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Úvod 

Občas sa stane, že jediná myšlienka nás osloví natoľko, že prinesie do nášho života 
zásadnú zmenu. Pred rokmi som sa spolu s kolegami zúčastnil jedného kazateľského 
stretnutia. Začalo sa diskutovať o viere, vydávaní svedectva a evanjelizácii. Jeden 
z mojich priateľov vyjadril myšlienku: „Misia je predovšetkým Božím dielom. On vyu-
žíva všetky nebeské zdroje, aby zachránil našu planétu. Našou úlohou je radostne 
s ním spolupracovať na jeho diele záchrany ľudí.“ Mal som pocit, že mi z ramien 
spadla obrovská ťarcha. Pochopil som, že mojou úlohou nie je zachrániť stratený svet. 
To si vzal na zodpovednosť Boh. Mojou zodpovednosťou bolo spolupracovať s ním 
na tom, čo už on koná.
Myšlienka, že misia je Božím dielom, je jasne vysvetlená v Písme. Šalamún hovorí, že 
to bol Boh, kto „dal večnosť... do mysle [ľudí]“ (Kaz 3,11). Keď sa človek narodí na tento 
svet, Boh hlboko do jeho vnútra vkladá túžbu po večnosti. Augustín povedal: „Pane, 
sme utvorení pre teba a naše srdcia nikdy nenájdu pokoj, kým nespočinú v tebe.“ 
Podľa Jánovho evanjelia Ježiš je svetlom, ktoré „osvecuje každého človeka“ prichádza-
júceho na svet (Ján 1,9). Boh do nás nielen vložil túžbu po Ňom, ale posiela aj svojho 
Svätého Ducha, aby nás k nemu viedol.
Svätý Duch v nás podnecuje každú túžbu konať správne a každé usvedčenie z hrie-
chu. Každá túžba po dobre a každý krok smerom k láskavosti a nesebeckosti sú 
motivované Svätým Duchom. Aj keď tomu možno úplne nerozumieme alebo si to 
neuvedomujeme, Svätý Duch koná v našom živote, aby nás priviedol k Ježišovi (Ján 
16,7–15). Ale Ježiš samotný je tým najväčším darom zo všetkých.
Keď sa ľudstvo beznádejne stratilo v hriechu a bolo odsúdené na večnú smrť, 
Božia láska sa chopila iniciatívy. Lukáš zaznamenal: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať 
a spasiť, čo zahynulo.“ (Luk 19,10) Apoštol Pavol k tomu dodáva: „No Boh dokazuje 
svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ (Rim 5,8) 
Boh sa chopil iniciatívy vykonať všetko pre našu záchranu. Kristus zanechal slávu 
a nádheru nebies a prišiel do nášho hriechom zatemneného sveta na záchrannú 
akciu – vykupiteľskú misiu.
Kým sme my urobili maličký krôčik jeho smerom, on urobil obrovský skok smerom 
k nám. Skôr ako sme mu odovzdali svoj život, on pre nás pripravil spasenie svojou 
smrťou. Kým my sme boli jeho nepriateľmi, on bol naším priateľom. My sme sa mu 
otočili chrbtom, ale on obrátil na nás svoju tvár. My sme sa o neho nestarali, ale jemu 
na nás obrovsky záležalo.
U Lukáša v 15. kapitole je Ježiš predstavený ako dobrý pastier, ktorý vytrvalo 
a neúnavne hľadá svoju stratenú ovečku, ako žena, ktorá zúfalo hľadá stratenú strie-
bornú mincu, a ako otec, ktorý nezadržateľne beží v ústrety svojmu stratenému synovi. 
Ellen Whiteová napísala: „Veľký plán vykúpenia bol pripravený už pred založením 
sveta. V tomto úžasnom diele vykúpenia človeka nestál Kristus osamelý. Ešte pred 



stvorením sveta sa v nebeskej rade Otec a Syn spolu dohodli, že keď sa človek dopustí 
voči Bohu nevernosti, Kristus, ktorý je jedno s Otcom, zaujme miesto priestupníka 
a bude niesť trest spravodlivosti, ktorý má na neho dopadnúť.“ (Advent Review and 
Sabbath Herald, 15. novembra 1898)
Uvažujme chvíľu nad týmito slovami. Máme skvelú príležitosť a obrovskú zodpoved-
nosť, aby sme s večnou radosťou spolupracovali s Kristom na Jeho misii. Práve tejto 
téme sa budeme tento štvrťrok venovať.
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