
Tanok és Szövetségek 164. Cikkely

Stephen M. Veazey elnök tanácsokat tett közzé az egyház számára 2010. január 17-én, az Independence, Missouri
Templomban. E tanácsok nyomtatásban is megjelentek a 2010. évi februári Heraldban. Az egyháznak elég ideje volt
fontolóra venni a tanácsokat és azok következményeit a Világkonfereciát megelőzően.Veazey elnök formálisan is
benyújtotta a következő tanácsokat a 2010. április 11-i Világkonfereciához, melynek ideje vasárnapra esett. Szerdán,
2010. április 14-én a Világkonferencia szavazással úgy döntött, hogy elfogadják az ihletett dokumentumot mint Isten
szándékát és akaratát az egyház számára és elrendelték annak a Tanok és Szövetségekbe való foglalását. Veazey elnök
bevezető megállapításokat is tett az ihletett dokumentum bevezető paragrafusaiban.

Osztozván az egyházzal fontos témákat érintő kérdésekben imádságban, vitában és tisztánlátásban, egyre erőteljesebb
isteni útmutatást kaptam a tagság feltételeit és más égető kérdések vonatkozásában. Tapasztalatom egyik nagyon fontos
aspektusa volt, ahogy a Szentlélek különféle evangéliumi részletekre irányította a figyelmemet. Több ilyen részlet tüzetes
tanulmányozását követően a Szentlélek figyelmemet a Galatákhoz írt levélre irányította. (3:27-29):

Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra.  Nincs többé zsidó
vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban. Ha
azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.

 Miközben ezt a részt tanulmányoztam, a Szentlélek megláttatta velem Isten kegyelmének sokkal szélesebb dimenzióit,
melyek Krisztuson keresztül alakítják át az emberi kapcsolatokat ebben a megosztott világban. Ennek eredményeképp
még inkább tanúsítom Krisztus evangéliumának erejét, mely megújult teremtést szül azok számára, akik szent
közösségeikben meg merik élni ezt az üzenetet.

Amint annak a jelentősége, ami kibontakozott, egyre nyilvánvalóbbá vált, a Lélek arra ösztönzött, hogy fontolóra vegyem
a Tanok és Szövetségek egyes szekcióinak sorát. Mindegyik a prófétai emberi lét szellemi és összetartó mozgató erejét
célozza meg. (Ld. pl. 10:6, 147:7, 149:4, 161:5, 162:2 és 163:7.) Ezek magukban foglalják az erőteljesebb
megkülönböztetést az univerzális lelki alapok és azok megnyilvánulásai az emberi történelem és felfogás korlátai között.
Isten által vezetett prófétai emberek lévén, ez szükségszerűen maga után vonja azt, hogy időnként újraértékeljünk némely
már meglévő értelmezést és gyakorlatot, hogy ezáltal lehetővé tegyük az azokba- a Lélek vezetése alatt történő-
megnövelt belelátást és magyarázatot.

Ezzel a háttérrel bocsátom az egyház elé következő tanácsaimat, melyek a Szentlélek útmutatására válaszul születtek.
Teszem mindezt alázattal, tökéletesen tisztában lévén saját korlátaimmal és gyengeségeimmel, melyeket súlyként cipelek.
Mindazonáltal meg vagyok győződve arról, hogy e szavak mindegyike igaz, a Lélek bölcsességének a kifejeződése és
annak feltárása, ami Isten örök létéből hozzánk eljut.

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

1.   Mindazokat, akik részt vesznek az imádságban, az egyházi élet fontos dolgainak megvitatásában és felismerésében,
odaadó válaszod kegyelmébe ajánljuk. Fegyelmezett erőfeszítésetek, hogy életeteket, válaszul a prófétai emberekké
válás hívására, teljesen Isten Lelkére nyitottátok, áldássá vált az egész egyház számára. A fény és az igazság iránti lelki
sóvárgásotok kedvező környezetet teremtett a Szentlélek mozgása számára, hogy ihletett tanácsokkal hozakodjon elő,
mint mérvadó útmutatással az egyház számára. 

