
Juan (19,25-27) 
María está íntimamente unida a Cristo, y a su misión redentora. El mismo Jesucristo, 

en el momento sublime de dar su vida por nosotros, nos invita a contemplar el gran 
momento de la redención desde María. A contemplar a Cristo Crucificado desde los 
ojos de María, desde el corazón de María. 

María está al pie mismo de la Cruz. No se quiere separar de Él ni un momento, y 
menos ahora. María quisiera tomar el lugar de su santísimo Hijo. María contempla 
detalle a detalle el cuerpo santísimo de Jesús. María está completamente atenta a lo 
que Jesús dice, y sabe como madre lo que Jesús siente. Contempla cada una de sus 
heridas, y le duelen todas, las de los azotes, las de la corona de espinas, las 
magulladuras de llevar la cruz, las rodillas descarnadas por las caídas… no se le escapa 
una sola herida. Contempla su rostro totalmente desfigurado, lleno de sangre, polvo, 
y sudor. Contempla los clavos, y ve cómo la sangre espesa brota y gotea. Contempla su 
sangre, que es la suya, que recorre el madero de cruz hasta el suelo. La cruz de Jesús, 
es su cruz. Los dolores de Jesús, son sus dolores. Un verdadero martirio para la que es 
madre y creyente. 

Pero María acepta también esta cruz, porque así también lo hace su Hijo. Jesús 
agradece que su madre esté ahí, su apoyo y su amor, que son su único consuelo. 

Y entonces, allí mismo, María renueva su “sí” total a la voluntad del Padre. 
Permanezcamos nosotros también junto a María, y lloremos con ella nuestros 

pecados. Contemplemos el amor que Dios nos tiene, y sepamos llorar nuestra 
ingratitud en el hombro de María, la Virgen de los Dolores de Dios. 

 
Марія тісно поєднана з Христом і з Його спокутною місією. Сам Ісус Христос у 

величний момент, віддавши за нас своє життя, запрошує нас споглядати великий 
момент відкуплення від Марії. Споглядати Христа Розп’ятого очима Марії, серцем 
Марії. 

Марія знаходиться біля самого підніжжя Хреста. Він не хоче розлучатися з Ним 
ні на мить, а зараз тим більше. Марія хотіла б зайняти місце свого Пресвятого 
Сина. Марія детально споглядає найсвятіше тіло Ісуса. Марія цілком уважна до 
того, що говорить Ісус, і як мати вона знає, що Ісус відчуває. Він споглядає кожну 
свою рану, і всі вони йому болять: ті від бичування, ті від тернового вінка, синці 
від несення хреста, коліна, виснажені від падінь… жодна рана не уникає його. 
Подивіться на його повністю спотворене обличчя, вкрите кров'ю, пилом і потом. 
Подивіться на цвяхи і подивіться, як бризкає і капає густа кров. Він споглядає свою 
кров, свою власну, що стікає по перекладині на землю. Хрест Ісуса є його хрестом. 
Болі Ісуса є Його болями. Справжнє мучеництво для матері і віруючої людини. 

Але Марія також приймає цей хрест, тому що приймає її Син. Ісус вдячний за те, 
що поруч його мати, її підтримка та любов, які є його єдиною розрадою. 

І тут же Марія повторює своє повне «так» волі Отця. 
Залишаймося також поруч з Марією і плачмо з Нею за наші гріхи. Споглядаймо 

на любов, яку Бог має до нас, і вміймо виплакувати свою невдячність на плечі 
Марії, Діви Скорбот Божої. 


