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Uvědomujeme si, jak velkým darem pro každou rodinu je dítě. A zvlášť to
můžeme vnímat v situaci, kdy je dítě ohroženo, kdy se ztratí, jak o tom čteme v
případě Svaté rodiny v dnešním evangeliu.
To nám zachycuje Svatou rodinu v kritické situaci, když Marie s Josefem
nacházejí ztraceného Ježíše až po třech dnech v jeruzalémském chrámě.
Ptáme se možná, co nám tato epizoda ze života Svaté rodiny vlastně sděluje?
Tušíme, že tím prvořadým zde není příběh se šťastným koncem.
To podstatné, k čemu nám tato epizoda směřuje a ukazuje, je zjevení toho,
kým toto dítě Ježíš je a jaké je jeho poslání.
Už zmínka o tom, že ho našli po třech dnech, jakoby nám naznačovala k těm
zásadním velikonočním svátkům, při kterých se dovrší Ježíšovo poslání.
Nabízí se nám paralela s těmi třemi dny jeho absence mezi Velkým pátkem a
Nedělí Zmrtvýchvstání, kdy se odehrává Boží dění, které přináší lidstvu spásu, ve
kterém je nám Kristus definitivně zjeven jako Spasitel světa.
K Ježíšovu Božskému původu nám v dnešním evangeliu poukazuje i úžas
učitelů a přítomných nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. V dítěti Ježíši se už
nyní projevuje Božská moudrost.
A samozřejmě asi tím nejmarkantnějším momentem zjevení Ježíšovy
totožnosti je jeho odpověď Marii a Josefovi:
"Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?"
V tomto máme potvrzeno Ježíšovo Božské synovství. On je Synem
nebeského Otce.
On žije v jednotě se svým Otcem, On přišel plnit vůli svého Otce, přišel naplnit
poslání, které vychází z milujícího vztahu Otce a Syna.
A tímto posláním je uskutečnit dílo spásy, záchrany člověka, tedy zahrnout
každého člověka do tohoto tajemství Boha, tajemství lásky.
Svým způsobem toto poslání vytváří rodinu všech, kdo v Krista věří, počínaje
v prvé řadě Marií a Josefem, kteří se vírou Kristu otevřeli, kteří se otevřeli tomu, že
mohla vzniknout rodina, Svatá rodina, v jejímž středu je Bůh.
Samozřejmě toto Ježíšovo poslání vytváří velkou rodinu Božích dětí, celou
církev, do které patříme my všichni, v níž se můžeme cítit doma, v níž můžeme stále
znovu objevovat tajemství Krista, tajemství Boha, který se stal člověkem.

