
Marcos 9, 14-29 
El evangelio de hoy nos presenta a Jesús bajando del monte donde se ha 

trasfigurado. Ahora Jesús se encuentra con un padre con un hijo 
atormentado por un espíritu que no le deja llevar una vida normal y que ha 
pedido a sus discípulos su curación. Algo que no han conseguido.  

Viendo a Jesús acude a él para que sane a su hijo. “Si algo puedes, ten 
compasión de nosotros y ayúdanos”. La respuesta de Jesús es clara: “Todo 
es posible al que tiene fe”. Y apoyado en la fe vacilante del padre, cura a su 
hijo.  

Jesús explica a sus discípulos por qué no han podido curar al muchacho. 
Con solo el poder humano de los discípulos no es posible curar enfermos, 
realizar milagros… La fe no es un convencimiento personal, ni una confianza 
en Dios apoyada en uno mismo. La fuerza de la fe está en la oración. La fe de 
la cual nos habla Jesús es apoyarse de Jesús, abandonarse con confianza al 
poder y al amor divino de Jesús. 

 
 
 

Марка 9, 14-29 
Сьогоднішнє Євангеліє розповідає про те, як Ісус спускається з гори, де 

він преобразився. Тепер Ісус зустрічає батька з сином, якого мучить дух, 
що не дозволяє йому жити нормальним життям, і який просить учнів 
зцілити його. Вони не досягли успіху.  

Побачивши Ісуса, він звертається до Нього з проханням зцілити сина. 
"Якщо Ти можеш щось зробити, змилуйся над нами і допоможи нам. 
Відповідь Ісуса чітка: "Все можливо тому, хто вірує". І, покладаючись на 
батькову віру, що коливалася, він зцілює його сина.  

Ісус пояснює учням, чому вони не змогли зцілити хлопчика. Лише 
людською силою учнів неможливо зцілювати хворих, творити чудеса... 
Віра - це не особисте переконання, не самовпевненість у Бозі. Сила віри 
- в молитві. Віра, про яку говорить нам Ісус, полягає в тому, щоб 
покластися на Ісуса, з довірою віддати себе силі і божественній любові 
Ісуса. 


