
Lucas (6,12-19) 
El evangelista San Lucas nos presenta un día de la vida de Jesús. ¿Qué hace 

Jesús? Primero, la oración. Después, la acción. 
En la oración, Jesús entra en intimidad con el Padre. Una sintonía de corazón 

con el Padre: sintonía en pensamientos, en sentimientos, en la voluntad. 
En la acción, Jesús se encarga de organizar la Iglesia escogiendo a sus apóstoles. 

Pero también predica y cura enfermedades. 
Si queremos seguir a Jesús, aprendamos de Él.  
Primero, que tengamos unos ratos de oración para sintonizar con el amor y con 

la voluntad del Padre. 
Segundo, la acción propia de nuestra vida humana. Pero, como hace Jesús, que 

nuestra preocupación sea hacer conocer el amor de Dios, y sobretodo sanando, 
curando las heridas de los corazones de los que nos rodean. Ser personas 
sanadoras, saber ver lo bueno que tienen los demás, perdonarles y ayudarles en 
sus defectos, animarlos a ser mejores, ayudarlos en todo lo que podamos. Porque 
lo que más sana es el amor. Una persona que se siente amada, empieza a curarse. 

Vamos a pedir a la Virgen María que nos acompañe para hacer de la vida de 
Jesús nuestra vida: con oración a Dios, y con una relación sanadora con los demás. 

 
 
Євангеліст святий Лука представляє нам день із життя Ісуса. Що робить 

Ісус? По-перше, молитва. Потім дія. 
У молитві Ісус вступає в близькість з Отцем. Гармонія серця з Отцем: 

гармонія в думках, у почуттях, у волі. 
У цій дії Ісус відповідає за організацію Церкви, обираючи своїх апостолів. 

Але він також проповідує і лікує хвороби. 
Якщо ми хочемо наслідувати Ісуса, давайте вчитися від Нього. 
По-перше, ми маємо кілька хвилин молитви, щоб налаштуватися на любов 

і волю Отця. 
По-друге, дія нашого людського життя. Але, як це робить Ісус, нехай ми 

дбаємо про те, щоб прославити Божу любов, і, перш за все, зцілення, 
зцілення ран у серцях людей навколо нас. Лікувати людей, уміти бачити те 
добро, яке є в інших, прощати їм і допомагати їм у їхніх недоліках, 
заохочувати їх ставати кращими, допомагати їм усім, чим ми можемо. Бо 
найбільше лікує любов. Людина, яка відчуває себе коханою, починає 
зцілюватися. 

Попросімо Діву Марію, щоб вона приєдналася до того, щоб зробити життя 
Ісуса нашим життям: з молитвою до Бога та з цілющими стосунками з 
іншими. 


