
DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO  (CICLO A) 
Las tres lecturas de este día nos hablan de la santidad de Dios. También se refieren a 

nuestra vocación a la santidad. El amor que Dios nos tiene se manifiesta también en ese 
deseo suyo de que seamos santos como Él. Dios se comunica al hombre dándose a sí 
mismo. En esa donación nos comunica su propia vida, que es su santidad. Pero esta no se 
ofrece de una manera mecánica, sino que pide la correspondencia de nuestra libertad. 

Cuando Dios habla a Moisés (primera lectura), de alguna manera le presenta un 
imposible. Les dice que han de ser santos como Él. Sin embargo esa posibilidad estaba 
lejos del alcance del pueblo de Israel. Pero la ley, como dirá san Pablo, indicaba un camino 
que había que seguir. Dios recordaba su ley con frecuencia para evitar el endurecimiento 
del corazón. Será con el envío del Espíritu Santo cuando la santidad de Dios sea 
comunicada al hombre. Esa comunicación es tan íntima que transforma totalmente al 
hombre. Por eso san Pablo nos recuerda que somos templos del Espíritu Santo. Es decir, 
verdaderas casas de Dios. Y Dios no habita en mí sin transformarme, sino que viene a mi 
interior para estar conmigo. El cristiano es santo porque Dios habita en él y Dios es santo. 
Su presencia me santifica porque me comunica su vida. 

En esta perspectiva se entienden las enseñanzas del evangelio de hoy. Si Jesús nos 
muestra todo el alcance de la ley es porque nos da la posibilidad de cumplirla. Como 
señala santo Tomás de Aquino: la nueva ley es el Espíritu Santo. Ya no se trata sólo de 
mover mi libertad para comportarme de acuerdo con algunos preceptos dados por Dios y 
reconocidos en mi interior como buenos. Ahora lo que debo hacer es dejarme guiar por 
el Espíritu Santo, ser movido por Él. 

La presencia de Dios en mí, dilata mi corazón para que ame como Dios ama. Es esa una 
de las verdades que más sorprenden a quienes no conocen el don de Dios. Se preguntan 
cómo es posible amar a los que me odian y querer a mis enemigos. Pero la realidad es 
esa. Encontramos muchos testimonios. Pienso, por ejemplo en san Tito Brandsma. Era un 
fraile carmelita que el papa Francisco canonizó el pasado 22 de mayo de 2022. Fue uno 
de los fundadores de la Universidad Católica de Nimega, en Holanda, periodista, profesor 
y rector de la universidad. Este fraile carmelita murió asesinado en un campo de 
concentración nazi cuando tenía 61 años. Fue ejecutado con una inyección venenosa. La 
encargada de aplicársela fue una enfermera que después abrazó la fe. Cuando le 
preguntaron qué le había movido a ello respondió simplemente: «¡Tenía compasión de 
mí!». Aquel hombre se comportó como lo habría hecho Jesucristo, fue resplandor de su 
santidad. Y aquel episodio no fue algo accidental sino una muestra más de su vida. Porque 
en otra ocasión, en el mismo campo, un guardia le golpeó haciéndolo sangrar, y san Tito 
dijo: «Pobrecito, me da tanta lástima, que no puedo quererlo mal». 

Es un ejemplo, de los que hay tantos en la historia, de que las enseñanzas y los ejemplos 
de Jesús no son imposibles de cumplir. 

Señor Jesús: ahora, en la Eucaristía, te voy a recibir a ti mismo: tu presencia, tu ser, tu 
fuerza, tu amor… y vas a vivir dentro de mí. Espíritu Santo, transfórmame, hazme santo 
como tú eres santo. Como María, hoy, aquí y ahora, en esta Eucaristía, me ofrezco con 
Cristo al Padre, te entrego mi libertad, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo 
lo que amo. Haz de mí lo quieras, Señor. 



