
Lucas (15,1-10) 
Jesús nos habla hoy de la misericordia de Dios, pero también de la alegría de Dios. 

Dios busca al hombre para salvarlo. Dios se humilla en Jesús para salir en busca del 
hombre. Y en la salvación del hombre está la alegría de Dios. 

Los fariseos y los escribas no sintonizan ni con la misericordia de Dios ni 
comparten la alegría de Dios. Ellos son elegidos de Dios para que ayuden al pecador 
a acercarse a Dios. En lugar de acercar al pecador a Dios, se alejan, lo critican, lo 
señalan, lo condenan, porque ellos se creen los buenos. No buscan el bien de los 
demás. No se conocen a sí mismos, que son pecadores, ni conocen a Dios, ni 
sintonizan con Dios. Viven en su mentira. Eso se llama soberbia. Y la soberbia se 
reconoce por la tristeza de corazón. 

Jesús se acerca a mí, me ama, me busca y me ayuda a salir de mi pecado. Jesús 
está contento en cada esfuerzo que hago para vencer las tentaciones y ser más 
santo. Pero Jesús nos invita a compartir su visión de misericordia para con los 
demás, para que podamos compartir su alegría divina. Jesús nos invita a colaborar 
con Él para ayudar a los que tenemos cerca a ser mejores. Solo podré amar a los 
demás y a llevarlos a Dios, si primero me siento amado y perdonado por Jesús. Eso 
es ser humilde, que es lo contrario de ser soberbio. No caigamos en la trampa de los 
fariseos.  

Daremos una gran alegría a nuestra Madre del Cielo si nos amamos de verdad, si 
nos ayudamos a acercarnos a Jesús los unos a los otros. 

 
Ісус сьогодні говорить нам про Боже милосердя, але також і про Божу 

радість. Бог шукає людину, щоб спасти її. Бог упокорюється в Ісусі, щоб вийти 
на пошуки людини. А в спасінні людини – радість Божа. 

Фарисеї та книжники не налаштовані на Боже милосердя і не поділяють 
Божої радості. Вони обрані Богом, щоб допомогти грішнику наблизитися до 
Бога. Замість того, щоб наблизити грішника до Бога, вони віддаляються, 
критикують його, вказують на нього, засуджують, тому що вважають себе 
добрими. Вони не шукають добра іншим. Вони не знають самі, що вони 
грішники, не знають Бога і не співзвучні з Богом. Вони живуть у своїй брехні. Це 
називається гордістю. І гордість пізнається по печалі серця. 

Ісус наближається до мене, любить мене, шукає мене і допомагає мені вийти 
з мого гріха. Ісус щасливий у всіх моїх зусиллях, щоб подолати спокуси і стати 
більш святим. Але Ісус запрошує нас поділитися Його баченням милосердя для 
інших, щоб ми могли розділити Його божественну радість. Ісус запрошує нас 
співпрацювати з Ним, щоб допомогти нашим близьким стати кращими. Я 
зможу любити інших і вести їх до Бога лише тоді, коли спочатку відчую, що Ісус 
мене любить і прощає. Це означає бути скромним, що є протилежністю 
зарозумілості. Не потрапимо в пастку фарисеїв. 

Ми дамо велику радість нашій Небесній Матері, якщо будемо щиро любити 
одне одного, якщо будемо допомагати одне одному наближатися до Ісуса. 


