Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i
u lidí.
Kdo by nechtěl, aby jeho děti prospívaly moudrosti,
věkem, oblibou u Boha i u lidí? Maria a Josef tomu
připravili dobré podmínky:
1) Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na
velikonoční svátky.
Zbožnost jejich života, mít Boha v úctě, klanět se mu, být poslušný k náboženským tradicím,
to je "počátek moudrosti je mít respekt pro Boha"
2) Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: "Dítě, proč jsi nám to udělal?
Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali."
Rodiče s dítětem komunikovali, ne že udělalo něco nehorázného, ale že jim toto způsobilo
bolest = učí dítě citlivosti a zodpovědnosti, že jeho jednání může být raňující, učí dítě
vyjadřovat svá zranění.
3) Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci.
Maria, byla žena, která rozvažuje srdcem. Jako každý hned všemu nerozumí, ale věci uchovává
ve svém srdci. Učí tak Ježíše hloubce, rozvaze; ne příkrosti a povrchnosti.
Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. Kdo by nechtěl, aby jeho děti
prospívaly moudrosti, věkem, oblibou u Boha i u lidí? V příběhu je i osobní přístup mladého
muže, Ježíše: Dvanáctiletý chlapec se stával v té době mladým mužem, to znamená, že si
potřeboval už sám objasnit základní věci života.
1) Po třech dnech ho našli v chrámě
Ježíš hledal odpověď na své nejpalčivější otázky, těmi byly pro něho otázky po tom, co tušil,
kým je on, a kým je Bůh.
2) Našli (ho) v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo
ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi.
Když člověk, zvlášť mladý, hledající moudrost je v postoji naslouchání. Mladost každého věku
je charakterizována postojem naslouchání, biblicky řečeno, touhou poučit se. Maria a Josef tak
přirozeně připravili Ježíše k tomuto postoji, svým přístupem k životu. Mladí lidé jsou velmi
citliví na otázku životní moudrosti, na postoj otevřenosti poučit se, a proto velmi
kriticky vnímají fráze či pózy dospělých žijících rozporuplně. Proti tomuto se bouří a toto
nechtějí přijmout. Jsou fascinováni čistotou života. A jak lehko sklouznou k negaci všeho.
3) Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?" Ale oni
nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a
poslouchal je.

Ježíš byl natolik fascinován svými otázkami, řekli bychom i problémy své identity - řešením
otázek kým vlastně je, jak svá tušení osobně zformulovat, že nevnímal už dál nic. Že třeba bude
rodičům chybět. Jeho nalezení však bylo vykomunikováno; pochopil sám sebe, ale také
pochopil bolest rodičů. Proto dál už nemusí řešit to, co potřeboval zformulovat, a věnuje se
rodině, než přijde jeho čas.
Svátek Svaté Rodiny, Josefa, Marie a Ježíše, ať se stane časem reflexe stavu rodinných vztahů,
žitých hodnot a zvyklostí. Vyprošujme si navzájem i dnes Ducha Svatého, Ducha lásky,
moudrosti, respektu, trpělivosti, spravedlnosti a hloubky života.

