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Jezus nam danes govori o poslanstvu, ki se prične tako, da postanemo eno s Kristusom in smo
deležni njegove »oblasti«. Kar pomeni, da prejmemo moč premagovati zlo z dobrim in tako
oznanjati, da zlo nima zadnje besede. Premislimo Jezusovo ugotovitev: »Zastonj ste prejeli,
zastonj dajajte« (10,8). Kaj smo zastonj prejeli? Pravzaprav vse. A pred vsem svoje življenje in
Božje življenje (s krstom), ki je Božja Ljubezen. In to naj bi posredovali naprej: sebe in Ljubezen.
To pomeni pomagati drug drugemu: mož ženi in obratno, starši otrokom in danes ničkolikokrat
tudi obratno, sodelavec sodelavcu, sosed sosedu … pomagati, da postajamo sinovi in hčere
istega Očeta in zato resnično pristni bratje in sestre med seboj, ki nam ni vseeno drug za
drugega. Tako nastaja Božje kraljestvo, ki se nam na tak način približuje. Beseda resnice in
ljubezen premagata laž in egoizem. Zanimivo, da Jezus poudari, naj vse to delamo »spotoma«
– kjer trenutno živimo in karkoli delamo. Za uresničitev tega poslanstva ni treba oditi nekam
drugam. Ampak kar »spotoma«, danes in tukaj. Gospod nas prihaja rešit – tu in zdaj!
Neverjetno, kakšno moč nam Jezus obljublja: »Spotoma pa oznanjajte in govorite: 'Nebeško
kraljestvo se je približalo.' Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne
duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« (10,7-8). Razmislimo ob napovedi, da
bomo »mrtve obujali«. Jezus ne misli predvsem na telesno obujanje, saj to nima pravega
pomena, ker bi vsak tako obujen moral ponovno umreti. Čeprav lahko Kristus naredi po svojih
učencih tudi to. Vendar je imel Jezus veliko bolj v mislih obujenje »Boga« v nas samih in v
drugih, če je bil izgnan z grehom. Duhovno obuditi sebe in druge »od mrtvih«, pomeni narediti
v sebi in drugih spet »prostor« Bogu. Koliko tako »mrtvih duš« se sprehaja okoli nas in
Odrešenik se jih želi tudi po nas dotakniti ter jih oživiti.

Nadalje Jezus naroča »izganjati hudobne duhove«. Kako si lahko to predstavljaš? Duh resnice
naj izžene duha laži iz naše srede, iz naših osebnih in družbenih odnosov. Duh čistosti bo imel
tudi danes veliko dela z izganjanjem duha nečistosti iz življenj mladih, ki šele vstopajo v svet
odraslih – pa so tolikokrat že zastrupljeni z duhom nečistosti po internetu. Pa tudi iz življenja
fantov in deklet bi ga bilo treba marsikdaj izgnati, da bi se v čistosti lahko primerno pripravili
na tako pomembno zakonsko in družinsko življenje. Tudi iz življenja zakoncev bi ga bilo treba
kdaj izganjati, da bodo v trajni zvestobi mogli izpolnjevati svojo zakonsko obljubo v sreči in
nesreči, v bolezni in zdravju vse dni do konca zemeljskega življenja.
Verjemite, da se Jezus ni zmotil, ko nam je to naročil in nas za vse to opolnomočil ...
Pogovarjajte se še naprej, kako si vse to predstavljate v okviru vaše družine.

