Želita nas zaobjeti s svojim odnosom ljubezni. 

 

To nas nedvomno močno spodbuja, da bi tudi vsak izmed nas pripravljal prostor drugemu. Ali 

ni družina prav v tem, da ste skupaj tisti, ki imate v srcu vedno prostor drug za drugega? Starši 

za otroke in seveda obratno. Vsi potrebujemo takšen prostor, takšno »hišo«. In kako ga 

pripravljamo? Tako da mislimo drug na drugega, tudi ko nismo skupaj; da dobro mislimo o 

drugem in tako pripravljamo dobre besede drug za drugega. Naprej lahko razmišljamo, kaj 

bomo lahko dobrega drugemu storili, kako se razveselili med seboj … Pomislite, kako bi bilo, 

ko bi potem, ko se zjutraj razidete, vsak ves dan mislil na to in bi se popoldne vsi vrnili s 

pripravljenim prostorom v srcu za druge in kupom idej, kaj jim boste dobrega storili, lepega 

rekli; se zahvalili in se pohvalili … Če vas zanima, kako bi to izgledalo … Nič lažjega, poskusite! 

In prepričan sem, da boste izkusili že predokus tistega, kar nam Jezus pripravlja tam v Očetovi 

hiši, kjer ima že vsak izmed nas svoj prostor, ki ga je šel Jezus pripravit. 
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