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Mir vam bodi! 
                                             (Jn 20,19)                                                 
________________________________________           

Nebesa bodo mir! 
 Heaven will be peace! 
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Dragi Prijatelji Besede, 

»… in zdaj je tvoj dedek tam zgoraj, v nebesih!« rečemo otrokom in kažemo s prstom 
proti nebu, ko se z njimi pogovarjamo o smrti. Vendar je Bog, pri katerem so naši pokojni, res 
»tam zgoraj«? »Nebesa so med nami,« pravi naslov neke knjige. Naj gledamo »tja zgoraj« ali 
»med nas«? 

Še se dobro spominjam umiranja nekega starejšega duhovnika. Med zadnjimi tedni 
njegovega življenja sem ga redno obiskoval. Trpel je, ker je zelo težko dihal. Njegov zadnji 
odsek poti je bil zanj resen boj, predvsem ker se je moral boriti za zrak. Na začetku sva skupaj 
veliko govorila in molila. Rad mi je prisluhnil. V zadnjih dneh pa sem ga lahko prijel le za 
roke, medtem ko sem v tišini sedel z njim in mu pomagal prestajati trpljenje. Nekega 
zgodnjega jutra je prišla novica, da je umrl. Takoj sem odšel k njemu. Stal sem pred njim in 
molil. Dolgo sem strmel v njegov obraz. Ta je oddajal globok mir. Napolnila me je globoka 
gotovost, ki sem jo tiho izgovoril: »Prispel si! Sprejet si v skrivnost Boga.« Ob vsej žalosti 
sem potolažen in s polno dušo miru zapustil njegovo krsto. 

Dragi Prijatelji Besede, Jezus se je po svoji smrti zopet prikazal apostolom. On, ki je 
umrl, je živel. In ni mu bilo težko povedati apostolom, kaj je doživel, ko je prestopil prag 
zemeljskega življenja in vstopil v nebesa: mir. Ob srečanju je trikrat rekel: »Mir vam bodi.« 
Ta mir sem videl na obrazu preminulega duhovnika. Ta mir čaka tudi nas – in nenazadnje je 
vseeno, ali tam zgoraj, ali pa kje drugje. Pomembno je, da že danes vse storimo, da bi ta mir 
lahko obstajal v nas in med nami. Ko ga začutimo, že danes doživimo, kar bo na koncu 
neskončno: MIR. Nebesa bodo mir! - Heaven will be peace! 
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