A preparatory catechesis for the World Meeting of Families
Love is Our Mission – The family fully alive
Part II
THE MISSION OF LOVE

With men and women created in the image of God, history begins. God makes a covenant
with us, first through Israel and then through Christ and the Church. In this relationship, God
teaches us to love as he loves. In other words, having been created for communion, we learn that
love is our mission. In short, “God’s way of loving becomes the measure of human love.”
God’s love is captured vividly in Ephesians 5, where Saint Paul extends the marriage
analogy to Christ and the Church. Paul urges both husbands and wives to “be subject to one
another out of reverence for Christ.” (Eph 5:21) Christian marriage is therefore not a negotiation
over rights and responsibilities, but rather a description of mutual self-giving. Jesus enables
Christians to speak confidently about God’s love. He opens up God’s covenant to all people,
completing Israel’s history as a universal narrative of redemption. Jesus embodies life-giving
love because he is, literally, God’s Word made flesh. He loves the Church as his bride, and this
unselfish love — proven in blood on the cross — sets the model for the kind of mutual love and
service needed within every Christian marriage and family.
As Pope Benedict XVI taught: “By contemplating the pierced side of Christ, we can
understand ... God is love. It is there that this truth can be contemplated. It is from there that our
definition of love must begin. In this contemplation the Christian discovers the path along which
his life and love must move.”
For many today, “love” is little more than a warm feeling or physical attraction. These
things have their place. But real love — love that endures and deepens and satisfies the human
heart over a lifetime — grows from what we give to others, not what we take for ourselves. The
Lord Jesus Christ died on a cross for our salvation. Authentic Catholic teaching on marriage and
the family separates true love from all counterfeits. Scripture has many complementary and
overlapping ways of describing God’s love, but marriage is foremost among them. The covenant
between God and his people — first Israel and then the Church — is like a marriage. This
marriage is not always easy, but human sin never has the last word. God’s fidelity reveals what
true love and fidelity look like. Jesus Christ, who welcomes all of us into membership in God’s
family, gives us a new and unexpected definition of love, giving us new possibilities for living.
God works through us. We have a mission. We are in the world for a purpose — to
receive God’s love ourselves and to show God’s love to others. God seeks to heal a broken
universe. He asks us to be his witnesses and helpers in that work. We ought to ask ourselves:
a. Why is God’s love like a marriage?
b. How is God’s way of loving different from our human way of loving?
c. Can you think of a time when God’s love helped you to love in a more honest and
better way?

Підготовча Катехиза до Світової Зустрічі Родин
Любов є нашим завданням - найбільш жива родина
ІІ Частина
МІСІЯ ЛЮБОВІ
Історія починається із створення чоловіка і жінки на образ і подобу Божу. Бог
заключив союз з нами, спершу через Ізраїля, тоді через Христа і Церкву. Цими
взаєминами, Бог навчає нас любити так, як Він любить. Іншими словами, будучи
створеними для спільноти, ми навчаємося, що ми покликані до місії любові. Іншими
словами, «прояв Божої Любові стає мірилом людської любові.»
Божа любов яскраво виражена у листі до Ефесян 5, де Св. Павло проводить
паралелі між подружжям та Христом і Церквою. Св. Павло заохочує чоловіків та жінок
«….» (Еф. 5:21). Християнське подружжя не є розмовою про права та обов’язки, але
взаємним служінням. Ісус дає нагоду християнам впевнено говорити про Божу Любов.
Він відкрито виявляє Божий союз з усіма людьми, завершуючи історію Ізраїльського
народу як загальну розповідь про відкуплення. Ісус втілює життєдайну любов, тому що
він є, Божим Воплоченим Словом. Він любить Церкву, як свою наречену, і через цю щиру
любов, яку Він виявив на хресті своєю кров’ю, встановив зразок взаємної любові та
служіння, які повинні бути присутні у кожному подружжі та родині.
Папа Венедикт XVI навчає : «Роздумуючи над проколеним боком Христовим, ми
можемо зрозуміти... Бог є любов. Саме тут можна роздумувати над цією правдою. Саме
тут починається дефініція любові. У цих роздумах християнин відкриває шлях, яким має
іти його життя та любов.»
Сьогодні для багатьох людей «любов» означає більше, ніж тепле почуття чи
фізична привабливість. Ці речі мають своє місце. Однак, справжня любов, любов, яка
переносить терпеливо, поглиблює та задовільняє людське серце протягом життя,
зростаючи від моменту, коли ми даємо іншим, а не беремо для себе. Господь Ісус Христос
помер на хресті для нашого спасіння. Правдиве Католицьке вчення про родину та
подружжя відрізняє справжню любов від інших підробок. Св. Письмо має багато
додаткових та вичерпних способів описуванням Божої любові, але подружжя є найкращим
способом серед усіх. Союз між Богом і Його народом, спершу з Ізраїлем, а згодом із
Церквою, є на зразок подружжя. Цей подружній зв’язок не є завжди легким, проте
людський гріх ніколи не є остаточним. Божа вірність виявляє нам що таке справжня
любов та вірність. Ісус Христос, який вітає всіх нас у Божій сім’ї, дає нам нове та
неочікуване визначення любові, даючи нам нові можливості для життя.
Бог діє через нас. Ми маємо завдання. Ми живемо у світі з метою – отримувати
Божу любов та ділитися нею з іншими. Він закликає нас допомагати Йому у цьому та
свідчити про неї іншим. Нам слід запитувати себе.
Чому Божа любов є на зразок подружжя?
Чим відрізняється спосіб Божої любові від нашого людського способу любити?
Чи ви можете назвати приклади Божої любові, які спонукали вас до кращого прояву
любові ближніх?

