
Lucas (17,1-6) 
Jesús nos habla hoy de tres cuestiones importantes. La primera, el escándalo. La 

segunda, del perdón. La tercera, de la fe. 
El primer tema: el escándalo. Etimológicamente, la palabra significa hacer caer, 

hacer resbalar. Una cosa es que peque yo, y la otra hacer pecar a los demás. Sobre 
el pecado de escándalo, el Señor tiene palabras muy duras: “más le vale que le 
pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar”. Escandalizar a los 
niños, a los pequeños, a los de buena voluntad, al Señor le horroriza. Y puedo 
escandalizar con mi comportamiento, con mis palabras, con mis actos. 

El segundo tema: el perdón. Perdonar siempre. La fuerza no la encontraremos en 
nuestro corazón, sino en el Corazón de Cristo, que nos perdona siempre que nos 
acercamos a Él arrepentidos. Fíjate bien que Jesús relaciona el perdón con el 
arrepentimiento. Sin arrepentimiento, no puede entrar el perdón en mi corazón. 

El tercer tema: la fe. Los apóstoles se dan cuenta de que para poder vivir lo que 
nos propone Jesús, hace falta fe, hace falta que aceptemos la gracia de Dios. A los 
hombres nos es imposible vivir como cristianos, pero debemos confiar en las fuerzas 
que nos da Dios, y eso es tener fe. Pero la fe hay que pedirla con humildad. 

Vamos a pedir a la Virgen que interceda por nosotros para que el Señor nos 
conceda el don de la fe, para perdonar siempre y no solamente no escandalizar a 
nadie, sino ayudar a los demás a ser más santos. 

 
Сьогодні Ісус говорить нам про три важливі питання. По-перше, скандал. 

Друге, прощення. По-третє, віри. 
Тема перша: скандал. Етимологічно це слово означає змусити падати, 

ковзати. Одне те, що я грішу, а інше – змушувати інших грішити. Про гріх зневаги 
Господь має дуже суворі слова: «Краще жорна на шию йому покласти, і в море 
вкинути». Скандалізувати дітей, маленьких, тих, хто має добрі волі, жахає 
Господа. І я можу шокувати своєю поведінкою, своїми словами, своїми діями. 

Друга тема: прощення. завжди треба прощати. Ми знайдемо силу не в наших 
серцях, але в Серці Христа, Який прощає нам щоразу, коли ми приходимо до 
Нього з покаянням. Зауважте, що Ісус пов’язує прощення з покаянням. Без 
покаяння прощення не може увійти в моє серце. 

Третя тема: віра. Апостоли усвідомлюють, що для того, щоб жити тим, що Ісус 
пропонує нам, нам потрібна віра, ми повинні прийняти благодать Божу. Для 
людей неможливо жити як християни, але ми повинні довіряти силі, яку дає 
нам Бог, і це мати віру. Але про віру треба просити зі смиренням. 

Будемо просити Пресвяту Богородицю заступитися за нас, щоб Господь 
дарував нам дар віри, завжди прощати і не тільки нікого не ганьбити, але й 
допомагати іншим бути святішими. 


