
Lucas (14,12-14) 
 El corazón del hombre necesita recibir amor y dar amor. Cuando damos amor y no 

recibimos amor, experimentamos una tristeza y un dolor en el alma, que se llama 
desagradecimiento. El desagradecimiento provoca en nuestras vidas que nos protejamos 
de ese dolor, y el demonio nos hace personas malas: rechazamosl a los que nos tratan 
mal, criticamos, tenemos envidia, somos vengativos, nuestras relaciones son selectivas, 
incluso llegamos a odiar. 

La Escritura nos dice que Dios nos ama infinitamente, y que nunca vamos a poder 
corresponder a Dios con el amor con que Dios nos ama.  

Si yo amo a los demás con mi amor, tarde o temprano recibiré desagradecimiento, 
porque las personas fallamos. 

Pero si amo a los demás con el amor con que Dios les ama, no me importará el 
desagradecimiento y el rechazo de los hombres, porque será Dios quien me premiará y 
me llenará de su amor infinito. Y seré una persona de corazón verdaderamente libre, y no 
tendrá lugar en mi alma la tristeza y la venganza. 

Jesús ama a los pecadores, Jesús ama a los que le insultan, los que le azotan, a los que 
le coronan de espinas, a los que desean su muerte en la Cruz. Jesús muere en la cruz 
precisamente por todos los que no le aman. Jesús nos muestra otra manera de amar, que 
no se desanima nunca ante el desagradecimiento de los hombres, y que nunca está triste. 

Pidamos a la Virgen María que no dejemos nunca de amar, y que la fuente de nuestro 
amor sea el amor con que Dios nos ama. Nuestra libertad está en el Corazón de Jesús. 

 
Серце людини має отримувати любов і дарувати любов. Коли ми даруємо любов і 

не отримуємо любові, ми відчуваємо смуток і біль в душі, що називається 
невдячністю. Невдячність змушує нас захищатися від цього болю в нашому житті, а 
диявол робить нас поганими людьми: ми відкидаємо тих, хто до нас погано 
ставиться, критикуємо, заздримо, мстиві, наші стосунки вибіркові, навіть 
ненавидимо. 

Святе Письмо говорить нам, що Бог любить нас безмежно, і що ми ніколи не 
зможемо відповісти Богові тією любов’ю, якою Бог любить нас. 

Якщо я люблю інших своєю любов'ю, рано чи пізно отримаю ганьбу, тому що люди 
зазнають невдачі. 

Але якщо я люблю інших такою любов’ю, якою любить їх Бог, я не буду проти 
невдячності та відкидання людей, тому що саме Бог винагородить мене і наповнить 
своєю безмежною любов’ю. І я буду людиною з воістину вільним серцем, і в моїй 
душі не буде місця для смутку і помсти. 

Ісус любить грішників, Ісус любить тих, хто ображає Його, тих, хто Його бичує, тих, 
хто вінчає Його терновим вінцем, тих, хто хоче Його смерті на Хресті. Ісус помирає на 
хресті саме за всіх тих, хто Його не любить. Ісус показує нам інший спосіб любити, 
який ніколи не знеохочується браком вдячності людей і який ніколи не є сумним. 

Просімо Діву Марію, щоб ми ніколи не переставали любити, і щоб джерелом 
нашої любові була любов, якою нас любить Бог. Наша свобода в Серці Ісуса. 


