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849 Nakaz misyjny. "Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był 

<<powszechnym sakramentem zbawienia>>, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim 

ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego 

Założyciela" : "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam 

przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata" (Mt 28, 18-20). 

850 Początek i cel misji. Nakaz misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło w 

wiecznej miłości Trójcy Świętej: "Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej 

natury, ponieważ swój początek bierze wedle zamysłu Ojca z posłania Syna i z 

posłania Ducha Świętego" . Ostatecznym celem misji nie jest nic innego, jak 

uczynienie ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem w Ich 

Duchu miłości . 

851 Motyw misji. Od najdawniejszych czasów Kościół czerpie zobowiązanie i 

zapał misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi: "Albowiem miłość Chrystusa 

przynagla nas..." (2 Kor 5,14). Istotnie, Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali 

zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). Bóg pragnie, zbawienia 

wszystkich przez poznanie prawdy. Zbawienie znajduje się w prawdzie. Ci, którzy 

są posłuszni natchnieniom Ducha Prawdy, znajdują się już na drodze zbawienia; 

Kościół jednak, któremu ta prawda została powierzona, musi wychodzić naprzeciw 

ich pragnieniu, aby im ją zanieść. Właśnie dlatego że Kościół wierzy w 

powszechny zamysł zbawienia, musi on być misyjny. 

852 Drogi misji. "Duch Święty jest rzeczywiście nadrzędnym podmiotem całej 

misji kościelnej". To On prowadzi Kościół na drogach misji. Kościół "trwa nadal i 

rozwija w ciągu dziejów posłannictwo samego Chrystusa, który został posłany, aby 

nieść ubogim Dobrą Nowinę. . . winien kroczyć tą samą drogą, pod działaniem 

Ducha Chrystusowego, jaką kroczył Chrystus, mianowicie drogą ubóstwa, 

posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż do śmierci, z której przez 

zmartwychwstanie swoje powstał Chrystus zwycięzcą". W ten sposób "krew 

męczenników jest zasiewem chrześcijan". 

Posłanie Apostołów 

858 Jezus jest Posłanym Ojca. Na początku swojego posłania "przywołał do siebie 

tych, których sam chciał... i ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł 

wysyłać ich na głoszenie nauki" (Mk 3,13-14). Od tej chwili będą oni "posłani" 

(takie jest znaczenie greckiego słowa apostoloi). Jezus kontynuuje w nich swoje 

własne posłanie: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21). Ich 
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posłanie jest więc kontynuacją Jego posłania: "Kto was przyjmuje, Mnie 

przyjmuje" - mówi Jezus do Dwunastu (Mt 10, 40) . 

859 Jezus włącza Apostołów do swego posłania otrzymanego od Ojca: jak "Syn nie 

mógłby niczego czynić sam z siebie" (J 5, 19. 30), ale otrzymuje wszystko od Ojca, 

który Go posłał, tak ci, których Jezus posyła, nie mogą nic uczynić bez Niego , od 

którego otrzymali nakaz misyjny i moc do jego wypełnienia. Apostołowie 

Chrystusa wiedzą więc, że są uznani przez Boga za "sługi Nowego Przymierza" (2 

Kor 3, 6) i "sługi Boga" (2 Kor 6, 4), że w imieniu Chrystusa "spełniają 

posłannictwo" (2 Kor 5, 20) i są "sługami Chrystusa i szafarzami tajemnic Bożych" 

(1 Kor 4, 1). 

860 W misji Apostołów jest pewien element nieprzekazywalny: są oni wybranymi 

świadkami Zmartwychwstania i fundamentami Kościoła. Jest jednak także pewien 

element stały ich misji. Chrystus obiecał im, że pozostanie z nimi aż do skończenia 

świata. "Boskie posłannictwo, powierzone przez Chrystusa Apostołom, trwać 

będzie do końca wieków, ponieważ Ewangelia, którą mają przekazywać, jest dla 

Kościoła po wszystkie czasy źródłem całego jego życia. Dlatego... Apostołowie... 

zatroszczyli się o to, by ustanowić swych następców". 


