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Három éven keresztül az egyház imádsággal telve tanulmányozta a 2013-ban előterjesztett tanácsaimat. A
Szentlélek biztosítja az egyházat áldásáról, amiért fontolóra vette, hogy ezek a tanácsok bekerüljenek-e a Tanok és
Egyezségekbe. Ez a dokumentum alázatosan azért íródott, hogy kifejezze a Folyamatos Megújulás iránti
Kinyilatkoztatásunkat.

A dokumentum készre formálásának ideje alatt is nyitott maradtam a további isteni útmutatásra, mely fokozhatja az
egyházban annak jobb megértését most és a jövőben is. Az isteni útmutatás által finomítottam néhány mondaton.
Számos esetben további tartalommal gazdagítottam a szöveget, aminek szükségességére a választ csak Isten tudja.

Imádságos odafigyeléssel arra is gondom volt, hogy észrevegyem azokat a részleteket, amelyek a Tanok és
Egyezségek tartalmának részét alkották és a maguk idejében helyénvalóak is voltak, de már túlhaladottak és nem
feltétlenül odavalóak. Így bizonyos részeket ki is vettem a Tanok és Egyezségek szövegéből. Ezek a mondatok vagy
már betöltötték céljukat, vagy a bennük kifejezett gondolatok elégséges nyomatékkal szerepelnek másutt, a Tanok és
Egyezségek szövegében.

Az általam nyújtott tanúságtétel annak megerősítése, hogy Isten, az Örökkévaló és Egyetlen, szeretettel és
türelemmel vezeti az egyházat isteni szándékai szerint. Legyünk hálásak ezért az útmutatásért. Szolgáljon utunk
megvilágítására és reményként mindazok számára, akik Isten akaratát keresik követni.

A tanácsokhoz, a quorumokhoz, a rendekhez, a Világkonferenciához és az egyházhoz: 

1.a.  Krisztus Közössége, egy isteni vízió tárul fel előttetek. Az évek során különféle, inspirált szóhasználatokban
és szimbólumokban kifejeződve, ma a Jézus Krisztus missziójával azonosulás kezdeményezését jelenti.

b.   Lévén lelki vállalkozás, bátran kövessétek a kezdeményezéseket, melyek Isten szívének látomásába vezetik az
egyházat és a teremtés egészét. Ezt követően, mintegy válaszul Isten természetének és akaratának jobb
megértésére, folytassátok olyan közösségek formálását, amelyek Krisztus szeretete és missziója szerint élnek.

c.  Szeretettel hívjatok másokat is, hogy megtapasztalják a Krisztussal közösségben való új élet jó hírét. A
lehetőségek napi életetekben is megszámlálhatatlanok, csak észre kell venni őket. 

d.  Könyörületes és igaz tevékenységet folytassatok és a szegénység és a szükségtelen szenvedés megszüntetésére
törekedjetek. Törekedjetek a békére a Földön és a Földért.

e.  Ne hagyjátok, hogy ettől a missziótól bármi is eltérítsen titeket. Ez a misszió felfedi a személyes, a társadalmi és
a környezet megváltásának isteni szándékát; az evangélium egésze a teremtés megújításáról tanúskodik.

f.  Továbbra is a helyi és a világegyház erőfeszítéseihez igazítsd elsőbbséget élvező dolgaidat, hogy ezzel is segítsd
az egyház kezdeményezéseinek előmozdítását. A gyülekezeti élet koordinációjához való további kezdeményező
hozzáállás csakúgy, mint a tanítványok csoportjainak és az istent keresőknek a támogatása szükséges a missziós
lehetőségek kiaknázására egy ilyen változó világban.

2.a. Adj szabadságot Krisztus missziója teljes kapacitásához azáltal, hogy Isten nagylelkűségéhez hasonlatos
nagylelkűséget mutatsz.

b.  Hallgasd meg azok tanúságtételét, akik már nagylelkű választ adtak. Kövesd lelked sóvárgását az isteni
kegyelembe és nagylelkűségbe való hazatérésre. Hagyd, hogy a hála vezessen utadon.

c.  Emlékezz rá, hogy a növekvő krisztusi misszió tanítványokra vonatkoztatott egyik alapelve a valós
lehetőségekkel összhangban történő, a helyi és a világmisszió számára történő adakozás. Egyéb, arra érdemes
szerveteknek történő adakozás, ahogy a Tanítvány Nagylelkű Válaszának is fontos része, de nem mentesít a
missziót megillető adományozás alól.

d.  Az adományozás egy lelki gyakorlat, mely azt fejezi ki, hogy az egyén életének minden dimenzióját hajlandó
Istennek ajánlani. Amikor hittel, szeretettel és reményteli tervezéssel párosul, beleértve az oktalan adósság
szándékát is, a válaszadás nagysága az eredetileg elképzelttől sokkalta nagyobb.
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e.  A pásztori lét, mint Krisztus szolgálatára adott válasz, több egyéni adománynál. Beletartozik a gyülekezetek
nagylelkűsége és az egyháznak tett szolgálatokra való illetékesség szerte a világban, azzal a céllal, hogy minden
nemzetben erősödjön a Krisztusban való közösség.

f.  A közös jóért való osztozás maga Zion szelleme.

