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THE GIFT OF THE CHURCH; JUNE 30, 2019 

  

IIff  yyoouu  aarree  aa  CChhrriissttiiaann  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  yyoouu  ccaann  hhaarrddllyy  hhaavvee  aavvooiiddeedd  tthhee  cclliicchhéédd  qquueessttiioonn::    

““DDoo  yyoouu  hhaavvee  aa  ppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  JJeessuuss  CChhrriisstt??””    IIff  tthhee  qquueessttiioonneerr  ssuussppeeccttss  tthhaatt  yyoouu  aarree  aa  

CCaatthhoolliicc,,  tthheeyy  wwiillll  lliikkeellyy  eemmpphhaassiizzee  tthhee  wwoorrdd  ‘‘ppeerrssoonnaall’’  ttoo  mmaakkee  tthhee  ppooiinntt  tthhaatt  iinn  tthheeiirr  eeyyeess  yyoouu  

eennjjooyy  nnootthhiinngg  ooff  tthhee  ssoorrtt..    TThhee  qquueessttiioonn  iittsseellff  iiss  aa  ttrraapp,,  aass  iitt  iiss  aasskkeedd  ffuullllyy  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd  ooccccuuppiieedd  

bbyy  aann  EEvvaannggeelliiccaall  sseett  ooff  pprreessuummppttiioonnss..    OOvveerr  tthhee  cceennttuurriieess  ssiinnccee  tthhee  RReeffoorrmmaattiioonn,,  tthhiiss  ppeerrssppeeccttiivvee  

hhaass  rreessuulltteedd  iinn  aa  ttyyppee  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy  tthhaatt  iiss  bbootthh  hhiigghhllyy  iinnddiivviidduuaalliissttiicc  aanndd  iinnccrreeaassiinnggllyy  pprriivvaattiizzeedd..    

IIttss  oonnllyy  rreeccooggnniittiioonn  ooff  aauutthhoorriittyy  iiss  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  LLoorrdd  aass  mmeeddiiaatteedd  bbyy  yyoouurr  

oowwnn  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  BBiibbllee..    TThhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  hhaass  ppeerrssiisstteennttllyy  iiggnnoorreedd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  JJeessuuss  cchhoossee  

ttoo  ffoorrmm  tthhee  CChhuurrcchh  aass  aann  iinnssttiittuuttiioonn  uuppoonn  tthhee  ffaaiitthh  wwiittnneessss  ooff  hhiiss  AAppoossttlleess,,  wwiitthh  PPeetteerr  aass  tthhee  

aacckknnoowwlleeddggeedd  hheeaadd..    IInn  ssoo  ddooiinngg,,  CChhrriisstt  ggrraanntteedd  ttoo  tthheemm  aanndd  tthheeiirr  ssuucccceessssoorrss  aauutthhoorriittyy  ttoo  ggoovveerrnn  

tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  ttoo  bbiinndd  aanndd  lloooossee  hheerr  mmeemmbbeerrss  wwiitthh  aannyy  nneecceessssaarryy  eecccclleessiiaassttiiccaall  ddiisscciipplliinnee..  

SSuucchh  aa  CChhuurrcchh  iiss  tthheerreeffoorree  bbootthh  ffiirrmmllyy  aanncchhoorreedd  iinn  tthhiiss  vviissiibbllee  wwoorrlldd,,  yyeett  ooff  tthhee  SSppiirriitt  iinn  iittss  

eesssseennccee..    IItt  iiss  tthhee  BBooddyy  ooff  CChhrriisstt,,  aann  oofftt--uusseedd  pphhrraassee  wwhhiicchh  oobbvviioouussllyy  ddrraawwss  iittss  mmeeaanniinngg  ffrroomm  tthhee  

IInnccaarrnnaattiioonn  iittsseellff..    TThhee  CChhuurrcchh  oonn  eeaarrtthh  mmuusstt  tthheerreeffoorree  aallwwaayyss  bbee  iinnssttiittuuttiioonnaall  iinn  iittss  hheerree  aanndd  nnooww  

mmaanniiffeessttaattiioonn..    NNoottiioonnss  ooff  aann  eexxcclluussiivveellyy  ‘‘ssppiirriittuuaall’’  CChhuurrcchh  aarree  aass  nnoonnsseennssiiccaall  aass  tthhee  hheerreettiiccaall  bbeelliieeff  

tthhaatt  JJeessuuss  oonnllyy  rroossee  iinn  aa  ‘‘ssppiirriittuuaall’’  bbooddyy..    TThheerree  aarree  tthhrreeee  iinntteerrwwoovveenn  aassppeeccttss  ooff  tthhee  CCaatthhoolliicc  

CChhuurrcchh  wwhhiicchh  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sskkeettcchh  oouutt  ttooddaayy..    TThheeyy  aarree  tthhee  MMaarriiaann,,  tthhee  PPaauulliinnee  aanndd  tthhee  PPeettrriinnee..  
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TThhee  MMaarriiaann  ((vviizz..  ’’ooff  MMaarryy’’))  iiss  ffoouunnddaattiioonnaall  aanndd  pprreeddaatteess  JJeessuuss’’  ffoorrmmaall  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  

