Wyznanie wiary dla naszych czasów
Wierzę w jednego Boga
i nie potrzebuję niczego więcej na tym świecie:
Wszystko, co istnieje odnosi się do Niego.
Nic nie istnieje bez niego.
On jest obecny we wszystkim co jest
i we wszystkim co stać się może i co już się stało.
On jest większy niż wszystko,
wszystko co możemy doświadczyć lub pomyśleć.
On "mieszka w świetle niedostępnym".
To może być tego powodem.
Ale ze względu na Jezusa
moja ufność przeobraża się w wiarę która,
przekracza wszelkie wyjaśnienia:
bowiem ja jestem chroniony Miłością Bożą.
Bóg ukazuje się nam i całemu światu
w miłości która, istnieje całą wieczność,
jako miłość wychodząca
z Boga i do Boga powracająca:
to jest miłość Ojca do Syna,
tą miłością jest Duch Święty.
Tylko będąc uwzględnionym w tej miłości
jest możliwym dla nas by być w komunii z Bogiem.
Syn w Jezusie, wysłany w Duchu Świętym,
dzięki Maryi obleczony w ludzką naturę
i narodzony aby
głosić nam tą właśnie miłość Boga
i tą Jego komunię z nami.
Dla tej miłości nie można znaleźć miary w świecie
ani nie można jej wydedukować ze świata,
wiemy o niej wyłącznie dzięki Jego słowom:
Żadna moc na tym świecie, nawet śmierć,
nie jest w stanie oddzielić nas
od komunii z Bogiem
Jezus stał się świadectwem tej dobrej nowiny
ofiarowując za nią swoje życie:
ze względu na Jego przekaz pełen wolności
i ponieważ znalazł naśladowców tego co sam głosił,
został skazany na śmierć na krzyżu przez tych
którzy dominują nad innymi przez strach.
Ale śmierć nie może przeważać nad nim:
Jezus żyje na wieki w chwale Boga.
Wierzę w niego jako Syna Bożego.
Oznacza to:

że biorę udział
w miłości Ojca do Syna i Syna do Ojca
poprzez Jego słowo
znam siebie i cały stworzony świat jako istniejący
w Jego miłości bezwarunkowo i na wieczność.
Dlatego nie muszę być dłużej niewolnikiem strachu,
który leży u podstaw całego moralnego zła.
Wierzyć w Jezusa jako Syna Bożego
to być napełnionym Duchem Świętym.
Nie posiadamy tej wiary sami z siebie
ale od wspólnoty która uwierzyła przed nami:
Kościół,
w którym Duch Święty
jednoczy wszystkich wierzących
z Chrystusem i nas ze sobą wzajemnie.
Tak jak Jezus, tak teraz wszyscy wierzą,
że są „narodzeni nie z ludzkiej woli lecz z Boga”
To jest zadanie Kościoła,
aby przekazać Dobrą Nowinę,
która przychodzi do nas od Jezusa.
Przyjęte słowo jest celebrowane w sakramentach.
W Eucharystii, nasza wiara wychodzi
od samego Jezusa,
tak jak nasze ziemskie życie
zależy od jedzenia i picia.
Komunia z Bogiem, ogłoszona w Dobrej Nowinie
przemienia zło przeszłości w dobro i sprawia,
że pojednanie staje się możliwe.
To jest życie wieczne dla wszystkich.
Przez: "w Chrystusie Bóg pojednał świat ze Sobą".
W związku z tym, Ci którzy wierzą w ten sposób,
mają nadzieję w imieniu wszystkich ludzi.
Duch Jezusa jest aktualnie działający wszędzie tam,
gdzie ludzie żyją
nie będąc zdominowani przez strach.
Owoce tej wiary w naszym świecie
to miłość i działania pełne miłości;
działania, które nie są wynagradzaniem zła za zło
ale takim gdzie zło przemienia się w dobro
a dobro dobrem pozostaje.
Do tak wielkiej miłości jesteśmy stworzeni.
Amen.

