
DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A) 
El pueblo judío había aceptado la ley de Moisés, con los mandamientos 

como norma suprema, pero a algunos les parecería que Jesús viene a 
cambiar las cosas. Jesús se lo deja claro: “No creáis que he venido a 
abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud…” 
Ahí tenemos la clave de lo que Jesús nos quiere decir: la plenitud de la 
ley está en Él, en el amar como Él ama: amor a Dios, que es nuestro Padre 
y al hermano, que son todos. 

La clave de este evangelio es la referencia a la reconciliación con el 
hermano: “Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas 
de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja la ofrenda y vete primero 
a reconciliarte con tu hermano”. A Dios no le agradan ni oraciones ni 
sacrificios de quienes no se perdonan de corazón o tienen algo contra el 
hermano. Quien no perdona de corazón al hermano, tampoco puede 
esperar ser perdonado por Dios. 

El Evangelio de hoy no pretende ser práctico, dar consejos y normas 
para vivir y pensar. El Evangelio de hoy es vital: el don de Dios pide una 
respuesta total. 

Date cuenta de dos cosas que suceden a la vez. Jesús es muy exigente, 
pero también es grande la gracia y la fuerza que te quiere dar para 
conseguirlo. Lo que Jesús te dice es lo que desea tu corazón, lo ves muy 
claro, pero te faltan las fuerzas. Pero no es imposible si te abres a Dios 
de verdad y renuncias a ti mismo. 

Por eso es tan importante para nosotros la Eucaristía. Porque es donde 
Jesús nos dice las cosas claras, donde enciende nuestros corazones, y 
también es donde se nos da Él mismo para la lucha diaria para ser más 
santos. 

Pidamos a la Virgen María hoy estas dos cosas. Primero, aceptar a 
Cristo en mi vida, abandonarme y confiar en Él, que el Espíritu Santo 
penetre en todos los rincones de mi ser, me sane, me transforme, me 
llene de su fuerza y de su amor. Segundo, pidamos también que sepa 
exigirme más para no rebajar mi vida a un cristianismo mediocre y 
cómodo, que no me hará feliz. 
  



НЕДІЛЯ 6-ТЕ ЗА ЗВИЧАЙНИМ ЧАСОМ (Цикл А) 
Єврейський народ прийняв закон Мойсея, де заповіді є найвищим 

правилом, але декому здається, що Ісус приходить, щоб змінити 
ситуацію. Ісус чітко пояснює: "Не думайте, що Я прийшов скасувати 
Закон чи пророків: Я прийшов не скасувати, а доповнити їх...". Тут ми 
маємо ключ до того, що Ісус хоче нам сказати: повнота Закону в 
Ньому, в любові, як Він любить: любові до Бога, який є нашим 
Отцем, і до нашого брата, яким є кожна людина. 

Ключовим у цьому Євангелії є згадка про примирення з братом: 
"Якщо, коли ти збираєшся покласти свою жертву на жертовник, то 
згадаєш, що брат твій має на тебе скаргу, то залиш жертву і піди 
першим примиритися з братом твоїм". Богу не подобаються 
молитви і жертви тих, хто не прощає один одному від щирого серця 
або має щось проти брата. Хто не прощає свого брата від щирого 
серця, той не може розраховувати на прощення і від Бога. 

Сьогоднішнє Євангеліє не претендує на практичність, на те, щоб 
давати поради і правила для життя і мислення. Сьогоднішнє 
Євангеліє є життєво важливим: Божий дар вимагає повної відповіді. 

Зверніть увагу на дві речі, що відбуваються одночасно. Ісус дуже 
вимогливий, але також великою є благодать і сила, яку Він хоче дати 
тобі, щоб досягти цього. Те, що говорить тобі Ісус, - це те, чого прагне 
твоє серце, ти бачиш це дуже чітко, але тобі бракує сил. Але це не є 
неможливим, якщо ви справді відкриваєте себе Богові і відрікаєтесь 
від себе. 

Ось чому Євхаристія так важлива для нас. Тому що саме там Ісус 
прояснює нам речі, там Він запалює наші серця, а також там Він 
віддає нам Себе для щоденної боротьби за те, щоб стати більш 
святими. 

Просімо сьогодні Діву Марію про ці дві речі. По-перше, прийняти 
Христа у своє життя, відмовитися від себе і довіритися Йому, щоб 
Святий Дух проник у кожен куточок мого єства, зцілив мене, 
преобразив, наповнив Своєю силою і Своєю любов'ю. По-друге, 
давайте також попросимо Його знати, як вимагати від мене 
більшого, щоб я не опустив своє життя до посереднього і 
комфортного християнства, яке не зробить мене щасливим. 


