
Lucas (12,54-59) 
Los judíos durante muchos siglos rezaban pidiendo la venida del Mesías, del 

Salvador prometido. Y cuando lo tienen delante, no saben reconocerlo. No 
solamente no saben reconocerlo, sino que no quieren creer en él, lo rechazan. 
Tienen muchas razones, tienen muchos argumentos, pero también tienen mucha 
soberbia, prejuicios e intereses que no les dejan ver. 

Jesús ha resucitado, y ha cogido las riendas de nuestra historia. Nada sucede 
que Dios no quiera, o que Dios no permita. Nada sucede sin que Dios no pueda 
sacar un bien más grande. Así es como los cristianos vemos los acontecimientos 
de la historia: a la luz de la historia de la salvación de Jesucristo. 

Además, Jesucristo viene a nuestro mundo cada día en la Eucaristía, viene a 
nuestra vida y a nuestros corazones, para reforzar nuestra fe y nuestra esperanza 
en que a pesar de todo, al final, ganará siempre el bien.  

Que la Virgen María nos acompañe también en nuestra vida para reavivar en 
nuestros corazones la gran esperanza de que Dios no dejará nunca de amarnos, 
que está a nuestro lado compartiendo y dando sentido a nuestros sufrimientos y 
a nuestras luchas, y que el bien vencerá, como venció Jesús al pecado y a la 
muerte. 

 
 
Євреї протягом багатьох століть молилися про прихід Месії, обіцяного 

Спасителя. І коли вони мають це перед собою, вони не знають, як це 
розпізнати. Вони не тільки не вміють цього розпізнати, але й не хочуть у це 
вірити, вони відкидають це. У них є багато причин, у них є багато аргументів, 
але у них також є багато зарозумілості, упереджень та інтересів, які не 
дозволяють їм побачити. 

Ісус воскрес і взяв кермо нашої історії. Не буває нічого такого, чого Бог не 
хоче або чого Бог не допускає. Ніщо не відбувається без того, щоб Бог не зміг 
створити більше блага. Ось як ми, християни, бачимо події історії: у світлі 
історії спасіння Ісуса Христа. 

Крім того, Ісус Христос щодня приходить у наш світ у Євхаристії, Він 
приходить у наше життя та наші серця, щоб зміцнити нашу віру та нашу 
надію, що незважаючи ні на що, зрештою, добро завжди перемагає. 

Нехай Діва Марія також супроводжує нас у нашому житті, щоб відновити в 
наших серцях велику надію на те, що Бог ніколи не перестане любити нас, 
що Він поруч з нами, розділяючи й надаючи значення нашим стражданням і 
боротьбі, і що добро переможе, як Ісус переміг гріх і смерть. 


