
Lucas (17,7-10) 
Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo quiere prevenir a sus 

apóstoles que estuvieran lejos del veneno de la vanagloria.  
Los que tenemos fe, sabemos que es Dios quien nos ha escogido para 

servirle, es Dios quien nos ilumina para saber lo que debemos hacer, es 
Dios quien nos da la gracia para ser fieles.  

Los que no tienen fe, eso no lo saben, y se piensan que ha sido mérito 
de ellos, de ellos solos. Por tanto, Jesús nos advierte de que practicar las 
buenas acciones para aspirar a la gloria humana, no vale nada. Si 
después de hacer el bien, el orgullo hincha el corazón, tiene lugar el 
empobrecimiento de la persona, y no tan solo no se gana nada, sino que 
se pierde el don de la vida eterna. 

Pidamos a la Virgen María esta virtud: estar contentos porque el 
verdadero premio es ser elegidos por Dios, y nuestra alegría, la gloria 
más grande, es recibir la gracia de servirle bien, con fidelidad y 
generosidad. 

 
 
 
 
Цими словами Господь наш Ісус Христос хоче вберегти своїх 

апостолів від отрути марнославства. 
Ті з нас, хто має віру, знають, що це Бог вибрав нас служити Йому, 

це Бог просвітлює нас, щоб знати, що ми повинні робити, це Бог дає 
нам благодать бути вірними. 

Ті, хто не має віри, не знають цього і думають, що це їхня заслуга, 
тільки їхня. Тому Ісус застерігає нас, що робити добрі вчинки, щоб 
прагнути до людської слави, нічого не варто. Якщо після того, як ми 
зробили добро, гордість розповсюджується в серці, відбувається 
зубожіння людини, і не тільки нічого не здобувається, але й 
втрачається дар вічного життя. 

Просімо у Діви Марії цієї чесноти: бути щасливими, тому що 
справжню нагороду вибирає Бог, а наша радість, найбільша слава, 
це отримати благодать служити Йому добре, з вірністю та щедрістю. 


