
Marcos 6,1-6 
Jesús va a la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde se había criado. El 

sábado es el día dedicado al Señor y los judíos se reúnen para escuchar la 
Palabra de Dios. Jesús también va cada sábado a la sinagoga y allí enseña. En 
la sinagoga se leen las Escrituras y, después, uno de los entendidos se 
ocupaba de comentarlas, mostrando su sentido y el mensaje que Dios quiere 
transmitir a través de ellas. Se atribuye a san Agustín la siguiente reflexión: 
«Así como en la oración nosotros hablamos con Dios, en las Escrituras es Dios 
quien nos habla».  

Jesús, Hijo de Dios, era conocido entre sus conciudadanos por su trabajo. 
El trabajo profesional de cada uno de nosotros es medio de encuentro con 
Dios y, por tanto, realidad santificable y santificadora, bien hecho y por amor 
a Dios.  

Acaba el pasaje del Evangelio diciendo que Jesús no podía hacer allí ningún 
milagro por su falta de fe». También hoy el Señor nos pide más fe en Él para 
realizar cosas que superan nuestras posibilidades humanas. Los milagros 
manifiestan el poder de Dios y la necesidad que tenemos de Él en nuestra 
vida de cada día. 

 
Марка 6,1-6 

Ісус іде до синагоги в Назареті, місті, де Він виріс. Субота - це день, 
присвячений Господу, і євреї збираються, щоб слухати Слово Боже. Ісус 
також щосуботи ходить до синагоги і навчає там. У синагозі читали Святе 
Письмо, а потім один з учених чоловіків коментував його, розкриваючи 
його зміст і послання, яке Бог хотів передати через нього. Святому 
Августину приписують такі роздуми: "Подібно до того, як у молитві ми 
говоримо з Богом, у Писанні це Бог говорить до нас".  

Ісус, Син Божий, був відомий серед своїх співгромадян своєю працею. 
Професійна робота кожного з нас є засобом зустрічі з Богом, а отже, 
освячуючою і освячуваною реальністю, якщо вона виконується добре і з 
любові до Бога.  

Євангельський уривок закінчується словами про те, що Ісус не зміг 
зробити там жодного чуда через брак віри. Також сьогодні Господь 
просить нас мати більше віри в Нього, щоб робити речі, які виходять за 
межі наших людських можливостей. Чудеса показують силу Бога і 
потребу в Ньому в нашому повсякденному житті. 
 


