
Tanok és Szövetségek 163. Cikkely

Próféta-elnökké kinevezésem óta nem telt el nap, hogy ne az egyház szükségleteit hordoztam volna szívemben. Néha a
felelősség súlya szinte elviselhetetlennek tűnt. Talán ez így is van rendjén, mivel a felelősség súlya olyan mértékben
késztetett az isteni akarat keresésére-kutatására, mint soha azelőtt. Igyekezvén nyitott lenni a Szentlélek vezetése
irányában, félretéve a már előre kialakított elképzeléseimet, kihívás, de egyben egy szükséges tanulási folyamat is volt
számomra. És ahogy imádságon, tanulmányokon keresztül és a hitközösség hangjaiból Isten hangjára való figyeléssel
küszködtem Isten akaratának megismerésére, a Szentlélek különféle, néha meglepő módon történő áldását kaptam.

A későbbiekben írt szavak és képzetek küzdelmesen születtek, nem az inspiráció hiánya, hanem az isteni szándékot
artikuláló óriási felelősség hiányos emberi eszköztára miatt. Ha az ember szavakkal akar olyan dolgokat kommunikálni,
amelyek igazából messze túlmutatnak a szavakon, ez óhatatlanul a befejezetlenség, a nem teljesség érzetét keltik. Ehhez
jön még az a kihívás is, hogy olyan módon fejezzük ki magunkat, ami a világegyház valamennyi nyelvére lefordítható
anélkül, hogy eredeti jelentését vesztené. Szerencsére ígéretünk van arra, hogy a Szentlélek egyik elsődleges
tevékenysége az isteni igazság tanúsítása a nyelvek és kultúrák határain túl is.

Ezért mélységes alázattal és Isten irányában való szívből jövő hálával terjesztem elő a következő tanácsokat, mint Isten
örök céljának és folyamatos aktivitásának bizonyítékát az egyház életében. Miközben így teszek, az egyház kezébe
helyezem ezeket a szavakat, remélve, hogy a Szentlélek képessé teszi a hitközösséget arra, hogy egyre tisztábban hallják
Isten szavát a mai időkben.

1.   „Resztoránus Egyház (Krisztus Közössége)”, neved, mely isteni áldásként adatott, meghatározza önazonosságodat és
hivatásodat. Ha felismered és magadévá teszed jelentésének teljességét, nem csak a jövőt fedezed fel, de áldás leszel a
teremtés egészére nézve is. Ne félj oda menni, ahova hívásod szólít.

2.a.  Jézus Krisztus, Isten békességének megtestesítője, minden embert hív az isteni béke elnyerésére a nehéz helyzetek
és az élet küzdelmeinek közepette is. Kövessétek Krisztust az Isten békéjéhez vezető úton, és fedezzétek fel a megváltás
minden dimenziójának áldásait.

b.  Osztozzatok nagylelkűen a meghíváson, a szolgálaton és a szentségeken, melyek által az emberek találkozhatnak az
Élő Krisztussal, aki a megváltó kapcsolatok által gyógyít és békít a megáldott közösségekben. Az emberek megújítása,
hogy egészséges, becsületes kapcsolatba kerüljenek Istennel, egymással, magukkal és az egész földdel, ez a hívő
emberek útjának valódi célja. 

3.a. Arra vagytok hivatottak, hogy ösvényeket vágjatok a világban, hogy Krisztus békéjében egymással és kulturálisan
szorosan eggyé váljatok. Zion reménysége valósul meg, amikor Krisztus víziója megtestesül a nagylelkűség, az
igazságosság és a békesség közösségeiben.

b.  Mindenek felett igyekezzetek hűségesek lenni Krisztusnak az evilági békés isteni királyságról alkotott látomásához.
Bátran szálljatok szembe mindazokkal a kulturális, politikai és vallási trendekkel, melyek ellenkeznek Isten békítő és
megújító céljaival. A békét keressétek.

c.  Vannak alig észrevehető, de annál hatékonyabb erők a világban, egyesek még Krisztus képviseletében is feltüntetik
magukat, melyek arra törekszenek, hogy éket üssenek emberek és nemzetek közé, romboló céljaik megvalósítása végett.
Aki azt keresi, hogy megkeményítse az egyik ember szívét a másikkal szemben, a félelem és az előítélet falát építve
közéjük, az nem Istentől való. Legyetek különösen elővigyázatosak az ilyen hatásokkal szemben, különben megosztanak
benneteket vagy eltántorítanak attól a missziótól, melyre elhivatottak vagytok.

