
Lucas (8,4-15) 
El evangelista San Lucas nos presenta la parábola del sembrador, y también la 

interpretación que da el mismo Jesús a sus apóstoles. 
Hoy, a nosotros nos queda convertir la explicación de Jesús en oración, en súplica 

confiada, haciendo las cuatro peticiones correspondientes a los cuatro terrenos que 
nos dice Jesús. 

Primero, pedir que el diablo no se lleve la palabra de Dios que Jesús siembra en 
nuestros corazones. Que sepamos distinguir las tentaciones del enemigo, que no nos 
asustemos, que no nos dejemos engañar, sino que nos dé la gracia para vencer. ¿Cuáles 
son las tentaciones con que el diablo acostumbra a atacarme? 

Segundo, que en las pruebas de la vida, no dudemos del poder y del amor de Dios. 
Que no sucumbamos al desánimo, sino que crezcamos en confianza. ¿En qué 
momentos siento desánimo, y qué es lo que ocurre? 

Tercero, que los afanes, riquezas y placeres de la vida no sofoquen la palabra en 
nosotros. Que lo más importante en nuestro corazón sean las riquezas del Reino. 
¿Cuáles son las cosas que más valoro de la vida, y no son tan importantes? 

Cuarto, que la gracia de Dios nos convierta en tierra buena que dé frutos de santidad, 
con generosidad y perseverancia. ¿Pido al Señor perseverancia y generosidad en el 
bien, ayuda para superar las dificultades que me pueden alejar de Él? 

Que la compañía de la Virgen María sea el agua fresca que riegue estas semillas que 
Jesús planta en la tierra de nuestras vidas. 

 
Святий євангеліст Лука представляє нам притчу про сіяча, а також тлумачення, 

яке сам Ісус дає своїм апостолам. 
Сьогодні нам залишається перетворити Ісусове пояснення на молитву, на 

довірливе благання, складаючи чотири прохання, що відповідають чотирьом 
сферам, про які говорить нам Ісус. 

По-перше, просимо, щоб диявол не забрав Божого слова, яке Ісус сіє в наших 
серцях. Щоб ми вміли розрізняти спокуси ворога, щоб ми не лякалися, щоб ми не 
були обмануті, але щоб він дав нам благодать перемогти. Які спокуси 
використовує диявол, щоб атакувати мене? 

По-друге, щоб у життєвих випробуваннях ми не сумнівалися в силі та любові 
Бога. Не впадаймо в зневіру, а зростаймо в впевненості. У які моменти я відчуваю 
знеохочення і що відбувається? 

По-третє, щоб турботи, багатство та насолоди життя не задушили в нас слово. 
Нехай найголовнішим у наших серцях будуть багатства Царства. Що я ціную в 
житті найбільше, а що не так важливо? 

По-четверте, щоб благодать Божа перетворила нас на добрий ґрунт, який 
приносить плоди святості, з щедрістю та наполегливістю. Чи прошу Господа про 
витривалість і щедрість у добрі, допомогу в подоланні труднощів, які можуть 
віддалити мене від Нього? 

Нехай товариство Діви Марії буде прісною водою, яка зрошує ці насіння, які Ісус 
сіяє в ґрунт нашого життя. 


