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Toto dielo sa vymyká bežným príbehom, 

a  to svojím originálnym spracovaním. 

Napriek tomu, že maratón v  názve knihy 

môže vyvolať dojem, že „sa ma to netýka“, 

opak je pravdou. Nejde totiž v prvom rade 

o športovú disciplínu, ale skôr o životný beh 

každého z  nás, so všetkými prekážkami, 

radosťami a  riešeniami ťažkých situácií. 

Čitateľ je veľmi rýchlo vtiahnutý do deja 

a  spolu s  hlavným hrdinom prežíva každý 

kilometer. Pretože autor je tiež človek 

omylný, môže sa i  čitateľ  ľahko stotožniť 

s  jeho občasným zlyhaním a o  to viac mu 

fandí, aby beh dokončil. Možno práve preto, 

že nejde o klasického superhrdinu, získa si 

sympatie čitateľa ľahšie, než keby všetky 

prekážky zdolal mihnutím oka.
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ÚVOD
Po napísaní knihy Zdravý životný štýl som si chcel dať dlhšiu 
pauzu. Rok po jej vydaní som sa však nemohol zbaviť nápadu, 
o ktorom som bol presvedčený, že prišiel od Boha. Napísal som 
už mnoho príbehov, scenárov a rozprávok, ale len pri písaní tejto 
knihy sa dialo vo mne niečo jedinečné – sám Boh sa mi prihováral 
a menil ma. Brúsil môj charakter, roznecoval túžbu evanjelizovať 
a budovať jeho kráľovstvo. Azda to bolo aj tým, že som aj kvôli 
tomuto dielu nanovo prečítal Bibliu a prosil ho, aby ku mne hovo-
ril. Nechcem čitateľa iba pobaviť, ale najmä roznietiť v ňom lásku 
k Bohu. Bola by škoda, ak by ste textom len rýchlo preleteli; urobí-
te lepšie, ak sa na každom kilometri chvíľu zastavíte a popremýš-
ľate, ako zdolávate svoje prekážky. A potom – aby ste sa s novým 
zápalom a horlivosťou odhodlali bežať svoj maratón duše. 
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ZMÄTOK

1. km

Posledná noc pred maratónom je obvykle najťažšia. Uvedomujem 
si, že sa potrebujem dobre vyspať, aby som mal dosť síl. Zároveň 
mi však hlavou víria myšlienky na to, aké bude ráno počasie a či 
sa mi podarí získať dobré miesto na štarte. Vydržím v tempe až do 
konca? Zvládnem to? Dosť! Už sa tým nebudem zaoberať, pretože 
nezaspím. Snažím sa upriamiť myšlienky na niečo iné: predsta-
vujem si svoju ženu, dvoch synov a krátko sa za nich pomodlím. 
Skontrolujem ešte mobil, či mi neprišli nejaké esemesky. Kamarát 
Juraj mi radí, ako mám bežať. Rýchlo odpíšem a znovu myslím na 
zajtrajší beh. Možno hlave prikázať, aby vypla? Hľadím do stro-
pu hotelovej izby a prehadzujem sa z boka na bok. Mám sucho 
v ústach, ešte sa napijem vody. Cítim, že zajtra by to mohlo vyjsť, 
natrénované mám.

Znova sa snažím zaspať. Takmer sa mi to podarí, keď mi zra-
zu pípne mobil s ďalšou správou. Prečo som si ho nevypol? Týka 
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sa to mojej práce vo vydavateľstve. Odpovedám, vypínam mobil, 
zatváram oči a konečne sa nerušene ponáram do spánku. Už bolo 
načase, veď o pár hodín to všetko vypukne.

Nastal deň D, na ktorý som sa tak veľmi tešil. Za posledné me-
siace som si dal riadne do tela, dúfam, že obstojím. Vchádzam do 
štartovacieho koridoru, udržujem sa v  pohybe, prechádzam sa 
medzi bežcami a mimovoľne sa s nimi porovnávam. Oproti mne 
stojí tučný ujko, celý vysmiaty. Zatiaľ. Čoskoro ho asi smiech prej-
de. Korpulentná pani, ktorá mi nápadne pripomína kuchárku zo 
školskej jedálne, si razí cestu presne cezo mňa. Pánabeka, čo tá tu 
robí? Ak ju dnes neodvezú, bude iste rada. Vidím tu pobehovať aj 
deti. Čo to má znamenať? Mladší ako 18 rokov sa predsa nemô-
žu registrovať! Majú na sebe štartové čísla. Ako sa sem zamiešali? 
Žeby sa súčasne bežala aj štafeta alebo nejaký rodinný beh?

Predieram sa dopredu a zbadám suseda z vedľajšieho dvora.
„Zdravím, vás som tu nečakal!“ privítam ho.
„Ako to, že sme sa nikdy pri behu nestretli? Kedy ste trénova-

li?“ pýtam sa so záujmom.
„Ja len začínam,“ odvetil naivne. „Minulý týždeň som to skúsil 

a celkom sa mi to zapáčilo. Odvážnym šťastie praje.“
Neviem, či sa mám smiať, alebo plakať. To bude bolieť, pomys-

lím si. Človeče, vieš ty vôbec, do čoho ideš? S údivom zbadám ďalšie 
známe tváre. Sú tu aj ľudia, ktorí chodia na naše bohoslužby. Kývajú 
mi, ukazujú vztýčené palce. Prečo mi nepovedali, že sa sem chys-
tajú? Mohli sme pricestovať spolu. Poslednýkrát sa snažím bližšie 
posunúť k štartu. Nechcem, aby ma slabší bežci brzdili. Predo mnou 
stojí akási staručká ženička. Opatrne sa presuniem pred ňu a slušne 
poviem „pardon“, keďže som jej nechtiac stúpil na nohu.

„To nič, Pána Ježiša to na kríži viac bolelo,“ odvetila s úsmevom. 
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Ten hlas mi je povedomý... „Čo vy tu robíte?“ vyhŕkol som. 
Bola to veriaca, ktorú som poznal. Má 80 rokov, ledva chodí po 
schodoch, a teraz stojí tu, na štarte. Robím si o ňu starosti, aby ju 
neušliapali. Ako to mieni zvládnuť?

„Ja sem patrím,“ odpovie mi rozhodne. Z výrazu mojej tváre 
vyčítala, na čo myslím. 

„Je to 42 kilometrov,“ vysvetľujem jej. „To nie je pre vás. Poď-
te, pomôžem vám dostať sa nabok, môžete aspoň povzbudzovať 
a modliť sa za nás.“ Chytám ju opatrne za rameno, ale ona trvá na 
svojom: „Zo mňa divák nikdy nebude. Ja som sa prišla zúčastniť.“

„To je pekné, ale...“ Nedopovedal som. Silné zatrúbenie nás 
prerušilo a masa bežcov sa pohla. Čudné, to je niečo nové, preteky 
sa vždy začínajú výstrelom. Postavím sa na špičky a všade, kam 
len oko dohliadne, sú samí bežci. Škoda, že nemám lepší výhľad. 
Musia nás tu byť desaťtisíce, žeby aj viac než stotisíc? To by už or-
ganizátori asi nezvládli. 

Ani pri najlepšej vôli nemôžem tejto starkej pomôcť, zvlášť, 
keď si to neželá. Dúfam, že to nejako prežije a včas sa odpojí. Čože, 
je to možné? Z reproduktorov sa ozýva známa kresťanská skladba. 
V angličtine. Zvláštne, ale povzbudivé. Pospevujem si do rytmu 
a vidím, že sa pridali viacerí. Paráda! 

Tlačenica je pri takomto počte normálna. Ešte som stále len 
pred štartovacou čiarou. Asi som nechtiac vkĺzol do koridoru pre 
pomalších bežcov; ani po minúte nejdeme rýchlejšie než krokom. 
Sme tu natlačení ako sardinky v oleji. 

Čakám, kedy zrýchlime. Obvykle sa tak stane pri prechode 
štartom. Ale dnes... Kde to viazne? Viacerí sa vôbec nedostali cez 
štartovaciu líniu. Tomu nerozumiem. Prečo postávajú na štarte 
a obmedzujú ostatných? Zdá sa, že niektorým je to jedno; rezig-
novane rozhodili rukami a už sa nesnažia. Iní vytrvali, ale akoby 
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narážali do nejakej steny, ktorá ich vracia späť. Obracajú sa s výčit-
kou na organizátorov stojacich na kraji cesty. Tí im čosi vysvetľujú, 
no nepočuť ich pre hluk zástupu. Teda, takýto začiatok som ešte 
nezažil! 

Potešil som sa, že mňa nič nezadržalo. Našťastie sa to aspoň 
trochu preriedilo. Môžem byť rád – za mnou sa vytvoril „lievik“, 
kde sa to úplne upchalo. Oslovujem bežca, ktorý si razí cestu 
vpred podobne ako ja.

„Čo sa tam stalo, nevieš?“ 
„Nespĺňajú podmienky pre účasť,“ povedal, akoby to bolo cel-

kom jasné. Zmiatol ma. „Aké podmienky?“ pýtam sa.
„Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľov-

stvo,1“ odvetil úplne vážne. 
Zacitoval z Biblie, ale znelo to tak od veci, že som zapochyboval 

o jeho zdravom rozume. Inokedy by som sa s ním o tej téme rád 
pozhováral, no teraz na to nemám náladu; mám svoj cieľ, chcem 
dosiahnuť dobrý čas. Takže, poďme na to. 

Obieham ďalších bežcov, stále trochu namrzený sám na seba, 
že som sa zo začiatku postavil príliš dozadu. Vidím tu ľudí, ktorí 
sa obliekli ako na maškarný ples. Už by ma ani neprekvapilo, keby 
popri mne presvišťal Superman, či Pat a Mat. Ten čudák za mnou 
predbiehal ostatných asi tri metre vľavo odo mňa, stále som ho 
videl z profilu. Bradatý päťdesiatnik, odetý v akomsi rúchu. Žeby 
ušiel z blázinca? Ktovie, kedy odpadne. Vtom sa na mňa pozrel, 
akoby ma počul. Než som stihol uhnúť pohľadom, zacitoval mi 
znova z Jánovho evanjelia: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Du-
cha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.2“ 

No, to je teda pekný fór. Už sa teším na ten článok, ktorý na-
píšem. Ledva som sa rozbehol, už mám plné priehrštie zážitkov. 

1 Jn 3:3b
2 Jn 3:5b

Maratón duše ZMÄTOK
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Snažím sa toho chlapa zbaviť, ale nedá sa. Je mi v  pätách a  len 
čakám, kedy bude do mňa hustiť ďalší verš, napríklad, ako sa Judáš 
obesil, alebo: „Keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, 
teba to nezasiahne.“3

„Musíte sa znova narodiť!4“ zaburácal za mnou mužský hlas. 
Obzrel som sa; to ten podivín kričal z plných pľúc, otočený k ľu-
ďom, ktorí stáli pred štartom. Hlas zaznel tak mocne, až som 
sa strhol. Museli ho počuť aj tí na začiatku, hoci sme už boli asi 
päťdesiat metrov pred nimi. Nechcem, aby ma ktokoľvek spájal 
s  týmto vetroplachom, ale čo je veľa, je veľa. Toto už nemôžem 
nechať len tak. Skúsim mu trochu dohovoriť. 

„Cituješ Bibliu, a to veľmi presne, nie sme však na bohoslužbe, 
ale na maratóne. Nezdá sa mi, žeby ti tu niekto rozumel, takéto 
spôsoby ľudí skôr odradia,“ snažím sa mu otcovsky prehovoriť 
do duše.

„Zobudíš sa, až keď dobehneš do cieľa,“ odpovedal tajomne. 
Už-už ho idem zahriaknuť, zrazu však zneistiem. Čo ak je toto 
sen? Nedeje sa tu priveľa nepravdepodobného?

„Áno, je to sen,“ odpovedal na moje myšlienky, a  hneď ako 
sme znova niekoľkých pred nami predbehli, vysvetľoval ďalej, 
„lenže nie hocijaký. Zmení tvoj život viac než čokoľvek doteraz.“

Totálny zmätok. Nohy mi rýchlo prepletali, v hlave mi vírilo. 
Čo sa to deje? Kde som?

„Ak mi neveríš, pozri sa na štartové číslo,“ pokračoval nezná-
my muž.

Nie je jednoduché čítať počas behu. Nápis bol však taký veľký, 
že s tým nebol problém.

„Maratón duše,“ povedal som nahlas a ten čudák sa rozosmial. 
Pôsobil zasa ako blázon, ale čo ak má pravdu on a bláznom som tu ja? 

3 Ž 91:7
4 Jn 3:7b
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Aj iní bežci tam mali ten istý nápis, takže náhoda to nebola. 
Ale veď ja som sa prihlásil na... a ako na potvoru, neviem si spo-
menúť, aký maratón som to mal dnes bežať. Určite to boli nejaké 
slávne preteky s obrovskou účasťou. Pretekári tu mali päťciferné 
štartové čísla, niektorí aj šesťciferné, čo bolo tiež veľmi neob-
vyklé. Ale nemali tam uvedené svoje mená, čo bývalo bežnou 
praxou. Ten podivín sa ma nechcel zbaviť. „Volám sa Nikodém. 
Spomínaš si, nie?“

Okamžite som si spojil jeho výroky s biblickým Nikodémom. 
Ten raz prišiel za Ježišom v noci a Pán mu začal vysvetľovať potre-
bu znovuzrodenia.

„Ideš na to dobre,“ prerušil tok mojich myšlienok. 
Je to snáď nejaký veštec? Už druhýkrát ma zaskočil. Čo to všet-

ko znamená? 
Po pravej strane cesty bola tabuľka označujúca druhý kilome-

ter. Pozriem na hodinky, aby som si skontroloval medzičas. Žiad-
ne však na rukách nemám! Čože? Ako som mohol na ne zabud-
núť? Toto sa mi ešte nikdy nestalo. Prezerám si členok a s hrôzou 
zisťujem, že nemám ani čip. Nie je ani na šnúrkach, ani z  vnú-
tornej strany štartového čísla! Na významných pretekoch je tento 
malý plast na presné meranie času úplnou samozrejmosťou. Je to 
spravodlivé pre tých, ktorí pri podobných masových podujatiach 
prechádzajú štartom aj desať minút za elitnými bežcami. Čip im 
začne merať čas až pri prechode štartom a ich výsledný reálny čas 
je potom presný, nie sú znevýhodnení oproti tým, čo stáli na za-
čiatku v prvom rade. Zmocnila sa ma panika. Bez čipu bude môj 
čas neplatný. 

„Na tomto behu nikto nemá čip.“ Nikodém už po tretíkrát re-
aguje na moje vnútorné pochody. 

Maratón duše ZMÄTOK
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„Ale u niektorých som si na štarte všimol ich čip,“ spomenul 
som si.

„Tí sa však cez štartovaciu čiaru nedostali, a ver mi, že ten ich 
čip by si nechcel,“ odpovedal úplne pokojne a s istotou, ako keby 
bol jeden z organizátorov podujatia. „Už to konečne pochop, toto 
je maratón duše!“
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ZNOVUZRODENIE

2. km

Ničomu som nerozumel. Stále som sa zdráhal prijať Nikodémovo 
vysvetlenie. Bežali sme mestom, po oboch stranách širokej ulice stá-
li vežiaky. To nenasvedčovalo ničomu neobvyklému. Bolo tu však 
mnoho iných nezvyčajných vecí: veľa priateľov a známych, ktorých 
som videl na štarte, mnoho takých, ktorí vôbec nevyzerali na bežcov, 
trúbenie namiesto výstrelu, kresťanské piesne, bežci, ktorí z akéhosi 
dôvodu nemohli prekročiť štartovaciu líniu, bol som bez hodiniek 
a bez čipu, a to nielen ja, ale aj ostatní, čo bežali predo mnou i za 
mnou. A potom Nikodém... Herec, alebo sa z blázna naozaj vykľula 
biblická postava? A k tomu všetkému si neviem spomenúť na názov 
maratónu, ktorý som mal bežať. Silno sa uštipnem. Bolí to. Všetko 
je však reálne ako v skutočnosti, vôbec si nepripadám ako vo sne. 
Vraj maratón duše... Skúsim toho patróna ešte trochu preveriť.

„Počúvaj, odkedy hovorí Nikodém po slovensky?“ zvedavo ča-
kám, aké vysvetlenie vytasí teraz.
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„Ak sa rozprávaš s Bohom, tiež ti odpovie tvojou rodnou re-
čou. Alebo sa s ním rozprávaš po hebrejsky?“ Nasledoval hurón-
sky smiech. A za ním niečo v hebrejčine. Poznám len pár slov, ale 
vytušil som v  tom chválu adresovanú Bohu zo slov ako Adonaj, 
ktorým Židia úctivo oslovujú Pána Boha.

