
Ukážka z knihy Milana Igora Chovana Mária Magdaléna (dvetisíc rokov aktuálny príbeh) 

 

Máriin boj za Ježiša vychádzal nazmar. V sile kriku, napĺňajúceho námestie, sa nemohla nijako presadiť. Jej 

volanie, dôrazne žiadajúce milosť pre Božieho Syna, v zúriacom ľudskom zhluku zanikal ako ševel motýlích 

krídiel v jarnom vodopáde. Keď napokon uvidela, ako si Pilát umyl ruky, pochopila, že je koniec. Všetky nádeje 

na Ježišovu záchranu padli týmto jednoduchým gestom. Čo s ním teraz spravia? Zabijú ho ako bezbranného 

baránka, ktorý mĺkvo odovzdáva život svojim katanom. Nemohla počúvať, čo jej vnucoval vlastný strach živený 

beznádejou a nechcela myslieť na to, čo Ježišovi vykonajú pred tým, než ho pribijú na kríž. Až priveľmi dobre 

poznala rímske spôsoby a vedela, že ho vojaci budú pred popravou zosmiešňovať a potupovať. Budú sa k nemu 

správať neúctivo a surovo ako k poslednému zločincovi. A to všetko pre Božie Slovo, ktoré s láskou priniesol na 

svet, stojac v ňom a potvrdzujúc ho vlastným žitím.  

S vysilenými hlasivkami a vyčerpaným telom vliekla sa Mária mestom zachváteným zlobou. Bujnenie di-

vých nálad, nízkych žiadostí a nenaplnených túžob bolo výsledkom chaosu, ktorý opanoval kraj. Aký bude vý-

sledok tejto vzbury? Mária nepochybovala o tom, že Rimania rebéliu kruto potlačia. Utopia ju v krvi poraze-

ných. Dosiaľ vždy tak bolo. Avšak necítila sa byť stratená v tomto zmätku, lebo chcela nasledovať svojho Pána 

až do konca. Poznala cestu na popravisko, ale musela počkať, kým sa situácia aspoň trošku upokojí. Rimania 

sústredili svoje sily na kľúčových miestach, ku ktorým patril aj sudcovský dom. Všade inde vládlo nebezpečen-

stvo vyvolané rebelantskou svojvôľou nerešpektujúcou poriadok a zákon. Mária Magdaléna opustila miesto 

odsúdenia zdrvená, no nemohla sa poddať slabosti, lebo Pán bol na tom oveľa horšie.   

 

Pomaly plynúci čas odmenil mesto atmosférou smrti. Mária dosiaľ nezažila chmúrnejšie popoludnie. Niekto-

rí jednotlivci cítili rozčarovanie, no rozdráždená luza besnela ďalej. Zástupy smerovali na Golgotu, lebo sa vše-

obecne vedelo, že Rimania nezvyknú otáľať s vykonaním rozsudku. Prvých odsúdencov už pribíjali, čakalo sa už 

len na Nazaretského. Najväčší zvedavci, no i tí, ktorí s ním súcítili, postávali pri sudcovskom dome. Mnohí le-

movali cestu, po ktorej ho povedú na smrť. Mária minula vráskavé olivovníky s nehybnými listami a zahla do 

krajnej uličky, kde našli bezpečie duševne osamotené ženy. V užialených tvárach spoznala svoje priateľky. Bola 

tam Abigail so starou Betsabe, ale aj Judita, Ráchel, Alžbeta a Debora. Skľúčené vyčkávali tu na smrtný sprie-

vod, ktorý ich onedlho oberie o vzácnu prítomnosť Pána. 

„Ach, Mária, to je strašné. Prečo sa to muselo stať? Povedz! Ty to predsa musíš vedieť.“ 

Mária ponúkla starej slúžke ruku a ona sa jej chytila ako vystrašené dieťa svojej matky.  

„Neplač, Betsabe. Nie nad ním. Mali by sme žialiť sami nad sebou, že sme to dopustili.“ 

„Keby odvolal svoje vyhlásenie, mohol sa zachrániť,“ vyslovila Betsabe s výrazom premrhanej nádeje.  

„Nemohol,“ zavrtela Mária hlavou. „Tým by zavrhol poslanie, kvôli ktorému prišiel.“ 

„Teraz musí preň zomrieť.“  

„Ježiš sa narodil na tento svet preto, aby podal svedectvo o Pravde,“ odvetila Mária pevne. 

Hlboký žiaľ spojený so súcitom vzbudil v Betsabe hlad po poznaní, no nebolo jej dopriate pokračovať 

v rozhovore.  

„Už idú,“ zvolala náhle Abigail.  

Ženy opustili svoj krátkodobý úkryt, aby mohli sprevádzať nespravodlivo odsúdeného na jeho strastiplnej pú-

ti. Mária z Magdaly kráčala pred nimi s výrazom odhodlania, čím ich nevedomky, ale celkom prirodzene po-

vzbudzovala. Keď zbadala skupinu rímskych vojakov, ustúpila nabok. Inak ani nemohla, pretože tvrdé pohľady 

ozbrojencov pôsobili viac než varovne. Pre odvážnejších odporcov mali pripravené meče a ostré kopije, pričom 

bolo jasné, že by ich neváhali použiť už pri najmenšom náznaku neposlušnosti. Kraje ulice lemovali anonymne 

pôsobiace ľudské postavy, pošuškávajúce, krútiace hlavami, krčiace plecami, uslzené, súcitné, plné skrytého 

vzdoru, či otvorenej rozhorčenosti. V tejto zmesi nepríjemných pocitov, plachých pohľadov, potláčaných vzly-

kov, bezradných gest a mimických prejavov nevôle, skromne a nenápadne pôsobila Máriina tvár. Keď zočila 

Ježiša zhrbeného pod ťarchou brvna, ktoré ho prinútili niesť, premohol ju smútok. Už nedokázala udržať slzy. 