CChhuurrcchh  uuppoonn  hhiiss  AAppoossttlleess..    IInn  ddeelliibbeerraattee  iimmiittaattiioonn  ooff  tthhee  BBlleesssseedd  MMootthheerr  hheerrsseellff  tthhiiss  aassppeecctt  ooff  ttrruusstt  

iinnssppiirreess  tthhee  CChhrriissttiiaann  iinn  hhiiss  hhuummbbllee  ssuurrrreennddeerr  ooff  ffaaiitthh  uunnttoo  tthhee  wwiillll  ooff  GGoodd..    TThhiinnkk  ooff  MMaarryy’’ss  rreeppllyy  

ttoo  tthhee  aannggeell  GGaabbrriieell::    ““LLeett  iitt  bbee  ddoonnee  uunnttoo  mmee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhyy  wwoorrdd..’’    IItt  iiss  tthhiiss  hhuummiilliittyy  wwhhiicchh  iiss  

eesssseennttiiaall  iinn  pprreeppaarriinngg  oouurr  ssoouullss  ttoo  aacccceepptt  bbaappttiissmm  iinnttoo  tthhee  CChhuurrcchh  aanndd  wwhhoossee  oonnggooiinngg  pprreesseennccee  

kkeeeeppss  uuss  wwiitthhiinn  hheerr..    OOnnee  wwoonnddeerrss  hhooww  mmaannyy  CCaatthhoolliiccss  ttooddaayy  hhaavvee  lloosstt  tthhiiss  nneeeeddeedd  hhuummiilliittyy..  

TThhee  PPaauulliinnee  aassppeecctt  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  iiss  ccaatteecchheettiiccaall  aanndd  ffoorrmmaattiioonnaall  aanndd  bbuuiillddss  uuppoonn  oouurr  

ssuurrrreennddeerr  ooff  ffaaiitthh..    PPaauull  wwaass  aa  wwaarrrriioorr  aanndd  ssppookkee  wwiitthh  ggrreeaatt  zzeeaall  ttoo  tthhee  EEpphheessiiaann  CChhrriissttiiaannss  ooff  tthhee  

nneecceessssiittyy  ooff  ‘‘ppuuttttiinngg  oonn  tthhee  aarrmmoorr  ooff  GGoodd..’’    ZZeeaall  wwiitthhoouutt  hhuummiilliittyy  ccoouulldd  lleeaadd  oonnee  ttoo  aarrrrooggaannccee,,  eevveenn  

vviioolleennccee,,  yyeett  tteemmppeerreedd  bbyy  MMaarriiaann  sseennssiibbiilliittiieess  ssuucchh  zzeeaall  eemmbboollddeennss  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh  ttoo  

ssuucccceessssffuullllyy  eennggaaggee  iinn  tthhee  ssppiirriittuuaall  ccoommbbaatt  wwhhiicchh  iiss  aallwwaayyss  nneeeeddeedd  wwhhiillee  lliivviinngg  iinn  aa  ffaalllleenn  wwoorrlldd..    

SStt..  PPaauull  iiss  tthhee  ccoonnssuummmmaattee  AAppoossttllee  ttoo  iinntteerrcceeddee  ffoorr  aallll  ooff  uuss  lliivviinngg  aanndd  ggrroowwiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  CChhuurrcchh  

mmiilliittaanntt..    MMoorree  zzeeaall  iiss  cclleeaarrllyy  nneeeeddeedd  oonn  aallll  ooff  oouurr  ppaarrttss  ttoo  wwiittnneessss  ttoo  CChhrriisstt  iinn  aa  hhoossttiillee  ccuullttuurree..  

FFiinnaallllyy  iitt  iiss  SStt..  PPeetteerr  hhiimmsseellff  wwhhoo  wwoouulldd  aanncchhoorr  uuss  iinn  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  GGoodd’’ss  CChhuurrcchh  tthhrroouugghh  tthhee  

vviirrttuuee  ooff  oobbeeddiieennccee;;  nnaammeellyy  oobbeeddiieennccee  ttoo  CChhrriisstt  tthhrroouugghh  aanndd  iinn  hhiiss  CChhuurrcchh  aanndd  ttoo  tthhee  ccoommppeetteenntt  

aauutthhoorriittyy  eessttaabblliisshheedd  bbyy  HHiimm  ffoorr  iittss  ggoovveerrnnaannccee..    WWiitthhoouutt  ddoouubbtt  mmaannyy  iinn  tthhee  mmooddeerrnn  CChhuurrcchh  

ssttrruuggggllee  wwiitthh  bbootthh  hhuummiilliittyy  aanndd  zzeeaall  iinn  tthheeiirr  ffaaiitthh  lliivveess,,  bbuutt  iitt  iiss  oobbeeddiieennccee  tthhaatt  iiss  mmoosstt  nneeeeddeedd..    

WWiitthhoouutt  iitt  tthhee  CChhrriissttiiaann  ccaannnnoott  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  hhuummiilliittyy  oorr  zzeeaall  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ffaaiitthh  jjoouurrnneeyy..    

RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  iitt  wwaass  tthhee  pprriiddee  ooff  ddiissoobbeeddiieennccee  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  iinn  oouurr  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  EEddeenn..  


