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     Milí bratři a sestry,

pouze evangelistu Lukášovi vděčíme za to, že nám zachoval tuto zprávu z Ježíšova
dětství.  Jediný  on  poodhaluje  roušku  tajemství  a  mlčení,  kterou  je  zakryto  celé
Ježíšovo mládí. Jakoby už tehdy cítil, že onen skok od narození přímo do dospělosti
je příliš náhlý a až skoro násilný, a že se tu také otevírá cesta k lidským pokusům
něco  dovyprávět.  Lukáš  se  tedy  pokusil  tuto  mezeru  překlenout  vyprávěním  o
dvanáctiletém Ježíši  v chrámě.  Nepoví  nám toho  z Ježíšova  dětství  sice  mnoho,
přesto ale i toto kratičké vyprávění nám pomáhá, abychom do Ježíšova života na
tomto světě více nahlédli a dotvořili si jeho obraz.

     Je zde napovězeno leccos důležitého. Třeba to, že Ježíš vyrůstal v rodině horlivě
zbožné. Je to patrné z toho, že rodiče vzali Ježíše sebou do jeruzalémského chrámu
už ve dvanácti letech, zatímco židovský zákon požadoval tuto povinnost od rodičů až
od třinácti let. Také i to, že se Josef s Marií zdrželi v Jeruzalémě celý týden - přes
všechny sváteční dny - svědčí o tom, že pro ně cesta do chrámu nebyla pouhou
formální záležitostí, že jim šlo o mnohem víc než jen o to, aby se v chrámě ukázali,
aby se neřeklo a lidé nepomlouvali, a zase šli po svých. I Ježíšův rozhovor s učiteli
Zákona dává tušit,  že Ježíš nemohl  vyrůstat  v rodině nábožensky povrchní  nebo
lhostejné, ale že Slovo Boží bylo u nich skutečně doma.

     Někteří  vidí  v tomto vyprávění  doklad toho,  že Ježíš  byl  vlastně zázračným
dítětem,  protože už ve svých dvanácti letech uváděl svými otázkami i odpověďmi do
rozpaků tehdejší profesory teologie. Je tu zřetelný Ježíšův mimořádný zájem o věci
Boží; ba co víc, již z úst dvanáctiletého tu slyšíme přiznání k Bohu jako Otci. Jinými
slovy můžeme povědět - již od útlého věku si Ježíš uvědomoval, kdo vlastně je a jaké
je jeho poslání.

     Ale na celé toto vyprávění můžeme také nahlížet pod jiným úhlem: nevidět v něm
jen kus historie z Ježíšova dětství,  ale nechat se docela osobně oslovit  osnovou,
podle které je tento příběh napsán. A tou ve zkratce může být: Ježíš, který se ztratil,
byl usilovně hledán a nalezen.

     Čí to vlastně byla vina, že se tenkrát Ježíš ztratil? Čí to je vina, když se někdy dítě
rodičům ztratí? Stalo se vám to? Někdy stačí, aby třeba jen na chvilku rodiče ztratili
dítě z dohledu a už to  je.  Ale  v této souvislosti  to  bude nejspíš ne příliš  důležitá
otázka, protože smyslem tohoto oddílu není napomenout rodiče, aby si dávali větší
pozor na své děti. Místo toho bychom se měli každý ptát: Jak je to možné, že se nám
v našem  vlastním  životě  Ježíš  Kristus  ztrácí,  že  jsme  najednou  bez  něho,  že
najednou nejde vedle nás naší životní cestou?

     Myslím, že zkušenost s tím, že se nám Ježíš Kristus z obzoru našeho života
snadno ztrácí, máme všichni. Ale v takové chvíli vlastně ani nejde o to, že se nám



Ježíš  ztrácí,  ale  že  my  se  ztrácíme  jemu,  že  jsme  ztraceni  pro  něho.  -  To  je
nejvlastnější smysl této ztracenosti. Často stačí, abychom s ním, třeba jen na chvíli,
ztratili kontakt, abychom si někam jakoby jen odběhli, abychom se třeba jen velmi
krátce nechali zaujmout něčím jiným a už může dojít k takové ztracenosti. To se nám
lidem děje neustále. Proto hledíme s určitými obavami na prázdné místo někoho, kdo
ve shromáždění chybí - jednou, dvakrát - aby jeho místo nezůstalo prázdné natrvalo.
Vždyť tato ztracenost znamená: Ztratíš-li Ježíše, pak jsi sám tím ztraceným. Je to
jako bys ztratil někoho velmi, velmi milého, drahého a vzácného, ano, jako bys ztratil
své dítě. Je jen přirozené, že rodiče ztracené dítě usilovně hledají:  „Já a tvůj otec
jsme tě zoufale hledali“.

     Nabízí se tu otázka: jestli a jak hledáme ztraceného Ježíše ve svém životě my.
Jestli  toužíme  po  jeho  návratu  do  našeho  života,  po  jeho  opětné  blízkosti  a  po
společenství víry a lásky s ním? Máme spíše tu zkušenost, že to, že se mohou Ježíši
ztratit,  prožívají  lidé  jako  svůj  zisk,  úlevu,  štěstí,  osvobození.  Když  jsem  byl
v šumperském sboru, věděl jsem, že se tam, do pohraničí, z vnitrozemí nastěhovalo
mnoho  lidí  právě  odsud  z Valašska,  mnozí  evangelíci.  Jejich  jména  byla  ještě
v kartotéce sboru, protože se kdysi do sboru přihlásili, ale najít některého z nich již
bylo velmi obtížné. Jakoby tím, že se odstěhovali odsud tam, ze sebe chtěli shodit
břemeno náležitosti k církvi a nakonec se ztratili, třebaže, když jsem některé našel,
tvrdili: víru mám v sobě, tu mi nikdo nevezme. - Dávno tam už ale téměř nic neměli.

