
Lucas (9,7-9) 
Nos dice el Evangelio que Herodes tenía deseos de ver a Jesús, por lo que había 

oído de él. Cuando Herodes tiene la oportunidad de tener a Jesús delante, Jesús 
no le responde, porque  a Herodes no le interesa conocer a Jesús de verdad, sino 
solo saciar su curiosidad. Y como Jesús no es como a él le parece, le desprecia y 
se burla.  

Por eso el evangelio me pregunta si yo quiero conocer a Jesús de verdad, o 
solamente quiero conocer lo que me interesa de él, lo que me resulte más 
cómodo y más fácil. Quizá el Jesús de verdad no me guste, pero es el Jesús que 
me puede salvar. 

Hay cuatro lugares donde Jesús quiere que le conozca y que me encuentre con 
él. 

El primero, es en la Sagrada Escritura, para conocer sus palabras, sus gestos. 
El segundo, es en la oración, en intimidad de amistad con él. 
El tercero, es en la Eucaristía, donde está realmente presente. 
El cuarto, es en la caridad con los demás, especialmente con los que más lo 

necesitan. 
Pidamos a la Virgen María podernos encontrar con Jesús de verdad, y dejarnos 

transformar por él. 
 
 
Євангеліє говорить нам, що Ірод хотів побачити Ісуса через те, що він чув 

про Нього. Коли Ірод має нагоду мати Ісуса перед собою, Ісус не відповідає 
йому, тому що Ірод не зацікавлений у справжньому пізнанні Ісуса, а лише в 
тому, щоб задовольнити свою цікавість. А оскільки Ісус не такий, яким йому 
здається, він зневажає і знущається з нього. 

Тому Євангеліє питає мене, чи я справді хочу пізнати Ісуса, чи я хочу знати 
лише те, що мене цікавить у Ньому, що мені найзручніше і найлегше. 
Можливо, мені не подобається справжній Ісус, але саме Він може мене 
врятувати. 

Є чотири місця, де Ісус хоче, щоб я зустрівся з ним і зустрів його. 
Перший – у Святому Письмі, знати Його слова, Його жести. 
Другий – у молитві, у близькості дружби з ним. 
Третє – в Євхаристії, де Він дійсно присутній. 
Четвертий – милосердя з іншими, особливо з тими, хто цього найбільше 

потребує. 
Просімо Діву Марію, щоб мати змогу справді зустрітися з Ісусом і 

дозволити Йому нас перемінити. 