2.a.  A keresztséggel kapcsolatos korábbi útmutatások a maguk idejében helyénvalóak voltak, az egyház felemelkedését
és összetartozását segítették elő. Ahogy azonban egyre nagyobb számban megértették Istennek a Krisztus által
véghezvitt megváltó tevékenységét, míg egyedül és hitelesen az egyház által nyer kifejezést, nem csak az egyházra
korlátozódik.

b.  A Jézus Krisztusban felfedett isteni kegyelem szabadon mozog a teremtés egészében, gyakran az emberi
felfogóképesség határain túl, hogy megvalósítsa isteni céljait az ember életében. Isten akaratával harmonizálva a
Szentlélek egyes embereket, akik a keresztény módra való megkeresztelkedés által már elkötelezettek Jézus Krisztus
irányában, tovább vezet, hogy az egyház tagjaivá váljanak.

c.  Olyan egyének, akiket korábban már vízzel megkereszteltek az alázat és a bűnbánat szemléletében és akik



c.  Olyan egyének, akiket korábban már vízzel megkereszteltek az alázat és a bűnbánat szemléletében és akik
kinyilatkoztatták a Jézus Krisztusba vetett hitüket, az egyház tagjaivá válhatnak a Szentlélek megerősítette szentség
által.

d.  A konfirmáció egy célzott felkészülési időszakot követ, mely magában foglalja az egyház missziójának és hitének
megismerését és a tanítványi lét megértését, ahogyan az az Istennel és a szent közösség más tagjaival történő
megegyezésen keresztül történik.

e.  A konfirmációs imádság magában foglalja Jézus Krisztus tekintélyének és kegyelmének elismerését, ami által a
keresztség is lehetővé válik. Tanúságot tesz a Szentlélek szolgálatára, mely az emberi adottságokat a közösség gyönyörű
mintázatába szövi, hogy az a tanítványi lét és maga az egyház mintázatának anyagát gazdagítsa és erősítse.

3.a. Az egyház minden tagját arra biztatom, vizsgálják felül keresztségi fogadalmuk mélységét. Azzal, hogy
megkeresztelkedtek és konfirmáltak, teljesen elmerültek Krisztusnak a szolgálat mintáját mutató életében.

b.  Napi szinten éljétek meg keresztségetek jelentését, miközben a tanítványi lét jártasságaiban és minőségében
növekedtek. Aktívan és nagylelkűen támogassátok az egyházi szolgálatokat, mely egyházat isteni akarat hozott létre a
krisztusi béke egyezménynek sőt, reményeiteknek visszaállítására.

c.  Az Örök Krisztus hívja azokat, akik még nem élték meg a keresztség áldásait, hogy kövessék Őt az igazságosság és a
béke útján. Keresztelkedjetek meg vízzel és a Szentlélek által, és annak teljes értékű tagjaként fedezzétek fel lelki
otthonotokat.

  Néhányan folyamatos aggodalmukat fejezik ki az Úrvacsora lebonyolításának mikéntje miatt. Vannak helyek, ahol e
szentség jelentése és potenciális ereje meggyengült a megértés és az előkészületek hiányának köszönhetően. Ezen
körülményekből kifolyólag a következő, a Szentlélek által megerősített tanácsokat adjuk.

4.a. Adjátok ki az Úrvacsora szentségét minden elkötelezett Krisztust követőnek, mint a szerető krisztusi szövetség
szemmel látható bizonyítékát és mint megemlékezést Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról. Az egyének szabadon
dönthetnek a jelölésről hitük és értelmezésük szerint, összhangban az Első Elnökség útmutatásaival

b.  Ez a pásztori kitétel nem kissebbíti az egyháznak a szentséghez társított jelentését. Amikor az egyház a Szentség
kiadására gyűlik össze, a tagoknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy megerősítsék a keresztségben kötött
szövetségüket, hogy kibékítsék feszült kapcsolataikat, és hogy közösen alávessék magukat az egyház missziójának, a
nagylelkűséget, az igazságosságot és a békét előmozdító közösségek fejlesztésének.

c.  Az Úrvacsora minden aspektusát aknázzátok ki, hogy az egyházat olyan igazi spirituális közösséggé kovácsolja, hogy
Krisztus életének, önfeláldozásának, feltámadásának  és folyamatos jelenlétének élő kifejeződése legyen. Ebben a
szentségben benne van Isten akarata is, mely az egyházat az áldás, a gyógyítás és a teremtés békéjének szakramentális
ajánlásává kívánja tenni.  

     A morális viselkedést és kapcsolatokat érintő komoly kérdések merülnek fel egyes nemzetekben. Ezek a kérdések igen
összetettek és nehéz megérteni őket egyedi felépítésükből kiemelve, a feltűnő kultúrtörténeti különbségeknek, a
különböző szokásoknak és az írások különböző magyarázatainak köszönhetően. Ilyenek például a nők alárendeltsége,
a női nemi szervek csonkítása, a gyermek feleségek szokása, kényszerű házasságok és a nemi engedékenység. Ide
tartozik az özvegyek megtisztítása és kizsákmányolása, durva konfliktusok az azonos neműek vonzódása és kapcsolata
esetén, a házasság különböző jogi, vallási és társadalmi megítélése, hogy csak néhányat említsünk.