Toto vysvetlenie dávalo zmysel, ale ešte ma zďaleka nepresved-
čilo. Vzápätí som si spomenul na niečo, čo mi už pár minút vŕtalo 
v hlave. „Ako je to s tým čipom?“ 

Nikodém začal so záujmom vysvetľovať. „Mal som na mysli 
znak šelmy. Na štarte stáli kresťania, židia, ateisti, budhisti, mosli-
movia, hinduisti... jednoducho všetci. Tento beh je však len pre 
tých, ktorí sa vydajú na cestu s Bohom.“ Pokúsil som sa predstaviť 
si to tak, ako mi to vykresľoval, ale znelo mi to stále ako veľká 
hádanka. 

Nikodém pokračoval: „Sú tu ľudia z minulosti, ako napríklad 
ja, zo súčasnosti, ako si ty, a aj tí, ktorí budú žiť pri Kristovom prí-
chode. Na štarte si videl s čipmi ľudí z budúcnosti, ktorí podľahnú 
šelme. Budú sa jej klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená 
nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života Baránka, ktorý 
bol zabitý.5 Ich znamenie vyzeralo na prvý pohľad ako bežný čip, 
ktorý sa nosieva na maratónoch.“

„No, dobre. A prečo som tu podľa teba ja?“ Začínal som pri-
púšťať, že Nikodém hovorí pravdu, a  buď sa mi to sníva, alebo 
mám nejaké videnie.

„Pán ťa chce niečo naučiť. A nielen teba. Priprav sa. Zažiješ tu 
nevídané dobrodružstvo, z ktorého sa poučia mnohí, ktorí už beh 
začali.“ 

„Myslíš tým znovuzrodených kresťanov?“
„Pochopiteľne. Veď som to vravel – pokiaľ sa znovu nenarodíš...“ 

5 Zj 13:8
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Zatiaľ sme stále niekoho predbiehali. Pohrúžený do rozhovoru, 
nevšímal som si ostatných. Všetko to začínalo do seba zapadať. Aj 
to, že sme stretali deti, ktoré nesmú bežať maratón. A dobové rú-
cha by tiež nasvedčovali tomu, čo Nikodém hovoril pred chvíľou. 

„A prečo sa rozprávaš so mnou práve ty?“ napadla mi výstižná 
otázka.

„Ja som už svoj beh dobehol, ale dnes som tu pre teba.“
„Mhm. Takže ty tvrdíš, že si skutočný Nikodém?“
„Áno.“
„Kedy si prišiel za Ježišom?“ skúšam ho.
„V noci, zo strachu pred ostatnými farizejmi.“ 
Bolo to v súlade s Písmom, ide však o známy fakt. To si mohol 

naštudovať. 
„Čo si si predstavoval, keď ti Ježiš hovoril o znovuzrodení?“
„Vôbec som mu nerozumel. Nechápal som, ako sa môže člo-

vek, ktorý je už starý, znova ocitnúť v lone svojej matky.6“
Znova trafil do čierneho, ale aj toto Biblia presne popisuje. 

Ako by som ho mohol nachytať na hruškách? Práve sme predbehli 
nejakého Indiána, ktorý mal na sebe len bedrové rúško. Štartové 
číslo bolo druhou časťou odevu. Bežal v pohode a zamával nám. 
Pritom sa usmieval od ucha k uchu. 

„Už sa netráp a neskúšaj ma,“ ozval sa Nikodém, „teraz sa nie-
čo opýtam ja teba. Koho sme práve minuli?“

„Čo ja viem? Čudného Indiána odkiaľsi z pralesa.“ 
„Je to náš brat. Ten chlap bol predtým bojovníkom a  lukom 

zabil desiatky ľudí z nepriateľského kmeňa v mene Veľkého du-
cha. Odovzdal však srdce Ježišovi a teraz horí takou láskou, že by 
asi neublížil ani muche. Je novým stvorením. Staré veci pominuli, 
nastali nové.7“

6 Pozri Jn 3:4
7 2Kor 5:17

Maratón duše ZNOVUZRODENIE
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„To je úžasné,“ poznamenal som a hneď si spomenul na ľudí 
v mojom okolí, ktorých Ježiš zmenil. 

„Znovuzrodenie je najväčší zázrak,“ ozval sa opäť Nikodém. 
„Každý si však musí najskôr priznať vinu a jej následky. Vedomie, 
že by ho jeho postoje a činy priviedli do pekla, a zároveň viera, že 
ho môže zachrániť len milujúci Kristus, vyústi do operácie srdca. 
Pán Boh pri nej odstráni naše kamenné srdce a dá nám nové srdce 
naplnené jeho láskou.“

„Nevedel som, Nikodém, že si bol aj kazateľom,“ podpichol 
som ho. To, čo hovoril, malo hlavu aj pätu.

„Kazateľ? Ako sa to vezme. V židovskej rade som mal párkrát 
príležitosť zastať sa Ježiša. Vtedy som to však robil skôr z presved-
čenia, že je nevinným, dobrým učiteľom, ktorého nemožno len 
tak odsúdiť pre nič za nič. Bola tu istá nádej, že by mohol byť aj 
Mesiášom, no keď sme s Jozefom z Arimatie videli jeho zničené 
telo po ukrižovaní, naše pochybnosti sa prehĺbili.“

„Počkaj, ty si ho kládol do hrobu?“ úprimne som sa začudoval.
„Priniesol som sto libier myrhy zmiešanej s  aloou a  zabalili 

sme ho do plachty.8 Videl som mnoho mŕtvych, ale toto bolo iné. 
Všade mal rany, bol samá krv. Ako jeden z  mála som sa dotý-
kal jeho mŕtveho tela...“ zaspomínal si na tento zážitok. „Zmŕt-
vychvstanie ma šokovalo tak ako aj ostatných učeníkov. Až potom 
som sa k nemu obrátil ako k  svojmu Pánovi. Iste chápeš, že po 
takejto skúsenosti nemožno mlčať. Nepatril som síce medzi apoš-
tolov a nepôsobil verejne, ale využil som každú príležitosť hovoriť 
o Majstrovi.“

Toto sa nedalo vymyslieť. Teraz to už neboli len indície. Pane môj! 
„Musím sa s tebou rozlúčiť,“ povedal Nikodém.
„Prečo? Mám ešte veľa otázok, nemôžeš ma predsa...“

8 Pozri Jn 19:39-40

Maratón duše ZNOVUZRODENIE
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„Počas tohto behu stretneš ešte iných, ktorí ti objasnia cestu za 
Pánom,“ začal ma rýchlo upokojovať. „Môj čas v tvojej spoločnos-
ti vypršal. Vysvetli ľuďom, že nestačí len tak nejako veriť či chodiť 
do kostola. Povedz im o mne. I ja som dostal lekciu, že sa musím 
znova narodiť. Musel som sa zoznámiť s Ježišom sám, osobne. Bez 
toho sa cez štartovú čiaru nikto nedostane. A ozaj, nezabudni si 
vziať prilbu spásy.“ 

Dobehli sme väčšiu skupinu, ktorá nás od seba oddelila, pre-
tože ju každý z nás predbehol z inej strany. Nikodémove slová sa 
naplnili na najbližšej „občerstvovačke“. Myslel som si, že po kraji 
cesty budú na stoloch poháre s vodou, ale namiesto nich tam boli 
položené prilby. Nie hocijaké – vyzerali ako z kovu, boli pevné, ale 
zároveň ľahučké. Neváhal som ani chvíľu – nasadil som si jednu 
z nich na hlavu – sadla mi ako uliata. V duchu som chválil Pána 
zato, že ma zachránil, a letel v ústrety ďalšiemu dobrodružstvu.
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TVOJI BRATIA

3. km

Cesta sa predsa len o niečo preriedila. Sú tu skupinky, pár bežcov 
je osamotených, ďalší bežia pokope ako v cyklistickom pelotóne. 
A potom som tu ja... Stále sa mi nechce veriť, ale dôkazy, že be-
žím tento podivuhodný maratón duše, hovoria jasnou rečou. Po 
oboch stranách vidím moderné výškové budovy. Sme roztiahnutí 
po celej šírke ulice, sem-tam prechádzame križovatkami. Nohy 
mám zatiaľ ľahučké, ako keby som ich nemal; parádny pocit. 

Predo mnou je nejaký pán s nohami do písmena „o“, musí sa 
mu bežať ťažko. Prefrčal som popri ňom ako rýchlik. Dobieham 
skupinu žien s malými deťmi. Sú na výlete, či čo? Šinú si to tem-
pom nedeľnej prechádzky, rozprávajú sa a pospevujú si. Míňam 
ich a blížim sa k trom mužom. Jeden z nich má nohy do písmena 
„x“ a hopsá zo strany na stranu. Neviem, či možno túto „produk-
ciu“ vôbec nazvať behom. Dostávam sa na jeho úroveň a všímam 
si veľké okuliare, pravdepodobne so silnými dioptriami. Ďalší 
má skoro dva metre a skáče ako žirafa, len frekvenciu má úbohú. 
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Vyzerá to veľmi komicky. Tretí je malý pupkatý päťdesiatnik, pre-
pletá nohami ostošesť, ale robí trpasličie kroky a takmer ich šúcha 
po asfalte, čo ostro kontrastuje s chlapíkom vedľa. Žeby Dlhý, Ši-
roký a Bystrozraký? Pousmejem sa a letím ďalej. 

Vtom okolo mňa prebehol nejaký elitný bežec tmavej pleti. Asi 
Keňan alebo Etiópčan. Snažil som sa za neho zaradiť, ale nešlo to. 
Mrcha jedna, je príliš dobrý. Ladnými krokmi sa odo mňa vzďaľo-
val. Opäť ma predstihol niekto ďalší so solídnym tempom. Nebol 
Afričan, chvíľu som to zvažoval a nakoniec usúdil, že tohto predsa 
nemôžem pustiť pred seba! Vyhecoval ma, zdravo nahnevaný som 
to napálil za ním. Tep sa mi zrýchlil, ale pri najbližšej zákrute som 
ho už dostihol. Dokedy to asi vydržím? Vtom však trochu spoma-
lil, čo mi padlo veľmi vhod. 

„Už som sa zľakol, že chceš týmto tempom bežať celý mara-
tón,“ podpichol som ho. „To by si asi nedal!“

„O mňa sa ty neboj, skôr ja si robím starosti o teba,“ odvetil mi 
záhadne. 

„Prečo?“ spozornel som. „Ty budeš asi niekto ako Nikodém, 
však?“

„Na neho sa vôbec nepodobám, ale na tomto kilometri ťa bu-
dem sprevádzať.“

Horel som zvedavosťou. „Kto si?“ 
„Apollo.“
„Apollo... Apollo? Jáj, spolupracovník apoštola Pavla?“
„Áno.“
Mám byť znova podozrievavý alebo prijať ako holý fakt, že som 

stretol ďalšiu biblickú postavu? „Letíš ako vesmírna loď.“ Túto na-
rážku som si nemohol odpustiť. 

„Len aby som získal tvoju pozornosť. Svoj beh som už dávno 
dobehol. Čo si si všimol na tomto úseku?“ 
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Bez dlhého premýšľania som vyrukoval s faktmi. „Nič mimo-
riadne. Bežíme v meste, trochu sa to na trati preriedilo, počasie 
celkom ujde, nefúka vietor, zatiaľ mi to ide, čo ešte?“

„Vieš, koho si predbehol?“
„Pomalých pretekárov...“
„Sú to tvoji bratia a sestry. Niektorí idú pomalšie než ty, ale to 

nie je dôvod na to, aby si nimi pohŕdal.“
„Ja som nimi...?“ Nedokončil som vetu, pretože moja obhajoba 

stála na vratkých nohách. Ak do mňa trochu vidí, asi vie, čo sa mi 
preháňa hlavou.

„Podvedome sa porovnávaš s druhými,“ utrúsil a ani sa pritom 
na mňa nepozrel.

Musel som aspoň sčasti súhlasiť. „Dobre, ale to hádam každý,“ 
povedal som na svoje ospravedlnenie. Na um mi prichádzali situ-
ácie, ktoré potvrdzovali, ako je ním naša doba presiaknutá. Malo-
meštiactvo kvitne azda všade. Susedia súťažia, kto má lepšie auto, 
kto krajšie zariadený dom či byt, ďalší sa len tak pochvália, kde 
boli na dovolenke. To roztáča kolesá závisti a ďalšej nespokojnosti. 
Ani kresťania nie sú voči tomu celkom imúnni. 

Apollo nadviazal na moje myšlienky: „Teraz nejde o ostatných, 
ale o teba. Porovnávanie nevedie k šťastiu, ani k spokojnosti. Ani 
medzi kresťanmi. Buď sa budeš cítiť, že si na tom lepšie, a podľah-
neš pýche, alebo si budeš myslieť, že si na tom horšie, a skončíš 
v osídle menejcennosti. Ani jedno však nie je Božia vôľa.“

„Zdá sa mi, že mám skôr problém s tým prvým extrémom.“
„Práve preto apoštol Pavol varuje, aby ten, kto stojí, dával po-

zor, nech nespadne.9 Keď sa nám zdá, že už sme akoby za vodou, 
nebezpečenstvo klope na dvere. Domnievame sa, že už všetko 
máme a vieme, a na prekvapenie – sme blízko pádu.“

9 Pozri 1Kor 10:12

Maratón duše TVOJI BRATIA
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Prebehli sme okolo Keňana, ktorý sa na asfalte natiahol a s do-
tlčenými kolenami a odreninami na rukách sa už len vliekol. Môj 
sprievodca sa dotkol poranených miest a tie sa okamžite uzdravili! 
Keňan sa mu za to poďakoval a už netrielil rýchlo vpred, ale zara-
dil sa za nás, aby počúval. Aj on dnes dostal lekciu zhora. Pochyb-
nosti, žeby nešlo o biblického Apolla, sa razom rozplynuli. 

„Musím si dávať pozor,“ súhlasil som, „ale ako?“
„V pokore pokladajte iných za vyšších od seba,“10 zacitoval môj 

spoločník biblický verš. „Vždy to pomôže, aby si si o sebe veľa ne-
namýšľal. Uvedom si, že bez Boha by si nikým nebol.“

„To je mi jasné.“
„Kedysi ľudia toľko nevlastnili, ale boli oveľa spokojnejší. Po-

rovnávanie je jed tvojej doby. Roztočí mlynské koleso nikdy ne-
končiacej lopoty, ktorou sa všetci snažia vyrovnať, predbehnúť či 
zapáčiť druhým. Diabol sa z toho len teší. Nemusí robiť nič, iba sedí 
so založenými rukami a zabáva sa na tom, ako sa sami ničíme.“

„Nie som naivný, chápem, že s tým môžu mať problém aj kres-
ťania, ale nezdá sa mi, že by to bolo až také vážne.“  

„Čudoval by si sa. Medzi veriacimi sa to veľmi maskuje, preto 
je to nebezpečné. Hudobníci sa porovnávajú s inými kapelami, iní 
môžu spyšnieť, ak privedú ku Kristovi viac ľudí než ostatní. Do-
konca aj ten, kto dá veľa do zbierky, je v ohrození namýšľať si, že je 
jediný, kto drží cirkev nad vodou.“

V mysli sa mi vynárali rôzne situácie, ktorých som bol v po-
sledných rokoch svedkom. Na um mi prišiel jeden úsmevný príbeh 
z východného Slovenska. Uvedomoval som si, že tamojší Rómovia 
pociťovali voči mne istú nedôveru. To sa odrazilo aj na komentári 
jedného brata, ktorý tesne pred začiatkom bohoslužby prišiel za 
mnou a spýtal sa: „Ja som spasil dvadsiatich, a ty koľkých?“

10 Flp 2:3b

Maratón duše TVOJI BRATIA
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Apollo znovu prerušil moje myšlienky. „Myslíš, že ty nemáš 
prešľapy v tejto oblasti?“

„No... nejaké by sa asi našli.“
„Aj kazatelia sa medzi sebou porovnávajú. A cirkvi tiež medzi 

sebou súťažia.“
„Ale spolupráca medzi kresťanmi funguje celkom dobre, as-

poň v našom meste.“
„Nepopieram istý pozitívny trend. Ale ak by si videl telo Kristo-

vo z nášho nebeského pohľadu, nebol by si až taký nadšený. Nájdu 
sa jednotlivci v historických cirkvách, ktorí sa boja nových zborov 
a  snažia sa ich očierniť. A  občas sa zase niektoré prebudenecké 
zbory až nadmieru vyčleňujú spomedzi ostatných a  kritizujú aj 
to, čo by nemuseli. Zbory v západnom svete rastú len obmedzene, 
a aj to zväčša preto, že získajú už veriacich. Kto však naozaj zápasí 
o stratené duše?“

Predbiehali sme skupinu pomalších bežcov, no nezavadil som 
o nich ani pohľadom. Myšlienkami som bol inde, vo svojom svete. 
„Ozaj, prečo si tu so mnou práve ty, a nie niekto iný?“ napadlo mi 
vzápätí.

