
Marcos 3,7-12 
En la gran muchedumbre que sigue a Jesús, vemos la sed de la 

humanidad que busca a Dios. Algunas ciudades que cita el evangelista 
no son del pueblo judío, lo que nos habla de la universalidad de esa sed. 

Se le acercan los enfermos para tocarlo, porque al contacto de Jesús 
se curaban. En el cuerpo santísimo de Jesús podemos tocar a Dios. En la 
Eucaristía Jesús encontramos la presencia real de Dios, que nos purifica, 
nos sana. Depende de nuestra fe. 

En evangelista dice que los espíritus inmundos se postraban ante Jesús 
y lo declaraban a gritos como Hijo de Dios, pero Jesús se lo prohibía, 
porque los demonios son hipócritas: dicen la verdad pero es para 
confundir y engañar. También son hipócritas porque no se postran ante 
Jesús para adorarlo. 

Pidamos a la Virgen Santísima que no seamos hipócritas, sino que 
purifique nuestro corazón para buscar y encontrar a Jesús. Y en lugar de 
criticar y juzgar a los demás, ayudarles a acercarse a Cristo con 
misericordia. 

Марка 3,7-12 
У великому натовпі, що йде за Ісусом, ми бачимо спрагу людства 

в пошуках Бога. Деякі з міст, які згадує євангелист, не належать до 
єврейського народу, що говорить нам про універсальність цієї 
спраги. 

Хворі приходять до нього, щоб доторкнутися до нього, тому що 
вони зцілюються від його дотику. У найсвятішому тілі Ісуса ми 
можемо доторкнутися до Бога. В Євхаристії Ісуса ми знаходимо 
справжню присутність Бога, який очищає нас, який зцілює нас. Це 
залежить від нашої віри. 

Євангелист розповідає, що нечисті духи схилилися перед Ісусом і 
взивали до Нього як до Сина Божого, але Ісус заборонив їм, бо 
демони є лицемірами: вони говорять правду, але тільки для того, 
щоб заплутати і обдурити. Вони також є лицемірами, бо не 
схиляються перед Ісусом, щоб поклонитися Йому. 

Просімо Пресвяту Богородицю не бути лицемірами, але очистити 
наші серця, щоб шукати і знайти Ісуса. І замість того, щоб 
критикувати і судити інших, допоможіть їм наблизитися до Христа з 
милосердям. 


