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Tebunie ramybė 
buna su jumis! 
                                            (Joh 20,19)                                                 
______________________________________           

Dangus taps ramybe! 
Heaven will be peace! 
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Brangūs žodžio draugai 

 
"Ir dabar tavo senelis yra ten danguje", mes sakome vaikams, kai mes kalbame su jais 

apie mirtį ir nukreipiame pirštu į dangų. Bet ar Dievas, kuriuo mes tikime, kad jisai su mūsų 
mirusiaisiais, tikrai "ten"? "Dangus yra tarp mūsų", vienos knygos pavadinimas leido suprasti 
skaitytojams. Ar dabar mes turėtume žiūrėti  "aukštyn" ar "tarp mūsų žiūrėti"? 
 

Vis dar prisimenu senojo kunigo mirtį. Per paskutiniasias jo gyvenimo savaites aš jį 
kasdien lankiau. Jis sirgo sunkiu kvėpavimo sutrikimu. Jo paskutinis kelio etapas buvo tikra 
jo kova, ypač todėl, kad jis nuolat kovojo už orą. Iš pradžių mes daug kalbėjomės ir meldėmės 
kartu. Jis mėgo klausytis. Per paskutiniasias jo gyvenimo dienas buvo galima tik palaikiti  jo 
ranką, tyliai susitikti su juo ir tiliai kančias išgyventi su juo. Vieną rytą pasirodė žinia, kad jis 
mirė. Aš iškart pas ji nuvažiavau. Jis jau buvo suruoštas. Melzdamasis stovėjau aš prieš jį. Aš 
ilgai žiūrėjau  į jo veidą. Iš jo veido spindėjo ramybė. Gilus jausmas užpildė manę, kurį aš 
tyliai pasakiau: "Tu pajėgiai! Tu esi priimtas mįslingą  Dievo pasauli. "Visoje gedulo 
ceremonijoje aš nuėjau nuo jo karsto, su gilia ramybe mano sieloje.  
 
  Brangūs Žodžio draugai, po jo mirties Jėzus vėl ir vėl pasirodė savo draugams. Jis, 
miręs, gyveno. Ir jis niekada  nepavargo perduoti savo draugams tai, ką jis patyrė "danguje", 
už šio žemiškojo gyvenimo ribų: RAMYBĘ. Susitikime jis sake tris kartus: "Ramybė su 
jumis!" Aš mačiau šią taiką mirusio kunigo veide. Ši ramybė laukia mūsų - danguje ar kur 
kitur, nesvarbu. Svarbu viską daryti šiandien, kad ta ramybė galėtu būti pas mus ir tarp mūsų. 
Jei mes tai jaučiame dabar ,tai kas pabaigoje mūsų  kelio bus be rybu: Ramybė. Dangus bus 
ramybė! – Heaven will be peace 
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