„Keď sa mi začalo dariť, mnohí porovnávali moju službu s Pav-
lovou. Vraveli: „Ja som Pavlov! Ja som Apollov!11“ Niektorí sa na 
mňa až príliš zavesili. Akoby zabudli, že obaja, Pavol i ja, nasledu-
jeme Pána.“ 

„Aha, Pavol ich musel napomínať kvôli závisti a sváru, aby si 
uvedomili, že obaja ste dôležitými Božími služobníkmi, no záro-
veň ničím, pretože jeden sadí, druhý polieva, ale je to Boh, ktorý 
dáva vzrast.“12

 „Nepochopili nás správne. Poddali sa apoštolskej autorite až 
priveľmi a spájali sa viac s človekom než s Pánom. Aj na apoštola 

11 Pozri 1Kor 1:12
12 Pozri 1Kor 3:3-9
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Petra sa niektorí príliš upli. Uvedomili sme si to pomerne neskoro. 
Na pretekoch je súťaženie normálne, ale v živote je len na škodu.“

„Poznám pastorov, ktorí si dali za cieľ vybudovať najväčšiu cir-
kev v národe.“

„To nie je dobrá motivácia. Pán si ich napriek tomu môže pou-
žiť, ale takýto postoj len podčiarkuje to, čo som už predtým pove-
dal: aj v Božom kráľovstve je veľa rivality.“

„Medzi kazateľmi mám mnoho priateľov. Nezdá sa mi, že by 
sme súperili.“

„Vaše priateľstvo je len v začiatočnom štádiu. Ešte nie ste pri-
pravení položiť život jeden za druhého, keďže nedokážete prežuť, 
že vás pár ľudí opustí a odíde do iného zboru. Nekonkurujte si, ale 
pomáhajte.“

„My si pomáhame,“ znova som sa obhajoval a mal na jazyku 
viacero argumentov. Apollo mi však skočil do reči.

„Len keď je to nevyhnutné. Prevažujú skôr pragmatické dôvo-
dy než Božia láska. V niektorých mestách je situácia taká, že cirkvi 
proti sebe otvorene vystupujú.“ 

Okolo nás prebehla skupina asi desiatich bežcov. Chcel som 
zrýchliť a zachytiť ich. Apollo vystrel ruku a naznačil mi, aby som 
sa o to nepokúšal. „Presne toto sa deje aj v realite. Nechaj iných 
rásť, dopraj im úspech a modli sa, nech sa im darí viac než tebe. 
Ani sa ich nesnaž vo všetkom napodobňovať. Veď pre teba má Pán 
pripravené niečo iné, špecifické, šité na mieru.“

„Budem sa o to snažiť.“
„Porovnávať sa musíš len s Božím plánom pre svoj život. Toto 

si potrebuješ ustriehnuť, aby si nezmeškal vlak a nezaostal za tým, 
čo ti Pán pripravil.“

Predbehla nás ďalšia skupina bežcov. Pozdravili nás, mávali 
nám a pýtali sa nás, ako sme na tom. Pozoroval som ich ladný beh, 

Maratón duše TVOJI BRATIA
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kadenciu krokov primeranú dĺžke ich kroku. Prečo im závidieť? 
Nesnažil som sa k nim pripojiť, nezvládol by som ich tempo, iba 
som ich v duchu obdivoval a zo srdca im žehnal. Nech sa im po-
darí dobehnúť až do cieľa. Kiež by tam prišli bez ujmy, predstihli 
ma a dostali veľkú odmenu. 

Apollo sa na mňa skúmavo zahľadel a povedal: „Myslím, že už 
môžem ísť.“ 

Pousmial som sa. „Ďakujem za všetko. Teraz už viem, prečo sa 
o tebe hovorilo, že si výrečný muž a zbehlý v Písmach.“13

„To si mohol Lukáš odpustiť,“ opätoval mi úsmev a pokrútil 
hlavou. 

Okolo nás bez povšimnutia presvišťal ďalší bežec. Ani na nás 
nemrkol. Apollo mi ešte zakýval na rozlúčku, zavesil sa za neho 
a dobehol ho. 

„Robím si o teba starosti,“ začul som z diaľky prvú vetu, ktorou 
sa mu prihovoril.

S Keňanom sme sa na seba veľavravne pozreli. Každý z nás mal 
svoju vlastnú cestu za Pánom, no na tomto kilometri sme bežali 
bok po boku. Zistili sme, že v  tomto behu neexistuje žiadna re-
čová bariéra. Neverili by ste, ako sme sa za krátky čas vzájomne 
povzbudili! Tak, ako to nedokážu pretekári, ale len bratia.

13 Pozri Sk 18:24
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V ROZBAHNENOM 
MOČIARI 

4. km

Opustili sme ruch mesta a  bežali asfaltkou popri poli, po ľavej 
strane sa vpredu črtal les. Rýchlosť prispôsobujem svojim poci-
tom, nehľadím na to, že ma niektorí predbiehajú. 

„Všimol si si to pole?“ oslovuje ma bez rozpakov bežec, ktoré-
ho tempo mi vyhovuje.

Hodím očkom, ale nič zvláštne nespozorujem. Márne hľadám 
nejakého bažanta či zajaca.

„Pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu14,“ pokračuje, ci-
tujúc Ježišove slová. Začínam tušiť, že som našiel sprievodcu na 
tomto kilometri. Alebo on mňa?

„To je pšenica?“ opatrne vyzvedám, pretože neviem rozoznať 
obilniny.

„To je znamenie od Pána,“ odvetí mi tajomne, ignorujúc moju 
otázku. „Pobehni za mnou. Prezuješ sa,“ zaskočí ma vzápätí. Bol 
si istý, že ho bez váhania budem nasledovať.

14 Jn 4:35 (Kat. pr.)
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Čakal som všeličo, ale toto nie. „Do čoho?“ pýtam sa trochu 
prekvapene a dobieham ho. 

Ukázal na lavičku vzdialenú od nás iba niekoľko metrov. „Mám 
pre teba niečo lepšie.“ 

Bol som už na mnohých pretekoch, ale ešte nikdy mi nikto ne-
ponúkal náhradnú obuv. Navyše, ak sa mi dobre beží v tej vlastnej. 

Chcem mať istotu, že nenaletím na nejakú habaďúru. Ktovie, 
čo je zač... Aby som mu nedal svoje topánky a potom nebežal len 
v ponožkách. „Ako sa voláš?“

„To zistíš o chvíľu,“ pokračoval huncútsky. Premeral som si ho 
z profilu. Muž v mojich rokoch, urastený, drsné črty tváre, pripo-
mínajúci bežca zo seriálu Sparťan race. Až teraz som si všimol jeho 
topánky: nebolo pochýb, že sa viac hodili do terénu než na dráhu, 
dokonca siahali až nad členky. Môj spoločník vytiahol z ruksaka 
presne takú obuv, akú mal aj on.

„Tak, na čo ešte čakáš? Čas sa kráti,“ napomenul ma, keď videl 
moje rozpaky. 

Risk je zisk. Začal som sa prezúvať. „Kam si odložím svoje? 
Zoberieš mi ich do ruksaka?“

„Už ich nebudeš potrebovať,“ odvetil a zahodil ich do poľa.
Jeho neokrôchanosť ma desila. Koho mi to Pán poslal? Nikdy 

by mi nenapadlo obuť si niečo takéto na beh, ale moja nedôvera 
sa rýchlo rozplynula. Bežalo sa mi v nich, na počudovanie, veľmi 
dobre. Hoci boli určené do terénu, aj na rovnej ceste sa v nich išlo 
priam ideálne. Sadla mi aj veľkosť.

„Potrebujeme odbočiť do lesa,“ zavelil. Pár bežcov tak pred 
nami už urobilo, ale tí, čo sa neprezuli, pokračovali ďalej asfaltkou.

Poslúchol som a vyrazil poľnou cestou. Vlastne mi ani nedal 
inú šancu. Zamierili sme pod koruny stromov, kde som hneď 



32 

pocítil neobvyklú vlhkosť a chlad. Preskakovali sme mláky a do-
padali do mäkkej hliny. Cesta sa zúžila do úzkeho chodníka, ka-
lužiam sa už nedalo vyhnúť, sem-tam som vhupol aj do bahna. 
Prekvapilo ma, že som sa vôbec nešmykol, dokonca sa mi odráža-
lo lepšie než predtým.

„Sú výborné,“ pochválil som ich nahlas.
„To ešte len oceníš,“ odpovedal mi.
„Čo je to za značku?“ Snažil som sa vyzvedieť výrobcu tej ge-

niálnej obuvi, pretože na topánkach som nevidel žiadny háčik, ani 
pruhy, ani skákajúcu šelmu.

„Sú Božie. Slangovo ich voláme efezanky,“ odvetil. Až teraz 
som si na vonkajšej strane všimol nápis vyšitý do polkruhu: Efe-
zanom 6:15. 

„Jáj!“ Ako dlho som si stál na kábli. „Obujte si na nohy pohoto-
vosť na ohlasovanie evanjelia pokoja, však?“ 

„No, možno predsa z teba niečo bude,“ utrúsil bez emócií. Od 
tohto chlapíka som to prijal ako poklonu.

„Kedy mi prezradíš, kto vlastne si?“ Preskočil som väčšiu mlá-
ku a trielil za ním.

„Filip.“ Nezastavil sa, letel ďalej.
„V Biblii sa spomína len jeden Filip. Si evanjelista zo Skutkov 

apoštolov?“ skúsil som si tipnúť a uhádol som. 
„Čítal si o mne, ale poznáš ma len letmo. Musíš sa niečo odo 

mňa naučiť.“
Ten jeho panovačný tón mi postupne prestal prekážať. Chod-

ník bol čoraz v horšom stave. Na ľavej i pravej strane boli veľké 
nebezpečne vyzerajúce močiare. Keby tu nebol Filip, asi by som sa 
vrátil. Vnímal som jeho ladný beh, bežal v závese za ním a skoky 
cez blato časoval podľa neho. 

Maratón duše V ROZBAHNENOM MOČIARI
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„Keď sa rozhodneš kázať evanjelium, vždy zakúsiš príkorie. 
Buď vo  svojom vnútri, alebo v  dôsledku vonkajších okolností. 
Diabol totiž zúri. Vieš dobre, že v reálnom svete je to ešte horšie, 
než bežať po tomto chodníku.“

Napriek vhodnej obuvi ma ťažilo v nohách. Nikam sa mi ne-
chcelo, lebo som bol celý ofŕkaný mazľavým blatom. Spomenul 
som si, ako som po páde komunizmu išiel kázať na bratislavské Ná-
mestie SNP s malou dušičkou, že by ma tam mohli stretnúť známi. 
Volil som okľuku cez celé mesto, len aby sa to oddialilo. Nakoniec 
som sa predsa len odhodlal a domov prišiel celý natešený. 

„Doteraz bola cesta dobrá,“ sucho skonštatoval Filip.
„Žartuješ?“ Rozpamätal som sa na peripetie svojej cesty do 

vidieckych oblastí Mjanmarska. Trmácali sme sa hodiny na mo-
torkách a domáci nám v polovičke cesty zahlásili niečo podobné.

„Odlom si nejakú dlhšiu palicu!“ ozval sa môj sprievodca na-
miesto odpovede, čo znamenalo, že nešlo o vtip.

Rástli tam rôzne divoké kry. Palíc, pripomínajúcich hrubšie 
tŕstie, tu bolo neúrekom, už len aby sa mi podarilo nejakú odlomiť. 

„Pomôž si topánkami,“ poradil mi Filip, „veď nimi ideme za-
chraňovať ľudí. Pozri, takto!“ 

Priložil nohu podrážkou ku drevu a začal ňou pohybovať, ako-
by to bola nejaká pílka. Raz-dva ho mal prerezané. Napodobnil 
som ho, pričom som uznanlivo ocenil, že okraj podrážky funguje 
ako nabrúsený nôž.

V ruke som držal palicu, zakrádal sa pomedzi húštiny, čoraz 
viac pripomínajúce prales, a cítil sa ako Indián. Chýbalo mi už len 
pomaľovanie. 

„Tam!“ Filip ukázal na jamu plnú bahna, z ktorej trčala ľudská 
hlava, krk a ruky od predlaktia nahor. „Pomôž mi, vytiahneme ho.“
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Bál som sa, že sa šmyknem a skončím ako ten úbožiak. V rých-
losti som si premyslel iné možnosti ako pomôcť, a  zároveň ne-
vystaviť nebezpečenstvu ani seba, ani Filipa. Ten človek nás totiž 
pokojne mohol stiahnuť do jamy. Filip bol však už v akcii: podal 
mužovi palicu a čakal, kým sa pripojím. 

„Bez obáv,“ vytušil môj strach. Zapreli sme sa teda a spoločne 
ťahali za palicu. Ani trochu sme sa nešmykli. Ako keby sme nestáli 
v rozmočenom bahne, ale na betóne. Tie topánky boli zázračné!

Chcel som sa nejako dotyčnému prihovoriť, ale Filip ma hnal ďa-
lej. „Sú tu aj iní, ponorení do bahna hriechu. Nemáme času nazvyš.“

Teraz sme sa už brodili, miestami som len odhadoval, kadiaľ 
chodník vedie. 

Nachádzali sme ďalších, ktorí padli do hriechu a ostali v ňom 
uväznení. 

Lákalo ma preskúmať to čudné zapáchajúce bahno a ohmatať 
ho. Filip ma však zahriakol: „Miluj hriešnikov, ale nenáviď hriech.“ 
Zahľadel sa na bahno a pokračoval: „Nepošpiň si ním ruky. Prilepí 
sa ti na ne a nebudeš schopný zachraňovať druhých.“ Prv, než som 
sa spamätal, začul som: „Poďme!“ a Filip už zase kráčal ďalej. 

O  niečo ďalej som túžil pomôcť jednému staršiemu pánovi, 
ktorý bol po pás v bahne, ale on sa za nič na svete nechcel chy-
tiť palice. Snažil som sa mu vysvetliť, že sme takto už mnohým 
pomohli, že len Ježiš je jedinou spásou. Zavrtel hlavou a trval na 
svojom, že musia predsa existovať aj iné cesty, ako byť zachránený. 
Naivne sa načahoval po suchých steblách s nádejou, že mu pomô-
žu vyviaznuť. Hľadal som múdre slová, ako ho odvrátiť od jeho 
márnej námahy, no Filip ma urgoval, aby som ho nechal. 

„Sú tu mnohí, ktorí chcú byť zachránení, potrebujeme sa ve-
novať im. Keď sa apoštolovi Pavlovi nepodarilo presvedčiť Židov, 
obrátil sa k pohanom a  tí ho počúvali. Zapamätaj si, že vždy je 
niekde žatva. S každými zatvorenými dverami sa iné otvoria.“ 
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Nedalo mi to a naliehavo som muža varoval: „Nezabudnite, čo 
som vám povedal o možnosti, ako sa môžete skutočne zachrániť. 
Za nami idú ďalší. Neodmietnite ich! Raz môže byť neskoro a ne-
nájde sa už nikto, kto by vám pomohol von.“ Muž sa na mňa letmo 
pozrel, mávol rukou a hľadal ďalšie steblá suchej trávy.

Prechádzali sme touto časťou močariska a zdalo sa, že sú tu všetci 
zatvrdení. Hoveli si v tých jamách bahna ako v piešťanských liečivých 
kúpeľoch. Každú minútu sa ponorili o centimeter hlbšie, pričom si 
nebezpečenstvo neuvedomovali. Pokúšal som sa ešte niektorým do-
hovoriť, ale akoby boli hluchí, alebo ma jednoducho nechceli počuť.

„Beda tým, čo si žijú bezstarostne,“15 pokračoval Filip. „Nie-
ktorí sa spamätajú až vtedy, keď im bude trčať iba hlava. Snáď sa 
ich ešte podarí zachrániť, ale teraz pomoc odmietajú.“

Našli sme desiatky nešťastníkov, ktorí nám hlasom i posunka-
mi dávali najavo, ako sú radi, že nás vidia.

„Topím sa v hlbokom bahne, nemám sa na čo postaviť,“16 začul 
som kdesi pred sebou. Poponáhľali sme sa a vyťahovali jedného 
po druhom; išlo to prekvapivo ľahko, hoci mnohí z nich už boli 
ponorení hlboko. Spomenul som si na obdobie po nežnej revolú-
cii, keď boli ľudia veľmi otvorení: priviesť niekoho k Ježišovi bolo 
to najľahšie na svete. 

Presunuli sme sa úzkou cestičkou do ďalšej časti tohto zlovest-
ného močiara. Tu to išlo akosi ťažšie, aj Filip sa namáhal z celej 
sily. Šokovalo ma, ako sa niektorí, ktorých sme krvopotne z bah-
na vytiahli, znovu doň posadili a opäť zapadli. Filip sa ich snažil 
varovať: nekričal na nich, iba úpenlivo naliehal a pripomínal im 
Božiu dobrotu. Zbadal som slzy v  jeho očiach a uvedomil si, že 
pod povrchom tohto drsného chlapíka sa skrýva jemná duša, plná 
súcitu a zľutovania. 