Az utóbbi években, az egyház növekvő nemzetközi intenzitásának köszönhetően, az egymástól olyannyira különböző
morális, és a méltányosságot érintő kérdésekben való döntés igénye felerősödött és egyre bonyolultabbá vált. A
korábban adott tanácsok arra figyelmeztették az egyházat, hogy az isteni szándéknak megfelelő sokszínűség annyi
küzdelemmel, mint amennyi boldogsággal jár majd (Tanok és Szövetségek 162:4). Válaszul imádságos
könyörgésemre, hogy az Úr adjon nekem világosságot céljai megértéséhez, melyek meghatározásán már annyit
dolgoztunk, és amelyekből származó kérdések megoldására már annyi kemény harcot vívtunk, Isten kegyesen a
következő áldásos tanácsot adta nekem:

5.  Nagyon fontos annak megértése, hogy amikor valóságosan megkeresztelkedsz Jézus Krisztusban, egy új teremtés

részévé válsz. Azáltal, hogy Krisztus életét és gondolkodását magadévá tetted, egyre inkább egy megváltozott



részévé válsz. Azáltal, hogy Krisztus életét és gondolkodását magadévá tetted, egyre inkább egy megváltozott
perspektívából fogod szemlélni magadat és másokat. Korábbi beidegződéseid, miszerint az embereket gazdasági
státusuk, társadalmi osztályuk, nemük vagy fajuk szerint ítélted meg, elveszti korábbi elsődleges jelentőségét. Krisztus
evangéliumából kifolyólag  a telerancia, a megbékélés, a különbözőségben lévő egység és szeretet új közössége van
születőben Isten eljövendő uralmának jeleként.

6.a. Krisztusban megmutatkozván Istent, mindannyiunk Teremtőjét csak az olyan viselkedésünk és kapcsolataink
érdeklik, amelyek minden ember értékét és adottságait támogatják, és megvédik a leggyengébbeket. Az ilyen
kapcsolatok- mint a kölcsönös tisztelet,  felelősség, igazságosság, megegyezés és a hűség- isteni kútfőből erednek, és
ezek ellen nem létezik törvény.

b.   Ha az egyház jobban megérti és következetesebben tartja magát ezekhez az elvekhez, azok a kérdések, amelyek a
felelős emberi szexualitás, a nemi hovatartozás, szerepek és kapcsolatok, házasság és egyéb dolgok vonatkozásában
felmerülnek, Isten céljaira támaszkodva könnyebben kezelhetők lesznek. Afelől viszont biztosak lehettek, hogy ezen
elvek között nincs olyan, ami megbocsátaná az önző, a felelőtlen, a tervszerűtlen, a megalázó vagy sértő kapcsolatokat.

c.   Problémás kérdések felmerülésekor sokan, nagyon helyesen, az írásokhoz fordulnak, hogy azokban leljék meg az
élesebb látásmódot vagy az inspirációt. Kutassatok az írásokban az Élő Szó után, ami életet, gyógyulást és reményt nyújt
mindenki számára. Fogadjátok be és hirdessétek ezeket a felszabadító igazságokat.

7.a. Egy nemzetközi prófétai egyháznak olyan kulturális tudatosságot és érzékenységet kell kifejlesztenie, hogy
különbséget tudjon tenni, melyek azok a témák, amelyek a Világkonferencia elé terjesztendők, és melyek azok, amelyek
megoldása szerencsésebb nemzeti szinten, vagy egyéb módokon. 

b.   Az etikai viselkedés és kapcsolatok alapelvei a Világkonferenciára tartoznak. Az egyedi megvalósítások
meghatározása az összes nemzetre vonatkoztatva viszont nem a Konferencia feladata, mivel nagy valószínűséggel egyes
esetekben ez komoly kárt okozna.

c.   Ugyanakkor a sürgető esetekben kellő időben történő döntéshozatal a különböző nemzetek esetében is szükséges,
hogy az evangéliumok megújító munkálatai töretlenül haladhassanak előre. Ezért a Világegyház megfelelő
tisztségviselői tegyenek eleget hivatásuknak- amint azt az egyház törvénye is megkívánja-, hogy az egyházpolitikát úgy
alakítsák és interpretálják, hogy az az egyház és az illető nemzetek igényeivel is találkozzon, és az ebben az írásban
foglaltaknak is megfeleljen.

d.   Ahol lehetséges és helyénvaló, hívjanak össze nemzeti vagy területi konferenciákat, melyek szélesebb körű
dialógusra, megértésre és egyetértésre adnak lehetőséget. Ezeket az összejöveteleket a szeretet, az igazságos
méltányosság és az igazság járja át.

