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Hoy Jesús nos enseña que la fuente verdadera de nuestros males son 

los pecados. Por eso primero sana al paralítico de los males del alma. Y 
para demostrar que es Dios y que Él puede verdaderamente perdonar 
los pecados, cura también el cuerpo del paralítico. 

Jesús le dice que tome su camilla y se vaya a su casa. La camilla 
representa nuestros pecados, nuestras limitaciones, todo aquello que 
en la vida nos roba la esperanza. Jesús le pide que se lleve la camilla para 
que el paralítico recuerde que ha sido curado, que viva libre, que ha 
recibido el don del perdón, que vuelva a su casa a sus ocupaciones 
habituales, pero que vaya con cuidado para no volver a pecar y volver a 
quedarse postrado en la camilla.  

También nos dice el evangelio que todos necesitamos de los demás, 
como los amigos que llevan el paralítico a Jesús. Seamos agradecidos 
con las personas que nos han ayudado a confiar en Jesús. 

Pidamos a Santa María y a San José que confiemos siempre en Jesús. 
 
 
 
Сьогодні Ісус навчає нас, що справжнім джерелом нашого зла є 

гріхи. Тому він перш за все зцілює розслабленого від зла душі. І щоб 
показати, що Він є Бог і що Він справді може прощати гріхи, Він також 
зцілює тіло розслабленого. 

Ісус каже йому взяти носилки і піти додому. Носилка символізує 
наші гріхи, наші обмеження, все в житті, що позбавляє нас надії. Ісус 
просить його взяти носилки, щоб розслаблений пам’ятав, що він був 
зцілений, що він живе вільним, що він отримав дар прощення, що 
він повертається додому до своїх звичайних занять, але щоб він був 
обережний, щоб більше не грішити. .і повернутися, щоб залишитися 
ниць на ношах. 

Євангеліє також говорить нам, що ми всі потребуємо інших, як-от 
друзі, які приносять розслабленого до Ісуса. Будьмо вдячні людям, 
які допомогли нам довіритися Ісусу. 

Просімо святу Марію та святого Йосипа завжди довіряти Ісусу.  
 


