
Juan 1,43-51 
Dios se ha hecho hombre para que le conozcamos, para que tengamos 

una relación personal y próxima con Él, para que le amemos y le 
sigamos. Dios se hace próximo al hombre porque el hombre le necesita, 
porque nos ama. En Jesús, descubrimos al Dios que nos ama, que nos 
perdona, que nos da su gracia y su ayuda porque solos no podemos vivir 
la vida en plenitud, ya en esta vida. 

Solo puedes descubrir eso, cuando te acercas a Jesús y experimentas 
a Jesús. Pasar ratos con Él, contarle tus cosas y que Él te cuente las suyas, 
meditar las Escrituras, asistir a la Eucaristía, recibir el sacramento del 
perdón, vivir cada día en amistad con Él. Cuando descubres a Jesús y te 
entusiasmas por Él, es cuando eres capaz de transmitir esa luz a los 
demás. 

Pidamos a la Virgen María que nos ayude a conocer más a Jesús, a 
dejarnos amar y sanar por Él, y a transmitir nuestra experiencia a los 
demás. 

 
 
Бог став людиною, щоб ми могли пізнати Його, щоб ми могли мати 

особисті та близькі стосунки з Ним, щоб ми могли любити Його і йти 
за Ним. Бог став близьким до людини, тому що людина його 
потребує, тому що він нас любить. В Ісусі ми відкриваємо для себе 
Бога, який нас любить, який нас прощає, який дає нам свою 
благодать і свою допомогу, бо ми не можемо жити повним життям 
навіть у цьому житті. 

Ви можете відкрити це тільки тоді, коли ви наблизитесь до Ісуса і 
відчуєте Ісуса. Проводити з Ним час, розповідати Йому про своє, а 
Він - про своє, роздумувати над Святим Письмом, відвідувати 
Євхаристію, приймати таїнство прощення, жити кожен день у дружбі 
з Ним. Саме тоді, коли ви відкриваєте для себе Ісуса і захоплюєтеся 
Ним, ви здатні передавати це світло іншим. 

Просімо Діву Марію допомогти нам краще пізнати Ісуса, 
дозволити Йому себе любити і зцілити, а також передати свій досвід 
іншим. 