НЕДІЛЯ 8-А ЗВИЧАЙНОГО ЧАСУ (ЦИКЛ А) 
Три сьогоднішні читання говорять нам про Божу святість. Вони також посилаються 

на наше покликання до святості. Божа любов до нас проявляється також у Його 
бажанні, щоб ми були святими, як Він. Бог спілкується з людиною, даруючи себе. У 
цій самопожертві він передає нам своє життя, яке є його святістю. Але це не 
пропонується в механічний спосіб, а вимагає відповідності нашої свободи. 

Коли Бог промовляє до Мойсея (перше читання), Він певним чином ставить його 
перед неможливістю. Він каже їм, що вони повинні бути святими, як Він. Але ця 
можливість була далеко поза межами досяжності ізраїльського народу. Але закон, 
як скаже святий Павло, вказував шлях, яким треба йти. Бог часто нагадував їм про 
Свій Закон, щоб уникнути закам'яніння їхніх сердець. Саме зісланням Святого Духа 
Божа святість передається людині. Це спілкування є настільки інтимним, що повністю 
перетворює людину. Ось чому апостол Павло нагадує нам, що ми є храмами Святого 
Духа. Тобто справжніми Божими домами. І Бог не живе в мені, не преображаючи 
мене, але приходить в мене, щоб бути зі мною. Християнин святий, бо в ньому живе 
Бог, а Бог святий. Його присутність освячує мене, бо Він передає мені своє життя. 

Саме в такій перспективі можна зрозуміти вчення сьогоднішнього Євангелія. Якщо 
Ісус показує нам всю повноту Закону, то це тому, що Він дає нам можливість виконати 
його. Як зазначає святий Тома Аквінський: новий закон - це Святий Дух. Це вже не 
просто питання руху моєї свободи, щоб поводитися відповідно до якихось заповідей, 
даних Богом і визнаних в мені як добрі. Тепер я повинен дозволити, щоб мене 
провадив Святий Дух, щоб Він рухав мною. 

Божа присутність у мені розширює моє серце, щоб любити так, як любить Бог. Це 
одна з найдивовижніших істин для тих, хто не знає Божого дару. Вони дивуються, як 
можна любити тих, хто мене ненавидить, і любити моїх ворогів. Але це реальність. 
Ми знаходимо багато свідчень. Я думаю, наприклад, про святого Тита Брандсма. Він 
був монахом-кармелітом, якого Папа Франциск канонізував 22 травня 2022 року. Він 
був одним із засновників Католицького університету в Неймегені в Нідерландах, 
журналістом, професором і ректором університету. Цей монах-кармеліт загинув у 
нацистському концтаборі, коли йому був 61 рік. Його стратили за допомогою 
отруйної ін'єкції. Отруйну ін'єкцію йому зробила медсестра, яка згодом прийняла 
віру. Коли його запитали, що спонукало його до цього, він просто відповів: "Мені 
було шкода себе! Цей чоловік повівся так, як повівся б Ісус Христос, він був яскравим 
прикладом Його святості. І цей епізод не був випадковістю, а ще одним знаком його 
життя. В іншому випадку, в тому ж таборі, охоронець побив його до крові, і святий 
Тит сказав: "Бідолаха, мені так шкода його, що я не можу його погано любити". 

Це приклад, один з багатьох в історії, що вчення і приклади Ісуса не є 
неможливими для виконання. 

Господи Ісусе: зараз, в Євхаристії, я прийму Тебе самого: Твою присутність, Твоє 
єство, Твою силу, Твою любов... і Ти будеш жити в мені. Святий Духу, переміни мене, 
зроби мене святим, як Ти святий. Як Марія, сьогодні, тут і зараз, у цій Євхаристії, я 
віддаю себе з Христом Отцеві, віддаю Тобі свою свободу, віддаю Тобі все, чим я є, 
все, що я маю, все, що я люблю. Роби зі мною, що хочеш, Господи. 