15 Am 6:1 (Bot.pr.)
16 Ž 69:3a

Maratón duše V ROZBAHNENOM MOČIARI
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Obaja sme už boli zadýchaní, vysilení a potrebovali si odpočinúť.
„To sú ľudia tvojej doby. Nie je jednoduché ich presvedčiť. Dia-

bol ich tak poviazal, že pri hlásaní evanjelia je potrebné vytrvalo 
sa za nich modliť.“ 

Všimli sme si ďalšieho neboráka, ktorý sa s úsmevom posadil 
do bahna.

„Ten nebol obrátený, ale len pootočený,“ skonštatoval som svo-
ju obľúbenú frázu. 

„Jeremiáš by povedal, že si pokojne sedí na svojich kvasni-
ciach,“17 zhodnotil to Filip na oplátku biblickým slovníkom. 

Postúpili sme o niekoľko metrov ďalej, no prišli sme neskoro, 
z rozbahneného močiara ľuďom trčali len temená hláv. 

Filip sa rozplakal. Nebolo to zúfalé nariekanie, ale skôr vzlyka-
nie pripomínajúce orodovanie. „Žatva je síce veľká, ale robotní-
kov málo,“18 povedal potichu.

Keďže zmĺkol, doplnil som ho: „Proste preto Pána žatvy, aby 
vyslal robotníkov na svoju žatvu.“19

„Budeš jedným z nich?“ Filip ma prebodol pohľadom. „V tvo-
jom svete milióny umierajú bez Krista a rútia sa do pekla.“

Filip by si iste dobre rozumel s Reinhardom Bonnkem. Jeho 
životné krédo „zaľudniť nebo a vyprázdniť peklo“ sa stalo mottom 
mnohých kresťanov. Chcel som mu to povedať, hodilo sa to, ale 
zháčil som sa. Žijem túto pravdu? Nie je to pre mňa len slogan? 
„Ja... ja by som chcel byť taký, ako si ty,“ zahabkal som.

„Keď sa vrátiš do svojho sveta, spomeň si na tento močiar. Maj 
ho pred očami, keď budeš zaspávať, a  premýšľaj o  ňom, keď sa 
zobudíš.“ Oboma rukami zovrel palicu a opäť sa na mňa zahľa-
del: „Mnoho pracuješ, ale málo tu, kde hynú duše!“ Znova mal 
v  očiach slzy. Teraz však nielen on, ale aj ja. Zrak mi padol na 

17 Pozri Jer 48:11
18 Mt 9:37b
19 Mt 9:38



38 

topánky, ktoré ma odteraz mali poháňať zvestovať dobrú správu. 
Uvedomil som si, koľko príležitostí som dosiaľ premrhal. Šanca 
hovoriť o večnosti sa zvrtla na reč o počasí, športe alebo politike. 

Po chvíli sme sa vymotali z tohto bludiska znova na cestu. Be-
žali po nej tí, ktorí sa nenamáhali odbočiť. Niektorí na nás hľadeli 
s úžasom, iní s pohŕdaním. Cítil som sa bezmocne. Ako im mám 
vysvetliť, že majú opustiť svoje bezpečné cesty? Pochopia, že tam, 
kde sme doteraz boli s Filipom, sú potrební ako soľ?

Oklepal som si topánky od bahna. Vôbec som nemal chuť vrá-
tiť sa späť a hľadať tie, ktoré som mal predtým. S týmito pobežím 
s  radosťou celý život. Rozbehol som sa a v mysli sa mi vynorili 
slová žalmu: „Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi 
postavil na skalu a spevňuje moje kroky.“20 

Filip ešte chvíľu bežal so mnou. S trochou nostalgie, no s veľ-
kou vďačnosťou za ďalšiu Božiu lekciu na maratóne duše, som sle-
doval, ako sa odo mňa vzdialil a pripojil k najbližšiemu bežcovi so 
slovami: „Všimol si si to pole?“

20 Ž 40:3
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OVOCNÝ SAD 

5. km

Pred sebou som zbadal stromy a v duchu sa potešil tôni korún, 
ktoré ma ochránia pred ranným slnkom. Ešte pár krokov a bu-
dem v tieni. Ako prvá ma omámila úžasná vôňa. Tento sad bol už 
na prvý pohľad výnimočný: na Zemi zarodí v inom čase čerešňa 
a v inom jabloň; tu však všetko dozrievalo v tom istom čase. Ne-
všedná pastva pre oči, aká sa len tak ľahko nenaskytne. 

Pár bežcov bežalo neďaleko mňa zanietene ďalej, ale mnohí sa 
len tak prechádzali a pochutnávali si na ovocí. Nie je to mrhanie 
času? Lenže čo ak ma na ďalšom kilometri čakajú krušné chvíle, 
ktoré bez posilnenia nezvládnem? 

Vybral som sa k jednému stromu, ktorý ma zvláštnym spôso-
bom priťahoval. V učebnici botaniky by sme ho nenašli. Ťahal sa 
do výšky, ako to býva zvykom pri stromoch v džungli, takmer som 
nedovidel na vrchol. Až teraz som zistil, aký je mohutný. Niektoré 
vetvy mal krátke, iné, naopak, nesmierne dlhé a  široké, až som 
sa čudoval, že sa nezlomia. Najzaujímavejšie však bolo to, že po 
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jeho konároch neskákali opice, ale deti, ktoré sa tam veselo hrali 
a pochutnávali si na akýchsi červených bobuliach. Mnohé z nich 
boli ešte len škôlkarmi. 

Jedno dievča si všimlo zmätok na mojej tvári a podišlo ku mne 
bližšie. „Ďakujem ti.“

„Vôbec netuším, za čo mi ďakuješ.“
„Za tvoje knihy. Tento strom sa volá Drakozdrap.“
„Čože? To je ale milé prekvapenie! A čie sú tie deti, ktoré sa 

hore hrajú?“
„To sú tvoji čitatelia. Skoro nikoho z  nich nepoznáš, ale oni 

teba áno. Musím ťa však trošku poopraviť,“ milo sa na mňa usmia-
la a  pokračovala, „pre nás to nie je len hra. Na mnohé postavy 
a ponaučenia z tých príbehov sme si pri rôznych situáciách spo-
menuli. Pomohli nám v tom, aby sme boli s Ježišom kamaráti.“

Presne s  týmto zámerom som knihy písal. Od detí som však 
dostával ohlasy len zriedkavo, a tak ma občas prepadali pochyb-
nosti o tom, či má moje písanie zmysel.

Akoby počula moje myšlienky. „Ty ani netušíš, kam sa až tvo-
je knihy dostali. Mnoho detí, ktoré nemali chuť čítať Božie slovo, 
alebo ho vôbec nepoznali, si po prečítaní tvojich príbehov Bibliu 
obľúbilo.“

Nezmohol som sa na slovo. Iba som tam stál, obzeral si ten 
strom a  spomínal, ako vznikla moja prvotina. Bez veľkej vízie, 
prišlo to inak. Keď mal syn Samuel tri roky, chcel som mu čítať 
niečo, čo by ho chytilo za srdce. Biblia sa mi zdala preňho v tom 
veku ešte dosť nezrozumiteľná, Dobšinského rozprávky nevhod-
né, a tak som si začal vymýšľať. Popustil som uzdu fantázii a na-
rodil sa Janko Oriešok. Potom som tento príbeh porozprával na 
jednom stretnutí malému Filipkovi, chlapcovi, ktorý tam vtedy 

Maratón duše OVOCNÝ SAD
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veľmi vyrušoval. Napäto ma počúval a upokojil sa. Jeho maminka 
bola taká nadšená, že ma poprosila, aby som jej tú rozprávku napí-
sal, aby mu to mohla čítať doma. Kvôli týmto dvom nezbedníkom 
som ešte v ten večer začal písať. Takto sa zrodil Ako Janko Oriešok 
porazil draka. Potom prišiel druhý diel – Drakozdrap a neskôr aj 
Za Bránou Slova.

Zrazu, ako na povel, deti zoskakovali z vetiev a prišli si ma ob-
zrieť. Tie menšie mi padli do náručia a ja som im s radosťou opä-
toval objatia. Niektoré mi začali vysvetľovať, ako im vďaka mojej 
knihe Slovo razom ožívalo pred očami. Bolo to také milé! Tak ako 
sa rýchlo zbehli, tak sa aj vytratili. Ostalo tu len jedno dievčatko. 

„Poď, ukážem ti aj ďalšie stromy.“ Chytila ma za ruku a viedla 
ma sadom. 

„Ako sa voláš?“
„Volajú ma Talitha,“ odvetila a skúmavo sa na mňa zahľadela, 

aby zistila, či mi svitne.
„Fíha, malá veľká hrdinka,“ povedal som uznanlivo. „Aké to 

bolo, keď ťa Ježiš vzkriesil?“
„Jeho hlas je silnejší než vodopády, mocnejší než smrť. Keď po-

vedal Talitha Kum21, ako keby som sa zobudila zo sna. Má krásne 
oči. Ako princ.“

Stromy, okolo ktorých sme prechádzali, boli pomenované pod-
ľa mojich príbehov. Na Tajomnom Mithrasovi som videl loziť veľa 
tínedžerov. Jeden z nich mi ukázal vztýčený palec. Na ďalšom ko-
nári istý mladík povzbudzoval druhého slovami: „To dáš!“

Bez toho, aby mi čokoľvek vysvetľovali, som pochopil, že nie-
ktoré priniesli ovocia viac, iné menej. Odtrhol som ovocie zo stro-
mu Dopraj duši raj a snažil sa zistiť, akú má chuť. Priznám sa, veľ-
mi mi nechutilo. Zaskočilo ma to.

21 Pozri Mk 5:41
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„Ovocie z tvojich kníh nie je pre teba, ale pre druhých,“ vysvet-
lila Talitha. „Deťom to chutí, ale tebe samému neprospieva.“ 

Mala pravdu. Uvedomil som si, že ak po sebe čítam už vydanú 
knihu, len ma to frustruje. Oberá ma to o čas a navyše zisťujem, čo 
som mohol napísať inak a lepšie. 

Zvláštne pôsobili pokrútené vetvy, na ktorých nebolo žiadne 
ovocie, len veľa listov. Tomu som nerozumel. Obrátil som sa na 
Talithu, aby mi to vysvetlila.

„Tieto pokrútené konáre sú chvíle, keď si písal bez inšpirácie,“ 
pozrela sa na mňa vážne, aby sa uistila, či jej rozumiem. „Bol to 
viac výplod tvojich myšlienok než čistý prúd z neba.“

V okamihu sa mi rozjasnilo. Spomenul som si na situácie, keď 
som niečo potreboval dopísať, a tak som to narýchlo zbúchal. Pri-
šlo mi to ľúto. Do akej miery to ovplyvnilo rast ovocia, ktoré som 
mal Pánovi priniesť? Keď som sa však pozrel na tieto stromy, ne-
pripadalo mi, že by to bolo až také zlé. 

Talitha pretrhla prúd mojich myšlienok: „Niečo ti musím uká-
zať.“ Pobehli sme obďaleč na lúku, na ktorej boli vyhĺbené jamy. 
Neutešený pohľad. Hneď mi napadlo, že tu niečo chýba.

„Aj tu mali stáť stromy,“ pokračovala. „Nikdy však nevyrástli, 
lebo tu nikto nezasadil semienko, ktoré by mohlo vyklíčiť a vyrásť. 
Robil si iné veci, ku ktorým ťa Boh nepovolal. Kvôli nim ti neostal 
čas na to dôležité.“

Akoby ma niekto prefackal. Začal som si vybavovať v mysli čas, 
ktorý som využil neefektívne. Bolo ho tak veľa.

„Vieš mi povedať, čo tu malo vyrásť?“
„Mal si veľa nasledovníkov, ale málo učeníkov. Tvoje diela pri-

niesli Bohu slávu, ale najväčšie učenícke megastromy nevyrástli.“ 
Dievčatko isto poslalo samotné nebo, aby odhalilo niečo, čo 

som doteraz zanedbával. 

Maratón duše OVOCNÝ SAD
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Talitha pokračovala: „S  niektorými ľuďmi musíš stráviť viac 
času. Ak ti bude na nich záležať, tak z tvojho kmeňa vyrastú pevné 
vetvy, ktoré ponesú ďalšie. Učenícky megastrom sa vôbec nepodo-
bá tým pozemským, lebo niektoré jeho konáre sa smerom nahor, 
ku korune, nezužujú, ale naopak, môžu byť dokonca širšie, ak nás 
naši učeníci prerastú. Vieš, čo sa píše v 2. liste Timotejovi 2:2?“

„A to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj 
verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných,“ zacitoval som 
verš spamäti.

„Presne tak. Takýto strom môže rásť takmer donekonečna. 
Práve preto je na ňom najviac ovocia.“

„Je mi ľúto, že som zlyhal. Možno to napraviť?“
„Jamy na tejto strane lúky ešte len čakajú na stromy, ktoré tam 

majú vyrásť.“
Hľadel som na tie veľké diery s odhodlaním a v duchu premýš-

ľal, komu a ako by som sa mohol venovať. Teoreticky je to jasné, 
ale ako to všetko urobiť v praxi?

Talitha sa rozbehla. „Tak pobehni, nevleč sa ako slimák!“ Pre-
skakovala prázdne jamy a blížila sa k akýmsi košatým stromom. 
Niektoré z  nich boli malé, iné obrovské. Podišiel som bližšie. 
V kmeni boli vyryté tváre ľudí, ktorých som poznal. Talitha si zača-
la pospevovať: „Ovocie spravodlivého je strom života, múdry je ten, 
čo získava duše.“22 Potom začala vysvetľovať: „To sú tí, ktorých si 
osobne priviedol k Bohu, alebo si mal na ich obrátení svoj podiel.“

„Ale veď zachraňuje Boh!“ oponoval som.
„Áno, len Bohu patrí sláva. Ľudia sú zachránení jedine vierou 

v Ježišovu dokonalú obeť, ale pre Krista sa rozhodli aj vďaka tebe, 
preto sú tiež tvojím ovocím. Niektorí z nich sa odovzdali Bohu 
naplno, preto tak vysoko vyrástli. Iní sú len ako bonsaje, pretože 
Pána neskôr prestali nasledovať.“

22 Prís 11:30 Maratón duše OVOCNÝ SAD
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„Ja za to nemôžem.“
„V niektorých prípadoch nie, ale mnohých ľudí stačilo navští-

viť alebo im zatelefonovať. Nemuseli zle skončiť.“
Okamžite sa mi vybavili situácie, keď som mal nutkanie nieko-

mu zavolať, ale dal som prednosť inej veci... 
„Pomohol si k spaseniu mnohým ľuďom. Tvoje kázne počúva-

lo oveľa viac ľudí, než si myslíš.“
Konečne znova povzbudenie. Stáli tam bohato zarodené stro-

my aj tých ľudí, o ktorých som mal nízke zmýšľanie. Ako som len 
mohol nimi pohŕdať? Práve na týchto stromoch bolo všakovaké 
lákavé ovocie nevšedných tvarov, napríklad v tvare ihlana či kuže-
ľa, prípadne obrúseného diamantu.

„Boh sa oslávi v tých, ktorých ľudia nemajú za nič,“ rozhovori-
la sa znova Talitha. „Aj v deťoch. Dnes na mnohých z nich nevid-
no ovocie, ale príde čas, keď si spomenú na všetko, čo sa do nich 
zasievalo a náhle zarodia tak, že to bude ako ôsmy div sveta.“ 

Prešli sme alejou stromov a dostali sa na planinku, kde Talitha 
náhle zastala a posmutnela.

„Čo ti je?“ chlácholil som ju, lebo mala slzy na krajíčku.
„O chvíľu sa končí ďalší kilometer. Rada by som ti ešte všeličo 

ukázala, ale musím štafetu odovzdať niekomu inému.“
Ako by som ju len potešil? Chytil som ju a vyhodil do vzduchu. 

Zvýskla od radosti, a tak som to ešte párkrát zopakoval. Znova sa 
začala chichúňať, vytrhla sa mi z rúk a rozhodla sa, že mi utečie. 

„Tak ma teda chyť, ak si taký dobrý bežec!“
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UŽ VYPLATENÉ

6. km

Myslel som, že to bude hračka, ale priam letela. Vbehli sme do 
lesa, kde sa iste vyznala lepšie než ja. Bolo mi jasné, že sa kdesi 
schovala, pretože som ju nikde nevidel. Hľadal som ju a obzeral si 
majestátne stromy. Na niektorých boli krikľavo oranžovou farbou 
pomaľované veľké kríže v tvare písmena x. Čo to má znamenať?

