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Úvod
Pri narodení Ricka Hoyta sa vyskytli komplikácie, čoho výsledkom bolo poškodenie
mozgu a neskôr neschopnosť ovládať svalstvo. Lekári stanovili diagnózu – detská
mozgová obrna – a rodičom povedali, že chlapec prežije zvyšok života vo vegetatívnom stave a že by ho mali dať do nejakého ústavu, lebo starostlivosť o neho bude
veľmi náročná.
Ale Hoytovci sa s takýmto verdiktom nezmierili. Všimli si totiž, že Rickove oči dokážu
sledovať dianie v miestnosti. Mama sa mu venovala, učila ho abecedu, písmenká
lepila na všetky možné predmety v dome. Keď mal Rick jedenásť rokov, zašli s ním
na technickú fakultu Tufts University a opýtali sa, či existuje nejaký spôsob, akým by
mohli pomôcť chlapcovi komunikovať. „Určite nie,“ počuli odpoveď, „v jeho mozgu sa
nič nedeje.“ Rickov otec sa však nevzdal.„Povedzte mu vtip,“ nástojil. Povedali. A Rick sa
začal smiať. Ukázalo sa, že v jeho mozgu sa toho dialo veľmi veľa.
Ricka pripojili k počítaču, ktorý bol schopný ovládať tak, že kurzorom na obrazovke
pohyboval hlavou. Rick bol konečne schopný komunikovať s okolím! Táto technológia mu umožnila začať žiť nový život. A nielen to. Rick bol schopný vyštudovať
špeciálnu pedagogiku na Bostonskej univerzite a neskôr pracovať na Boston College na počítačovom pracovisku, ktoré vyvíjalo komunikačné systémy pre ľudí so
špeciálnymi potrebami.
Rodina Hoytovcov však začala žiť aj športom. Pri jednom charitatívnom behu otec
Dick tlačil svojho syna na vozíčku. Po pretekoch Rick otcovi napísal: „Ocko, keď sme
bežali, cítil som sa, akoby som bol úplne zdravý!“ Dick sa rozhodol, že svojmu synovi
sprostredkuje tento pocit tak často, ako sa len bude dať. O štyri roky spolu bežali prvýkrát Bostonský maratón. Potom im niekto navrhol triatlon – a odvtedy spolu absolvovali stovky pretekov, pri ktorých otec svojho syna ťahá v nafukovacom člne, vezie na
bicykli a tlačí na vozíčku. Rick napísal: „Môj otec je bezpochyby otcom storočia.“
Či si to pripustíme, alebo nie, každý z nás má veľmi veľa spoločného s Rickom Hoytom.
Všetkých nás ochromujú, paralyzujú tragické dôsledky hriechu. Náš život sa len veľmi
vzdialene podobá životu, pre ktorý sme boli stvorení. A čo je najdôležitejšie, nech by
sme sa snažili akokoľvek, nikdy nemôžeme urobiť nič preto, aby sme boli zachránení.
„Pre hriech sa nachádzame v zvrátenom stave. Obnoviť nás môže iba nadprirodzená
moc, inak je všetko márne.“ (MH 428; CZ 305) To je to ďalšie, čo máme s Rickom spoločné – máme úžasného Otca, ktorý nás miluje, stará sa o nás a bol ochotný priniesť
pre nás tú najväčšiu obeť. Záchrana k nám môže prísť len „zvonka“ – sami sa jednoducho zachrániť nedokážeme.
Aj to je jeden z dôvodov, prečo ľudia kedysi pozerali na nočnú oblohu a čakali vyslobodenie – Záchrancu. Izraeliti, naši predchodcovia vo viere, mali pre tohto očakávaného Záchrancu meno: Syn Dávidov, ktorého poznáme ako Ježiša z Nazareta.
Jeden z inšpirovaných záznamov Ježišovho príbehu sa nachádza v Evanjeliu podľa
Matúša, ktoré bude tento štvrťrok predmetom nášho štúdia. Matúš, pôvodom Žid,
ktorý uveril v Ježiša, opisuje Ježišov príbeh zo svojho, Duchom inšpirovaného pohľadu.
A aj keď sa spolu s ostatnými pisateľmi evanjelií, Marekom, Lukášom a Jánom, zame-

riava na rovnaké témy – vtelenie, život, smrť, vzkriesenie a nanebovstúpenie Ježiša –
Matúš kladie silný dôraz na to, že Ježiš je zasľúbený Mesiáš. Chcel, aby jeho čitatelia
poznali, že spasenie Izraela prišlo v Ježišovi, o ktorom hovorili proroci a na ktorého
smerovali všetky starozmluvné predobrazy.
Hoci Matúšovými čitateľmi boli predovšetkým Židia, jeho posolstvo o nádeji a Vykupiteľovi prehovára aj k nám –, ktorí podobne ako Rick Hoyt potrebujeme niekoho, kto by
pre nás vykonal to, čo my sami pre seba urobiť nemôžeme.
A Matúš rozpráva príbeh práve o ňom – o Ježišovi, ktorý urobil presne to, čo sme
potrebovali.
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