
Lucas (12,49-53) 
Admiramos mucho a las personas que tienen grandes proyectos, que tienen grandes 

ideales. Tienen la fuerza de entusiasmar a los demás, que son positivas, que ven las 
dificultades, pero en lugar de desanimarse, buscan cómo superarlas. Estas personas 
hacen avanzar la sociedad, mejoran a las personas que tienen alrededor. 

Jesús tiene también grandes ideales. En el evangelio nos dice que desea que todo el 
mundo arda con su amor, y tiene prisa. Incluso Jesús dice que tiene muchas ganas de 
morir en la Cruz, porque va a traer al mundo beneficios infinitos de paz, de amor, de 
salvación. La vida de los santos tiene esa fuerza de atracción porque sintonizan con los 
deseos de Cristo, arde en su corazón los mismos deseos de Cristo, y buscan en su vida 
cómo pueden llevarlo a cabo, y Jesús les da toda la fuerza del Espíritu Santo para que 
colaboren con Él, y le ayuden a salvar el mundo. 

Jesús, cuando te mira, no quiere que seas solamente una buena persona, sino que 
desea que seas santo. Jesús te dice que está contigo, que no te asustes ante las 
dificultades y tentaciones, porque Él es el vencedor, Él es el Dios fuerte. Busca la 
perfección personal en tu persona, en tu trabajo, en tu familia, en tus momentos de 
descanso y de ocio. No te contentes en ser como eres, aspira a las metas altas de la 
santidad. 

Pidamos a la Virgen que tengamos grandes ideales de santidad, que la gracia de Dios 
no nos va a faltar nunca, y que sepamos entusiasmar a los demás en el proyecto de 
Salvación de Cristo. 

 
Ми дуже захоплюємося людьми, які мають великі проекти, які мають великі 

ідеали. Вони мають силу надихати інших, бути позитивними, бачити труднощі, але 
замість того, щоб падати духом, вони шукають способи їх подолати. Ці люди 
розвивають суспільство, покращують людей навколо. 

Ісус також має великі ідеали. В Євангелії він говорить нам, що хоче, щоб увесь 
світ горів його любов’ю, і він поспішає. Навіть Ісус каже, що дуже хоче померти на 
хресті, тому що він збирається принести світові нескінченні блага миру, любові та 
спасіння. Життя святих має таку силу привабливості, тому що вони співзвучні 
бажанням Христа, ті самі бажання Христа горять у їхніх серцях, і вони шукають у 
своєму житті, як це здійснити, і Ісус дає їм усе силу Святого Духа, щоб 
співпрацювати з ним і допомагати йому врятувати світ. 

Ісус, дивлячись на тебе, Він не хоче, щоб ти був просто хорошою людиною, але 
Він хоче, щоб ти був святим. Ісус каже тобі, що Він з тобою, щоб не лякався 
труднощів і спокус, бо Він переможець, Він могутній Бог. Шукайте особисту 
досконалість у собі, у своїй роботі, у своїй родині, у хвилинах відпочинку та 
дозвілля. Не задовольняйтеся тим, що ви є, прагніть до високих цілей святості. 

Просімо Пресвятої Богородиці, щоб ми мали великі ідеали святості, щоб Божа 
благодать ніколи не підводила нас і щоб ми знали, як надихати інших у 
Христовому проекті Спасіння. 


