
Lucas (13,10-17) 
Jesús llama a esa mujer que está encorvada, a causa de un espíritu malo, y no 

se podía enderezar de ningún modo. Esa vez no es el enfermo quien pide a Jesús 
que le cure, sino que es Jesús quien la llama y la cura.  

Esta enfermedad significa todo aquello que en mi vida me hace mirar al suelo, 
que me secuestra en mi mundo, preocupado solo por mis cosas, que no me deja 
ver con perspectiva, que no me deja ver a los demás, que no me deja ver a Jesús, 
que no me deja levantar la mirada al cielo, a ideales más nobles y eternos. Y eso 
lo provoca el espíritu maligno si le dejo entrar en mi vida, en mi mente y en mi 
corazón. 

Por eso ha venido Jesús, por eso fue elevado en la Cruz, para llamar al hombre 
a levantar la cabeza, a mirar hacia arriba, a liberarme de lo que me esclaviza y 
empequeñece mi dignidad. Mirando a Jesús en la Cruz, me doy cuenta que Dios 
me llama a ideales más grandes, a andar por la vida con la confianza y la fuerza 
que me da saber que soy hijo de Dios. Jesús me llama a la libertad verdadera. 

Virgen Santísima, ayúdame a levantar la mirada para poder ver a Jesús, porque 
yo también soy hijo tuyo. 

 
 
Ісус кличе ту жінку, яка через злий дух схилилася і ніяк не могла 

випростатися. Цього разу не хвора людина просить Ісуса зцілити її, а Ісус 
кличе її та зціляє. 

Ця хвороба означає все в моєму житті, що змушує мене дивитися в землю, 
що викрадає мене в мій світ, турбуючись лише про свої речі, що не дає мені 
бачити перспективу, що не дає мені бачити інших, це не Дозволь мені 
побачити Ісуса, Який не дозволяє мені звести очі до неба, до благородніших 
і вічних ідеалів. І це викликано злим духом, якщо я дозволив йому увійти в 
моє життя, мій розум і моє серце. 

Тому Ісус прийшов, тому Він був воскрес на Хресті, щоб закликати людину 
підняти голову, підняти очі, звільнитися від того, що мене поневолює і 
применшує мою гідність. Дивлячись на Ісуса на Хресті, я розумію, що Бог 
кличе мене до вищих ідеалів, йти по життю з впевненістю та силою, яку дає 
мені знання того, що я – дитина Бога. Ісус кличе мене до справжньої свободи. 

Пресвята Діво, допоможи мені підняти очі, щоб я міг побачити Ісуса, бо я 
також Твій син. 


