
Marcos 7,1-13 
Jesús ha sido enviado para librar al hombre de la esclavitud del 

pecado. Si hay algo que no le gusta a Jesús es la hipocresía, la doblez de 
corazón, la incoherencia de vida, la falta de autenticidad… Todo esto se 
puede esconder debajo de un profundo discurso espiritual, en aferrarse 
a normas y tradiciones, o incluso en aparentes buenas intenciones, 
dejando de un lado lo importante, que es la caridad. Cada uno que revise 
su vida con sinceridad, y vea en qué debe cambiar. 

En el Evangelio Jesús reprocha a los fariseos su hipocresía: honrar a 
Dios con los labios, pero el corazón está lejos de Dios. Hoy Jesús podría 
denunciar también la hipocresía que en la que vivimos muchos 
cristianos. Criticar, juzgar, hablar mal de los demás, es signo de soberbia 
y de hipocresía, que nos hace sentirnos superiores y mejores que los 
demás. Si quiero que Dios tenga misericordia de mí, yo debo ser 
misericordioso con los demás. 

Por intercesión de la Virgen María, pidamos la gracia de la humildad 
de corazón. 

 
Марка 7,1-13 

Ісус був посланий, щоб звільнити людину від рабства гріха. Якщо 
Ісус щось і не любить, то це лицемірство, двоєдушність, 
непослідовність життя, брак автентичності... Все це можна 
приховати під глибоким духовним дискурсом, чіплянням за норми і 
традиції, або ж навіть за видимими добрими намірами, залишаючи 
осторонь те, що є важливим, а саме - милосердя. Нехай кожен з нас 
щиро подивиться на своє життя і побачить, де нам потрібно 
змінитися. 

В Євангелії Ісус докоряє фарисеям за їхнє лицемірство: устами 
вони шанують Бога, а серцем далекі від Нього. Сьогодні Ісус також 
міг би засудити лицемірство, в якому живе багато християн. 
Критикувати, засуджувати, говорити погано про інших - це ознака 
гордості та лицемірства, що змушує нас відчувати себе вищими та 
кращими за інших. Якщо я хочу, щоб Бог помилував мене, я повинен 
бути милосердним до інших. 

За заступництвом Діви Марії просімо у неї благодаті смирення 
серця. 