4.a. Isten, az Örök Teremtő, bánkódik a szegények, a megfosztottak miatt, azok miatt, akikkel rosszul bánnak, vagy
betegek. Szükségtelen szenvedésük nem Isten akarata. Nyissátok meg fületeket bármely nemzetiségű anya és apa síró
könyörgése előtt, akik kétségbeesetten keresik a jövő reménységét gyermekeik számára. Ne forduljatok el tőlük, hiszen a
ti jólétetek is az ő jólétükben rejlik.

b.   A föld, a virágzó élet számára szeretettel megalkotott környezet elborzadva gyötrődik, mivel a teremtés természetes
és élő rendszerei egyre jobban kimerülnek attól, hogy az emberi irigység és konfliktusok terhét kénytelenek cipelni. Az



és élő rendszerei egyre jobban kimerülnek attól, hogy az emberi irigység és konfliktusok terhét kénytelenek cipelni. Az
emberiségnek fel kell ébrednie a függetlenség illúziójából, abból, hogy a zabolátlan fogyasztást tartós következmények
nélkül lehet folytatni.

c.   Az egyház oktatási és közösségi fejlesztése tegyen az irányú erőfeszítéseket, hogy mindenféle korú embert vértezzen
fel Krisztus békéje erkölcsének érvényesítésére az élet minden területén. Készítsétek fel a tanítványok új generációját
arra, hogy friss látásmóddal közelítsenek a szegénység, a betegség, a háború és a környezet elfajulásának aggasztó
problémáira. Hozzájárulásuk megsokszorosódik, ha szívükben Istennek a teremtésre vonatkozó akaratára fókuszálnak.

5.a. A Tizenkettek Tanácsát arra sürgetjük, hogy lelkesen fogadják hívásukat Jézus Krisztus békéjének apostolaiként
annak minden vonatkozásában. A Tizenkettő küldetésre megy a világba, hogy vezesse az egyház megújításának a
misszióját a megfelelő evangelizáció útján, és hogy olyan, az igazságosságot és a békét hirdető jelközösségeket
alakítsanak, melyek Krisztus elképzelését megvalósítják. Az apostolok, akik hittel és egységes céllal indulnak el,
megszabadítván magukat minden egyéb kötelezettségtől, különösen kiemelkedő áldásban részesülnek, hiszen
Krisztusnak a reményről és a teremtés megújulásáról szóló üzenetét hordozzák és osztják meg másokkal.

b.  Az evangélium terjesztésének felgyorsítása céljából a Tizenkettek és a Hetvenesek szoros kapcsolatban kell, hogy
legyenek egymással az evangéliumi szolgálatok teljesebb megvalósítása érdekében.  A hetvenesek legyenek Krisztus
békéjének előfutárai, így készítvén elő az utat, hogy az apostoli tanúságtétel gyorsabban fogadtatásra találjon.

c.  A Hetvenesek Elnökeinek és a Hetvenesek Quorumai tagjainak meghívási és kijelölési eljárásait úgy fogjuk
továbbfejleszteni, hogy az a Tizenkettek Tanácsával történő együttműködés optimumát szolgálja. A Tizenkettek, a
Hetvenesek Elnökei és a Hetvenesek Quorumai elég időt kell, hogy együtt töltsenek ahhoz, hogy közös nevezőre
jussanak az evangéliumi prioritások és megközelítések tekintetében.

6.a. A papság tagjának lenni szent kötelezettségvállalás, mely magában foglalja a test, az értelem, a lélek és a
kapcsolatok terén való legmagasabb szintű gondoskodást. A papság csak olyan, alázatos és feddhetetlen emberekből
állhat, akik hajlandók saját személyük kiterjesztésére mások szolgálata és a hitközösség jóléte érdekében.

b.  Az igazán hiteles papi szolgálat abból az egyre növekvő képességből nő ki, hogy másokra áldást hozzunk. Sajnos
vannak, akik a papi hivatást egyfajta privilégiumnak tekintik, és olyanok is, akik azt a személyes előmenetel talajának
vélik. Mások életük átmeneti szakaszának gondolják, tekintet nélkül a megfelelő előkészületekre és a válaszadásra.

c.  A papság estében mindig ott az elvárás, hogy folyamatosan erősítsék elhivatottságukat a szellemi növekedés, tanulás,
példamutató nagylelkűség, etikai választásaik, valamint szolgálatuk felelősségre kötelezhetőségének voltáért. Hiszen
miként tölthetne meg a Szentlélek olyan edényeket, amelyek nem hajlandók növelni befogadóképességüket, hogy az
annak megfelelő teljes mértékben adják tovább Isten kegyelmét és igazságát?

d. A fentiekben adott tanács annak fejlesztésére vonatkozólag, hogy a papság szolgálata erősödjön és elhivatottabbá,
valamint aktívabbá váljon, továbbra is alkalmazandó és célzatosan végrehajtandó. Az Első Elnökség a kulturális
módozatok figyelembe vételével útmutatásokat fog kidolgozni az alkalmazandó módszerekre az egyház különféle
területeire vonatkozóan. Azonban addig is, a papság hitét és hűségét érintő végső felelősség alapvetően a papi
egyéneknek a hitközösség szükségleteinek és elvárásainak a válaszán nyugszik.

7.a. Az Írások a fény és az igazság Örök Forrásának elengedhetetlen tanúi, amit a maga teljességében egyetlen véges
eszköz vagy nyelv sem tartalmazhat. Az Írásokat emberi szerzők írták és formálták, változó idők és kultúrák folyamán,
igaz, a Szentlélek állandó kinyilatkoztatása és sugallata által inspirálva.

b.  Az Írások nem azért vannak, hogy imádjuk vagy bálványozzuk őket. Csak Isten, az Egyetlen Örökkévaló, akiről az
Írások szólnak, érdemes arra, hogy imádjuk Őt. A Jézus Krisztusban megtestesült és a Szentlélek által megerősített isteni
természet adja meg annak végső mértékét, ahogy az írások egy-egy részlete értelmezendő illetve alkalmazandó.

c.  Isten ellen való, ha az írásokból bármely kiragadott részt arra használnak, hogy csorbítsák értékét az emberiség
valamely fajának, nemének vagy osztályának, illetve, hogy elnyomják azokat. Sok fizikai és lelki erőszak történt már
Isten szeretett gyermekei ellen az írások félreértelmezése révén. Az egyháznak meg kell vallania és meg kell bánnia az

ilyen magatartásformákat és eljárásokat.



ilyen magatartásformákat és eljárásokat.

d.   Az Írások, a prófétai vezetés, a tudás, a hitközösség tisztánlátása kéz a kézben kell, hogy haladjanak, hogy Isten
valódi akaratát képesek legyünk felfedni. Kövessétek ezt az ösvényt, mely az Élő Krisztus útja, és több, mint elegendő
fény fogja megvilágítani az előttetek álló utat.

