
Lucas (12,13-21) 
El corazón del hombre siempre tiene sed. El hombre siempre quiere más. Quiere 

vivir más años, quiere ir más lejos, quiere tener más cosas, quiere que las cosas vayan 
mejor, siempre se pregunta qué debo hacer. Por eso decimos que Dios ha hecho al 
hombre con deseos de plenitud, de felicidad. Ese movimiento está ahí siempre, y 
tenemos que tenerlo en cuenta. 

Hoy Jesús nos habla de codicia. La codicia es un deseo vehemente de poseer muchas 
cosas. Como el hombre está hecho para la eternidad, el problema es lo que realmente 
deseamos. Según lo que deseemos de verdad, orientamos nuestra vida y nuestra 
existencia. Si deseamos bienes y riquezas de este mundo, vivimos de una manera. Si 
deseamos bienes y riquezas eternos, vivimos de otra. Jesús nos advierte que el 
problema es que un día tendremos que dejar este mundo. 

Jesús nos dice que el problema no está en desear, sino en qué deseos ponemos en 
nuestro corazón. Por eso el Evangelio nos pregunta hoy: ¿qué deseos tengo realmente 
en mi corazón? ¿Comodidades, estar bien, riqueza, ser famoso, poder, evitar todo 
sufrimiento? ¿O bien paz, armonía, buscar la felicidad de los demás, ayudar a los demás 
a ser mejores, perdonar? ¿Lo que deseo, vale la pena? 

Jesús nos invita a ser muy codiciosos, pero de los bienes eternos, para alcanzar la 
felicidad eterna.  

Pidamos a la Virgen María que nos libre de los engaños del Maligno, que nos engaña 
porque nos promete una felicidad que no llena el corazón del hombre. 

 
Серце людини завжди спрагло. Чоловік завжди хоче більшого. Він хоче жити 

довше, він хоче йти далі, він хоче мати більше речей, він хоче, щоб все було краще, 
він завжди дивується, що мені робити. Тому ми кажемо, що Бог створив людину з 
бажанням повноти, щастя. Цей рух є завжди, і ми маємо це враховувати. 

Сьогодні Ісус говорить нам про жадібність. Жадібність — це палке бажання 
володіти багатьма речами. Оскільки людина створена для вічності, проблема 
полягає в тому, чого ми насправді хочемо. Відповідно до того, чого ми дійсно 
хочемо, ми керуємо своїм життям і своїм існуванням. Якщо ми хочемо благ і 
багатств цього світу, ми живемо так. Якщо ми прагнемо вічних благ і багатств, ми 
живемо з іншого. Ісус попереджає нас, що проблема в тому, що одного дня нам 
доведеться покинути цей світ. 

Ісус каже нам, що проблема полягає не в бажаннях, а в тому, які бажання ми 
вкладаємо в своє серце. Тому Євангеліє питає нас сьогодні: які бажання насправді 
маю в моєму серці? Комфорт, благополуччя, багатство, слава, влада, уникнення 
всіх страждань? Або мир, злагода, шукати щастя іншим, допомагати іншим бути 
кращими, прощати? Те, що я хочу, чи варто воно того? 

Ісус запрошує нас бути дуже жадібними, але мати вічні блага, щоб досягти 
вічного щастя. 

Просімо Діву Марію, щоб звільнила нас від підступів Лукавого, який обманює 
нас, бо обіцяє нам щастя, яке не наповнює серця людини. 


