
Lucas (7,11-17) 
Jesús camina con mucha gente hacia Naín. Se encuentran de frente con un entierro 

terrible: una viuda que entierra a su único hijo. Las mujeres de la época eran 
mantenidas por sus maridos o por sus hijos. Esta viuda, además de la pena, se quedaba 
sin sustento, avocada a la caridad o a la miseria. Jesús tiene algo que comunicar. Se 
acerca, y no solo le devuelve a su hijo, sino que le da una nueva esperanza a su vida. Al 
final, con Jesús, siempre hay vida, esperanza, alegría. 

En que en mismo camino de la vida se encuentran cara a cara dos procesiones: una 
de vida, y otra de muerte. Una procesión que preside Jesús, y otra que preside el 
difunto. Al final solo hay una procesión: la de la vida, la que preside Jesús.  

El Evangelio nos hace esta pregunta: ¿cómo caminas tú por el camino de tu vida? 
¿Sigues a Jesús, y eres motivo de esperanza, de optimismo? ¿O te contentas en ver 
solo las dificultades, ser pesimista, quejarte de todo, llorar tus penas? 

Con Jesús siempre hay esperanza, aunque humanamente sea evidente lo contrario. 
Sigue a Jesús en tu vida. Déjate iluminar por Él. Déjate sorprender por Él. Él es el 
camino, la verdad y la vida. Donde se acaba el hombre, Dios empieza algo nuevo. 

Pidamos a la Virgen María poner en Jesús nuestra esperanza y nuestra alegría. 
 
 
Ісус із багатьма людьми йде до Наїну. Вони стикаються віч-на-віч зі страшним 

похованням: вдова, яка ховає єдиного сина. Жінок того часу утримували їхні 
чоловіки або діти. Ця вдова, крім горя, залишилася без засобів до існування, 
віддана благодійності та біді. Ісус має чим зайнятися. Він підходить до неї та до 
покійного. Він не лише повертає йому сина, але й дає нову надію його життю. 
Зрештою, з Ісусом завжди є життя, надія, радість. 

Дві процесії зустрічаються віч-на-віч на одній дорозі: одна – життя, друга – 
смерті. Процесія життя, яку очолює Ісус, і процесія смерті, яку очолює покійний. 
Наприкінці є лише одна процесія: процесія життя, та, якою керує Ісус. 

Євангеліє ставить нам таке запитання: як ти йдеш дорогою свого життя? Чи ти 
йдеш за Ісусом і чи є ти приводом для надії, для оптимізму? Або ви задоволені 
тим, що бачите лише труднощі, песиміст, скаржитеся на все, плачете про свої 
печалі? 

З Ісусом завжди є надія, хоча по-людськи очевидно протилежне. Наслідуйте 
Ісуса у своєму житті. Дозвольте Йому осяяти себе, Дозвольте Йому здивувати 
себе, Він є дорога, правда і життя. Там, де закінчується людина, Бог починає щось 
нове. 

Просімо Діву Марію, щоб ми знали, як покласти нашу надію і радість в Ісуса. 


