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Úvod

Veľké poverenie
„Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda
a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami
po všetky dni až do konca sveta.“ (Mat 28,18–20)
Mohol to Ježiš povedať jasnejšie a konkrétnejšie? Hneď v prvých dňoch existencie
cirkvi dáva vzkriesený Ježiš, ktorému sa učeníci klaňali (v. 17), svojmu ľudu poverenie:
činiť učeníkmi všetky národy sveta. Bodka.
Nie je ťažké vidieť súvis medzi týmito slovami adresovanými jedenástim v Galilei a slovami, ktoré po rokoch počul Ján na ostrove Patmos: „Potom som videl iného anjela
letieť stredom neba: Mal večné evanjelium, aby ho ohlasoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte
mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem,
more i pramene vôd.“ (Zj 14,6.7; pozri tiež verše 8–12)
Mohli by sme povedať, že posolstvo troch anjelov zo Zj 14 je veľké poverenie, zasadené do kontextu posledných dní dejín tejto zeme.
Boh povedal svojej cirkvi, aby zvestovala evanjelium celému svetu. Na to sme
boli povolaní. Naším poslaním je šíriť pravdu o Ježišovi a o tom, čo pre nás urobil
v minulosti (Ján 3,16), čo pre nás robí teraz (Rim 8,34) a čo pre nás urobí v budúcnosti (1Tes 4,16).
Slovo „misia“ znamená „byť poslaný vykonať určitú službu“. To znamená, že ľudia
odídu, aby niečo urobili. V prípade tohto veľkého poverenia to znamená šíriť evanjelium do sveta.
Tento štvrťrok sa pozrieme na misiu ako na Boží nástroj – spôsob, ako odovzdať evanjelium tým, ktorí ho ešte nepočuli. Misia je kľúčovou časťou Božej zvrchovanej činnosti v procese vykúpenia ľudstva. Budeme hovoriť, ako bol dosiahnutý Boží večný
zámer v živote jednotlivých biblických postáv, ktorých Boh použil ako misionárov.
Kresťanská misia je Božia misia, nie naša. Svoj pôvod má v Božom srdci. Je založená na
Božej láske a realizovaná Božou vôľou.
Aby sme lepšie pochopili, ako veľmi Bohu záleží na misii, jednotlivé lekcie tohto štvrťroka sú založené na nasledujúcom modeli dejín spásy:
Boh stvoril muža a ženu a obdaroval ich slobodnou vôľou.
Prvý muž a žena neposlúchli Pána Boha, zneužili slobodnú vôľu a museli odísť z raja.
Boh ich nemohol nasilu priviesť späť do raja.
Boh poslal svojho Syna na misiu, aby zomrel namiesto nich a zmieril ich so sebou.
Božia misia spočíva v tom, aby sa ponuka spasenia dostala ku všetkým ľuďom a aby
všetci mohli získať vykúpenie.

V misii ide o to, aby sa celý svet dozvedel o Ježišovi, o tom, čo pre každého z nás
urobil a čo zasľúbil, že pre nás urobí. My, ktorí poznáme tieto zasľúbenia, sme povolaní povedať o nich ďalším.
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