
Lucas (8,19-21) 
Jesús se hace hombre para estar cerca de nosotros y para hacernos familia de Dios, 

para que seamos hijos de Dios. Por eso Dios comparte nuestra naturaleza humana: 
para que el hombre pueda compartir su naturaleza divina. Jesús revela que escuchar 
la Palabra de Dios y cumplirla, tiene el poder de hacernos familia de Dios.  

En el evangelio de hoy, María y sus familiares quieren acercarse a Jesús, y dice que 
la multitud se lo impide. Y Jesús dice que quien quiera estar cerca de Él realmente, no 
es el que está a su lado, sino el que sintoniza con la voluntad del Padre y cumple. Ahí 
es donde estaremos de verdad cerca de Cristo, y Cristo cerca de nosotros. 

Podemos ir mucho a la Iglesia, podemos tener cerca de una imagen de Jesús en un 
cuadro o en el móvil, podemos hacer mucha oración, podemos ayudar mucho a los 
demás… pero si no estamos atentos a su Palabra y la hacemos vida, estaremos 
realmente lejos de Jesús. 

Agradezcamos a la Virgen María que nos acerca siempre a Jesús. Donde está Jesús, 
siempre está ella. 

 
 
Ісус став людиною, щоб бути близько до нас і зробити нас Божою сім’єю, щоб 

ми були дітьми Божими. Ось чому Бог поділяє нашу людську природу: щоб 
людина могла розділити свою божественну природу. Ісус відкриває, що слухання 
Слова Божого і його виконання має силу зробити нас Божою сім’єю. 

У сьогоднішньому Євангелії Марія та її родина хочуть наблизитися до Ісуса, і 
каже, що натовп їм заважає. І Ісус каже, що хто справді хоче бути близько до 
Нього, це не той, хто поруч, а той, хто співзвучний волі Отця і виконує її. Саме там 
ми справді будемо близькі до Христа, а Христос – близько до нас. 

Ми можемо багато ходити до церкви, ми можемо мати біля себе зображення 
Ісуса на картині чи на мобільному телефоні, ми можемо багато молитися, ми 
можемо багато допомагати іншим... але якщо ми не уважні до Його Слова і ми 
будемо дуже далеко від Ісуса. 

Подякуймо Діві Марії, яка завжди наближає нас до Ісуса. Там, де Ісус, вона 
завжди там. 