„Hu!“ vyľakal ma nejaký chlapec. „Tento kilometer je môj.“ Vy-
kukol spoza stromu a všimol si, ako si prezerám tie znaky. „Niektoré 
stromy sú už odpísané, pretože si si za skutky zobral odplatu na zemi.“ 

Spomenul som si, ako som niekomu poslúžil, a potom o tom 
rozprával svojej manželke či pastorovi. Dožadoval som sa uzna-
nia, pochvaly. Nevydržal som, keď ma niekto, čo i len žartom, po-
nížil a hneď som sa ohradil a vymenúval všetko, čo robím. Chla-
pec nadviazal na moje myšlienky, ako keby mi videl do karát. 

„Z tohto ovocia si mal mať úžitok vo večnosti. Ale vo chvíli, 
keď si na seba upozornil, stratil si nebeskú odplatu, tieto stromy 
prestali rásť a ich ovocie opadalo.“ 
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„Aká škoda! Ako som len mohol...“ 
Vetu som nedopovedal, krútil som hlavou a všímal si kontrast 

medzi vetvami nesúcimi ovocie a týmito postupne uschýnajúcimi. 
Chlapec má pravdu. Ale čosi sa vo mne búrilo. „Netreba aspoň 
občas pripomenúť, čo robím?“ ukázal som na jeden nádherný 
mladý stromček. „Čo keď na niečom driem, a nikto si toho ani...“ 
Okamžite ma umlčalo to, čo sa zrazu začalo diať. Odkiaľsi sa obja-
vila záhadná ruka a už-už sa chystala označiť ho iksom. Ihneď som 
si spomenul, ako sa niečo podobné udialo kráľovi Belšaccarovi.23

„Niééé!“ vykríkol som. Chlapec si od ľaku zakryl tvár. 
„Je mi naozaj ľúto, že som s tým vôbec začal.“ Zúfalo som sa 

snažil ospravedlniť predchádzajúce zlyhanie. Uľavilo sa mi, keď 
ruka zmizla.

„To bolo len tak-tak,“ oddýchol si chlapec a pozrel sa na mňa 
s drobnou výčitkou v očiach. „Prosím ťa, premýšľaj trochu, keď 
nabudúce niečo trepneš!“ Pichol ma malým ukazovákom do 
hrudníka. „Čo si myslel tým, že si tvoju prácu nikto nevšimne? 
Chcel si povedať, že náš Pán je slepý?“ 

Pohľadom som prebehol po stromoch, ktoré sa pýšili veľkým 
oranžovým krížikom. Najradšej by som tú farbu ošúchal. Až teraz 
som si všimol, že pod tým písmenom X bol ešte malý nápis, niečo 
ako poznámka pod čiarou. Zaostril som zrak: „Už vyplatené.“ Tie 
isté slová sa opakovali aj inde. Každý z tých krásnych stromov som 
odpísal, a to pre minútku slávy. Malou útechou ostávalo to, že aspoň 
ten mladý stromček ostal neoznačený a mohol ďalej rásť a silnieť.

Naplnili sa slová z Matúša 5:5-6. Ježiš nás tam nabáda k tomu, 
aby sme neočakávali odplatu od ľudí, ale radšej robili veci v skry-
tosti a získali odmenu od Boha.

Prešli sme cez lúku na miesto, ktoré pred nejakým časom za-
chvátil požiar. Zo zeme tu trčali len obhorené pahýle, na podrážky 
23 Pozri Dan 5
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sa mi lepil popol. Bezútešný pohľad. Ohmatal som jednu nedoho-
renú vetvu. Aj tu som zlyhal? Ako? 

Chlapec ma nenechal dlho čakať: „Tieto stromy zhoreli len pre-
to, že to boli prázdne skutky. Mnoho vecí sa ti môže zdať prospeš-
ných a užitočných, ale v nebi dostaneš odplatu len za tie skutky, 
ktoré Pán dopredu prihotovil, aby si do nich vstúpil. Je to v Efeza-
noch 2:10.“

„Viem, poznám to.“ Možno sa podobne ako ja cítil Micheáš, 
ktorý povedal: „Beda mi! Som ako po letnej oberačke ovocia. Som 
ako paberky po oberačke hrozna. Niet totiž strapca na jedenie, niet 
skorých fíg, po ktorých túži srdce.“24 Horúčkovito som premýšľal 
nad tým, ktoré moje činnosti a skutky dopadli takto neslávne. 

Vystúpili sme na mierny kopec, na ktorom stáli desiatky čier-
nych kríkov pripomínajúcich kosodrevinu. Na rozdiel od tatran-
skej scenérie, toto obhorené krovie na mňa pôsobilo veľmi skľu-
čujúco. Koľko jalových skutkov stihne človek urobiť za pár rokov...  

Chlapec zápalisto pokračoval: „Božie slovo hovorí, že príde 
deň, keď naše dielo prejde skúškou ohňa. Obstojí len to, čo bolo 
vykonané v súlade s Božím plánom.“ 

„Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, draho-
kamy, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde najavo. Ten deň to 
ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, 
aké je,“ spomenul som si na Prvý list Korinťanom 3:12. 

„Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak 
niečie dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež 
akoby cez oheň,“ dokončil prestrelku veršov. Obzrel som sa a veľ-
ké stromy v  diaľke mi znova pripomenuli, ako môžem priniesť 
viac ovocia. A popol, ktorý sa za mnou víril ako prach, mi nedal 
zabudnúť na to, ako ovocie nestratiť. Zvládnem to?

24 Mich 7:1
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Zbehol som z  kopca a  zbadal cestu. Chlapec mi zamával na 
rozlúčku a razom bol preč. Konečne mám obhorený les za sebou. 
Vtom mi napadlo, že som sa ho pohrúžený do svojich myšlienok 
vôbec nespýtal, ako sa volá. Škoda. 

Zrazu sa však znova pri mne objavil: „Nechcem, aby si z tohto 
miesta odišiel smutný,“ začal ešte celý zadýchaný. „Zabudol som 
ti pripomenúť Ježišove slová: ,Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som 
si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby 
vaše ovocie zostávalo.‘ “25

„To dobre poznám.“
„Znova sa nad tým zamysli. Máš totiž pochybnosti, či naozaj 

donesieš Bohu veľa ovocia. Ovocie však nepotrebuješ nijako ,pro-
dukovať‘, stačí ho niesť. Nie je to len na tebe, pretože ty si sa sám 
nevybral. Vyvolil si ťa Pán a je v jeho záujme, aby sa ti to podarilo.“

Súhlasne som zahmkal. „Ozaj, kto vlastne si?“
„Chlapec, ktorý priniesol Ježišovi päť chlebov a dve rybičky.“
„No toto! O tebe vyučoval asi každý kazateľ!“
Prehliadol môj kompliment a znova sa vrátil k téme: „Boh je 

stále pri tebe ako záhradník duše. Niekedy ťa prečisťuje a odstri-
háva plané vetvy, aby si donášal viac ovocia.“

„Len aby mi tie stromy nezhoreli...“
„Nie je to také komplikované. Pán ťa nebude viesť tak, ako cho-

dia artisti po lane. Stačí strata rovnováhy – a už letia dole. Ježiš ťa 
vedie inak: chytí ťa za ruku, kráča s tebou a popritom sa ťa pýta, čo 
by si v živote chcel.“

„Veď práve. Čo keď si vyberiem zle?“
„Hlboko v srdci budeš vedieť, čo je Božia vôľa.“ Znova sa na 

mňa usmial. „Nerob z toho vedu. Pozri, mama mi zabalila obed, 
ale keď som ho chcel zjesť, jasne som vedel, že ho mám darovať. 

25 Jn 15:16a

Maratón duše UŽ VYPLATENÉ
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Chvíľu som s tým zápasil, hovorím si, ako to len vydržím, ale na-
pokon som ho dal Ježišovi.“ 

„A došlo k zázračnému rozmnoženiu,“ dokončil som jeho príbeh. 
„Presne tak. Chytaj!“ Hodil mi akúsi žltú loptičku. 
Ohmatal som ju. „Ovocie?“ 
„Daj si,“ povzbudil ma. „Je výborné.“
Zahryzol som. „Mhm, chutí ešte lepšie ako šťavnatý melón 

v horúčave. Čo je to?“ 
„Trpezlivosť. Nutne ju potrebuješ, aby si mohol prinášať ovocie. 

Niekedy sa ti bude zdať, že ovocie nenesieš. Nie je to však pravda. 
Dozrie v správnom čase.“ 

Znova som si odhryzol a vychutnával lahodnú chuť. „Ešte nik-
dy ma také malé deti ako Talitha a ty toľko nepoučili.“ 

„Budeš prekvapený, koľko ťa naučia práve deti. Tak, ahoj! 
Stretneme sa v nebi.“ 
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BAMBUSOVÝ LES

7. km

Poľná cesta viedla dlhou rovnou alejou, ktorú z oboch strán le-
movali asi tridsať metrov vysoké bambusy. Boli len niekoľko cen-
timetrov hrubé, a predsa siahali až do výšin. Pre mňa to bol ne-
všedný zážitok, ako keby som hľadel na niekoľkonásobne zväčšené 
steblá trávy. Takto nejako sa asi môže cítiť osamelý mravec, ktorý 
sa prechádza po nepokosenej lúke. Ako keby som bol v dlhočiz-
nom vysokom tuneli, pretože na niektorých miestach sa bambusy 
k sebe nakláňali a uzatvárali nado mnou gotickú klenbu. Tmavo-
zelená farba porastu sa vo vyššie položených miestach, kam sa ešte 
predrali slnečné lúče, menila na bledozelenú. Nádhera. Hra svetla 
sa stupňovala, pretože som sa blížil ku koncu stromoradia. V diaľ-
ke, akoby v obrovitánskych dverách, vytvorených exotickými dre-
vinami, ma očakával bielovlasý starec s prísnym výrazom na tvári.

„Jeremiáš,“ podal mi ruku a prebodol ma pohľadom, v ktorom 
som márne hľadal úsmev. Jeho tvár vyjadrovala skôr odhodlanie 
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než hnev, vášeň po Bohu, vážnosť, ktorá sa s pribúdajúcim vekom 
ešte znásobila. Ocenil som, že sa mi hneď na začiatku predstavil 
a nenaťahoval ma až do poslednej chvíle. 

Čo všetko sa v  Biblii hovorí o  tomto výnimočnom starozá-
konnom prorokovi? Keby si tak tá moja hlava dokázala viac za-
pamätať! Z mysle by som vydoloval slovné hromy-blesky, ktorými 
častoval Izrael za jeho neposlušnosť. Veď kto by nepoznal jeho pri-
podobnenie Božieho slova k ohňu a kladivu, čo drví skalu?26  Vzá-
pätí som vyrukoval s veršom, ktorý učíme už deti. 

„Poznáš telefón do neba?“ Pokrútil hlavou, a tak som hrdo po-
kračoval: „Jeremiáš 33:3. Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti 
veľké a nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.“27

Na jeho tvári som predsa len vylúdil aspoň náznak úsmevu. 
„Napil si sa?“ povedal znovu vážnym hlasom. Bolo mi jasné, že 

s týmto mužom pôjdu žarty bokom. 
„Nie som smädný; a okrem toho som tu nevidel ani studňu, 

ani potok.“ 
„Studňu, ktorá je v tomto lese, uvidíš iba vtedy, keď budeš mať 

veľký smäd po Bohu a nebudeš si všímať okolie.“ Odmlčal sa a ča-
kal na moju reakciu. Stál som tam ako malý prváčik a musel len 
súhlasiť. Kochal som sa prírodou a  na Boha Stvoriteľa som ani 
nepomyslel. 

Jeremiáš pokračoval: „Mám ti pripomenúť, že sa musíš pravi-
delne sýtiť Božím slovom.“ Znova urobil prestávku, aby nasledov-
nú vetu viac zdôraznil. „Čítaš ho nárazovo a často iba preto, lebo 
sa potrebuješ pripraviť na kázanie.“

„Snažím sa to zmeniť.“ Vnútri mi rezonovali Ježišove slová, kto-
ré len potvrdzovali to, čo mi práve prorok naznačil: Človek bude žiť 
nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.28   

26 Pozri Jer 23:29
27 Jer 33:3 (Kat. pr.)
28 Mt 4:4b
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„Slovo Božie musí stáť na piedestáli tvojho života. Čerpaj ho 
ako vodu zo studne; nečakaj, kým vysmädneš, pi pravidelne!“

Platí to duchovne a je to aj alfa a omega každého dlhého behu! 
Keď začnete piť až pri pocite smädu, už je neskoro. Odporúča sa 
piť často a v menších dávkach, pretože organizmus musí byť do-
statočne zavodnený. Zvláštne, že som práve pri tomto behu na to 
pozabudol.

„Mnohí majú oči, ale nevidia, majú uši, ale nepočujú.29 Ucho 
majú neobrezané, nemôžu vnímať. Slovo Hospodina majú na po-
smech, nemajú v ňom záľubu.“30

Nebolo pochýb, že predo mnou stojí človek, ktorý má Písmo 
radšej než koníčky, uprednostnil by ho pred hocičím, aj pred jed-
lom. Ten muž si postupne získaval môj obdiv.

„Aké to bolo za tvojich dní?“ spýtal som sa. Nenechal sa dlho 
ponúkať a dal sa do reči.

„Žil som v čase, keď na Izrael útočili nepriatelia a Boží ľud žal 
následky neposlušnosti. Ja som sa však rozhodol milovať Boha 
a  nasledovať ho za každú cenu. Kde a  kedykoľvek sa našli jeho 
slová, zjedol som ich, a  stali sa mi rozkošou a  radosťou srdca.31 
Boli chvíle, keď to bolo naozaj ťažké a nechcel som byť prorokom. 
Povedal som: Nebudem ho pripomínať a nepoviem už ani slovo 
v  jeho mene. V srdci ma však slovo pálilo ako blčiaci oheň, za-
držiavaný v mojich kostiach. Snažil som sa ho v sebe zadržať, ale 
nevládal som.“32

Niekedy som sa aj ja cítil podobne. Na rozdiel od Jeremiáša to 
boli len ojedinelé skúsenosti, pri ňom som však cítil, že je Slovom 
priam presiaknutý. 

„Aké to bolo, keď si prorokoval?“ Napadla mi ďalšia otázka na 
túto tému. Počul som vysvetlenia, že je rozdiel medzi starozákonným 

29 Pozri Jer 5:21b
30 Jer 6:10b
31 Pozri Jer 15:16
32 Jer 20:9

Maratón duše BAMBUSOVÝ LES
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a  novozákonným prorokom. Chcel som rozhovor obrátiť týmto 
smerom a dozvedieť sa viac, ale Jeremiáš mi to nedovolil.

„Pán ma poslal varovať a napomínať Boží ľud. Podstatné je to, 
aby si Božie slovo konštantne prijímal, pil ho ako vodu a jedol ako 
chlieb, inak sa ho budeš snažiť ,vyrobiť‘.“ 

Vedel som presne, čo má na mysli. Každý kazateľ disponuje 
nejakou ústrednou myšlienkou, posolstvom, o ktoré sa chce po-
deliť. Otázkou je, či je v centre Božie slovo, okolo ktorého vyrastú 
podobenstvá a vhodné príklady, alebo je dôraz na zážitkoch, pri-
rovnaniach a vtipoch, medzi ktorými sem-tam zaznejú aj biblické 
verše. To, či bolo kázanie dobré, neposúdia len ľudia, ale aj sám 
Pán, ktorému sa budeme raz všetci zodpovedať.

Jeremiáš urobil pár krokov k  bambusom a  zatriasol jedným 
kmeňom. „Chceš byť ako on?“ 

Nerozumel som, kam mieri. „Prečo?“ 
„Sadenice majú sotva dvadsať centimetrov. Keď ich zasadíš, 

môžeš pri nich presedieť štyri roky a  zistíš, že rastlinka vôbec 
nenarástla! No povedz, nenapadlo by ti jednoducho ich vykopať 
a zasadiť namiesto nich niečo progresívnejšie a impozantnejšie?“

Nechcelo sa mi veriť. „Naozaj to rastie tak pomaly?“ 
„Nevymýšľam si. Čínsky bambus rastie v  tvojom svete. Až 

v piatom roku vyrastie zrazu, za šesťdesiat dní, do tridsaťmetrovej 
výšky. Tajomstvo spočíva v  tom, že počas prvých štyroch rokov 
rastie koreňová sústava. Pripravuje sa na explóziu a skúsený zá-
hradník, ktorý ho usilovne okopáva a polieva, vie, že pod zemou 
sa deje niečo dôležité.“

Rozjasnilo sa mi. „Kresťanov podobných tomuto príkladu je 
málo. Mnohí sa snažia len o rýchly progres, aby zapôsobili na ľudí. 
A potom sa čudujú, keď sa ich strom vyvráti.“
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„Človek zabúda, že je to koreň spravodlivých, ktorý prinesie 
úrodu.33 Smädom po Božom slove z neho neustále čerpá, práve 
vtedy zapúšťa hlboké korene. Čím viac očakáva, že ho Pán použije, 
tým viac musí dbať na svoje korene. Bude ako strom zasadený pri 
vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde ho-
rúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv 
a neprestane rodiť ovocie.“34

Jeremiáš sa vrátil na cestu a kývol mi rukou, aby som ho na-
sledoval. Vyšli sme z  bambusového lesa a  ocitli sa na širokom 
priestranstve s  piesčitou pôdou, kde rástli malé i  veľké kaktusy. 
Jeremiáš tento do očí bijúci kontrast ešte umocnil tým, že kopol 
do niekoľkých najbližších kaktusov. Raz-dva ich vyvrátil aj s ko-
reňmi. Nevyzeralo to dobre, ale keď som si spomenul, čo stvárali 
starozákonní proroci, aby si ľudia ich kázne lepšie zapamätali, ml-
čal som. 

