
Lucas (10,25-37) 
La gran pregunta que se hace el hombre: “¿Qué tengo que hacer para heredar 

la vida eterna?” La sed de autenticidad, de felicidad, de eternidad, de vivir para 
siempre, es el deseo más profundo del corazón del hombre: que mi vida ahora 
tenga sentido, y consiga vivir para siempre. 

Y Jesús le responde claramente: “Amar a Dios con todo el corazón, y al prójimo 
como a uno mismo”. Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, que es la 
historia de cómo Jesús nos ama. 

El samaritano es un extranjero, como Jesús no es de este mundo. El samaritano 
se acerca al pobre hombre, como Jesús se acerca al hombre medio muerto por 
culpa del pecado. Jesús le limpia las heridas con el aceite del consuelo y el vino 
de la esperanza. Lo lleva en su propia cabalgadura, porque Jesús lleva la cruz de 
los pecados del mundo. Lleva al hombre al hostal para que lo cuide, como lleva 
Jesús a los pecadores a la Iglesia para que les ayudemos a curarse. Jesús paga al 
hostalero como Jesús da gracias a la Iglesia para cuidar de los pecadores. 

Y dice Jesús al que le pregunta: “Haz tú lo mismo”. Jesús nos pide que tengamos 
con los demás la misma misericordia que tiene con nosotros. Ese es el camino de 
la vida eterna, que podemos empezar a vivir ya en esta vida. 

Virgen Santísima, acompáñanos en el camino de vivir y de amar como Jesús nos 
ama. 

 
Велике запитання, яке ставить собі людина: «Що мені робити, щоб 

успадкувати вічне життя?» Жага автентичності, щастя, вічності, жити вічно — 
це найглибше бажання людського серця: щоб моє життя тепер мало сенс і 
щоб я міг жити вічно. 

А Ісус йому чітко відповідає: «Люби Бога всім серцем своїм і ближнього 
свого, як самого себе». І Ісус розповідає йому притчу про доброго 
самарянина, яка є історією про те, як Ісус любить нас. 

Самарянин є чужинцем, як Ісус не від світу цього. Самарянин підходить до 
бідної людини, як Ісус підходить до людини, напівмертвої через гріх. Ісус 
очищає її рани олією розради та вином надії. Він несе його на власному коні, 
тому що Ісус несе хрест гріхів світу. Відвезіть чоловіка до гуртожитку, щоб 
подбати про нього, як Ісус бере грішників до Церкви, щоб ми могли 
допомогти їм зцілитися. Ісус платить гостю, як Ісус дякує Церкві за турботу 
про грішників. 

І каже Ісус тому, хто Його просить: «Зроби так само». Ісус просить нас мати 
таке ж милосердя до інших, як Він до нас. Це шлях вічного життя, яким ми 
можемо почати жити вже в цьому житті. 

Пресвята Діво, супроводжуй нас на шляху життя і любові, як Ісус любить 
нас. 


