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Béke veletek! 
                                          (Jn 20,19)                                                 

______________________________________           
A mennyország maga a béke lesz! 

Heaven will be peace! 
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    Jézus igéjének kedves Barátai, 
 
 „nagypapa most már az égben van“ szoktuk mondani a gyerekeknek és ujjunkkal 
felfelé mutatunk, amikor a halálról beszélünk velük. De Isten, akinél hitünk szerint elhunyt 
szeretteink vannak, valóban „ott fenn“ van? „A mennyország közöttünk van“, adja tudtunkra 
az egyik könyv címe. Figyeljünk tehát ennek alapján „felfelé“ vagy csak úgy „magunk közt“ 
nézelődjünk? 
 
 Még jól emlékszem egy idős paptestvér halálára. Élete utolsó heteiben naponta 
meglátogattam. Csak nagyon nehezen tudott levegőt venni. Földi életének utolsó szakasza 
valóságos harc volt számára, mivel állandóan levegő után kapkodott. Kezdetben sokat 
beszélgettünk és imádkoztunk, örömmel hallgatta, amit  mondtam. Utolsó napokban azonban 
már csak a kezét tudtam tartani, hallgatva ültem mellette és kísértem szenvedésében. Egyik 
reggel aztán megérkezett a halálhíre. Azonnal odasiettem, már a ravatalon feküdt. Megálltam 
mellette és imádkoztam, arcát hosszasan néztem, mely igazi békét sugárzott. Abban a 
pillanatban tudatosult bennem egy gondolat, melyet halkan ki is mondtam: „Megérkeztél! Az 
Úr titkában részesültél.” A gyász ellenére lelkemben békével megvigasztalódva távoztam 
koporsójától. 
 
 Jézus igéjének kedves Barátai, halála után Jézus többször megjelent barátainak. A 
halott élt. Nem fáradt bele, hogy barátainak továbbadja, miben volt része „az égben“ azaz e 
földi élet küszöbén túl: a BÉKÉBEN. Egyik megjelenése alkalmával háromszor ismételte el: 
„Béke veletek!“ Ezt a békét láttam elhunyt paptestvérem arcán. Ez a béke vár ránk is – hogy 
fent vagy máshol, végülis mindegy. Inkább az a fontos, hogy mindent megtegyünk, hogy ez a 
béke bennünk és körülöttünk meg tudjon valósulni. Ha érezzük jelenlétét, akkor már ma 
megéljük, ami életünk végén határtalanul be fog bennünket tölteni: a BÉKE. A mennyország 
maga a béke lesz! – Heaven will be peace! 
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