„Kaktus nemá korene, preto ho ľahko vytrhneš. Pripomí-
na nám veriacich, ktorí sa vôbec neusilujú zapustiť svoje korene 
v Bohu, v jeho Slove. Sú nestabilní, slabí a vyschnutí.“

Ilustrácia sa dokonale vydarila. Popri nás sa prehnal nejaký 
bežec. Preskočil kaktus a letel ďalej. Jeremiáš len zalomil rukami: 
Komu mám hovoriť a koho varovať, čo by ma počúval?“35

„Ja ti za tvoje slová ďakujem,“ povzbudil som ho a chystal sa 
rozbehnúť.

„Zastav sa na cestách, pozeraj a skúmaj dávne chodníky. Kde 
je dobrá cesta, po nej choď a nájdeš odpočinok pre svoju dušu!“36 
zaprorokoval mi na rozlúčku. 

Preskakoval som kaktusy rôznych tvarov a farieb. Jedno však 
mali spoločné: chýbal im koreň. Poslednýkrát som sa obzrel na 
bambusový les s úzkou cestou uprostred. Jeremiáš tam stál, mával 

33 Pozri Prís 12:12
34 Jer 17:8
35 Jer 6:10a
36 Pozri Jer 6:16
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mi a ukazoval na bambusy, ktoré sa v porovnaní s kaktusmi tý-
čili až do neba. Na okamih som si predstavil tie bambusy aj pod 
zemou – dlhočizné korene, ktoré sa rozvetvujú do šírky a hĺbky. 
Podzemný labyrint, ktorý prináša život vysmädnutej duši. Vtom 
som za sebou začul hromový hlas prichádzajúci z  diaľky, ktorý 
nemohol patriť nikomu inému než Jeremiášovi: „Nebuď kaktus, 
ale bambus!“
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PÚŠŤ

8. km

Naskytol sa mi pohľad na vlnitý terén bez stromov, bez kríkov, bez 
zelene. Kameňov tu bolo hádam viac než zrniek piesku na brehu 
mora. Chodník som medzi nimi rozoznal len s námahou. Neboli 
tu žiadne vysoké skaly, ktoré by ma kryli pred slnkom. Nemám 
žiadne zásoby vody, no nazdar! Až teraz sa ukázalo, akou chybou 
bolo, že som v bambusovom lese minul studňu. Spomenul som si 
na cestu autobusom z Jeruzalema do Jericha s prestávkou na Jud-
skej púšti. Boli sme vtedy za pár minút celkom spotení. Nešlo mi 
do hlavy, ako mohli beduíni žiť v tých podmienkach! 

Nikde žiadny tieň, ešteže mám prilbu spásy, ktorá ma chráni 
pred úpalom, preblesklo mi hlavou. Radšej som zvoľnil tempo, 
aby som sa príliš nevyčerpal a nebol dehydrovaný. 

Predo mnou sa rozprestieralo ďalšie údolie a  za ním kopec. 
Ach, to sucho v ústach... A  teraz kadiaľ? Cesty nikde, je to skôr 
lotéria, pretože kamene tu neboli vychodené, ani urovnané. Na 
hrebeni ma prepadla neistota. Som tu vôbec správne? Vyčerpaný, 
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smädný a ešte so zlou predtuchou, že som sa stratil, do spevu mi 
veru nie je. Okolo boli malé skalné jaskyne, z ktorých vylietali vtá-
ky. Chvíľu som im závidel, s  akou ľahkosťou sa vznášajú. Jedna 
jaskyňa sa mi predsa len zdala trochu väčšia, možno by mi aspoň 
na chvíľu mohla poslúžiť ako úkryt v tieni. 

„Nie je to tu ako u teba v obývačke,“ privítal ma svojsky nejaký 
zarastený muž. „Inak, nevyzeráš zle.“

„Žartuješ?“
„Priateľu, už som videl toľkých, ktorí sa sem ledva doplazili. 

Niektorých som musel aj niesť.“
Znelo to povzbudivo, ale nepomohlo mi to. „Nemáš, prosím, 

niečo na pitie?“ 
„To by chcel každý. Človeče, si na púšti. Najbližší prameň je za 

týmito vŕškami. Budeš musieť vydržať.“
To snáď nie! Ak je to pravda, tak krutá... „Predpokladám, že 

ma tu budeš sprevádzať. Kto si?“
„Hlas volajúceho na púšti,“ zahrmel tak, že ho museli počuť aj 

za siedmimi horami a dolami. Každému biblickému fajnšmekrovi 
muselo byť hneď jasné, o koho ide.

„Ján Krstiteľ!“ zvolal som nadšene a objal ho, ako keby sme boli 
starí priatelia. Túto postavu z Biblie mám nesmierne rád, veď Ježiš 
sa o ňom uznanlivo vyjadril, že bol najväčším zo všetkých prorokov.

Páchol, ale snažil som sa nedať to najavo. Prorokovi, akým bol 
on, však nemohlo nič ujsť.

„Hriech zapácha oveľa viac,“ ozval sa. 
V prvom momente som nevedel, či myslí ten môj, alebo hovorí 

len tak všeobecne. Nezaprel sa, vytasil meč slova skôr, než som sa 
spamätal. Aj výzorom zodpovedal mojej predstave z evanjelia. Stál 
tam v sandáloch, odetý v ťavej koži, kožený opasok okolo bedier. 
Nebol to muž, ktorý by si potrpel na výzor, to rozhodne nie.

Maratón duše PÚŠŤ
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Opatrne som naznačil svoj údiv: „Prepáč, ale ešte nikdy som 
nevidel...“

„Trstinu zmietanú vetrom alebo strašiaka, čo?“ skočil mi do 
reči. „Vy tam dolu, v mestách, si veľmi potrpíte na svoj imidž, ale 
ten vám je tu nanič,“ dokončil súvetie tak, aby sa rýmovalo. „Poď-
me odtiaľto, lebo sa tu usmažíme.“

Dal sa do behu. Držal som sa mu v pätách a čakal, s čím ešte 
vyrukuje. Nehovoril však nič, a tak som sa začal pýtať ja.

„Ako môžeš žiť na púšti?“
„Kto ti povedal, že žijem na púšti?“
„No, myslím, že sa to píše v Biblii,“ obhajoval som sa. 
„Kázal som na Judskej púšti a často som ňou prechádzal, ale 

môj domov je v oáze.“
„Ach, tak to znie lepšie. Kedy tam dorazíme?“
„Nebuď netrpezlivý a nasleduj ma.“ 
Zbehli sme do údolia a zase vystúpili hore. Zastal, vybral z opas-

ka akési vrecko, nasypal si z neho do úst a podal aj mne. „Daj si.“
„Čo je to?“ Nejaká mňamka by sa veru hodila.
„Kobylky,“ odvetil tak prirodzene, ako keby mi ponúkal chlieb 

s maslom.
„Jáj...“
„Sú veľmi výživné,“ nahováral ma. „Obsahujú veľa bielkovín. 

V oáze si ich môžeme dať aj s medom.“
„Neviem, akosi nepociťujem hlad,“ vyhováral som sa. „Skôr 

ma smädí. Dal by som si obyčajnú čistú vodu.“
„To by chcel každý. Človeče, si na púšti. Najbližší prameň je za tými-

to vŕškami. Budeš musieť vydržať,“ zopakoval presne to, čo na začiatku, 
a znova sa vrátil k téme. „Mnoho kresťanov blúdi po púšti pridlho.“ 

Začalo to byť zaujímavé, bežal som v  tesnom závese za ním 
a načúval každému slovu.





63 

„Myslia si, že je duchovné tráviť veľa času na púšti. Chvália sa 
svojimi zápasmi a duchovnými suchotami. Viac spomínajú diabla 
než Boha.“

„Každý kresťan má predsa nejaké boje a aj mne sa už viackrát 
zdalo, že Boh je odo mňa na hony ďaleko. Na púšti predsa žil aj 
Ježiš, nie?“ 

„Nežil. Tu strávil iba štyridsať dní, a keď zvíťazil nad pokuše-
niami, vrátil sa v moci Ducha späť medzi ľudí.“

„A čo Izraeliti? Tí strávili na púšti štyridsať rokov, nie?“
„Lenže to nebol pôvodný Boží zámer. Cestu z Egypta do zasľú-

benej zeme bolo možné prejsť za niekoľko dní, nanajvýš týždňov, 
oni však ostali na púšti pre svoju vzburu a neposlušnosť.“

Mám taký zlozvyk, že niečo dôležité po niekom zopakujem, 
ako keby to boli moje vlastné myšlienky; utrasie sa mi to v hlave 
a všetko pochopím. Prejavilo sa to aj teraz. „Ak tomu teda dobre 
rozumiem, krátkodobý pobyt na púšti môže byť Božou vôľou. Pán 
nás tam môže niečo naučiť, môžeme duchovne vyrásť a potom sa 
vrátiť v moci Ducha. Ak sa to však príliš naťahuje, je to len pre 
našu neposlušnosť alebo nesprávne pochopenú pokoru, keď sa 
chválime púšťami, aby nás niekto poľutoval.“

Ján súhlasne prikývol: „Falošná pokora je v podstate maskova-
ná pýcha. Pán chce, aby sme boli pri ňom blízko, počuli ho, rozu-
meli mu, občerstvili sa od neho. Je náš pastier. Vodí nás na zelené 
pastviny, privádza nás k tichým vodám.“37

Preskakovali sme z kameňa na kameň. Neďaleko nás liezli pa-
vúky a iná púštna háveď, ktorej som ani nevedel prísť na meno. 

„Čo mám teda robiť? Ako prejsť púšťou víťazne?“ 
Už som bol taký smädný, že by som vylôchal aj mláku. Škoda, 

že nie som ťava. Teraz by sa mi zišiel camelbak, ktorý používajú 

37 Pozri Ž 23:2
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bežci či cyklisti v podobných náročných podmienkach! Vodičku 
si pekne ťahajú úzkou plastovou hadičkou, kedy sa im zachce.

Ján Krstiteľ pokračoval: „V púšti sa testuje tvoja vernosť Bohu. 
Nič necítiš, nič nevidíš, nemáš sa o  čo oprieť. Si sám. Obvykle 
nemáš naporúdzi ani priateľa. Máš iba písané Slovo, ktoré ťa udr-
žuje na ceste a pri živote. Mnoho kresťanov padá, pretože sú príliš 
závislí od pocitov, duchovných prejavov, ľudí či od veľkých zhro-
maždení.“

Mal pravdu, sme vazali toho, čo vidíme, čo si môžeme ohma-
tať, sme otrokmi názorov druhých, priveľmi nám záleží na penia-
zoch. Nič z toho nám však na púšti nepomôže.

Zastali sme na ďalšom vŕšku a rozhliadali sa dookola. Ján po-
kračoval: „Púšť ťa preverí, ale ak obstojíš, zároveň ťa zocelí. Je to 
ako prepaľovanie ohňom.“ Táto metafora bola síce výstižná, ale 
znova mi pripomenula ostré slnko, ktoré nemalo zľutovanie. „Ani 
tu nás však Boh nenecháva osamotených. Je s nami a ak máme 
svoje duchovné zmysly vycvičené, budeme počuť, ako vytrvalo 
klope na naše srdcia.“

Ján poskočil a ja som ho intuitívne nasledoval. Až vo vzduchu 
som si všimol, že sa podo mnou plazí had. Keby som sa nepre-
hupol ponad neho, mohol ma uhryznúť. Už aby sme to mali za 
sebou! Z tempa sme nepoľavovali, čo ak ma tu chytia kŕče alebo 
skolabujem? Nevládal som už ani hovoriť, len som ho počúval. 
Jeho slová boli ako perly. Nezaznievali v krásnej a dobre ozvučenej 
sále, ale tu – medzi hadmi a škorpiónmi.

„Keď už nevládzeš ísť ďalej, musíš pokračovať. Nie však vo 
vlastnej sile. Žiaľ, príliš veľa krokov robíme bez neho. To nás una-
vuje najviac a obrazne povedané – aj vysušuje.“

„Ján, spomaľ. Som strašne smädný. Vodu!“ vydralo sa z môjho 
vyschnutého hrdla.

Maratón duše PÚŠŤ
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„To by chcel každý. Človeče, si na púšti. Najbližší prameň je za 
týmito vŕškami. Budeš musieť vydržať,“ zase zopakoval to isté, ako 
nahrané na kazete. Dúfam, že to tentoraz bol vtip, lebo o chvíľu asi 
naozaj omdliem. Vzápätí dodal: „Ak teraz spomalíme, čas na púš-
ti sa pretiahne. Mnoho ľudí spraví presne túto chybu. Namiesto 
toho, aby volali k Bohu o pomoc, spomalia, živoria a  sťažujú sa 
na ťažký život. Prijmú ho ako svoje bremeno. Pamätaj si, že cestu 
púšťou nemôžeš skrátiť, ale môžeš ju zbytočne predĺžiť.“ 

Uprel som zrak smerom k Bohu a žobral o milosť. Srdce mi 
kričalo, no z mojich úst sa ozval len slabý hlas. V tom istom oka-
mihu som pocítil novú silu, ako keby som si dal energetický gél.

„Na tento svet sa onedlho spustí taká spúšť, že bude vyzerať ako 
púšť,“ pokračoval Ján bez zastávky v prorockom duchu. „Niektoré 
z  týchto púští však Boh prostredníctvom vás, kresťanov posled-
ných čias, zmení. Teš sa, pláň a pustatina, plesaj, púšť a rozkvitni 
ako šafran!38“ dokončil citujúc Izaiáša.

„Mám už tej púšte dosť, koľko ešte?“ zvolal som. 
„Nenávidíš ju, pretože myslíš len na seba. Ak by si viac myslel na 

nebeské veci, netrpel by si tak. Vieš, koľko času strávil na púšti Eli-
áš? Dávid v nej trénoval svojich hrdinov, Ježiša do nej viedol Duch 
Svätý. Si zvyknutý podávať výkon, ale na púšti o to nejde. Prorok 
Ozeáš hovorí, že bude Izrael vábiť na púšť, aby mu tam mohol pre-
hovoriť do srdca.39 Čo ti Pán hovoril na tomto kilometri?“

„Nič, snažil som sa ťa len počúvať.“ 
„Tvoje duchovné uši sú takmer hluché. Počul si hlas volajúceho 

na púšti, ale nepočuješ hlas Najvyššieho. Musíš sa to učiť, bez toho 
ťa bude Pán používať len v obmedzenej miere.“

Trmácal som sa za Jánom a potichu šepkal: „Bože, pomôž mi, 
prosím. Poznám ťa len málo, neviem rozoznať, kedy mlčíš a kedy 
hovoríš. Videl som tvoje skutky, ale nepoznám tvoje cesty.“

38 Iz 35:1
39 Pozri Oz 2:16
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Zdolali sme ďalší kopec a dolu som zbadal oázu. Zeleň bola 
predzvesťou vody, po ktorej som žíznil ako už dlho nie. Vidina 
uhaseného smädu spôsobila, že sme obaja zrýchlili. S  každým 
ďalším naším krokom rástla túžba po Bohu, po živej vode, ktorú 
môže poskytnúť len on. 

Pamätám sa už len na to, ako som pil. Bez zastavenia. Neviem, 
koľko som vypil, ale muselo to byť veľa. Potom som s Jánom vošiel 
do blízkeho jazierka a  ostrekovali sme sa vodou ako malé deti. 
Vysoké palmy nás dokonale chránili pred slnkom a osviežujúca 
chladná voda pôsobila na svaly ako balzam. Ján už nebol vážny, 
smial sa a  zo žartu sa pýtal, či mi nemá požičať hrebeň. Znova 
ma pozval na kobylky: trochu som sa zdráhal, ale nakoniec som 
ochutnal, pochopiteľne, aj s medom. Dúfam, že sa na mňa nena-
hneváte, ak sa priznám, že mi chutili. Ako dezert sme mali čerstvé 
datle. Pravá lahôdka. 

