A világmisszió ügye

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam
nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Jézus ezekkel a szavakkal indította el a világmissziót. Ez a célmeghatározás egyben az Egyház
egyik fő feladatát is kijelöli. A mindenkori Jézus követőknek alapvető feladata kell legyen, hogy a
világmisszió ügye előre mozduljon. Ez egyrészt imamunkában, másrészt anyagi támogatásban,
harmadrészt nyitottságban kell megvalósuljon részünkről. Utóbbi alatt azt értem, hogy időnként fel
kell tennünk magunkban a kérdést, hogy ott végezzük-e földi szolgálatainkat, ahol Jézus akar látni
minket vagy lépnünk kell egy új területre, új helyre legyen az akár a föld túlsó végén egy elmaradott
vidék pogány lakói között, hogy elvigyük az örömüzenetet.
Még mindig sok olyan terület található a földön, ahová még nem jutott el az evangélium vagy
tiltva van hirdetése. Több tucat nyelvre kellene még lefordítani a Szent Írást. Nyilvánvaló, hogy Sátán
nem szívesen veszti el a még sötétségben tartott területeit, így komoly erőfeszítéseket tesz, hogy
bizonyos helyektől olyan távol tartsa a Bibliát, a keresztényeket és az evangéliumot, amennyire csak
lehet. Példaként gondolhatunk itt sok más ország mellett Észak- Koreára is.
A térhódítás ügye azonban csak az érem egyik oldala. A másik oldal is igen fontos, mert az
csak az első lépés, hogy valahová sikerül elvinni az evangéliumot Isten kegyelméből. A továbbiakban
viszont fel kell nevelni egy helyi generációt, akik képesek lesznek arra, hogy gyülekezeteket
plántáljanak és vezessenek, hogy utánpótlást neveljenek, azaz, biztosítsák az evangélium állandó
jelenlétét, mély meggyökerezését az adott népcsoport, ország életében. Láthatjuk, hogy az első
keresztény gyülekezetek helyén, ma alapvetően muzulmán erőtér található. Európát is hasonló
veszély fenyegeti, hacsak nem ébrednek fel a keresztények és veszik komolyan azt, hogy Jézus
szellemi erőterének fenntartása igenis munkával jár. Annak elmaradásával pedig a létrejövő szellemi
vákuum helyére mindenféle sötét dolog áramlik be.
Imádkozzunk tehát ezen a héten azért, hogy az evangélium jusson el olyan helyekre a
közeljövőben ahová még eddig nem jutott, ahol viszont már jelen van, ott pedig a hívők
felelősségteljesen gondozzák annak ügyét.

