
Lucas (11,5-13) 
Hoy, el Evangelio es una catequesis de Jesús sobre la oración. El Padre siempre 

la escucha: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá». Vamos 
a ver las tres condiciones que nos enseña Jesús para una buena oración. 

La primera es la constancia, la perseverancia. Rezar sin desanimarnos nunca, 
aunque nos parezca que nuestra oración no es escuchada enseguida. Confiar en 
que terminará por darnos lo que pedimos, porque es nuestro Padre. 

La segunda actitud que Jesús nos enseña es la confianza. La paternidad de Dios 
supera inmensamente a la humana, que es limitada e imperfecta: «Si, pues, 
vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más el 
Padre del cielo...!». 

Tercera: pedir sobre todo el Espíritu Santo y no sólo cosas materiales. Jesús nos 
anima a pedirlo, asegurándonos que lo recibiremos: «...¡cuánto más el Padre del 
cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan!». Esta petición siempre es 
escuchada. Es tanto como pedir la gracia de la oración, ya que el Espíritu Santo es 
su fuente y origen. 

Pidamos hoy a la Virgen Santísima las tres condiciones de la oración: la 
constancia, la confianza y pedir el Espíritu Santo. 

 
 
Сьогодні Євангеліє це катехеза Ісуса про молитву. Отець завжди 

вислуховує її: «Просіть і буде вам дано; шукайте і знайдете; стукайте, і 
відчинять вам». Ми збираємося побачити три умови, яких Ісус навчає нас для 
доброї молитви. 

Перше – постійність, наполегливість. Моліться, не впадаючи духом, навіть 
якщо нам здається, що наша молитва не відразу почута. Вірте, що Він 
зрештою дасть нам те, про що ми просимо, тому що Він наш Батько. 

Друге ставлення, якого нас навчає Ісус, це довіра. Боже батьківство 
незмірно перевищує людське батьківство, яке є обмеженим і недосконалим: 
«Коли ж ви, будучи злими, вмієте своїм дітям добро давати, то тим більше 
Отець Небесний...!». 

По-третє: просіть передусім Святого Духа, а не тільки матеріальні речі. Ісус 
заохочує нас просити про це, запевняючи, що ми це отримаємо: «...наскільки 
ж більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, хто просить у Нього!». Це 
прохання завжди почуте. Це так само, як просити благодаті молитви, 
оскільки Святий Дух є її джерелом і джерелом. 

Просімо сьогодні у Пресвятої Богородиці три умови молитви: постійність, 
довіру та прохання Святого Духа. 


