
DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO  (CICLO A) 
Nos dice el evangelio: «Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 

"Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos"». Jesús anuncia el Evangelio 
del Reino y manifiesta su cercanía curando enfermedades y expulsando 
demonios. De hecho, discutiendo con los fariseos, les dirá que si obra milagros es 
porque el reino de Dios ya está presente. El Reino de los cielos se opone al reino 
del dominio del mal. 

El Reino de los cielos es donde habita Dios, donde Él está presente. Dice  Jesús 
que el Reino está cerca, porque Jesús está cerca. Lo que hace falta es entrar en 
su Reino. Tú entras en su Reino cuando aceptas a Jesús como el Rey de tu vida, 
cuando Jesús es lo más importante en tu corazón. 

Dice la Escritura: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; 
habitaban tierras de sombras, y una luz les brilló». Jesús es esa luz que viene a 
iluminar. El pueblo que camina en tinieblas somos tú y yo, y las tinieblas están en 
nuestro corazón, porque ahí es donde están nuestros pecados, nuestros miedos, 
decepciones, soberbias, juicios, críticas, envidias, etc.  

Por eso Jesús empieza diciendo: “Convertíos”. Podemos pensar que convertirse 
es cambiar de vida, hacer las cosas de diferente manera, dejar de pecar. Claro 
que esto es importante, pero esto no es lo primero. Si no sigo los pasos 
acertadamente, me  podré convertir en apariencia, pero no verdad. Convertirse 
es un trabajo que se debe hacer desde el corazón, desde las entrañas más 
profundas de uno mismo. 

Lo primero es aceptar a Jesús en mi corazón. Confianza total en Él, que me ama 
infinitamente, y que viene a mí con el fuego de su amor. Abandonarme a Él. 

Lo segundo es dejar que me ilumine. Eso quiere decir dejar que Jesús me haga 
ver claramente cuáles son las tinieblas concretas que tengo en mi corazón, las 
heridas de mi alma, lo que realmente pienso, lo que realmente siento, sin 
mentirme a mí mismo ni disimular. Sin miedo ni falsas vergüenzas. Mis miserias 
son las que son: sensualidades, soberbias, envidias, odios, rencores... Reconocer 
mi verdadera realidad interior. A Dios no le puedo engañar. 

Lo tercero, dejar que me sane. A veces me hago una idea de mí mismo de lo 
que quisiera ser, para poder merecer mejor el amor de Dios. Eso es soberbia, 
porque el amor de Dios no se puede merecer. Dios no puede amar ideas ni 
deseos. Dios ama realidades. Hasta que no acepte que Dios me quiere en mi 
realidad tal como soy, no me podrá sanar, no me dejaré sanar. Y como dice muy 
bien la canción, “todos mis pecados arden en el fuego de tu Amor”. 

Y luego, en último lugar, vendrá solito y casi sin esfuerzo el cambio de vida, 
porque habrá entrado la fuerza de la gracia de Dios en mi corazón. 

Ahora comulgaremos a Jesús. Con humildad y confianza en la gracia de Dios, 
pidamos por la intercesión de María, la conversión del corazón. 



ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ЗА ЗВИЧАЙНИМ ЧАСОМ (ЦИКЛ А) 
Євангеліє говорить нам: "Тоді Ісус почав проповідувати, кажучи: "Покайтеся, 

бо наблизилося Царство Небесне". Ісус проголошує Євангеліє Царства і показує 
свою близькість, зцілюючи хвороби та виганяючи демонів. Насправді, 
сперечаючись з фарисеями, він скаже їм, що якщо він творить чудеса, то це 
тому, що Царство Боже вже присутнє. Царство Небесне протистоїть царству 
панування зла. 

Царство Небесне - це там, де живе Бог, де Він присутній. Ісус каже, що 
Царство Боже близьке, бо Ісус близький. Потрібно лише увійти в Його Царство. 
Ти входиш у Його Царство, коли приймаєш Ісуса як Царя свого життя, коли Ісус 
стає найважливішою річчю у твоєму серці. 

У Писанні сказано: "Народ, що ходив у темряві, побачив велике світло; він 
жив у країні тіней, і засяяло над ним світло". Ісус - це світло, яке приходить, щоб 
просвітити. Люди, які ходять у темряві - це ми з вами, а темрява в наших серцях, 
бо саме там знаходяться наші гріхи, страхи, розчарування, гордість, осуд, 
критика, заздрість тощо.  

Ось чому Ісус починає зі слів: "Покайтеся". Ми можемо думати, що 
навернутися - це змінити своє життя, робити щось по-іншому, перестати 
грішити. Звичайно, це важливо, але це не найголовніше. Якщо я не буду 
правильно виконувати кроки, я можу навернутися за зовнішнім виглядом, але 
не по суті. Навернення - це робота, яка повинна йти від серця, з найглибших 
глибин людини. 

Перше, що потрібно зробити - це прийняти Ісуса в своє серце. Повна довіра 
до Того, хто безмежно любить мене і приходить до мене з вогнем Своєї любові. 
Віддати себе Йому. 

Друге - дозволити Йому просвітити мене. Це означає дозволити Ісусу ясно 
побачити, які конкретні темряви є в моєму серці, які рани душі, що я насправді 
думаю, що я насправді відчуваю, не обманюючи себе і не прикидаючись. Без 
страху чи фальшивого сорому. Мої страждання є такими, якими вони є: 
чуттєвість, зарозумілість, заздрість, ненависть, образа... Визнати свою 
справжню внутрішню реальність. Я не можу обдурити Бога. 

По-третє, нехай зцілить мене. Іноді я маю уявлення про себе, яким би я хотів 
бути, щоб бути більш гідним Божої любові. Це гордість, бо Божу любов не 
можна заслужити. Бог не може любити ідеї чи бажання. Бог любить реальність. 
Поки я не прийму, що Бог любить мене в моїй реальності таким, яким я є, Він 
не може мене зцілити, я не дозволю себе зцілити. І, як співається в пісні, "всі 
мої гріхи горять у вогні Твоєї Любові". 

І тоді, нарешті, зміна життя прийде сама собою і майже без зусиль, тому що 
сила Божої благодаті увійде в моє серце. 

Тепер ми приймемо Ісуса в причасті. Зі смиренням і довірою до Божої 
благодаті просімо про навернення серця за заступництвом Марії. 


