
Lucas 11, 29-32 
Jonás estuvo tres días y tres noches en la panza de la ballena. Es una profecía 

de los tres días que estuvo Jesús en las entrañas de la tierra, y resucitó. El gran 
signo que Jesús nos quiere dar es su Misterio Pascual, fuente del Amor de Dios 
y de la fuerza vivificante y transformadora del hombre. La reina del Sur vino no 
a aprender cosas de Salomón, sino que vino para apreciar la sabiduría, que no 
es saber cosas, sino obtener el secreto de la felicidad y de la vida. 

A veces pedimos a Dios signos de su amor, que nos dé soluciones a nuestros 
problemas, identificamos la fe en Dios con la consecución de bienestar. 
Tenemos la tendencia a conformarnos siempre con menos, cuando Dios nos 
quiere dar mucho más. Queremos de Dios los signos que le pedimos, y no 
captamos los que Él ya nos da. El Señor no ha venido para ahorrarnos el dolor, 
la contrariedad y la muerte, sino a darles un sentido que nos permita crecer, 
ser más auténticos. Y después de esta vida, la vida eterna. Si no vivimos con 
Cristo nuestra vida de ahora, no sabremos vivir la eterna que nos quiere dar. 

Pidamos a la Virgen María vivir siempre absolutamente todo con Cristo y 
para Cristo. 

 
Луки 11, 29-32 

Три дні і три ночі пробув Йона в череві кита. Це пророцтво про три дні, 
коли Ісус перебував у надрах землі і воскрес із мертвих. Великим знаком, 
який Ісус хоче нам дати, є Його Пасхальна Тайна, джерело Божої Любові та 
життєдайної і преображаючої сили людини. Цариця півдня прийшла не 
для того, щоб навчитися чогось від Соломона, але щоб оцінити мудрість, 
яка полягає не в тому, щоб щось знати, а в тому, щоб отримати таємницю 
щастя і життя. 

Іноді ми просимо Бога про знаки Його любові, про те, щоб Він дав нам 
вирішення наших проблем, ототожнюємо віру в Бога з досягненням 
добробуту. Ми схильні завжди задовольнятися меншим, коли Бог хоче 
дати нам набагато більше. Ми хочемо від Бога знаків, про які просимо, і не 
розуміємо того, що Він нам вже дає. Господь прийшов не для того, щоб 
позбавити нас болю, розчарування і смерті, а щоб надати їм сенсу, який 
дозволяє нам рости, бути більш автентичними. А після цього життя - життя 
вічне. Якщо ми не проживемо наше теперішнє життя з Христом, ми не 
знатимемо, як жити вічним життям, яке Він хоче нам дати. 

Просімо Діву Марію, щоб ми завжди абсолютно все жили з Христом і для 
Христа. 


