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Miers lai ir ar jums! 
                                            (Jņ 20,19)                                                 

______________________________________           
 Debesis būs miers! 

 Heaven will be peace! 
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Dārgie Vārda draugi, 
 
 „un tagad tavs vectēvs ir tur augšā debesīs“ mēs sakām bērniem, kad runājam ar 
viņiem par nāvi, un rādām ar pirkstu uz debesīm. Bet vai Dievs, pie kura ir mūsu mirušie 
tuvinieki, patiesi ir „tur augšā“? „Debesis ir starp mums“, vēstīja kādas grāmatas nosaukums. 
Vai mums būtu tagad jāskatās „uz augšu“ vai „starp mums“? 
 
 Es labi atceros kā nomira kāds vecāks priesteris. Viņa dzīves pēdējās nedēļās es šo 
priesteri bieži apmeklēju. Viņš cieta no smaga elpas trūkuma. Viņa pēdējais ceļa posms bija 
īsta cīņa, jo vecajam vīram nemitīgi bija jācīnās pēc gaisa. Sākumā mēs kopā daudz runājām 
un lūdzāmies. Viņš labprāt ieklausījās. Pēdējās dienās bija iespējams vairs tikai turēt viņa 
rokas, klusējot sēdēt blakus un kopā ar viņu līdzi ciest. Kādā rītā pienāca ziņa, ka šis priesteris 
ir miris. Es tūlīt braucu pie viņa. Viņš jau bija apģērbts. Lūdzoties es stāvēju pie aizgājēja. Es 
ilgi lūkojos viņa sejā. No viņa izstaroja dziļš miers. Mani piepildīja dziļa atziņa, ko klusiņām 
izteicu: „Tu esi atnācis! Tu esi uzņemts Dieva noslēpumā.“ Neskatoties uz sērām,  es aizgāju 
no viņa zārga ar dziļu mieru dvēselē. 
 
 Dārgie Vārda draugi, pēc nāves Jēzus arvien no jauna parādījās saviem mācekļiem. 
Viņš, mirušais, dzīvoja. Viņš nepagura, nodot tālāk saviem draugiem, ko Viņš „debesīs“, tātad 
aiz šīs mirstīgās dzīves sliekšņa, piedzīvoja: MIERS. Kādā tikšanās reizē Viņš saka trīs reizes: 
„Miers lai ir ar jums!“ Šo mieru es redzēju mirušā priestera sejā. Šis miers mūs gaida – augšā 
vai kur citur, ir galu galā vienalga. Svarīgi ir, jau šodien darīt visu, lai šis miers varētu 
pastāvēt manī un starp mums. Ja mēs to jūtam, tad jau šodien piedzīvojam, kas būs beigās bez 
ierobežojuma: MIERS. Debesis būs miers! – Heaven will be peace! 
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