
Marcos 7,24-30 
Dice Jesús: “No está bien echar a los perros el pan de los hijos”. Pero la 

mujer sirofenicia no se desanima ante su dura respuesta, porque debía 
conocer a Jesús y confiaba en él. El hecho es que Jesús se dejó convencer 
ante el amor de aquella madre fenicia, y echa el demonio de su hija. 

San Agustín dice que a veces, Dios no nos concede lo que pedimos por tres 
motivos. Primero, porque somos malos. Segundo, porque pedimos mal. 
Tercero, porque pedimos cosas malas. Primero, hay que pedir ser buenos. 
Segundo, hay que pedir con humildad y confianza. Tercero, a veces pedimos 
cosas que nos harían daño al alma, al cuerpo, o a los demás. Hay que 
esforzarse, pues, por pedir bien.  

La mujer sirofenicia es buena madre, porque pide bien («vino y se postró 
a sus pies») y pide algo bueno («que expulsara de su hija al demonio»).  

La fe no es patrimonio exclusivo de nadie. Es don de Dios que fructifica en 
corazones bien dispuestos. Pidamos a la Virgen María que purifique nuestro 
corazón para poder recibir el don de la fe, un corazón como el suyo. 

 
 

Марка 7,24-30 
Ісус сказав: "Недобре кидати хліб дітей псам". Але сирофінікійку не 

здивувала Його сувора відповідь, бо вона, мабуть, знала Ісуса і довіряла 
Йому. Справа в тому, що Ісус дозволив собі бути переконаним любов'ю 
цієї фінікійської матері і вигнати демона з її дочки. 

Святий Августин каже, що іноді Бог не дає нам того, що ми просимо, з 
трьох причин. По-перше, тому що ми погані. По-друге, тому що ми 
неправильно запитуємо. По-третє, тому що ми просимо не ті речі. По-
перше, ми повинні просити бути добрими. По-друге, ми повинні 
просити зі смиренням і довірою. По-третє, іноді ми просимо те, що може 
зашкодити нашій душі, нашому тілу чи іншим людям. Тому ми повинні 
намагатися добре запитувати.  

Сирофінікійка - хороша мати, тому що вона просить добра ("прийшла 
і вклонилася йому в ноги") і вона просить чогось доброго ("щоб він 
вигнав біса з її дочки").  

Віра не є нічиєю виключною власністю. Це Божий дар, який приносить 
плоди в добрих серцях. Просімо Діву Марію очистити наші серця, щоб 
отримати дар віри, серце, подібне до Її серця. 