„Čo ti zabalím na cestu: kobylky alebo datle?“ spýtal sa ma, keď 
sme sa lúčili. 

„Ak môžem poprosiť, predsa len dám prednosť datliam.“ 
„Všetky tri vrecká sa ti zídu,“ dodal na záver prorocky a podal 

mi ich do rúk.
Premýšľal som, kam si ich uložiť, prípadne ako ich niesť. Roz-

pačito som sa pozrel na Jána. Usmial sa na mňa a iba mávol rukou. 
„Nerob si starosti, Pán sa postará...“ 
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OPASOK PRAVDY

9. km

Nad jazierkom sa vinula kamenistá cesta vtesnaná do zvislých 
skalných stien ako rímsa strácajúca sa vo výške v  hustej hmle. 
Prvý dôkaz, že nejde o maratón na rovine. Prichádzajú mi na um 
slová Sirachovca: „Beda vám, ktorí ste stratili vytrvalosť!“40 

Nohy mám, našťastie, stále svieže, dokonca si pospevujem, po-
dobne, ako to robili Izraeliti cestou hore do Jeruzalema. Po niekoľ-
kých ostrých zákrutách naberám výšku a vchádzam do takej hmly, 
že nevidím ani na krok. Nezídem z cesty? Stačí pár chybných kro-
kov a môžem sa zrútiť do priepasti. 

„Prečo tu musí byť taká hmla!?“ zašomrem nahlas. 
„Dobrá otázka,“ odvetil mi ktosi vzápätí. Nevidel som ho; mu-

sel byť len pár metrov odo mňa. „Zaujímavé, že mne neprekáža. 
Vidím dobre. Máš čierne trenírky a to tvoje tričko s nápisom do 
tvaru kríža sa mi páči.“

Keď dokázal prečítať aj písmená, musel naozaj vidieť ostro. Iste 
je mojím sprievodcom.
40 Sir 2:14a (Deuterokanonická kniha Biblie)
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„Tebe sa to povie, žiješ si niekde v sláve, ale my bežní smrteľníci...“
Skočil mi do reči: „Po prvé, nie si bežný smrteľník, ale Božie 

dieťa, ktoré má večný život; a po druhé, mnoho bežcov tu nebeží 
v hmle; respektíve, napriek hmle vidí zreteľne.“

Robím slimačie krôčiky a tápam ako slepý. „Mohol by si, pro-
sím, prestať hovoriť v hádankách? Ja tu nelúštim krížovku, povedz 
mi to priamo, vyklop pravdu a hotovo.“

Bol som netrpezlivý a nevrlý a môj sprievodca sa naďalej so 
mnou zahrával. 

„Čo je pravda?“ pokračoval otázkou, ktorú kedysi dávno Pilát 
položil Ježišovi.

„Pravda? No, Ježiš je pravda... Evanjelium je pravda... Poznáte 
pravdu a pravda vás vyslobodí.41 A my máme chodiť v pravde,“ 
odvetil som ako poslušný žiačik.

„A ty chodíš v pravde?“
Otázka na telo. Každému inému by som povedal áno, ale pri 

tomto čudákovi, ktorý do mňa vŕtal uprostred tejto hmly, som 
zneistel. 

„Ja?“ začal som hlúpo, pretože nikto iný tu nebol. „No, asi áno.“
„Pravda nikdy nie je neistá, neschováva sa, je číra ako sklo 

a prestupuje hmlu.“
„S  tým súhlasím.“ Snažím sa zahliadnuť toho bystrozrakého 

človeka. 
„Prečo potom zamlčuješ pravdu? Nepovieš všetko, ale len to, 

čo sa hodí, aby si nevyzeral zle pred druhými.“
Okamžite sa mi vybavili niektoré situácie, keď som nehral čistú 

hru. Niežeby som klamal, až by sa hory zelenali, ale povedal veci 
tak, aby som pravdu len trochu zvonku pohladil. Zachrániť si dob-
rú reputáciu. Vyhnúť sa hanbe, pokarhaniu či výčitkám.

41 Jn 8:32
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„Zápas o pravdu evanjelia vyhráš len vtedy, ak budeš sám cho-
diť v pravde,“ pokračoval hlas. „Chodiť vo svetle je viac než len 
poznať a poslúchať určité pravdy – znamená to byť pravdivý a byť 
oslobodený od sklonu čokoľvek skrývať.“ 

Začalo mi byť ľúto, ako som Pána svojím postojom zarmútil. 
Hmla trochu ustúpila, alebo sa mi to len zdalo? 

„Čo je to klam?“ tentokrát som ja položil šalamúnsku otázku. 
Nenechal sa zaskočiť, hneď vyrukoval s odpoveďou: „Klam je 

všetko, čomu nerozumieš tak ako Boh.“
„To je hlboká myšlienka,“ povedal som uznanlivo.
„Niektorí ľudia čítajú v Písme to, čomu veria, namiesto toho, 

aby verili tomu, čo čítajú. Vlastne im to tak vyhovuje. Netúžia po 
pravde, iba do Biblie vnášajú svoje myšlienky. Keďže nehľadajú 
pravdu, ľahko skĺznu do bludu.“ 

Žeby toto bol dôvod, prečo mnohí nezažívajú Božiu prítom-
nosť a moc vo väčšej miere? Ak nehlásajú čisté Slovo, ale prefiltro-
vané interpretácie a myšlienky, podobne ako Jóbovi priatelia, tak 
svojimi nemúdrymi slovami zatemňujú Božiu pravdu a nezažijú 
plnosť požehnania...

Snažil som sa rekapitulovať svoje kázne. Vydávam svedectvo 
pravde?42 Pán si ich používal a mnohých požehnali. Ani to však 
nie je zárukou, že vždy hlásam čisté Božie slovo. Niekedy predsa 
len dominovali vlastné myšlienky alebo prevzaté príbehy či kon-
cepty iných kazateľov... Nech mi Pán dá milosť, aby som správne 
podával Slovo pravdy.

Na počudovanie hmla postupne ustupovala. Iste to nebolo len 
zdanie, pretože som konečne zahliadol postavu svojho sprievodcu.

„Boží ľud hreší tým, že nezostáva v pravde. Často sa niečo zo-
melie a ľudia k tomu pridajú aj to, čo sa nestalo. Stačí jedno slovo 

42 Pozri Jn 5:33
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navyše a niekto, koho sa tá udalosť týka, môže byť očiernený. Nie-
kedy dokonca postačí, ak niekoho zámerne citujeme tak, že zaml-
číme to ostatné, čo zaznelo v kontexte. Výsledok? Diabol si mädlí 
ruky, pretože sme sa ocitli na jeho území.“

Bolo to veľmi vážne napomenutie. Žiaľ, zakladalo sa na pravde. 
Ani neviem povedať, koľko vzťahov v Božom kráľovstve sa rozbi-
lo, lebo niekto prekrútil zámerne či nevedomky slová, takže sa za-
čala šíriť lož, ktorá zničila všetko, čo sa roky budovalo. 

Tok mojich myšlienok náhle prerušil môj tajomný sprievodca: 
„Počul si nejaký chýr? Nech umrie s tebou.“43

Zdalo sa mi trápne, ako sa aj známi kazatelia po dlhom čase 
stretnú a namiesto toho, aby si rozprávali, čo kto prežil s Bohom, 
niekedy rozoberajú aféry iných služobníkov... Nepatrím ku klebet-
níkom, ale Pán mi pripomenul situácie, keď som aj ja zbytočne 
otvoril tému, ktorá nikomu neprospela. 

Hmla celkom zmizla, vnímal som len akýsi opar, cez ktorý som 
však videl zreteľnejšie.

„Až do smrti zápas o pravdu a Pán, Boh, bude bojovať za te-
ba.44 Pán ťa povolal do najťažšieho obdobia, aby si svedčil ľuďom, 
ktorým chýba pravda, takým, čo sa domnievajú, že zbožnosť je 
prostriedok obohatenia.“45 Nehovoria pravdu, nikto neľutuje svoj 
zločin, aby povedal: Čo som to urobil? Každý beží ďalej ako kôň, 
ktorý sa ženie do boja.“46

Pri týchto slovách sa popri nás prehnal jeden bežec. Musel vi-
dieť len hmlisto, sem-tam aj zakopol, šmátral rukami okolo seba, 
no valil si to ďalej.

Žil som vo svete, ktorý neprijímal lásku k  pravde, ja som ju 
však teraz nasával a zároveň vo mne rástla zvedavosť: 

43 Sir 19:10
44 Sir 4:28
45 1 Tim 6:5
46 Jer 8:6
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„Zaujímalo by ma, či si bol tým, ktorý v živote vždy nasledoval 
pravdu, vždy hovoril len pravdu a vždy miloval len pravdu.“

Prvýkrát sa dlhšie odmlčal. „Zlyhal som viac, než si myslíš. 
Oklamal som vlastného brata, okradol som ho o prvorodenstvo.“

„Jákob?“ Okamžite sa mi vybavili súvislosti.
„Áno. Lož mi šla v pätách takmer po celý život a dostihla ma 

v  tej najnevhodnejšej chvíli. Keď som sa ženil s  Ráchel, ktorú 
som zo srdca miloval, strýko Labán mi podstrčil počas svadobnej 
noci za ženu Leu.47 V  ňom mi Boh nastavil zrkadlo, ukázal mi, 
ako podlo som sa kedysi sám zachoval. Svoje dávne zlyhanie som 
neriešil, so situáciou som sa napokon zmieril, veď nakoniec som 
dostal aj Ráchel. Po mnohých rokoch mojej vernej služby ma chcel 
Labán zase oklamať, nechcel mi dopriať úspech, odmeniť ma za 
tvrdú prácu.“48

„Zlom nastal až pri brode Jabbók?“49 
„Áno, až tam som ostal zlomený. Konečne som sa pred Bohom 

otvoril a bol pripravený čeliť pravde. Po mnohých rokoch nadiš-
lo stretnutie s bratom, ktorý horel voči mne nenávisťou a hrozil 
pomstou... Už som však nechcel utekať pred pravdou, cítil som 
sa ako najväčší hriešnik a úprimne brata prosil o odpustenie. To 
nebolo gesto, ale skutočná ľútosť v  pokore. Pokora vždy súhlasí 
s pravdou.“

Predo mnou stál muž, ktorý prešiel ťažkými skúškami. Bol tu, 
aby ma varoval, vystríhal a zároveň povzbudil, aby som bojoval za 
pravdu a zneváženú spravodlivosť.50

„Niečo pre teba mám,“ povedal po chvíli. Rozviazal si široký 
pás na bruchu, ktorý mi pripomínal opasok z filmov o Jurovi Jáno-
šíkovi. „Je to opasok pravdy,“ zahlásil dôležito a začal mi ho obo-
pínať okolo pása. Všimol som si aj pošvu, do ktorej sa dal zasunúť 

47 Pozi Gn 29
48 Pozri Gn 30,31
49 Pozri Gn 32
50 Pozri Ž 45:5
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kratší meč. „Hovor pravdu svojmu blížnemu, vo svojich bránach 
nastoľuj pravdu, právo a pokoj.“51

Uvažoval som, či je správne, že mu ho beriem, ale bol som 
svedkom rozmnoženia. Jákob mal svoj opasok stále na sebe! Ak 
môže Pán rozmnožiť chleby, prečo by nemohol aj opasky?

Dával mi posledné rady: „Nezabúdaj, že pravdu musíš vždy 
dávkovať s láskou, pretože samotná pravda môže zabíjať. Láska sa 
však z pravdy raduje, je s ňou spätá,“ pozrel mi do očí a dodal: 
„A tie vrecká s datľami si daj sem, je tu na to vyhradené miesto, 
podobne ako v ľadvinke.“ 

Aha, tak toto mal na mysli Ján Krstiteľ, keď povedal, že Pán sa 
postará...

Zo srdca som sa poďakoval a rozlúčil s patriarchom. Pán mu-
sel byť naňho hrdý, inak by sa Boh nenazýval Bohom Abraháma, 
Izáka a Jákoba. 

Cesta viedla ďalej nahor, slnečné lúče tu už hriali viac, než bolo 
príjemné. Ešte raz som sa obzrel. Podo mnou sa vznášali obláčiky 
sivej hmly pripomínajúcej cukrovú vatu. A v nej stál Jákob. Zre-
teľne som ho videl, aj jeho opasok pravdy. Pripomenulo mi to svet, 
v ktorom žijem, kde je pravda stále akási zahmlená, relatívna a ne-
jasná. Svet, kde sa všetci navzájom podvádzajú, nehovoria pravdu, 
učia svoj jazyk hovoriť lož, vyčerpávajú sa zvrátenosťou.52 Aj v tom 
našom svete však môže pravda vystúpiť z hmly a zvíťaziť. Otázkou 
ostáva, či si ju obopneme okolo pása aj my. 

51 Pozri Zach 8:16
52 Jer 9:14
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OHNIVÉ VÍLY 

10. km

Doľahla na mňa zvláštna ťažoba, ako keby bol naokolo príliš ried-
ky vzduch. Vbehol som do lesa. Predpokladal som, že začujem 
vietor, ako sa opiera do stromov a hrá nezameniteľnú hudbu prí-
rody. Tu ma však čakalo ticho, ktoré spútalo les ako obruč. Nemá 
hora bola ponorená do mŕtveho spánku. Nevyvolávalo to strach, 
iba pôsobilo akosi skľučujúco. A nikde žiadny list, celkom tu chý-
bala zeleň, ako keby som bol v čiernobielom filme. A potom, úpl-
ne pozvoľna sa les začal zafarbovať. Stromy hýrili striebornými 
až zlatistými farbami, kamene popri ceste sa ligotali ako diaman-
ty, pníky pripomínali smaragdy a  rubíny. Ťažoba mizla. Chcem 
preskúmať všetko naokolo. Odbočím z cesty a prezerám si jeden 
z trblietajúcich sa stromov. Zblízka ho zrazu vidím úplne inak, bol 
zhnitý. Stačilo sa doň oprieť – a hneď sa zosypal. Zapriem sa aj 
o ďalší a situácia sa zopakovala. 

Hľadám vysvetlenie. Zrazu sa kdesi vzadu medzi stromami 
objavila mladá dievčina, ktorá mi už z  diaľky mávala. Bol som 
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udivený jej krásou, pôsobila veľmi atraktívne. Mala vyšportované 
telo, obtiahnuté tričko len s ramienkami a krátku sukňu, čo ešte 
viac zvýrazňovalo jej krivky. Mám sa zvrtnúť a vrátiť sa na cestu? 
Zvedavosť ma však k nej priťahovala. 

„Vitaj, Martin! Prešiel si už kus cesty, sadni si na chvíľu.“
Ostal som prekvapený, že ma pozná. Až teraz som si všimol 

lavičku a znovu pocítil únavu. Krátka prestávka mi hádam neza-
škodí, aspoň sa dozviem viac o tomto tajomnom mieste. 

„Som kráľovná Ester,“ predstavila sa mi, usmiala sa a pohodila 
dlhými čiernymi vlasmi, ostro kontrastujúcimi s jagavými farba-
mi tohto neznámeho prostredia. Z jej kučier sa ku mne niesla jem-
ná dráždivá vôňa. Kráľ Ahasver veru nemal zlý vkus, keď si túto 
Židovku vybral za kráľovnú. Premeral som si ju od hlavy až po jej 
krásne dlhé nohy. Pristihol som sa, že si ju prehliadam ako kupec 
na trhu, ktorý chce kúpiť kobylu. Odvrátil som zrak, ale myšlienky 
na ňu ma znova opantali. 

„Neboj sa ma,“ snažila sa ma upokojiť, „Len si odpočiň. Zápa-
sil si statočne a prišiel čas, aby si sa konečne uvoľnil.“

Opäť som sa na ňu zadíval. Tentoraz sa na mňa už pozerala vy-
zývavo. Zrazu som okolo seba vnímal príjemné teplo, hoci v celom 
lese bolo doteraz chladno. Očami som jej zablúdil na prsia, ktoré 
mala sotva zahalené. Moja fantázia sa chystala rozbehnúť na plné 
obrátky. Vtom sa oblažujúci pocit zmenil na nebezpečnú horúčavu. 
Ako keby som s hrôzou zistil, že ma niekto v saune vymkol. 

Bol som rozpálený ako pec, keď so zvodným mrknutím po-
vedala: „Chvíľu tu na mňa počkaj, trochu sa upravím,“ a zmizla 
medzi kríkmi. 

Preblesklo mi hlavou, ako sa toto étericky krásne stvorenie 
môže ešte vylepšiť? Prezliecť? Niečo mi vravelo, aby som utiekol, 
ale čo mi už len môže hroziť od kráľovnej Ester? Hoci... Možno 
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by som sa vážne mal zdvihnúť... Od neďalekej lavičky ma delilo 
len niekoľko väčších kríkov. Romantické miestečko. Sedela tam 
dievčina v prepotenom tričku. Áno, na túto bežkyňu sa pamätám 
z parku! Práve sa k nej pritočil nejaký elegán a ponúkol jej ružu. 
Dievčina sa začervenala ako tá kvetina. Naťahoval som zvedavo 
uši. Doľahlo ku mne pár slov, ktorými sa jej ten muž podmanivým 
hlasom prihováral. Nebola škaredá, to nie, ale nepatrila ani medzi 
krásky. Ten chlap však úmyselne preháňal, posadil sa blízko nej 
a hral na tú „správnu“ strunu. Rozpačito sa chichotala. Mal som sto 
chutí niečo skríknuť, veď to bolo také okaté, že ju balí. Vtom sa Es-
ter vrátila. Nestihol som ani odísť, ani spomínanú bežkyňu varovať. 

Znova som Ester prebodol pohľadom. Zdá sa mi to, alebo jej 
oblečenie naozaj presvitá? 

„Aj tebe je také teplo?“ povedala bez rozpakov a začala zmy-
selne tancovať. 

Sedel som tam ako prikovaný a nechápal, čo sa deje. Je toto 
naozaj kráľovná, ktorá zachránila židovský národ pred záhubou? 
Vtom ma pri srdci pichlo. Ako keby ma niekto bodol žeravou že-
leznou tyčou. Odvrátil som zrak, no rana bolela ďalej. Keď som 
sa znovu na ňu pozrel, bolesť na chvíľu ustúpila. Sklopil som zrak 
a dostal ďalší vriaci úder. 

Zakričal som: „Dosť!“ a  pomyslel na Ježiša. Akoby mi z  očí 
spadli lupiny. Ako ľahko som sa nechal zviesť! Letmo som zachytil 
neďalekú lavičku. Sedel tam ten chlap, sám. Znudene sa pohrával 
s červenou ružou a tváril sa trochu kyslo. Rande mu zrejme nevy-
šlo. Tá dievčina včas utiekla, podarí sa to aj mne?

Otočil som sa a  letel preč. Srdce mi bilo ako zvon, celé telo 
bolo horúce. Čo sa to vlastne stalo? Išiel som za ňou ako vôl, keď 
ho vedú na jatku, ako jeleň, čo sa chytá do pasce, kým mu šíp 
neprebodne pečeň, ako vtáča, čo sa vrhá do siete a nevie, že mu 
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ide o život.53  Aj keď podľahneme pokušeniu iba v mysli, oprávne-
ne nás hryzie svedomie. V zúfalstve som padol na kolená. Vzýval 
som krv Ježiša Krista a prosil Pána o odpustenie. Bolesť i páľava 
razom ustúpili. Zakrátko som objavil cestu, no v tom vnútornom 
chaose som stratil orientáciu. Nejaký muž so ženou tam napredo-
vali slušným tempom. Ak by tadiaľ išla žena samotná, nebol by 
som sa po tejto skúsenosti k nej pridal.

„Bežíme správne týmto smerom?“ opýtal som sa namiesto po-
zdravu.

„Teraz už áno,“ odpovedal muž a ani sa na mňa nepozrel. Bol 
zarastený po celom tele a svojou robustnou postavou vôbec nepri-
pomínal bežca na dlhé trate.

„Kto ste?“ spýtal som sa zvedavo. 
„Samson. A toto je Mária Magdaléna.“ 
Samson? Mária? Hmmm. Tamtá tiež o sebe hovorila, že je krá-

ľovná Ester, ale správaním sa pekne vyfarbila. Pridal som sa k nim, 
no nezbavil sa podozrievania: „Prečo by som vám mal dôvero-
vať?“ Úkosom som hľadel na profil novej neznámej. 

„Videl si, ako ťa zvádzala,“ pokračoval Samson. „Bola to ohnivá 
víla, ktorá tu číha na každého muža.“

Fíha... on hádam presne vie, čo si myslím. „A čo ten bonviván?“ 
spýtal som sa na sukničkára z vedľajšej lavičky.

„Tiež,“ odpovedal krátko.
„Tiež... čo?“ nechápal som.
„Tiež ohnivá víla.“
„Mýliš sa. Bol to dobre stavaný chlapík,“ snažil som sa vysvetliť.
„Nie. Ohnivá víla v takom prevedení, aby zvádzala ženu.“ 
„Aha,“ vstrebávam novú informáciu a postupne nadobúdam 

presvedčenie, že tento muž mi nechce ublížiť. 

53 Pozri Prís 7:22, 23
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„Pán si nás vybral, aby sme ťa tadiaľto sprevádzali.“
„Prečo ste ma nečakali na začiatku lesa?“ spýtal som sa s výčit-

kou v hlase. „Popálil som sa.“
„Niektoré pokušenia musíš premôcť sám. Ak si v prítomnosti 

iných ľudí, nikdy sa neukáže, kým skutočne si.“
„Chceš mi povedať, že...“ zasekol som sa a hľadal to správne slovo.
„Slabý človek, ktorý si musí byť vedomý každodenných ná-

strah,“ dokončil za mňa Samson.
„Zlyhal som.“
„Si úprimný, to sa cení. Mnohí svoje poklesky zakrývajú, preto 

im Pán nemôže pomôcť.“ Samson sa na chvíľu odmlčal a vážne 
dodal: „Ani ja som to v živote nezvládol. Len tak-tak, že som ne-
prišiel o spasenie.“

„Natočili o tebe aj film.“
„Naozaj?“ Až teraz si ma prvýkrát premeral a opäť sa znova 

zahľadel pred seba. „Bol som samotár. Ženy ma od mladosti pri-
ťahovali ako magnet, ale nikdy som sa s tým nikomu nezveril. Ne-
skôr sa mi to kruto vypomstilo. Došiel som o svoju nadprirodzenú 
silu, službu i oči.“54

„Obávam sa, že v tejto oblasti ani ja neviem vždy víťaziť,“ pri-
znal som sa a napäto čakal odpoveď. Ozvala sa však Mária Magda-
léna, ktorá nás doteraz iba počúvala.

„Ženy chodia v tvojom svete viac odhalené než prostitútky za 
našich čias. Preto to nie je ľahké.“ 

Bežal som v strede medzi nimi. Táto štíhla dáma pôsobila aj 
zboku veľmi atraktívne, no na rozdiel od ohnivej víly ma vôbec 
nepokúšala.

„Príčinou zvádzania sú väčšinou ženy,“ pokračovala Má-
ria Magdaléna, „a pritom si to mnohé z nich ani neuvedomujú. 

54 Pozri Sdc 16



80 

Vystavujú na obdiv to, čo má byť prirodzene zahalené a odkryté 
len pre ich manželov. Je smutné, ak sa takto správajú kresťanky.“

Cesta sa mierne zvažovala a  keď sme zatočili doľava, všimol 
som si, že les je znova ako predtým, bez farieb, akoby na umretie. 
Pohrúžený do rozhovoru som si postupné vyblednutie farieb ani 
neuvedomil.

Samson mi asi čítal myšlienky, pretože začal vysvetľovať: „Ten-
to les vôbec nevyzerá vábivo. Ukazuje na realitu toho, čo ponúkajú 
ohnivé víly. No v momente, keď bežci prestanú hľadieť na cestu, 
začne hýriť farbami. Sám si však zistil, že to je pozlátka.“

„Áno,“ pritakal som mu a zapozeral sa na stromy, aby som sa 
presvedčil, akú farbu majú naozaj. Zdalo sa mi, že tam museli byť 
všetky odtiene sivej farby. Pôsobilo to veľmi ubíjajúco. Zamieril som 
pohľadom vyššie. Vo vrcholkoch korún zažiarilo bielo-ružové svet-
lo. Aj nižšie – smerom ku kmeňu, šedá postupne mizla a začali sa 
objavovať farby. Neboli jasné, naopak. Vyzerali dosť matne. Ako keď 
sa snažíte dodatočne prerobiť starší čiernobiely film na farebný.

„Presne takto sa začína hriech,“ využila Mária Magdaléna 
moje zaváhanie. Hneď, ako to vyslovila, spamätal som sa a vrátil 
sa pohľadom na cestu. „Aj prvá žena Eva sa takto nechala zlákať: 
dostala sa do blízkosti zakázaného stromu a namiesto toho, aby 
rýchlo od neho odišla, nechala sa ním uchvátiť. Čoraz viac ju upú-
taval, až sa nakoniec stala ľahkým terčom nepriateľa.“

„Hovorievam, že hriech sa začína druhou sekundou. Svet je 
natoľko preplnený nečistotou, že nedokážeme zabrániť tomu, aby 
sme sa jej úplne vyhli. Všadeprítomné reklamy, bilbordy, obálky 
časopisov...“

Samson si napravil čelenku, ktorá bránila, aby mu husté vlasy 
padali do tváre. „Nestačí o tom len učiť, treba tak naozaj žiť. Za-
hrávate sa s ohňom a neraz balansujete nad priepasťou.“

Maratón duše OHNIVÉ VÍLY
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Premýšľal som nad tým, do akej miery naozaj vie, ako to v mo-
dernej Európe funguje. 

„Nie si sám, kto sa borí,“ pokračoval Samson, „sú vás desiatky 
miliónov.“

„Nepreháňaš to trochu?“ namietol som prekvapene.
„Sexuálne pokušenie bude v posledných dňoch útočiť zovša-

diaľ. Hlavne preto, že hriech je tak ľahko dostupný. Ohrozené sú aj 
deti. Krútňava vášní prevracia neskazenú myseľ.“55

Mal pravdu. Stačí zapnúť televíziu v noci alebo párkrát kliknúť 
na nevhodnú webstránku. V duchu som si kládol otázku, či Boží 
hrdinovia odolajú. 

Cesta sa stále zvažovala, zatočili sme mierne doprava a na jed-
nom vysokom konári, ktorý presahoval ponad cestu, som zbadal 
krásnu bielu holubicu. Nemohla ujsť mojej pozornosti.

„Duch Svätý je tu s nami,“ vysvetlila Mária Magdaléna. „Sto-
jí vždy nad cestou a každý, kto si ho všimne a poprosí o pomoc, 
prejde touto cestou bez popálenín.“ Holubica zamávala jedným 
krídlom ako na pozdrav. „Pane, tak radi ťa vidíme, prosíme ťa 
o milosť,“ povedali skoro súčasne moji sprievodcovia. 

Prebehli sme popod konár a keď som sa obzrel, holubica tam 
už nebola; počul som len trepotanie krídel a videl, ako sa mierne 
kolíše konár, na ktorom sedela.

„Ako je možné, že Duch Svätý je v tomto temnom lese?“ spýtal 
som sa nástojčivo.

„Pán je vždy s nami, aj v tých najťažších skúškach, aj vo chvíľach 
pokušenia. Obrátiť sa k nemu v jednoduchej a úprimnej modlitbe 
je jedným z kľúčov, ako takéto nástrahy zdolať,“ poučila ma Mária 
Magdaléna. „Aj na začiatku sedela na jednej vetve holubica.“

„Nie, bol by som si ju všimol,“ namietal som presvedčený 
o svojej pravde.

55 Múd 4:12b
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„Pán je tu vždy a chce pomôcť každému z nás. Ty si sa však 
nechal uchvátiť okolitým lesom práve vtedy, keď začal hýriť farba-
mi a Ducha Svätého si prehliadol. Každý, kto prestane hľadieť na 
cestu, ocitne sa v nebezpečenstve.“

Samson ju doplnil: „Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj pohľad 
nasmeruj pred seba.“56 Moji sprievodcovia bežali ladným krokom 
s  vážnymi tvárami. Zdalo sa mi, že aj keď nič nehovoria, asi sa 
potichu modlia. 

Ticho prerušil Samson: „Ďalším kľúčom, ako prekonať vábenie 
ohnivých víl, je vyhýbať sa hriešnej radiačnej zóne.“ 

„To je predsa moje kázanie! Odkiaľ ho poznáš?“
„Tvoje najlepšie vyučovania nie sú tvoje, ale pochádzajú zhora, 

sú inšpirované Duchom Svätým, preto ich aj my hore poznáme.“
Mária Magdaléna sa usmiala: „Vlastne sme ich poznali skôr 

než ty.“
„Úžasné!“ potešil som sa. „Vy teda viete, že hriech sa začína 

tak, keď sa človek dobrovoľne ocitne v zakázanej zóne?“ Okamžite 
som si v mysli vybavil svoje obľúbené posolstvo a s nadšením som 
sa pustil vysvetľovať: „Bývalý alkoholik nemá kráčať popri krčme, 
kde sa opíjal a rybička, ktorá zavoňala návnadu, nemá priplávať 
k brehu, pri ktorom sedia rybári.“ 

„A mnohí muži si neskoro večer nemajú sadať k televízoru ale-
bo počítaču,“ skočila mi do reči Mária Magdaléna. 

Stuhol som. Hovorí len tak všeobecne, alebo myslí na mňa? 
Mnohokrát som sa dušoval, že nebudem pracovať a odpovedať na 
maily v noci, pretože som občas práve vtedy čelil vábeniu ohni-
vých víl. Pán ma inštruoval, aby som radšej vstal skôr. Prečo to 
nedodržujem?

„Nedávajte miesto diablovi.“57 Samson sa opäť zamiešal do roz-
hovoru. „Každý musí poznať nielen svoje silné, ale aj slabé stránky. 

56 Prís 4:25
57 Ef 4:27
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Niektorí sú v tejto veci viac imúnni, ale ak patríš k tým, pre kto-
rých v noci ožíva pokušenie, je múdrejšie nevstupovať do hriešnej 
radiačnej zóny a zbytočne neponocovať.“

Mária Magdaléna ho doplnila: „Mnoho hrdinov našlo v tomto 
lese svoj hrob.“ Zámerne sa odmlčala, aby som mal čas uvedo-
miť si závažnosť tejto informácie. Čakal som, čo ešte povie, ale 
namiesto toho zavzlykala. V tvári mala slzy. A vzápätí som hneď 
vedľa cesty zbadal hroby.

„Cintorín tých, ktorí utrpeli smrteľné popáleniny,“ ukázala. 
„Tí, ktorí sa neodpútali od ohnivých víl, sa z tohto lesa nedostali. 
Do pasce sa tu lapili mnohí, o ktorých si okolie myslelo, že patria 
k vyrovnaným, slušným a zodpovedným ľuďom.“

Naskytol sa mi smutný pohľad. Prechádzali sme popri stov-
kách mŕtvych bojovníkov. V duchu som zrazu videl moderných 
mužov tupo hľadiacich do obrazoviek. Nad nimi sa vznášali ohni-
vé víly. Uštedrovali im popáleniny, jednu za druhou. Najskôr len 
malé ranky, neskôr väčšie. Najväčšou tragédiou však bolo, že väč-
šina z nich na bolesť nereagovala, ale ďalej civela na víly, ktoré ko-
nali dielo skazy. Snažil som sa im dohovoriť či pretrhnúť spojenie 
s nečistotou, ale bezúspešne. Sedeli ako omámení, klam spojený 
s vábením na nich pôsobil priam démonicky. Keď videnie pomi-
nulo, znova som zbadal cestu a ešte dlho sa nezmohol na slovo. 

Bolo to také silné a presvedčivé, že som hneď prosil Pána o mi-
losť pre seba, svoju rodinu a pre známych. 

Mária Magdaléna sa na mňa uprene pozrela ako nežný anjel 
a  láskavo prehovorila: „Ježiš ma vyslobodil, keď zo mňa vyhnal 
sedem démonov. Odvtedy som žila ako panna a  oddane slúžila 
svojmu Záchrancovi. Bola som mu veľmi vďačná a už nikdy som 
sa nezaplietla do nečistých vzťahov. Takúto čistotu a svätosť pra-
jem tebe a tiež všetkým mužom a ženám, ktorí v súčasnosti žijú.“
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Poďakoval som sa im a snažil sa vryť do pamäti ich tváre plné 
odhodlania a svetla, bez stopy po niekdajšej nečistote. 

„Uvidíme sa v cieli,“ povedal Samson na rozlúčku. „A teraz už 
choď. Čaká ťa ešte dlhá cesta.“

Pokiaľ si prajete dočítať túto knihu, ktorá má 42 kapitol a 
374 strán, kontaktujte autora knihy mailom huncar.martin@
gmail.com
Za symbolickú cenu vám bude zaslaná celá kniha. Kúpou pod-
porujete všetkých, ktorí sa na jej tvorbe podieľali. Bez úžas-
ných korektorov, grafikov a ilustrátorov by ste si túto knihu 
neprečítali. Týchto prvých desať kapitol môžete voľne zdieľať, 
zvyšok knihy podlieha autorským právam. Pokiaľ si chcete 
zaobstarať tlačenú verziu, kontaktujte autora (pošle s podpi-
som a venovaním) alebo váš obľúbený eshop či predajňu.


