
Marcos 6,53-56 
Hoy vemos el magnífico "poder del contacto" con la persona de Nuestro Señor. 

El más mínimo contacto físico puede obrar milagros para aquellos que se acercan 
a Cristo con fe. Su poder de curar desborda desde su corazón amoroso y se 
extiende incluso a sus vestidos. Ambos, su capacidad y su deseo pleno de curar, 
son abundantes y de fácil acceso. 

Este pasaje puede ayudarnos a meditar cómo estamos recibiendo a Nuestro 
Señor en la Sagrada Comunión. ¿Comulgamos con la fe de que este contacto con 
Cristo puede obrar milagros en nuestras vidas? Nosotros recibimos realmente el 
Cuerpo de Cristo. Más que una curación de nuestras enfermedades físicas, la 
Comunión sana nuestras almas y les garantiza la participación en la propia vida 
de Dios. San Ignacio de Antioquía consideraba a la Eucaristía como «la medicina 
de la inmortalidad y el antídoto para prevenirnos de la muerte, de modo que 
produce lo que eternamente nosotros debemos vivir en Jesucristo». 

El aprovechamiento de esta "medicina de inmortalidad" consiste en ser 
curados de todo aquello que nos separa de Dios y de los demás.  

Igual que aquellos que fueron curados de sus enfermedades tocando sus 
vestidos, nosotros también podemos ser curados y protegidos de todo mal 
mediante la recepción de Nuestro Señor con fe. 

 
Марка 6:53-56 

Сьогодні ми бачимо чудову "силу контакту" з особою нашого Господа. 
Найменший фізичний контакт може творити чудеса для тих, хто приходить 
до Христа з вірою. Його цілюща сила виливається з Його люблячого серця і 
поширюється навіть на Його одяг. І Його здатність, і Його повне бажання 
зцілювати є безмежними і легкодоступними. 

Цей уривок може допомогти нам замислитися над тим, як ми приймаємо 
Господа у Святому Причасті. Чи причащаємося ми з вірою в те, що цей 
контакт з Христом може творити чудеса в нашому житті? Ми справді 
приймаємо Тіло Христове. Більше, ніж зцілення наших фізичних недуг, 
Причастя зцілює наші душі і гарантує їм участь у житті самого Бога. Святий 
Ігнатій Антіохійський вважав Євхаристію "ліками безсмертя і протиотрутою, 
що запобігає нам від смерті, так що вона виробляє те, чим ми повинні вічно 
жити в Ісусі Христі". 

Використання цих "ліків безсмертя" полягає в тому, щоб вилікуватися від 
усього, що відділяє нас від Бога та інших людей.  

Подібно до тих, хто зцілився від своїх хвороб, доторкнувшись до одягу, ми 
теж можемо зцілитися і захиститися від усякого зла, прийнявши Господа з 
вірою. 