Ako v mrákotách pokračovala ďalej so sprievodom smrti. Olovený vzduch zadúšal ľudí potácavo kráčajúcich za 

dobre zorganizovanou vojenskou jednotkou. Ježiš, uprostred tejto podivnej spoločnosti, vzdoroval tlaku utrpenia 

a s dôstojnosťou jemu vlastnou bez pomoci pomaly šiel smerom, ktorý mu určili. Jeho duch bol mocný, len do 

krajnosti vyčerpané telo chystalo sa odoprieť mu poslušnosť. 

 



* * * 

 

Odpudzujúci bol pohľad na mohutnú drevenú konštrukciu vybudovanú na ten najhroznejší účel. Koľko ľudí 

tu už vypustilo dušu? A koľkých tu ešte zabijú? Na tmavých zakrvavených brvnách už viseli zmučené ľudské 

telá. Niektoré ešte javili známky života. K takým patril aj Ježiš, ktorému milosrdný čas odrátaval posledné minú-

ty utrpenia. Vojaci v purpurových plášťoch s chochlatými prilbami na hlavách za pomoci zbraní držali ľudí na 

dištanc. Úspešne zmarili každý pokus o záchranu odsúdeného. Farizeji, ktorí sa odvážili prísť až sem, mali cel-

kom iné výhrady. Ukazujúc prstom nad Ježišovu skrvavenú hlavu, rozhorčene žiadali: 

„Dajte dolu tú tabuľu! On nie je kráľ Židov!“ 

Ich hlúpe úsilie, prameniace zo zaslepenosti, však vychádzalo nazmar, lebo stráž v plnení rozkazov rímskeho 

velenia bola tvrdá a nekompromisná. Ukázalo sa, že horlenie nespokojencov nemá žiadny účinok, rovnako ako 

prosby smútiacich. Šancu napokon dostala smutná tichosť, v ktorej zaznela prerývanými vzdychmi zvýraznená 

Ježišova prosba: 

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“ 

Nebolo veľa tých, čo pochopili tieto slová. Väčšina bola oddaná vlastným, poväčšine súcitným úvahám: 

„Tento muž vykonal veľa dobrého, nezaslúžil si takýto koniec...“ 

„Tamtí ukrižovaní lotri vedia, čo spáchali, ale za čo strestali jeho, keď je nevinný?“ 

„Iným pomáhal, sám sebe pomôcť nemôže...“ 

Magdaléna počúvala ľudské reči len okrajovo, pretože cítila nevýslovné utrpenie. Voľakedy by jej ani na um 

nezišlo, že bude raz musieť čeliť toľkej bolesti. Avšak vžila sa do rozpoloženia Ježišovej matky, ktorú priviedol 

učeník Ján a pochopila, že pre ňu musí byť všetko ešte omnoho ťažšie.  

„Ján, hľa, tvoja matka!“ povedal Ježiš s jasným výrazom prosby v pohasínajúcich očiach. „Žena, hľa, tvoj 

syn!“ doplnil hneď, ako Ján chápavo prikývol.  

Sinavá obloha zaľahla zachmúrenú tvár zeme nemo zdýmajúcej tak, ako na kríži priklincované utýrané muž-

ské telo, v ktorom ešte stále pulzovala nehodnými ľuďmi potupená Božia Láska. Sekundy času, slúžiace záko-

nom vesmíru, rytmicky kráčali k bodu naplnenia. Mĺkve ticho vládlo nad Golgotou, keď spomedzi suchých pier 

umučeného temer nečujne vyšlo: 

„Dokonané je!“ 

Zašepkanie Pána obnovilo vzlykot dočasne utajený očakávaním konca. V atmosfére žiaľu sebaobviňujúco 

zaznel čísi hlas:  

„Keď sme tohto spravodlivého zabili, čo si zaslúžime my, ľudskí hriešnici?“ 

Mária Magdaléna vnímala realitu popraviska odlišne než ostatní. Svojím vnútorným zrakom sledovala svet-

lom obklopené Ježišovo telo, na ktorom vyzývalo žiarili krvácajúce rany. Nad ním ochranne rozostreté zlaté 

perute boli pripravené vyniesť ho hore k nebeskej bráne stráženej anjelmi. Tmavým mrakom pohltené pozemské 

okolie zrazu prerazil svetlý prúd, v ktorom sa zaskveli alabastrovo jasné schody stúpajúce do výšin nebeského 

nekonečna. Bolo to Božie Svetlo, ktoré vzplanulo pri slovách: 

„Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha!“ 

Rozochvená Mária Magdaléna otočila hlavu v úsilí zistiť, či aj ostatní spozorovali toto nevšedné dianie. Ne-

vyzeralo, že by niekto niečo z toho postrehol. Vrátila sa pohľadom ku krížu utrpenia, nad ktorým planuli rozpäté 

zlatisté krídla nadpozemského pôvodu. Jej jemný zrak napokon oslepil posledný záblesk Božej žiary. V tom 

okamihu začula za sebou: 

„Naozaj to bol Boží Syn!“  

Potešilo ju toto zistenie, hoci nevedela, komu patrilo. Kto nevidel nebeské dôkazy, tomu ich poskytla hmotná 

príroda, ktorá sa zakrytá tmavými chmáravami chvela ako pri zemetrasení. Dusné vzdušné prúdy zdvihli prach 

zeme a leteli krajinou ako bujný kôň plný nevybitej energie. Strach, prechádzajúci do hrôzy, nútil bojazlivé ženy 

väčšmi sa primknúť k sebe. