Božanska vključitev
»Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je
Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da
verujete, imeli življenje v njegovem imenu«
(Jn 20,31).
Danes še vedno prepevamo: Aleluja, Kristus je
vstal!
Današnjo velikonočno nedeljo berila opevajo
alelujo Božjega vključevanja. Slišimo odmev
Božje vključitve v besedi papeža Frančiška, ki
v Krstusovem imenu pozdravlja vsakogar in
vse vabi v pogovor in sprejem Božje ljubezni
in milosti.
Današnji evangelij nam prikaže intimni zgled
Božje vključitve. Na večer po vstajenju so bili
učenci zbrani v zaklenjeni sobi. Bali so se za
svoja življenja, obenem pa so se počutili krive,
ker so zapustili Jezusa, ko jih je najbolj
potreboval. Zgoraj v sobi jih je Jezus pozdravil
v miru. Jezusov mir jih je osvobodil in jim
zagotovil, da so vključeni v njegovo življenje in
poslanstvo.
Vsi učenci, razen Janeza, so Jezusa zapustili.
Peter, njihov vodja, je Jezusa zatajil. A vendar
jim je Jezus prišel naproti in jih pridružil sebi
in svojemu poslanstvu.
Med dvanajsterimi enega ni bilo zraven, ko se
je Jezus prikazal. Govorimo o nejevernem
Tomažu. Ko se je Jezus kasneje vrnil, je
prevzel pobudo, da bi Tomaža vključil v vero
ostalih apostolov. Jezus je Tomaža povabil, da
je pogledal rane na njegovem poveličanem
telesu. Jezus ni obsodil Tomaža, ker je dvomil.
Namesto obsodbe mu je ponudil vključitev in
priložnost, da se pridruži ostalim, ki so se
veselili z Vstalim Gospodom.
V prvem berilu smo slišali, kako so prve
skupnosti vključevale vse v svojo ljubezen in
celo pri svojem imetju. Kakšna radikalna
vključitev! Nikogar niso izključili. Med vse
člane prvih skupnosti vernikov so enako delili
svoje dobrine.

Drugo berilo iz prvega Janezovega pisma nam
odraža življenje prvih vernikov. “Kdor veruje,
da je Jezus res Mesija, je rojen iz Boga; in
vsak, kdor ljubi tistega, ki rodi, ljubi tudi
tistega, ki je od njega rojen.« Ali ni to največja
vključitev? Bog ljubi vskega svojega otroka in
vsi, ki verujejo v Božjega Sina, Jezusa Kristusa,
ga morajo prav tako ljubiti. Kdo je torej izven
Božje ljubezni in tudi izven naše ljubezni in
skrbi? Nihče.
Kako lahko, če verujemo v Vstalega Kristusa,
živimo tako božansko vključitev danes? Kdo
so tisti, ki so danes ranljivi in izključeni?
Nekateri so izključeni zaradi svoje rase, zaradi
svojega izvora ali kulture. Nekateri zaradi
svojega spola, načina, kako živijo, zaradi
političnega prepričanja ali zato, ker so
brezdomci, invalidi, nezaposleni ali drugače
odrinjeni.
Ali preslišimo klic trpečega in vstalega
Kristusa in izključujemo ljudi oziroma stojimo
ob strani, medtem ko drugi izključujejo
kateregakoli izmed Božjih otrok? Mi, ki smo
krščeni, ne smemo delati tega!
Vera v vstajenje pomeni, da je Jezus Kristus
umrl in vstal za vse, za vsakogar. V današnjem
evangeliju Jezus govor: “Kot Oče pošilja
mene, tako pošiljam jaz vas … Prejmite
Svetega Duha.” Nadaljujemo Jezusovo
poslanstvo. Jezusovo sporočilo prinašamo
svetu. Prizadevajmo si, da bi bili vsi vključeni v
Kristusovi ljubezni.
Božja ljubezen je brezpogojna. To je božanska
vključitev, v kateri se veselimo, in ki jo širimo
med vse, ko smo poslani v moči Svetega
Duha.
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