8.a. A Templom eszköz az egyház életében, a kinyilatkoztatás folyamatos felfedésének eszköze. Jelképe és a benne folyó
szolgálatok a jelenlevő Isteni létező hódolatára hívják az embereket. Az Örök Teremtővel és Békítővel történő átalakító
találkozások várnak azokra, akik a gyógyítás, a megbékítés, a béke, a hit megerősítésének és a tudásnak a lelki ösvényét
követik.

b.  Vannak járulékos, megszentelt szolgálatok is, melyek a templomból fakadnak és mint élő folyóvizek folytatják
útjukat azzal a céllal, hogy megnyugtassák az embereket és segítsenek nekik megtört életük vagy fájdalmuk
enyhítésében. Maradjon a Templom továbbra is megszentelt központja az istentiszteletnek, a tanulásnak, a közösség
építésnek és a tanítványok képzésének minden idők számára.

c.  Amint ezek a szolgálatok kiteljesedést nyernek, a Templom környékén elhelyezkedő fogékony gyülekezetek csakúgy,
mint a többiek a világban, új életre kelnek, és még hatékonyabb szolgálattal lesznek ellátva. Ehhez az újjáéledéshez
létfontosságú annak megértése, hogy a Templom az egész egyházat hívja, hogy Krisztus békéjének szentélye legyen,
ahol minden nemzet, etnikum, és bármilyen életkörülmények között élők is összegyűlhetnek mint lelki otthonukba,
melynek nincsenek válaszfalai, és ami annak a látomásnak  a megtestesítése, amelyért Jézus Krisztus az életét áldozta
fel.

9.  A hűséges tanítványok egyre növekvő tudatossággal válaszolnak Isten bőséges nagylelkűségére; szívük vágya szerint
osztoznak, nem felszólításra vagy kényszerből. Rázzátok le magatokról a konvencionális kultúra béklyóit, mely saját
magunk kiszolgálását helyezi előtérbe. Adakozzatok nagylelkűen lehetőségeitek szerint. Az örök boldogság és béke
várja azokat, akik a nagylelkűség kegyének gyakorlásában egyre jobban szorgoskodnak, ami a szívükből jön, és nem
várnak érte semmit cserébe. Lehetne-e ez másképp Isten uradalmában, aki örök érvényűen odaad mindent a teremtésért?

10.a. Kollektíven és egyénileg örök szeretet kaptok, mely a hittel történő odaadás minden egyes lépésében örömét leli.
Isten közel szeretne tudni titeket magához, hogy meggyógyíthassa sebeiteket, kitölthesse a bennetek lakozó űrt, erősítse
reményeteket.

b.   Ne fordulj el büszkeségedben, félelmedben vagy bűnösségedben az Egyetlentől, aki a legjobbat akarja a te és a
szeretteid számára. Nyílt értelemmel és nyílt szívvel járulj Örök Teremtőd elé és fedezd fel újból az evangéliumok
áldásait. Engedd, hogy átjárjon az isteni kegyelem.

11.a. Isten egy olyan, prófétai közösség létrejöttére szólít, melyben a világ összes nemzete képviselteti magát, és melyet
kivételes odaadás jellemez a Jézus Krisztusban testet öltött isteni könyörület és béke irányában. Isten könyörületessége
és bölcsessége által ez a hitközösség már bőséges adományban, erőforrásban és lehetőségben részesült ahhoz, hogy ilyen
emberekké váljon. A legfontosabb ezek közül a Krisztus közösségeinek az ereje, melyek helyi egyediségükben
különböznek ugyan, de egységesek abban, hogy ugyanazt a víziót, a hitnek ugyanazokat az alapjait és ugyanazt a
missziót képviselik szerte a világban.

b.  Sok minden maradt még, hogy az egyház idejét és energiáját fogyassza. A legnagyobb kihívás a prófétai emberek
számára azonban az, hogy felismerjék és kövessék ami legjobban számít az előttük álló úton.

A fenti szavakon túl még szeretném kifejezni őszinte szeretetemet az egyház iránt mai formájában is, és még amivé
válik. A kihívások ellenére örömömre szolgál, hogy szolgálhatlak benneteket, testvéreim Krisztusban, akikre az
Újjászületési mozgalom szelleme és kalandokkal teli látomása hárult. Utazzunk hát együtt a jövőbe, bízva egymásban és
teljes bizalommal az Egyetlen iránt, aki az egyházat életre hívta, hogy továbbra is vezet bennünket az isteni cél
megvalósítása felé.

Kegyelem és Béke.
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