
Marcos 8, 34 – 9, 1 
Jesús nos habla de dos temas complementarios: tomar la cruz de cada día, 

y conseguir la vida eterna. 
Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, como signo de estar 

a punto para seguir lo que Jesús nos enseña. Jesús nos dice que nos 
neguemos a nosotros mismos, expresión clara de no seguir nuestros 
caprichos, abandonar nuestra soberbia, nuestra lujuria, ni dejarnos atraer 
por las riquezas engañosas, ni por el afán de poder, o de dominar a los 
demás, o pretender tener siempre la razón. Por eso Jesús nos invita a un 
examen de conciencia que ha dado mucho fruto en la vida de nuestros 
hermanos los santos: «¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si 
arruina su vida?». Si Dios no es el verdadero y único tesoro que buscamos en 
esta vida, perderemos la vida eterna. 

María, la Madre de la Divina Gracia, danos la mano para avanzar más 
decididos en este camino de amor, de libertad y de vida eterna. 

 
 

Марка 8, 34 - 9, 1 
Ісус говорить нам про дві взаємодоповнюючі теми: про щоденний 

хрест і про здобуття вічного життя. 
Ми встаємо, щоб слухати Святе Євангеліє, на знак того, що ми готові 

слідувати тому, чого Ісус нас навчає. Ісус каже нам зректися себе, що 
означає не слідувати своїм примхам, відкинути свою гордість, свою 
пожадливість, не дозволити собі спокуситися оманливим багатством, 
жадобою влади, панування над іншими чи претензіями на те, що ми 
завжди праві. Ось чому Ісус запрошує нас до іспиту сумління, який 
приніс багато плодів у житті наших братів святих: "Яка користь людині, 
що здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Якщо Бог не є 
правдивим і єдиним скарбом, якого ми шукаємо в цьому житті, ми 
втратимо життя вічне. 

Маріє, Мати Божественної Благодаті, подай нам Свою руку, щоб ми 
рішучіше йшли вперед на цьому шляху любові, свободи і вічного життя. 


