Dnes budeme mluvit o ovečkách. Symbolika a význam v bibli. Když jsem byla malá holka, tak jsme doma měli ovce a já jsem je dokonce občas musela se ségrou pást. A přiznám se, nebylo to jednoduché. Každá ovce byla svá, a to že ovce poslouchají svého pastýře, tak to je vážně pravda. Smůla ale byla, že mně za pastýřku nepokládaly, takže pást takové neposlušné ovce byla docela dřina. Ale pak stačilo, aby se na louce objevil tatínek a promluvil tím svým hlubokým zvučným hlasem a ovce za ním samy běžely. Věděly, že jim přináší něco dobrého, poznaly, že jejich hospodář se o ně stará, a že být blízko něj je dobré. O tom mluví i evangelista Jan: Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne.
A co jsme při tom pasení taky poznala, že každá ovečka nebo beránek je jiná, jiný, svůj, svá. I když na první pohled je to jedno stádo, tak právě pastýř dobře ví, která ovečka je která. Třeba u nás jedna ovečka, Bělina se jmenovala, byla taková ovce průzkumnice a pokaždé, když nám utekly nebo někde protrhly ohradu, tak bylo jisté, že Bělina to vede. Jsou různé ovce.
(Poprosím děti, kolem nás tady v kostele jsou ovce, pokuste se je všechny najít a shromáždit.)
Tahle hromada plyšáků nám chce ukázat, že každá ovce je jiná. Jedna je tlustá, špinavá, chlupatá, hubená, ovco-pes. A když v tom budeme pokračovat a rozhlídneme se kolem sebe, tak můžeme do toho výčtu pokračovat a hledět nejen na to, jak ty ovce vypadají. Jedna ovce umí hrát krásně na housle, další zpívat, další má sen, že se stane malířkou, další se dneska ráno pohádala se svým beranem a taky tu třeba sedí některá, která je moc nemocná, nebo jiná která je vyčerpaná, jiná se zase bojí, že už nemá naději a bojí se na svého pastýře zavolat. Ano, my jsme ty ovce. A stejně jako mají ovce naději, že v pastýřově blízkosti je dobře, tak tu samou naději máme i my, hledejme a pojďme za Ježíšem, do jeho blízkosti. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne…
Ježíš zná každou svoji ovečku, zná ji možná líp, než ona sama sebe. Zná ji a volá ji jménem. Každého z nás si Bůh povolává a volá na něj svým osobitým způsobem. Slovo znát, poznat má v bibli totiž mnohem hlubší význam, než v našem rodném jazyce. Slovo znát v hebrejštině použijeme, když mluvíme o tom nejintimnějším setkání, když muž pozná svoji ženu. A nemyslí se tím jenom sex, myslí se tím, že ti dva se znají nejlíp, jak to jde, že ti dva se milují a přijímají i se svými chybami i se svými přednostmi. Ježíš zná své ovce. Je to on, komu záleží na úplně každé ovečce. Ať už je v našich očích špinavá, smradlavá nebo zlá. Je to právě pastýř Bůh, který takhle jako my ovečky neposuzuje, ale stojí o každou a za každou taky přichází a hledá ji, i když se to zdá jako nerozum. A tady se dostáváme k našemu podobenství o ztracené ovečce.
A tak když se tak dívám kolem sebe, nezapomněli jsme na některou ovečku, jsou skutečně všechny? Co když je některá třeba venku nebo za varhany? Co když se některá zaběhla? I to se stává. (Ukážu ztracenou ovečku a vytáhnu ji z kapsy.)
A co my? Jsme v životě jako ta ztracená ovečka nebo ty poslušné, co zůstaly na pustém místě? Rádi bychom byly ty poslušné a spravedlivé, ale všichni jsme jenom ovce a každý z nás se dřív nebo později zaběhne. Ježíš přitom neřeší, proč se ta ovce zaběhla, jaký k tomu měla důvod, proč sešla z cesty. Jestli byla neposlušná a nechtěla slyšet pastýřův hlas, když všechny ovce svolával. Nebo třeba jestli byla tvrdohlavá a schválně, chtěla jít tou svojí cestou a kašlala na všechny ostatní. A nebo prostě mohla mít jenom smůlu a v nebyla v pravý čas na pravém místě. 
Nevíme to, a ani to vědět nemusíme, pro náš příběh to není důležité. To skutečně důležité, co nám podobenství říká je, že ta ztracená ovečka někomu chyběla, že je někdo, kdo si jí cení a má ji rád takovou jaká je. A že mu stojí za to, jí jít hledat, i když těch 99 nechá na pustém místě. Dokonce pastýř tu ovečku jde hledat, i když ona o tom neví nebo o to nestojí. 
Když se nám daří dobře, cítíme se dobře, jsme spravedlivě pohoršeni, jak to že pastýř klidně opustí celé stádo pro jednu hloupou ovci. Ale když nás v životě potká něco zlého a my se ztratíme, ať už svoji vinou nebo náhodou, najednou jak je pro nás tohle podobenství nadějné. Jak rádi uslyšíme, že je někdo, komu chybíme, kdo nás má rád. Kdo nás jde hledat a nehodnotí, jestli si to zasloužíme nebo ne. Kdo nás hledá, i když voláme a bečíme a kdo nás dokonce hledá, když už ani bečet a křičet nedokážeme a nemůžeme. Ležíme ztraceni někde v koutě, ve tmě a možná už ani nic nečekáme.
Jaké překvapení, že nás někdo najde, že nás někdo vůbec hledá. Něco na nás přeci jenom je, i když to bude znít zvláštně. My se musíme nechat najít. Přijmout naději, že je tu někdo, kdo mi jde vstříc, že je tu někdo, kdo mě touží zachránit. 
Bůh si váží každé lidské bytosti. Bůh je trpělivým hospodářem, který hledá své ztracené ovce, který se vydává na místa, kde zažíváme zoufalství, beznaději, beze-smyslnost. Bůh je ten, který se raduje a s ním i celá nebesa nad záchranou každého člověka. Za každým z nás se vydal, každému z nás chce být blízko. S každým z nás se touží radovat z naší záchrany. A tak se nechejme najít, obejmout a oslovit. Nebojme se přiznat, že i my jsme někdy jako ta ztracená ovce…


