
Marcos 7,14-23 
Jesús nos enseña que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Es nuestra 

intención la que puede contaminar lo que hacemos. Jesús aprovecha esta 
ocasión para colocar los firmes principios de la auténtica moralidad. 

Jesús dice que lo importante no es mantener la “pureza legal” ajustándose 
escrupulosamente a la letra de la normal de la ley. No hay por qué pensar 
que hay unos  alimentos más “puros” que otros; todos vienen de la mano de 
Dios, son buenos, y están, por disposición suya, al servicio del  ser humano. 

Jesús llama la atención sobre lo que procede del interior, lo que se genera 
en el corazón humano. Ahí es donde reside la fuente de la moralidad de 
nuestros actos: los buenos y los malos. La misión que Jesús encargó a sus 
discípulos y nos sigue encargando hoy, es limpiar todo lo que contamina los 
corazones y esclaviza nuestro mundo, confiando en su gracia.  

Pidamos a la Virgen María que nos purifique para querer siempre lo que 
quiere Dios, y que en todos nuestros actos colaboremos de corazón con el 
plan salvador y amoroso de Dios. 

 
 

Марка 7,14-23 
Ісус вчить нас, що все, що робить Бог, - добре. Саме наші наміри 

можуть заплямувати те, що ми робимо. Ісус використовує цю нагоду, 
щоб викласти тверді принципи справжньої моралі. 

Ісус каже, що важливо не зберігати "юридичну чистоту", скрупульозно 
дотримуючись букви закону. Немає жодних підстав вважати, що якісь 
продукти харчування є більш "чистими", ніж інші; всі вони походять з 
руки Божої, є добрими і, за Його задумом, служать людям. 

Ісус звертає увагу на те, що йде зсередини, що породжується в 
людському серці. У цьому лежить джерело моральності наших вчинків: 
добрих і поганих. Місія, яку Ісус дав своїм учням і продовжує давати нам 
сьогодні, полягає в тому, щоб очистити все, що оскверняє серця і 
поневолює наш світ, покладаючись на Його благодать.  

Просімо Діву Марію очистити нас, щоб ми завжди хотіли того, чого 
хоче Бог, і щоб у всіх наших діях ми від щирого серця співпрацювали з 
Божим люблячим і спасительним планом. 


