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Pokoj Vám! 
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Nebe bude pokoj! 

Heaven will be peace! 
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    Milí přátelé Ježíšových slov, 

 
„ a teď je Tvůj dědeček nahoře v nebi,“ říkáme dětem, když se s nimi bavíme o smrti 

a prstem ukazujeme nahoru k nebi. Ale je Bůh, u kterého věříme, že naši zesnulí jsou, 
opravdu „tam nahoře“? „Nebe je mezi námi“, říká titul jedné knihy svým čtenářům. Máme 
se nyní dívat „nahoru“ nebo „mezi nás“?  

 
Velmi dobře si ještě vzpomínám na smrt jednoho staršího kněze. Během jeho 

posledních týdnů života jsem ho denně navštěvoval. Trpěl těžkou dušností. Jeho poslední 
etapa na jeho cestě pro něj byla opravdovým bojem, zejména musel neustále zápasit se 
vzduchem. Na začátku jsme hodně mluvili a hodně se modlili. Rád naslouchal. Během 
posledních dnů ho bylo možné jen držet za ruce, mlčky u něho sedět a vydržet utrpení spolu 
s ním. Jednoho brzkého rána přišla zpráva o jeho smrti. Okamžitě jsem k němu jel. Byl už v 
rakvi. Prosící jsem před ním stál. Dlouho jsem se mu díval do obličeje. Vycházel z něho 
hluboký pokoj. Naplnila mě hluboká jistota, kterou jsem potichu vyslovil: „Ty jsi přišel! Ty 
jsi přijatý do tohoto Božího tajemství.“ Ze všeho svého smutku jsem od jeho rakve odcházel 
potěšen s hlubokým klidem v duši.  

 
Milí přátelé Ježíšových slov, po své smrti se Ježíš zjevoval svým přátelům neustále.  

On, mrtvý, žil. A nebyl unaven na to, aby svým přátelům předával dál to, co “v nebi”, za 
prahem tohoto pozemského života, prožíval: POKOJ.  V jednom setkání třikrát říká: „Pokoj 
Vám!“ Tento pokoj jsem viděla na obličeji zesnulého kněze. Tento pokoj na nás čeká – jestli 
nahoře nebo někde jinde, to je úplně jedno. Důležité je dělat už dnes vše proto, aby tento 
pokoj mohl být ve mně, mezi námi. Když ho cítíme, tak už dnes žijeme to, co bude na konci 
nekonečné: POKOJ. Nebe bude pokoj! – Heaven will be peace! 
  

za tým Přátel Ježíšových slov  Meinolf Wacker 


