
Tanok és Szövetségek 162. Cikkely

Hónapokon át küszködtem azzal a meg nem szűnő meggyőződéssel, hogy Isten annak a világosabb megértésére szólítja
az egyházat, hogy jobban értsék, mit jelent prófétai népnek lenni. Még sosem éreztem ilyen erősen, hogy különleges
meghívással rendelkezünk azt illetően, hogy Jézus Krisztus hűséges tanúi legyünk, és hogy újfent a megújulást hirdessük
a mai időkre vonatkoztatva. Ezek a gondolatok szinte már kísértettek, részben talán azért, mert vonakodtam kimondani
őket, fájdalmasan tudatában saját bűnösségemnek és hiányosságaimnak. De a sürgetés csak nem múlt el, mígnem egy
nap csak forgolódtam az ágyamban, képtelenül arra, hogy megadjam magam az alvásnak, aminek következnie kellett
volna. Végül is felkeltem, és az éjszaka csendjében próbáltam összerakni a szívemben megírt gondolatokat.

A szavak nem úgy jöttek, mintha diktálták volna őket, inkább úgy ragadtatták ki magukat a Szentlélekkel való
együttműködésemből, aki velem volt mind ezeken a hónapokon keresztül. Írtam, aztán az elkövetkező napokban fontolóra
vettem a leírtakat, elmélkedtem rajta, átdolgoztam, hogy még jobban megvilágosodjon számomra. Még most is, amint az
egyháznak benyújtom, még most is úgy érzem, többet kéne mondani. De ugyanaz a Lélek, mely a kezemet vezette míg
ezeket leírtam, arra kényszerít, hogy az egyházat is vonjam  be a felismerésbe, mit is akar tőlünk az Isten. Még nem
vagyok biztos a formátumban, de abban biztos vagyok, hogy ez lesz a következő lépésünk annak folytatásában, hogy
prófétai emberekké váljunk. 

A Tanácsokhoz, a Quorumokhoz, a Rendekhez, a Világkonferenciához és az Egyházhoz:

1.a. Figyeljetek csak, Ti, a Helyreállítás emberei; Ti, akik prófétai emberekké készültök válni, megtestesítve ugyanakkor
életetekben a Templom szolgálatait. Figyeljetek a legtávolabbi dombok mögül, a végtelen fenti egekből, és a hatalmas
tengerek mélységeiből beszélő Hangra.

b.  Figyeljetek az örökkévalóság korszakain átívelő Hangra, mely most újra szól. Hallgassátok a Hangot, melyet nem
lehet elnémítani, mely arra az óriási és csodálatos munkálatra hív, hogy felépítsétek Zion békés királyságát annak az
Egyetlennek a kedvéért, kinek nevét magasztaljátok.

2.a. Figyeljétek eddig megtett közös utatokat, mert az egy megszentelt út, mely sok mindenre megtanított benneteket,
amire az előttetek álló úton szükségetek lesz.

b.  Hallgassatok tanításaira és fedezzétek fel újból vezérelveit. Ne az elmúlt időket sírjátok vissza, inkább tudatosuljon
bennetek- még ha a jövő új alapjait építitek is-, hogy a hűséges szolgálat milyen alapjait kaptátok meg.

c.  Prófétai gyülekezetként arra vagytok hivatottak, hogy lelki vezetőitek irányítása alatt és közös megegyezéssel
felismerjétek a ti időtökre és szolgálati helyetekre vonatkozó isteni akaratot. Egy új kihívásokkal teli világban éltek,
mely világ a szolgálat új formáit követeli meg. Különösen a papságnak kell válaszolnia a kihívásra, és az egyháznak fel
kell hívni a figyelmét arra, hogy imádsággal telve gondolkozzanak el azon, hogy a Krisztus Közösségén belül milyen
elhivatottság és hajlam elégítik ki leginkább az új kor igényeit. 

d.  Már szó volt arról, hogy úgy tekintsetek a szentségekre, mint ami a test lelki életét gazdagítja.  Nem a szentségek
formája az, ami a kegyelmet biztosítja, hanem a bennük lévő isteni jelenlét, ami az életadó. Tiszteljétek a
hagyományokat, legyetek érzékenyek egymásra, de ne kötődjetek indokolatlanul olyan magyarázatokhoz és
eljárásokhoz, melyek már nem töltik be a világegyház mai igényeit. Ilyen esetekben az irányítást kiválasztott
vezetőitekre bízzátok.

e.  Újfent arra emlékeztetlek titeket, hogy ez a közösség isteni hívásra jött létre. Az Újjászületés szelleme nem zárható be
az idő egy szegmensébe, ehelyett minden újabb generációt az alapigazságok megvallására szólít annak saját nyelvén és
formájában. Hagyjunk a Léleknek légteret!

3.a. Ne hagyjátok magatokat elbátortalanítani. Senki sem ígért nektek könnyű utat, viszont ígéretet kaptatok arra, hogy a
benneteket hívó Lélek veletek lesz.

b.   A Szentlélek most is élettel telve munkálkodik azok lelkében, akikben lángol a tanítványi lelkesedés. Mások is
válaszolni fognak, ha látják, milyen állhatatos vagy tanúságtételedben, és milyen odaadással teljesíted a világban kijelölt
missziódat.



missziódat.

