
Marcos 3,22-30 
Los escribas eran los que sabían de las cosas de Dios, y lo enseñaban s 

los demás. Es sorprendente que no solamente no reconocen en Jesús las 
obras de Dios, sino que le acusan de diabólico. 

La reacción de Jesús no es rechazarlos, sino que demuestra la 
humildad y la paciencia infinita de Dios, se acerca a ellos y les enseña. 
Jesús les habla del perdón de Dios, y dice que Dios puede perdonar todos 
los pecados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el 
pecado contra el Espíritu Santo, que dice Dios que no puede perdonar? 

Una de las acciones más poderosas del Espíritu Santo en las almas, es 
perdonar los pecados. El pecado contra el Espíritu Santo es creer que he 
hecho un pecado que Dios no me puede perdonar. Dios tiene la voluntad 
de perdonar todo, pero el perdón necesita que yo reconozca mi pecado 
y pida perdón.  

Pidamos a la Virgen María que abramos el corazón al Espíritu Santo, 
para que entre en nosotros, nos sane las heridas del corazón y nos 
renueve. 

 
 
 

Марка 3, 22-30 
Книжники були тими, хто знав Божі речі, і вони навчали цьому 

інших. Дивно, що вони не тільки не визнають в Ісусі діл Божих, але й 
звинувачують Його в тому, що Він диявол. 

Реакція Ісуса - не відкинути їх, але показати смирення і безмежне 
терпіння Бога, прийти до них і навчити їх. Ісус розповідає їм про 
Боже прощення і каже, що Бог може простити всі гріхи, крім гріха 
проти Святого Духа. Що таке гріх проти Святого Духа, який Бог не 
може простити? 

Однією з найсильніших дій Святого Духа в душах є прощення гріхів. 
Гріх проти Святого Духа - це віра в те, що я вчинив гріх, який Бог не 
може мені пробачити. Бог готовий пробачити все, але прощення 
вимагає, щоб я визнав свій гріх і попросив прощення.  

Просімо Діву Марію відкрити наші серця для Святого Духа, щоб Він 
увійшов у нас, зцілив рани наших сердець і оновив нас. 
 


