
DOMINGO IV DE CUARESMA  (CICLO A) 
Jesús fue causa de una gran alegría para aquel ciego de nacimiento a quien 

otorgó la vista corporal y la luz espiritual. El ciego creyó y recibió la luz de Cristo. 
En cambio, aquellos fariseos, que se creían en la sabiduría y en la luz, 
permanecieron ciegos por su dureza de corazón y por su pecado.  

¡Cuán necesaria nos es la luz de Cristo para ver la realidad en su verdadera 
dimensión! Sin la luz de la fe seríamos prácticamente ciegos.  

Este Evangelio relata el duro proceso que tiene como final la fe en Jesús. Es un 
camino que humanamente nos parece lleno de renuncias, de contradicciones y 
rechazos, pero que se superan y se asumen desde la luz de Dios, que nos atrae 
poderosamente, con la que se ven las cosas en su verdadera realidad. Desde el 
mismo momento que el ciego comienza a ver, empiezan todas las dificultades: la 
soledad, el abandono, el rechazo y la exclusión. Pero en ningún momento 
renuncia a la fe, porque ha experimentado que la luz que le ha dado Jesús vale 
más que todo. En esto consiste la ceguera: en no tomarse en serio a Cristo que 
quiere iluminar mi vida. En Él se encarnó Dios, y en Él nos encontramos con Dios, 
que es la verdadera felicidad. La confianza en Dios pasa por vivirlo todo, incluso 
las dificultades y contradicciones, desde la luz, que es Cristo, la luz que es la 
esperanza de vivir eternamente con Cristo. 

Nosotros hemos recibido la luz de Jesucristo y hace falta que toda nuestra vida 
sea iluminada por esta luz. Más aun, esta luz ha de resplandecer en la santidad 
de la vida para que atraiga a muchos que todavía la desconocen. Todo eso supone 
conversión y crecimiento en la caridad. 

Sólo una cosa nos puede apartar de la luz y de la alegría que nos da Jesucristo, 
y esta cosa es el pecado, el querer vivir lejos de la luz del Señor. Cuántos rincones 
de mi corazón y de mi vida transcurren bajo la tiniebla o la penumbra, que 
necesitan verdadera sanación. Desgraciadamente, muchos —a veces nosotros 
mismos— nos adentramos en este camino tenebroso, y perdemos la luz y la paz, 
porque nos da miedo lo que piensen de nosotros, que nos rechacen, que no nos 
entiendan, que nos critiquen, que perdamos nuestras comodidades o posición 
social. Al ciego de nacimiento no le importó nada todo eso: había encontrado la 
libertad del corazón, y no estaba dispuesto a que nada ni nadie le quitara esa luz, 
esa nueva manera de ver las cosas, esa  nueva manera de vivir. No es más ciego 
el que no ve, sino el que no quiere ver. San Agustín, partiendo de su propia 
experiencia, afirmaba que “no hay nada más infeliz que la felicidad de aquellos 
que pecan.” 

Pidamos a la Virgen María y a San José, vivir siempre con Cristo todas las 
circunstancias de nuestra vida. En esta comunión de hoy, dejémonos iluminar y 
sanar por el Señor. 



ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ПОСТУ (ЦИКЛ А) 
Ісус став причиною великої радості для сліпонародженого чоловіка, якому 
Він подарував тілесний зір і духовне світло. Сліпий увірував і прийняв світло 
Христове. Натомість фарисеї, які думали, що перебувають у мудрості та світлі, 
залишилися сліпими через свою закам'янілість і гріх.  
Як необхідне нам світло Христове, щоб бачити дійсність у її правдивому 
вимірі! Без світла віри ми були б практично сліпі.  
Це Євангеліє розповідає про важкий процес, який веде до віри в Ісуса. Це 
шлях, який по-людськи здається нам сповненим зречень, суперечностей і 
відкинень, але який долається і приймається від світла Божого, яке нас 
потужно притягує, з яким ми бачимо речі в їхній справжній реальності. З того 
самого моменту, як сліпий починає бачити, починаються всі труднощі: 
самотність, покинутість, відкидання і виключення. Але він ніколи не 
відрікається від своєї віри, бо на власному досвіді переконався, що світло, 
яке дав йому Ісус, вартує більше, ніж усе. Ось у чому полягає сліпота: не 
сприймати серйозно Христа, який хоче просвітити моє життя. У Ньому Бог 
воплотився, і в Ньому ми зустрічаємо Бога, який є справжнім щастям. 
Довіряти Богові означає жити всім, навіть труднощами і протиріччями, від 
світла, яким є Христос, світла, яке є надією на вічне життя з Христом. 
Ми отримали світло Ісуса Христа і все наше життя повинно бути осяяне цим 
світлом. Більше того, це світло повинно сяяти у святості життя, щоб воно 
приваблювало багатьох, які ще не знають його. Все це передбачає 
навернення і зростання в милосерді. 
Від світла і радості, які дарує нам Ісус Христос, нас може віддалити тільки 
одне - гріх, бажання жити далеко від світла Господнього. Скільки куточків 
мого серця і мого життя перебувають у темряві або мороці, потребують 
справжнього зцілення. На жаль, багато хто з нас, а часом і ми самі, стаємо на 
цей темний шлях і втрачаємо світло і мир, бо боїмося, що про нас подумають 
люди, що нас відкинуть, що нас не зрозуміють, що нас критикуватимуть, що 
ми втратимо свій комфорт чи соціальне становище. Сліпонароджений 
чоловік не дбав про все це: він знайшов свободу серця і не бажав дозволити 
нікому і нічому забрати це світло, цей новий спосіб бачення речей, цей новий 
спосіб життя. Сліпий не той, хто не бачить, а той, хто не хоче бачити. Святий 
Августин, виходячи з власного досвіду, стверджував, що "немає нічого більш 
нещасливого, ніж щастя тих, хто грішить". 
Просімо Діву Марію і святого Йосифа завжди жити з Христом у всіх 
обставинах нашого життя. У цьому сьогоднішньому сопричасті дозвольмо, 
щоб Господь просвітив і зцілив нас. 


