
Lucas (8,16-18) 
Jesús nos habla hoy de dos temas: ser luz y ser fiel. 
Esta luz que Dios ha encendido en nuestras almas, se tiene que transmitir. Con 

nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestra manera de reaccionar delante de 
las circunstancias de la vida, comunicamos luz. Los padres deben transmitir esta luz a 
los hijos, educarlos en la fe y en las actitudes cristianas. Con los familiares, con los 
amigos, con los vecinos, con quien encontremos en la vida… ser luz. No se trata 
solamente de momentos extraordinarios, sino cotidianos también. Por eso el evangelio 
me pregunta: ¿mi vida ilumina de verdad? 

La segunda cosa de la que me habla Jesús es de fidelidad. Cuando soy fiel a las gracias 
que Dios me da, Dios me dará gracias más grandes. Si no soy fiel, Dios me puede quitar 
las gracias que pienso que tengo. Por ejemplo: la fe es una gracia que crece cuando se 
da, cuando se comunica, cuando se vive. Si me la guardo solo para mí, en mi intimidad, 
si la escondo, la fe se acaba debilitando y muriendo.  

Pidamos hoy a la Virgen María ser como ella: ser la luz de Cristo, y ser fieles. 
 
 
Ісус говорить нам сьогодні про дві теми: бути світлом і бути вірним. 
Це світло, яке Бог запалив у наших душах, треба передати. Своїми словами, 

своїми вчинками, своїм способом реагування на обставини життя ми передаємо 
світло. Батьки повинні передати це світло своїм дітям, виховувати їх у вірі та 
християнських настроях. З родиною, з друзями, з сусідами, з ким би ми не 
зустрілися в житті... будьте світлими. Це не просто надзвичайні моменти, а й 
повсякденні. Ось чому Євангеліє запитує мене: чи справді моє життя освітлює? 

Друга річ, про яку мені говорить Ісус, це вірність. Коли я буду вірним 
благодатям, які мені дає Бог, Бог дасть мені ще більші ласки. Якщо я не буду 
вірним, Бог може забрати ласки, які, на мою думку, я маю. Наприклад: віра – це 
благодать, яка зростає, коли її дають, коли нею передають, коли нею живуть. Якщо 
я тримаю це лише для себе, в приватному житті, якщо я приховую це, віра в 
кінцевому підсумку слабшає і вмирає. 

Просімо сьогодні Діву Марію бути подібною до неї: бути світлом Христа і бути 
вірними. 


