
Lucas (12,39-48) 
Dios tiene un plan de salvación para todos los hombres. Para llevar a cabo su plan, 

Dios quiere necesitar de nuestra libertad, tal como dice San Agustín: “Dios, que te ha 
creado sin ti, no quiere salvarte sin ti”. Dios es quien nos salva, pero quiere que seamos 
protagonistas de nuestra salvación. Como el papá que ayuda a su hijo a hacer los 
deberes. El hijo aprenderá si hace él los deberes, aunque su papá le ayude. Y el hijo 
experimentará la satisfacción de los deberes bien hechos. Si es el papá quien hace los 
deberes, los deberes estarán hechos, pero el niño no aprende y se volverá un vago, no 
mejorará como persona. El papá demuestra su amor ayudando a su hijo, invitando al 
hijo a esforzarse y acompañándole en su esfuerzo. El hijo sabe que ha sido gracias a la 
ayuda del papá, pero presentará los deberes como algo suyo, fruto de su esfuerzo, y 
estará contento y agradecido por la ayuda de su papá. 

Algo parecido nos dice hoy Jesús. Dios nos acompaña en el camino de la vida, nos da 
unos dones, y espera de nosotros fidelidad, constancia y esfuerzo. Nuestra manera de 
ser agradecidos con Dios, es que demos buen fruto, como expresión de respuesta a su 
amor.  

Que la Virgen María nos acompañe en el camino de la vida, ser fieles y agradecidos 
como ella. 

 
 
У Бога є план спасіння для всіх людей. Щоб здійснити свій план, Бог хоче 

потребувати нашої свободи, як каже святий Августин: «Бог, який створив вас без 
вас, не хоче вас спасти без вас». Бог є тим, хто нас рятує, але Він хоче, щоб ми були 
головними героями нашого спасіння. Як батько, який допомагає синові робити 
уроки. Син навчиться, якщо зробить уроки, навіть якщо батько йому допоможе. І 
син буде відчувати задоволення від добре виконаної домашньої роботи. Якщо 
тато робить домашнє завдання, домашнє завдання буде виконано, але дитина не 
вчиться і стане лінивою, не вдосконалиться як особистість. Батько виявляє свою 
любов, допомагаючи синові, запрошуючи сина докладати зусиль і 
супроводжуючи його в його зусиллях. Син знає, що це сталося завдяки допомозі 
батька, але він сприйматиме домашнє завдання як щось своє, плід своїх зусиль, і 
буде щасливий і вдячний за допомогу батька. 

Ісус говорить нам щось подібне сьогодні. Бог супроводжує нас на життєвому 
шляху, дає нам якісь дари, очікує від нас вірності, наполегливості та старання. Наш 
спосіб бути вдячними Богові полягає в тому, що ми приносимо добрі плоди, як 
вияв відповіді на Його любов. 

Нехай Діва Марія супроводжує нас на життєвому шляху, будьмо вірними і 
вдячними, як Вона. 


