
Marcos 16,15-18 
Jesús resucitado se aparece a los apóstoles y les dirige las últimas 

palabras antes de subir al cielo. Jesús les quiere hacer partícipes de sus 
deseos más grandes. Deseos de fe, de esperanza y de caridad. 

Primero, la caridad. No hay caridad más grande que llevar el evangelio 
a todos los hombres, que llevar a Cristo a los demás. 

Segundo, la fe. La fe en Jesús y el Bautismo para todos los hombres. 
Dios quiere poder amar a todos los hombres no por el hecho de ser 
creados por Él, sino por aceptar ser sus hijos, nacidos de Dios, hermanos 
de Cristo. 

Tercero, la esperanza. Jesús quiere compartir con los que creen en Él 
el poder su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal. La 
confianza en Cristo nos da la seguridad de la esperanza frente a 
cualquier dificultad, contradicción o persecución que podamos sufrir en 
la vida. 

Pidamos a la Virgen María la verdadera fe en Cristo, la verdadera 
esperanza en Cristo. Que como María, llevemos a los hombres a Cristo. 

 
Марка 16,15-18 

Воскреслий Ісус з'являється апостолам і промовляє до них свої 
останні слова перед тим, як вознестися на небо. Ісус хоче поділитися 
з ними своїми найбільшими бажаннями. Бажання віри, надії та 
милосердя. 

Перш за все, благодійність. Немає більшого милосердя, ніж нести 
Євангеліє всім людям, ніж нести Христа іншим. 

По-друге, віра. Віра в Ісуса і Хрещення для всіх людей. Бог хоче 
любити всіх людей не тому, що вони створені Ним, а тому, що вони 
визнають себе Його дітьми, народженими від Бога, братами і 
сестрами Христа. 

По-третє, надія. Ісус хоче поділитися з тими, хто вірить у Нього, 
силою Своєї перемоги над гріхом, над смертю, над злом. Віра в 
Христа дає нам безпеку надії перед обличчям будь-яких труднощів, 
суперечностей чи переслідувань, які ми можемо зазнати в житті. 

Просімо у Діви Марії правдивої віри в Христа, правдивої надії на 
Христа. Як Марія, приводьмо людей до Христа. 


