
Lucas (17, 20-25) 
Jesús ha prometido volver al final de la historia. Muchos se han 

preguntado cuando será esto, y como sucederá. 
Jesús dice que eso es imprevisible. Lo único que sabemos es que 

vendrá súbitamente, un acontecimiento repentino y, a la vez, lleno de 
luz y de gloria. En cuanto a las circunstancias, la segunda llegada de Jesús 
permanece en el misterio. Pero Jesús nos da una pista auténtica y 
segura: desde ahora, «el Reino de Dios ya está entre vosotros», o bien: 
«dentro de vosotros». 

Es en nuestro interior donde empieza el Cielo, donde hemos de 
encontrar a Jesús. Si queremos entrar en el Reino el día final, hemos de 
hacer entrar ahora el Reino dentro de nosotros. Si queremos que Jesús 
en aquel momento definitivo sea nuestro juez misericordioso, hagamos 
que Él ahora sea nuestro amigo y huésped interior. 

La Virgen María vivía cada día y cada momento de su vida en clave de 
eternidad, amando y haciendo la voluntad de Dios. Pidámosle que nos 
ayude a vivir así cada uno de nuestros días. 

 
 
Ісус пообіцяв повернутися наприкінці історії. Багато хто задавався 

питанням, коли це станеться і як це станеться. 
Ісус каже, що це непередбачувано. Єдине, що ми знаємо, це те, що 

воно прийде раптово, раптова подія і, водночас, сповнене світла та 
слави. Що стосується обставин, то другий прихід Ісуса залишається 
загадкою. Але Ісус дає нам автентичну і надійну підказку: віднині 
«Царство Боже вже є між вами», а точніше: «всередині вас». 

Саме всередині нас починається небо, де ми повинні знайти Ісуса. 
Якщо ми хочемо увійти в Царство в останній день, ми повинні ввести 
Царство в себе зараз. Якщо ми хочемо, щоб Ісус був нашим 
милосердним суддею в той остаточний момент, давайте тепер 
зробимо Його нашим другом і внутрішнім гостем. 

Богородиця жила кожен день і кожну мить свого життя в ключі 
вічності, люблячи і виконуючи волю Божу. Просімо його, щоб 
допоміг нам жити так кожен наш день. 