A Tizenkettek Tanácsa és a Hetvenesek Elnökeinek Tanácsa elegendő figyelmet szentelt a fenti utasításnak, mivel a
lehető leghatékonyabb együttműködésre szólította fel a vezető missziós quorumokat. Szorgos erőfeszítéseik
eredményeképp, mely a még szorosabb kapcsolatok kiépítését célozta az egyház evangelizációs és közösséget építő
missziójában, a következőket merem ajánlani:

8.a. A miniszteriális szerepek és kapcsolatok értékelésének és egyengetésének fontossága annak érdekében, hogy az
evangélium felszabadító igazságai minden emberhez és nemzethez a lehető leghatékonyabban eljussanak, mindig az
egyházra hárul. 

b.   E célból, a hetvenesek quorumainak valamint a hetvenesek elnökeinek a létszáma, az apostoli területek
evangelizációs stratégiájára adott válaszként, időről időre kiigazítható. Az Első Elnökség, összhangban a Tizenkettek
Tanácsával és a Hetvenesek Elnökeinek Tanácsával eljárásokat fog benyújtani a hetvenesek quorumai és elnökei
létszámának, összetételének és szerepének meghatározására.

c.  Növekedjenek az egyház evangelizációs szolgálatai.

     Mikor ezeket a tanácsokat befejeztem, megpihentem egy kicsit az Úrral imádságban és meditációban, további
megerősítésre és megvilágosodásra várva. Abból az Istennek szentelt pillanatból váratlanul pattantak ki a kihívás
és az ígéret szavai, és találták meg helyüket ebben a dokumentumban.

9.a.  A Megújulás szeretett gyermekei, a Ti Istennel megtett folyamatos hitbéli kalandozásotok állandó isteni vezetés



9.a.  A Megújulás szeretett gyermekei, a Ti Istennel megtett folyamatos hitbéli kalandozásotok állandó isteni vezetés
alatt áll(t), eseménydús, kihívásokkal teli és néha még számotokra is meglepő (volt). Isten kegyelméből ti készültök
beteljesíteni Istennek az egyházra vonatkozó végleges szándékát.

b.   Mikor szándékotok, hogy Krisztus megújult teremtésének szent közösségében éljetek, meghaladja a lelki és a szoros
közösségbe való formálódásból adódó természetes félelmeteket, akkor váltok azzá, akikké hivatásotok szólít. Zion, a
gyönyörű, békés krisztusi birodalom vár rátok cserébe nyitott szívű válaszotokért a hívásra, hogy rendíthetetlenül és
állhatatosan tartsátok magatokat Istennek Jézus Krisztusban testet öltött békéjéhez. 

c.   Ez a szövetség együtt jár a szentségeket tiszteletben tartó élettel és azzal, hogy felfedjük Isten jelenlétét és megbékítő
tevékenységét a teremtésben. Életre szóló gondoskodást igényel, mely megmutatkozik az egyház megújult
szolgálatainak kiterjesztésében, különösen azokéban, melyek minden ember értékét hirdetik, védik a teremtés szentségét
és könnyítenek a fizikai és lelki szenvedésen.

d.   Ha igaz szívedből a Krisztus közösségéhez tartózónak vallod magad, akkor testesítsd meg és élj Krisztus értékrendje
szerint.

e.   A kihívások és a lehetőségek pillanatnyiak. Elbizonytalanítanak a félelmeid, bizonytalankodásaid és a csábító világi
dolgaid? Vagy mégy előre az isteni fényben, mely hívásodon és látomásaidon keresztül van beléd plántálva?

f.   Jézus Krisztus missziója az, ami a leginkább számít az előttünk álló úton.

A prófétai lét súlyai drámai módon megnövekedtek a legutóbbi Világkonferencia óta. Mindezek ellenére az
egyházhoz való odaadásom, népünk szeretete nem lankadt és meggyőződésem, hogy az egyház isteni hívása nem
halkult, ellenkezőleg, erősebbé vált.

Mély hittel az egyház lelki kompetenciájában és érettségében, ezeket a tanácsadó szavakat átnyújtom nektek
imádságos átgondolásra és folyamatos észrevételekre.  Ahogy közös utunkat folytatjuk, azt kívánom, hogy miként a
nagylelkű Lélek engem megáldott, úgy áldja meg azokat, akik ebben az írásban az isteni megerősítést keresik és
vélik megtalálni.

Stephen M. Veazey

Az Egyház Elnöke
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