
Marcos 3,13-19 
El Señor elige a los que él quiere para que estén con Él y enviarlos a 

ser apóstoles. Hoy el Evangelio condensa la teología de la vocación 
cristiana. 

En primer lugar, los elige. Nos ama en Cristo, y en Él nos hace hijos 
suyos. Sólo en vistas a la vocación se entienden nuestras cualidades; la 
vocación es la participación que nos ha dado en su plan de redención. Es 
en el descubrimiento del íntimo “por qué” de mi existencia cuando me 
siento plenamente “yo”, cuando vivo mi vocación. 

¿Y para qué nos ha llamado? Para estar con Él. Es don, pero también 
colaborar con su gracia, mediante la oración, los sacramentos, y, 
además, la lucha personal para ser santos. Así, podemos participar en la 
misión apostólica, que es traer a Cristo a los demás. Estar con Cristo para 
traer a los demás a Cristo.  

Pidamos a la Virgen María considerar más atentamente la llamada, y 
ver cómo concretamos en nuestra vida la respuesta a este amor. 

 
Марка 3,13-19 

Господь обирає тих, кого хоче бути з Ним, і посилає їх бути 
апостолами. Сьогодні в Євангелії сконденсовано богослов'я 
християнського покликання. 

По-перше, він їх обирає. Він любить нас у Христі, і в Ньому Він 
робить нас Своїми дітьми. Тільки з огляду на покликання можна 
зрозуміти наші якості; покликання - це участь, яку Він дав нам у 
Своєму плані відкуплення. Саме у відкритті інтимного "чому" мого 
існування я відчуваю себе повністю "собою", коли живу своїм 
покликанням. 

А для чого Він нас покликав? Бути з Ним. Це дар, але також 
співпраця з Його благодаттю через молитву, таїнства, а також 
особисту боротьбу за те, щоб бути святими. Таким чином ми 
можемо брати участь в апостольській місії, яка полягає в тому, щоб 
нести Христа іншим. Бути з Христом, щоб приводити інших до 
Христа.  

Просімо Діву Марію уважніше прислухатися до заклику і 
подивитися, як ми конкретизуємо у своєму житті відповідь на цю 
любов. 


