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1996. április 21-én megosztottam az egyházzal a tanács szavait bárminemű különleges rendelkező intézkedés nélkül,
tekintettel azok végleges voltára. Fontosnak tartottam, hogy az egyház készen kapja ezeket anélkül, hogy bármiféle
sürgősen unszoló határozatot kéne hozniuk ezzel kapcsolatban. A közbülső négy évben számtalanszor visszatértem
ezekhez a szavakhoz, fontolgatva jelentésüket és időszerűségüket. Anélkül, hogy egyes szavakba vagy kifejezésekbe
kapaszkodtam volna, továbbra is bizonyos voltam az üzenet helyességében. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy valahogy
nem teljes, hogy maradt még mit mondani. Akkor még nem értettem, hogy átváltozásunk útja új mélységekkel és
bepillantásokkal fog bővülni. Tovább küszködtem hát az üzenettel, érzékenyen annak fontossága iránt, hogy azt a maga
teljességében fejezzem ki, ugyanakkor állandóan tudatában emberi gyarlóságomnak és bizonytalanságomnak.
Összhangban az általam viselt kötelezettségekkel, szeretettel telve az egyház és annak tagjai iránt és hálásan Istennek,
aki eltűri gyengeségeimet, alázattal nyújtom át az egyháznak a következő  tanácsokat bármilyen, formálisan helyénvaló
megfontolásra. Teszem ezt azzal a meggyőződéssel, hogy az engem az előkészítő munkámban mindvégig támogató
Szentlélek azokkal is együtt lesz, akik felkarolják ennek kihívását. 

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

1a. Emeljétek fel szemeiteket és nézzetek a horizonton túlra, ahova küldetésetek szólít. Utazás a bizalomban, annak
bizonyosságával, hogy nagy jelentőséggel bíró, csodálatra méltó munkátok  mostanra és az örökkévalóságnak szól.

b. Tartsatok igényt egyedülálló, szent helyetekre azok körében, akik Jézus Krisztus nevéhez fohászkodnak. Legyetek
hűségesek a Megújulás szelleméhez és legyetek tudatában annak, hogy ez a kaland, a nyitottság és a kutatás szelleme.
Büszkén lépdeljetek, felgyorsult léptekkel. Legyetek örömteli emberek. Nevessetek, játsszatok, énekeljetek, ezzel is
megtestesítve az evangélium nyújtotta reményt és szabadságot.

2a. A Templom emberei legyetek- olyanok, akik látják az erőszakot, de békét követelnek; akik érzik a konfliktust, mégis
a megbékélésre nyújtanak kezet; akik megtört embereket látnak, de megtalálják számukra a gyógyítás útját.

b.  A szívetekben kinyilvánított szolgálatok által váltsátok valóra a Templom céljait, mely a generációkon átívelő
feláldozásokból és kereső, kutató vizsgálódásból épült. Álljon és tornyosuljon ott, szimbolizálva azokat az embereket,
akik ismerték az igazságtalanságot, a határokon való küszködést, és akik most Jézus Krisztus békéjét keresik az egész
világon.

3a. Nyissátok meg szíveteket és érezzétek át azoknak a testvéreiteknek a vágyakozó sóvárgását, akik magányosak,
megvetettek, félnek, akiket semmibe vesznek, szeretetet nem kapnak. Nyúljatok ki feléjük megértésben, fogjátok meg
kezüket és hívjátok mindnyájukat, hogy részesüljenek annak a közösségnek az áldásaiban, mely közösség annak az
Egyedülinek a nevében alakult, aki mindannyiunkért szenvedett.

b.  Ne tartsatok egymástól. Tiszteljétek mindenkinek az életútját, törései és bizonytalankodásai ellenére, hiszen
mindenkinek az életében voltak időszakok, amikor magányosan járta az útját. Álljatok készen meghallgatni, azonnal ne
kritizáljatok, még kevésbé ítélkezzetek helytelenül és jóvátétel nélkül.

c.  Legyetek türelmesek egymással, mivel egy szent közösség kialakítása fáradságos, sőt fájdalmas is lehet. Mégis az
ilyen szerető közösségekbe hívunk mindenkit. Legyetek bátrak és látnokiak, higgyetek annak az erejében, hogy néhány
vibráló tanú is képes megváltoztatni a világot. Legyetek meggyőződve arról, hogy a szeretet győzedelmeskedni fog a
félelem, a megosztottság és a félrevezetés felett.

d.  Értsd meg, hogy az átformálódás útja befelé és kifelé is vezet. Az átformálódás útja a tanítvány egyedüli útja.

4.a. Ne vedd semmibe a legkisebbet sem magatok közül, mivel ezekből a legkevesebb is kincs az Úr szemében.
Használd fel a gyermekek és a fiatalok adottságait és energiáját, nyitottan kérdéseik és bölcsességük megértésére.
Növekedésük közben mindig legyen válaszod szeretet igényükre és nevelésükre.



b.  Figyelj az élet „évszakainak változására”, a gyermekkor és az ifjúság „tavaszától” az élet „téli évszakáig”. Használd
ki a különbözőségeitek adta áldást. Légy gyengéd és törődő. És  emlékezz mindig arra, hogy mindnyájatok adottságai
szükségesek az isteni cél megvalósításához.

5.  Tartsd tiszteletben a tradíciókat. Mindig a szent történetet hallgasd figyelmesen, mivel az írások és a hit történetei
adják az erőt és a megvilágosodást. Ugyanakkor ne ess bizonyos időhöz kötött formulák és eljárások rabságába sem.
Emlékezz arra, hogy valamely korábbi évben megadott rendelkezés elvileg használható, de ezeket a növekvő egyház
szükségleteinek megfelelően kell megítélni, a lelki vezetők imádságos útmutatásaival és a hívek egyetértésével
összhangban.

6.a.  Megingathatatlanul állj ki annak az Egyetlennek a nevében, akit hirdetsz, alakíts tanítványokból és az Istent
keresőkből álló változatos közösségeket, örvendezve az emberek meghívását kielégítő kötelezettséged teljesítésének,
hogy ezentúl ők is prófétai módon tanúskodjanak Jézus Krisztus mellett.

b.  Figyelj a sürgető hívásra, mely arra szólít, hogy Krisztus nevében egyesült kiterjedt, egységes családdá váljatok, akik
szeretetben elkötelezettek egymás iránt, és akik azt a királyságot keresik, amely után úgy vágyakoznak, és amelynek
rátalálására kezdetektől fogva  összegyűltetek. Az a királyság békés királyság lesz, melynek neve Zion.

7.  Az általatok követett Egyetlennek a Lelke a szeretet és a béke szelleme. A Szentlélek azoknak a szívében kíván
lakozni, akik meghallják hívását, és az Ő üzenete szerint kívánnak élni. Az út nem lesz mindig könnyű, a választási
lehetőségek nem lesznek mindig egyértelműek, de a cél biztos, és a Szentlélek tanúskodni fog az igazság mellett, és akik
az igazság szerint élnek, meg fogják ismerni a reményt és a Krisztus közösségében megélt tanítványi lét örömét.
Amen.
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