
Marcos 8,27-33 
Jesús ya lleva un tiempo con sus discípulos. Van escuchándole y viendo 

cómo actúa. Va viendo la reacción de la gente, y está interesado en lo que 
ellos observan. De ahí la pregunta: ¿Quién decís vosotros que soy yo? 

Podríamos preguntarnos si esta pregunta es también para nosotros. Para 
Pedro la respuesta le pareció fácil, pero fue recriminado por Jesús. Su 
afirmación de ser el Mesías era respuesta intelectual, pero no vital. ¿No nos 
pasará lo mismo a nosotros? 

Cuando nos preguntan sobre Jesús, con facilidad respondemos con 
grandes y elocuentes títulos y palabras, pero ¿tienen repercusión en nuestra 
vida? ¿Determina mi relación con Dios y con los demás? Para nosotros, Jesús 
no es algo intelectual, sino vital. Sabemos que al final de nuestra vida, no nos 
preguntarán si sabemos mucho o poco sobre Jesús, sino si ha repercutido en 
nuestra vida o no. Nuestra respuesta será si está dando o no sentido a 
nuestra vida, si nos dejamos transformar por Él. Si influye o no en nuestra 
actuación diaria. Si nos hace más felices, si nos hace más libres. 

Pidamos a la Virgen María que nos ayude a conocer de verdad quién es 
Jesús, y a experimentar en nuestra vida la fuerza de su amor. 

 
Марка 8,27-33 

Ісус вже деякий час перебуває зі своїми учнями. Вони слухають Його і 
бачать, як Він діє. Він бачить реакцію людей і цікавиться тим, що вони 
спостерігають. Звідси питання: "За кого ви Мене прийняли?". 

Ми можемо запитати себе, чи це питання стосується і нас. Для Петра 
відповідь здавалася легкою, але Ісус докоряв йому. Його твердження 
про те, що він Месія, було інтелектуальною відповіддю, але не 
життєвою. Чи не так само і з нами? 

Коли нас запитують про Ісуса, ми легко відповідаємо величними і 
красномовними титулами і словами, але чи мають вони вплив на наше 
життя? Чи визначають мої стосунки з Богом і з іншими людьми? Для нас 
Ісус не інтелектуальний, а життєво важливий. Ми знаємо, що в кінці 
нашого життя нас запитають не про те, багато чи мало ми знаємо про 
Ісуса, а про те, чи вплинув Він на наше життя. Нашою відповіддю буде 
те, чи надає Він сенс нашому життю, чи дозволяємо ми Йому 
преображати нас, чи ні. Впливає він на наші щоденні дії чи ні. Чи робить 
нас щасливішими, чи робить нас вільнішими. 

Просімо Діву Марію, щоб вона допомогла нам по-справжньому 
пізнати, ким є Ісус, і відчути у своєму житті силу Його любові. 


