
Marcos 2,18-22 
El ayuno es para los judíos una práctica importante y muy grato a Dios, porque 

su finalidad es de purificación, de penitencia, de humildad, para prepararse para 
el encuentro con Dios, para una comunión más íntima con Dios en mi corazón, 
para amarle sobre todas las cosas. 

En el lenguaje del Antiguo Testamento, el Esposo se refiere a Dios, que se casa 
con su pueblo Israel, que es la esposa, con la cual hace alianza. Cuando Jesús se 
refiere a sus apóstoles como los amigos del Esposo, está declarando su divinidad. 
Jesús es el Esposo y la Iglesia la esposa.. 

Jesús no está en contra del ayuno. Pero si el ayuno pretende preparar  nuestros 
corazones para el encuentro con Dios, si Dios ya está ahí, ya no tiene sentido el 
ayuno, sino disfrutar de la fiesta de bodas de encuentro. 

Además, Jesús les dice que hay que recibir el Evangelio con un corazón nuevo, 
sin prejuicios, sin miedos, sino con confianza, con santo abandono. Jesús no 
propone una nueva interpretación de la ley judía, sino una nueva manera de vivir, 
una vida nueva.  

Pidamos a la Virgen María la conversión del corazón, para que Cristo nos 
purifique, nos cure, entre en nuestros corazones y en nuestras vidas para 
compartir su alegría, su amor, su misma vida, que es eterna. 

 
Марка 2,18-22 

Піст для євреїв є важливою практикою і дуже приємною Богові, адже його 
мета очищення, покаяння, смирення, щоб підготувати себе до зустрічі з 
Богом, до більш тісного спілкування з Богом у своєму серці, щоб полюбити 
Його понад усе. 

Мовою Старого Завіту Жених це Бог, який одружується зі своїм народом 
Ізраїлем, який є нареченою, з якою він укладає заповіт. Коли Ісус називає 
своїх апостолів друзями Нареченого, Він заявляє про свою божественність. 
Ісус є Нареченим, а Церква - нареченою. 

Ісус не проти посту. Але якщо піст призначений для того, щоб підготувати 
наше серце до зустрічі з Богом, якщо Бог вже є, то вже немає сенсу постити, 
а треба насолоджуватися весільним бенкетом зустрічі. 

Більше того, Ісус каже їм, що Євангеліє треба приймати новим серцем, без 
упереджень, без страху, але з довірою, зі святим відреченням. Ісус пропонує 
не нову інтерпретацію юдейського закону, а новий спосіб життя, нове життя.  

Просімо Діву Марію про навернення серця, щоб Христос очистив нас, 
зцілив нас, увійшов у наші серця і наше життя, щоб ділитися своєю радістю, 
своєю любов'ю, своїм життям, яке є вічним. 