3.a. Fejezzétek ki teljesebben egységeteket és egyenlőségeteket Jézus Krisztusban. A Krisztusban való egység és
egyenlőség a keresztség vize által valósul meg, megerősítvén a Szentlélek által, és amelynek folytonosságát az
Úrvacsora szentsége biztosítja. Tegyétek magatokévá e szentségek jelentésének teljességét, és lelkileg
kapcsolódjatok Krisztushoz, mint soha azelőtt.

b.   Nagyon helytelen azonban a szentségek szövetsége által a Krisztusban való egységet és egyenlőséget
hangoztatni, majd szóban vagy tettekben elutasítani azt. Az ilyen viselkedés megsebzi Krisztus testét és elutasítja
Jézus Krisztus életének, halálának és feltámadásának örök ígéretét.

c.   Az ember teremtésének sok, egymáshoz kapcsolódó folyamatát teljesen meg  nem értheted. Csodálatos
összetettségében a teremtés egyaránt produkálja a rendet és a sokszínűséget.

d.   Ne az embertípusok és jellemvonások sokszínűsége foglalkoztasson, ahogyan te őket látod. Sokkal inkább a
mindezeket befogadó szenvedélyes közösségépítéssel, a szeretet, az együvé tartozás és az egyenlőség
közösségeinek létrehozásával, melyekben az isteni természet kibontakozása érvényesül.

e.  A Krisztusban való egység és egyenlőség nem jelent egyformaságot. Változatosságot jelent az egységben és a
másokhoz a krisztusi szeretetben való olyan viszonyulást, hogy mások körülményeire úgy tekintesz, mintha azok a
sajátodéi volnának. Jelenti még annak a kiteljesedett jelentőségét is, hogy egyik ember észrevegye a másik értékét,
ehhez kapcsolódóan annak jogait, beleértve Isten-adta képességei kifejezésének a jogát mind az egyházban, mind a
társadalomban.

4.a. Ami a papságot illeti Isten, akarata szerint, bárkit meghívhat az odaadó tanítványok közül, akikben annak az
adottságát látja, hogy képesek lesznek teljesíteni a szolgálatot és kinyúlni az emberiség felé.

b.  A papság irányelvei bölcsen és inspiráltan kidolgozottak, ami világos útmutatást nyújt a tanítványoknak ahhoz,
hogy válaszolni tudjanak a hívásra. Ezek az elvek meghatározzák a különbséget is a potenciális hívás és az olyan
elhivatottság között, mely a tanítvány egész életét követeli a morális viselkedés elveivel való egyesülés és az
egyházi közösség jólétének az előmozdítása által.

5.a. A lelki növekedés és útmutatás gazdagítják a Krisztus missziójában való részvételt. Az elnöklő evangelista és
az Evangelisták Rendje, a szolgálatot végző kollégáikkal együtt, koncentráljanak a tanítványok és az Istent keresők
lelki alapokon formálódó közösségeinek kialakítására, olyanokra, melyek mélyen és nagylelkűen Krisztus
Szellemében élnek.

b.  Ajánljátok az evangélisták áldásának szentségét nem csak egyéneknek és gyülekezeteknek, de családoknak, egy
háztartásban élőknek és olyan csoportoknak, akik keresik a lelki vezetést, hogy minél teljesebben adhassák át
magukat Krisztus missziójának. Fenti ajánlásban semmi nincs, ami kisebbítené az evangélista áldását az egyes
személyek vonatkozásában.

6. a. Szeretett Krisztus közössége, ne csak beszéljetek és énekeljetek Zionról. Éljetek, szeressetek, osztozzatok,
mint Zion: akik arra törekszenek, hogy láthatóan egyek legyenek Krisztussal, azok között nincs szegény, vagy
elnyomott.

b.  Krisztus testeként szeretettel és türelmesen viseljétek azok kritikájának súlyát, akik vonakodnak elfogadni azt,
hogy Krisztusban minden ember értékes és értékük egyenlő. Ennek súlyát és áldásait isteni célok érdekében
viseljétek.

c.  Végezetül mindig emlékezzetek arra, hogy a szenvedő szeretet útja, mely a kereszthez vezet, ugyanúgy vezet a
feltámadáshoz is és az örök életre Krisztus soha meg nem szűnő, az egységet és a békességet hirdető

közösségében.



közösségében.

Stephen M. Veazey

az egyház elnöke


