
Marcos 3,1-6 
Hoy, Jesús nos enseña que hay que obrar el bien en todo tiempo: no 

hay un tiempo para hacer el bien y otro para descuidar el amor a los 
demás. Jesús no deroga ni critica la Ley de Moisés. Lo que Jesús critica 
es la interpretación estrecha de la Ley que han hecho los maestros y los 
fariseos, una interpretación que deja poco lugar a la misericordia. 

Jesucristo ha venido a proclamar el Evangelio de la salvación. Pero, 
pero sus adversarios, duros de corazón, orgullosos que creen tener la 
verdad, no experimentaron alegría al ver aquel pobre hombre con la 
salud restablecida, sino todo lo contrario: se obcecaron todavía más, 
hasta el punto de ir a hacer tratos con los herodianos —sus enemigos 
naturales— para ir contra Jesús. 

Con su acción, Jesús restituye al sábado su sentido verdadero: día de 
comunión entre Dios y el hombre, día de liberación de la esclavitud, día 
de la salvación de las fuerzas del mal.  

Vamos a pedir a la Virgen María un corazón abierto a la misericordia. 
 
 

Марка 3,1-6 
Сьогодні Ісус навчає нас, що ми повинні творити добро завжди: не 

буває одного часу, щоб творити добро, а іншого - щоб нехтувати 
любов'ю ближнього. Ісус не скасовує і не критикує Закон Мойсея. 
Ісус критикує вузьке тлумачення Закону вчителями та фарисеями, 
тлумачення, яке залишає мало місця для милосердя. 

Ісус Христос прийшов звіщати Євангеліє спасіння. Але його 
жорстокосерді, горді супротивники, які думають, що вони володіють 
істиною, не зраділи, побачивши, що бідолаха одужав, а навпаки: 
стали ще більш впертими, аж до того, що пішли на угоду з іродами - 
своїми природними ворогами, щоб ті пішли проти Ісуса Христа. 

Своїм вчинком Ісус повертає суботі її справжнє значення: день 
спілкування між Богом і людиною, день звільнення від рабства, день 
спасіння від сил зла.  

Просімо у Діви Марії серця, відкритого на милосердя. 