     A přece člověk, který Krista ztrácí ze zřetele, nepřestává za něj hledat nějakou
náhradu. Takový člověk, myslím, ani dost dobře neví, co vlastně hledá a chce, proč
není spokojen, když by spokojen být mohl, proč se každou chvíli nadchne pro něco
jiného. Takový člověk vlastně hledá pořád, ale nikde nenachází to pravé. Lidé dnes
hledají  svůj  pokoj,  domnělé  štěstí,  zajištění  a  uspokojení  života,  v mnohém a do
mnohých věcí vkládají svou naději, že právě to bude naplněním jejich nejvnitřnějších
tužeb. Podobáme se onomu člověku z podobenství, který hledal krásné perly. Určitě
nemůžeme  a  ani  nechceme  popírat,  že  na  světě  je  skutečně  velké  množství
krásných, slibných,  lákavých perel.  Svou krásu má třeba příroda, ve které člověk
hledá útěchu, klid,  spočinutí;  jsou také krásné knihy, které člověka zaujmou svou
nepopiratelnou hodnotou; hudba je také něco velmi vzácného, dovede člověka přímo
unést tak, že zapomene na realitu.

     Co všechno může být takovou krásnou perlou? - Mohli bychom to domýšlet stále
dál. Každý odchod od Ježíše Krista se nemusí podobat cestě marnotratného syna,
který se nakonec zbídačelý vrací domů. Člověk může být pro Krista ztracen a na
první  pohled  se  mu  nedá  nic  vytknout  -  žádná  mravní  zvrhlost,  zcestí  nebo
zvrácenost. A přece existuje perla, která je nade všechny a nade všechno. Kdo hledá
jen něco krásného a ušlechtilého, ten bude stále hnán hledačskou vášní, jako onen
obchodník z podobenství. Bude sice nalézat, ale pokaždé se mu bude vracet ten
dojem, že to přece jen není to pravé, co hledal, co potřebuje, co jej může uspokojit.

     Nalézt Ježíše Krista, to především souvisí s jednou důležitou podmínkou: aby
Marie s Josefem Ježíše našli, museli se z cesty, na kterou se vydali, vrátit. Pro nás je
tento návrat, nebo obrat na cestě, obrazem změny našeho života a jeho celkového
zaměření.  Podmínkou nalezení Ježíše Krista je tato veliká změna,  která se musí
odehrát v životě každého člověka, který Krista hledá a který ho chce opravdu nalézt.
Zde platí: Jestli jsi, člověče, až dosud spěchal za tím nebo oním, jestli tě to až do této
chvíle táhlo všemi směry, pak všechno to musí ve tvém životě změnit své místo.
Musí se to octnout za tvými zády, aby se před tebou mohla otevřít nová perspektiva
života, života, který Ježíš Kristus očistil svým odpuštěním a naplnil jej svou láskou.



Proto není tak snadné Ježíše Krista nalézt. Začít znovu vyžaduje často z naší strany
mnoho sebezapření, obětí i námahy.

     My, lidé dnešní doby a v tomto prostoru, máme skutečně mnoho, ale často nám to
nejdůležitější  chybí.  Slovo  Pána  Ježíše:  „Nejen  chlebem  bude  člověk  živ,  ale
každým slovem, které vychází z Božích úst“ (Mt 4,4), je velmi pravdivé. A toto
„více než jen chléb“ může lidskému životu dát pouze Ježíš Kristus. Proto, přejme si
Krista  skutečně  hledat  a  nacházet.  Vždyť  do  opravdových  hlubin  lásky,  věrnosti
upřímnosti i pravdy může člověk proniknout jen u něj.

     Marie našla Ježíše v chrámě. I za tím smíme vidět určitou symboliku. „Boží dům“
není prostě možné ničím nahradit. Můžeš se, člověče, vymlouvat a namítat, že pro
tebe je chrámem celá příroda a že právě tam se cítíš být Bohu blízko. Můžeš mluvit o
tom, že Boží velikost zakoušíš, když hledíš ke hvězdám do hlubin vesmíru, nebo že
prožíváš Boha ve svých citech, když se ponoříš do nádherných tónů hudby, nebo že
za tebou Bůh přichází ve všem, co je na světě krásné, ušlechtilé a dobré, že se s ním
setkáváš  v druhých  lidech  v jejich  lásce  i  pomoci.  Nikdy  jej  nenajdeš,  nebudeš-li
Boha hledat tam, kde skutečně On je. A to je tam, kde zní jeho Slovo, které vytváří
společenství modliteb, kde vane jeho Duch, kde se rodí důvěra a dostavuje skutečný
pokoj  v  lidském srdci.  Kdosi  řekl,  že „Boží  dům“ je  kusem Božího světa v tomto
našem světě. Tento Boží svět ve světě našem jistě není dán pouze zdmi modliteben
nebo chrámů; je dán těmi, kteří se tu ve víře, lásce a naději shromažďují, a kde Bůh -
v srdcích těchto lidí svým Slovem a Duchem svatým - koná své dílo.

     Každá naše cesta do shromáždění je spojena s velikou nadějí, že Krista, toho,
kterého jsme na cestách svého života všelijak ztratili  a pozbyli,  že jej  tam znovu
objevíme a najdeme a že on odtud půjde opět s námi, tak jako tehdy - výslovně se v
textu říká: „A šel s nimi“.

                                                            Amen.


