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 Las parábolas de la oveja perdida y de la dracma perdida, son preciosas. A nadie 
se le escapa, en el caso de la primera, que nadie haría lo que señala Jesucristo. Ningún 
pastor «sensato», abandonaría noventa y nueve ovejas con la perspectiva de 
encontrar sólo una. San Alfonso María de Ligorio comenta que si hemos de estar 
agradecidos a Jesucristo por haber derramado su sangre por todos los hombres, 
mucho más deberíamos estarlo si lo hubiera hecho por uno solo de nosotros. Y esto 
es lo que Jesús nos quiere dar a entender: Dios me ama con un amor singular y, si yo 
hubiera sido el único hombre sobre la tierra, habría entregado su vida por mí. Esto 
debemos pensarlo todos. Como dice san Pablo: «Me amó y se entregó por mí». Dios 
no quiere que nadie se pierda. Nos ama con un amor singular. 
 ¿Quién es la oveja perdida? Cada uno de nosotros, pues nadie puede ir al Padre 
si no es a través de Jesucristo. «Dios envió a su Hijo al mundo para que no se pierda 
ninguno de los que crean en Él». 
 La imagen del Buen Pastor, con la oveja a hombros, fue una de las primeras en 
las que se fijaron los artistas cristianos. Hay muestras ya en las catacumbas. Signo 
de que la salvación se ha vivido siempre como una gracia: Dios viene a buscar al 
hombre.  
 Por muy perdidos que estemos, Dios viene a buscarnos. La imagen del Buen 
Pastor resume la relación del hombre con Cristo. Él, ciertamente, ha cargado con 
nuestros pecados y nos lleva consigo. Y la alegría de Dios es la salvación del hombre: 
«¡Felicitadme! He encontrado la oveja que se me había perdido». 
 El salmo de hoy describe la oración del hombre perdido que, sin embargo, confía 
en la misericordia de Dios y espera de Él la salvación. Podría ser la oración de la oveja 
extraviada cuando toma conciencia de su desatino. Supone la parte subjetiva de la 
redención: el pecador invoca a Dios que, en Cristo, viene a salvarlo. Con Él, camino 
del Padre, puede entonar himnos de alabanza. Si en el pecado nuestra oración es 
principalmente de petición, la vida de la gracia mueve nuestro corazón a la alabanza 
y al agradecimiento. 
  



XXIV НЕДІЛЯ ЗВИЧАЙНОГО ЧАСУ (Цикл С) 
 
Притчі про загублену вівцю та загублену монету є цінними. У випадку першого 
нікого не уникне, що ніхто не буде робити те, що вказує Ісус Христос. Жоден 
«розумний» пастух не кине дев’яносто дев’ять овець з перспективою знайти 
лише одну. Святий Альфонс Марія де Ліґуорі зазначає, що якщо ми маємо бути 
вдячними Ісусу Христу за те, що він пролив свою кров за всіх людей, ми повинні 
бути набагато більше, якби він зробив це лише за одного з нас. І ось що Ісус 
хоче, щоб ми зрозуміли: Бог любить мене особливою любов’ю, і, якби я був 
єдиною людиною на землі, Він віддав би за мене своє життя. Ми всі повинні 
думати про це. Як каже святий Павло: «Він полюбив мене і віддав себе за 
мене». Бог не хоче, щоб хтось був втрачений. Він любить нас особливою 
любов’ю. 
Хто така загублена вівця? Кожен із нас, тому що ніхто не може піти до Отця, 
якщо не через Ісуса Христа. «Бог послав Свого Сина у світ, щоб ніхто, хто вірує в 
Нього, не загинув». 
Образ Доброго Пастиря з вівцями на плечах одним із перших звернули увагу 
християнські художники. Зразки вже є в катакомбах. Знак того, що спасіння 
завжди сприймалося як благодать: Бог приходить шукати людину. 
Незалежно від того, наскільки ми заблукали, Бог приходить шукати нас. Образ 
Доброго Пастиря підсумовує стосунки людини з Христом. Він безсумнівно поніс 
наші гріхи і бере нас із собою. І радість Божа – це спасіння людини: 
«Поздоровляйте мене! Я знайшов вівцю, яку загубив. 
Сьогоднішній псалом описує молитву заблуканої людини, яка, однак, уповає на 
Боже милосердя і чекає від Нього спасіння. Це може бути молитва заблудлої 
вівці, коли він усвідомлює свою дурість. Воно передбачає суб’єктивну частину 
відкуплення: грішник звертається до Бога, який у Христі приходить, щоб спасти 
його. З Ним, шляхом Отця, ви можете співати гімни хвали. Якщо в гріху наша 
молитва — це переважно прохання, життя благодаті спонукає наші серця до 
хвали та подяки. 


