
Lucas (13,18-21) 
Jesús nos habla del Reino de Dios con dos parábolas. Podríamos decir que el 

Reino de Dios se refiere a tres realidades. La primera, el mundo, que es donde 
Dios quiere reinar. La segunda realidad, la Iglesia, que es la semilla del Reino de 
Dios en medio del mundo. La tercera realidad es el corazón de cada uno de 
nosotros, donde Dios quiere reinar. 

Jesús, en estas tres parábolas no llama a tres virtudes: a la fortaleza, a la 
paciencia, y a la esperanza.  

A la fortaleza, porque hay que trabajar para sembrar la semilla en la tierra, y 
para poner la levadura en medio de la masa. A la paciencia, porque Dios tiene sus 
tiempos, que no son los nuestros. A la esperanza, porque es Dios quien hará 
crecer la semilla sembrada en la tierra y quien hará crecer la levadura en la harina. 

La Eucaristía que celebramos, es ya la presencia del Reino de Dios en el mundo, 
a través de la Iglesia. Por la comunión, Jesús mismo se siembra en tu corazón, 
porque desde tu vida llena de la energía y de la presencia de Dios, escondido 
como levadura de Dios en medio de las realidades humanas, todo a tu alrededor 
fermente en gloria de Dios. 

Que la Virgen María nos dé confianza en la fuerza de la gracia de Dios en 
nuestras vidas, que sana, que cura, que salva. 

 
Ісус розповідає нам про Царство Боже двома притчами. Можна сказати, 

що Царство Боже відноситься до трьох реальностей. Перше, це світ, де Бог 
хоче царювати. Друга реальність – Церква, яка є насінням Царства Божого 
посеред світу. Третя реальність – це серце кожного з нас, де Бог хоче 
царювати. 

Ісус у цих трьох притчах не закликає до трьох чеснот: сили, терпіння та 
надії. 

До сили, бо треба працювати, щоб зерно в землю посіяти, і дріжджі в 
середину тіста покласти. До терпіння, бо у Бога є свої часи, які не наші. 
Сподіватись, тому що це Бог, який зробить так, щоб насіння, посіяне в землю, 
виросло, і Він змусить дріжджі рости в борошні. 

Євхаристія, яку ми звершуємо, це вже присутність Царства Божого у світі 
через Церкву. Через сопричастя сам Ісус сіється у вашому серці, тому що з 
вашого життя, наповненого енергією і присутністю Бога, прихованого, як 
закваска Божа серед людських реалій, усе навколо вас заквашується у славі 
Божій. 

Нехай Діва Марія дарує нам впевненість у силі Божої благодаті в нашому 
житті, яка зцілює, лікує, спасає. 

 