4.a.  Hallgassátok azoknak a megszámlálhatatlanul sok tanúskodását a világ minden tájáról, akik valamilyen módon a
Resztoránus Közösség tagjaivá váltak. A kultúrák gazdagsága, a nyelv költőisége és az emberi tapasztalat széles skálája
lehetővé teszi, hogy új szemmel lássuk és megfrissült lélekkel fogadjuk be az evangéliumot. Ezt az ajándékot kaptátok.
Ne becsüljétek le erejét.

b.  Isteni céllal kaptátok a sokszínűségből eredő küzdelmet és örömet is. A békés királyságban ennek örökre így kell
lennie.

5.a  Ne az határozzon meg benneteket, ami elválaszt, hanem ami Jézus Krisztusban egyesít.

b.  Újra és újra a megbékélést tanácsoljuk nektek, azt, hogy keressétek az egységet, ami elengedhetetlen a királyság
felépítéséhez. A Szellem tanácsa is újra meg újra az, hogy ne engedjétek, hogy az egyházban a megkülönböztetés erői
térítsenek el benneteket tanúságtételetektől.

c.  Hallgassátok meg egymást ítélkezés vagy előítéletre való hajlam nélkül. Ne gondoljátok, hogy a konfliktusos
kérdésekre való válaszok készen állnak. Még nagyon sok a tennivaló. Érveljetek szeretetben, és az Igazság szelleme
győzedelmeskedni fog.

6.a. A legkorábbi napoktól birtokában vagytok egy szent elvnek, mely minden ember felmérhetetlen értékét mondja ki.
Ne feledkezzetek meg róla.

b.  Az Egyedülit, aki az emberiséget alkotta, mélységes bánat járja át, látván a szégyentelen megkülönböztetéseket az
emberi családon belül. A prófétai embereknek fáradhatatlanul azon kell munkálkodniuk, hogy a megkülönböztetés falait
ledöntsék, s helyette a megértés hídjait építsék fel.

c.  Drága életeket tartotok a kezetekben. Legyetek nyájasak és elnézőek egymással. Egy közösség nem erősebb tagjának
leggyengébbikénél. Még az Egyedüli, akit követtek, Ő is az eltaszítottak és a peremre szorultak felé nyúlt ki, így kell hát
viselkednie annak a közösségnek is, mely az Ő nevét viseli.

7.a. Sok élet vár arra, hogy hallja az evangélium megváltó szavait, vagy hogy Isten szerető szolgálói kiemeljék őket a
reménytelenségből. Ám ezek elvesznek számotokra a tanítványok nagylelkű válasza nélkül, akik saját adományaikat
osztják meg másokkal, hogy azok is megismerjék a királyság örömét.

b.  Sokan félnek, mivel azt hiszik, biztonságuk a vagyon halmozásában testesül meg. A válasz, amit kerestek, nem az
evilági dolgokban ölt testet, hanem a hitben, mely bizalmát azokba- a mindenkinek adott- ígéretekbe helyezi, mely
ígéretnek minden, a Jézus Krisztust követő ember a birtokában van.

c.  Rendelkeztek a nagylelkűség elvével, ahogyan az az új időkre helyesen vonatkoztatandó. Ezek az elvek minden
tanítványt az adakozásra ösztönöznek, lehetőségük és kapacitásuk szerint. Azok az értékek, amelyek az Újjászületés
hitében mélyen gyökereznek, megerősítik, hogy a jól gazdálkodás és a tanítványi lét elválaszthatatlanok, és egymás
függvényei.

d.  Sürgős, hogy választ adjatok. Nézzétek csak saját gyülekezeteitek szükségleteit, de lássátok azok mögé is, lássátok
meg azokat a távoli, mindenhova szétszórt helyeket, ahova az egyháznak el kell jutnia. Minden tanítványnak kell, hogy
legyen egy spirituális otthona. Arra szólítanak benneteket, hogy építsétek fel azt az otthont és törődjetek is vele,
ugyanakkor egyenlő mértékben vállaljatok részt az egyház szerteágazó szolgálataiból. Ilyen módon az evangélium eljut
azokhoz a lelkekhez, akik sóvárognak egy lelki nyugalmi hely után.

8.a. Jó és hívő emberek vagytok, de néha megfeledkeztek arról az erőről, mely részt vesz életetek alakulásában és
közösségi életetekben. Figyeljetek erősen és odaadóan, és felfedezitek a Szentlélek munkálkodását soraitokban.

b.  Ne törődjetek túlzottan a számokkal. Legyetek buzgók a tanúságtételben, lelkesek tanítványi létetekben és
lendületesek a munkában, amit a béke és az igazság javára végeztek. Amikor két vagy három ilyen tanítvány alkotja
csak a közösséget, a Szentlélek akkor is köztük lesz. Ezt sokan megtapasztaljátok majd.

c.  Folytassátok utatokat ti, a Megújulás emberei. Eddig is áldottak voltatok, de még annyi a látni- és tennivaló. Ti csak
magabiztosan haladjatok előre és éljetek prófétai módon, mint olyanok, akik eddig is szeretve voltak és akik most is
bátran az egymás szeretetének az útját választjátok az Egyetlennek a nevében, akit szolgáltok.



bátran az egymás szeretetének az útját választjátok az Egyetlennek a nevében, akit szolgáltok.

Amen.

W. Grant McMurray
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