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Pokój Wam! 
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Niebo będzie Pokojem! 
Heaven will be peace! 
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Kochani Przyjaciele Słowa, 
 
 „i teraz jest twój dziadek tam w górze, w niebie“ opowiadamy dzieciom, mówiąc o 
śmierci i wskazując palcem na niebo. Czy wierzymy jednak, że jest Bóg, u którego faktycznie 
„w górze” są nasi zmarli? „Niebo jest między nami” - dawał do zrozumienia czytelnikowi tytuł 
książki. Czy zatem powinniśmy patrzeć „do góry” czy może „pomiędzy nas”? 
 
 Dobrze pamiętam jeszcze umieranie pewnego starszego księdza. Codziennie przez 
ostatnie tygodnie życia odwiedzałem go. Cierpiał z powodu duszności. Ostatni etap życia był 
dla niego prawdziwą walką o powietrze. W początkowym okresie wiele się razem modliliśmy i 
rozmawialiśmy. Chętnie mnie słuchał. Jednak w ostatnich dniach możliwe było jeszcze tylko, 
by go trzymać za ręce, w milczeniu siedzieć przy nim i pomagać mu wytrzymywać cierpienie. 
Pewnego ranka dotarła do mnie wiadomość o jego śmierci. Zaraz byłem przy jego trumnie i 
modląc się, stałem przy zmarłym. Długo wpatrywałem się w jego twarz, na której widoczny 
był głęboki pokój. Miałem przekonanie, które mi mówiło: „Ty już dotarłeś do celu i zostałeś 
przyjęty do Bożej tajemnicy.” Przy całym smutku, odchodziłem od jego trumny z duszą 
przepełnioną pokojem. 
 
 Kochani Przyjaciele Słowa, po swojej śmierci wielokrotnie ukazywał się Jezus 
przyjaciołom. On, który umarł, żył. I nie ustawał w przekazywaniu swoim przyjaciołom,               
co przeżył „w Niebie”, czyli z tamtej strony progu ziemskiego życia: POKÓJ. Przy jednym          
ze spotkań mówił po trzykroć: „Pokój Wam! Pokój niech będzie z Wami”! Taki właśnie 
POKÓJ widziałem na twarzy zmarłego księdza. Taki POKÓJ czeka na nas, czy to w górze,       
czy gdziekolwiek - ostatecznie jest to obojętne. Ważne jest, by już dziś uczynić wszystko,            
by ten POKÓJ mógł być we mnie i między nami. Gdy go odczujemy, wtedy już dziś 
przeżyjemy to, co na końcu będzie bezgraniczne: POKÓJ. Niebo będzie POKOJEM! –                                  
Heaven will be peace! 
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