
Lucas (11,15-26) 
Jesús es Dios hecho hombre. Por eso en Jesús actúan las fuerzas de Dios para liberarnos del 

Maligno y de todo mal que el demonio nos provoca. 
En el evangelio de hoy, los judíos ven con sus propios ojos cómo Jesús domina al Maligno, 

cómo Jesús expulsa unos demonios que las autoridades judías no tenían poder para hacerlo. En 
lugar de alegrarse, se entristecen, lo critican y lo quieren poner a prueba. Eso se llama envidia. 

La envidia es un pecado muy grave, porque se entristece del bien que hacen los demás. El 
envidioso es una persona perversa, porque quiere anular a la persona que hace el bien, y lo hace 
con hipocresía, con la crítica y con la mentira, para que los demás tampoco sean capaces de 
alegrarse del bien y consideren que la persona que ha hecho el bien en realidad es mala. 

Eso es lo que hacen los judíos envidiosos con Jesús. El demonio ha puesto el veneno de la 
envidia en su corazón, para que rechacen a Jesús. 

Tenemos que estar atentos para darnos cuenta de que el demonio de la envidia puede estar 
en nuestros corazones. Lo sabremos porque estaremos tristes, criticaremos a los demás, 
hablaremos mal de ellos, seremos violentos con las palabras y las acciones, seremos incluso 
hipócritas, no habrá paz en el corazón ni en las relaciones humanas, y provoca un gran 
sufrimiento en el alma. El envidioso es venenoso, porque pone el demonio en el corazón de los 
demás. Además, el envidioso se cree que es bueno. 

La solución de la envidia es pedir a Jesús que me dé cuenta, que me purifique en la confesión, 
tratar bien a los demás y no hablar nunca mal de nadie. Y si he hablado mal, pedirle perdón a la 
persona con mucha humildad. Si no puedo hablar bien de alguien, es mejor que me calle. 

Pidamos a la Virgen que nos proteja del demonio de la envidia. 
 
Ісус є Богом, який став людиною. Ось чому в Ісусі Божі сили діють, щоб звільнити нас від 

Лукавого і від усього зла, яке нам завдає диявол. 
У сьогоднішньому Євангелії євреї своїми очима бачать, як Ісус домінує над Злим, як Ісус 

виганяє демонів, чого єврейська влада не мала влади. Замість того, щоб радіти, вони 
сумують, критикують його і хочуть піддати його випробуванню. Це називається заздрість. 

Заздрість - це дуже тяжкий гріх, бо вона засмучується добром, яке роблять інші. 
Заздрісник — людина збочена, тому що він хоче звести нанівець людину, яка робить добро, 
і робить це лицемірством, критикою та брехнею, щоб інші також не вміли радіти добру і 
вважали, що людина, яка має зроблене добре насправді погано. 

Це те, що заздрісні євреї роблять з Ісусом. Диявол вклав у їхні серця отруту заздрості, 
щоб вони відкинули Ісуса. 

Ми повинні бути пильними, щоб усвідомити, що демон заздрості може бути в наших 
серцях. Ми будемо знати, тому що ми будемо сумувати, ми будемо критикувати інших, ми 
будемо говорити про них погано, ми будемо насильницькими словами і вчинками, ми 
будемо навіть лицемірами, ми не буде спокою ні в серці, ні в людських стосунках, і це 
викликає великі страждання в душі. Заздрісник отруйний, тому що він вселяє диявола в 
серця інших. Крім того, заздрісник вважає себе хорошим. 

Розв’язання заздрості полягає в тому, щоб попросити Ісуса усвідомити це, щоб очистити 
мене у сповіді, добре ставитися до інших і ніколи ні про кого не говорити погано. І якщо я 
висловився погано, попроси в людини пробачення з великим смиренням. Якщо я не можу 
про когось говорити добре, краще я замовчу. 

Просимо Богородицю захистити нас від демона заздрості. 


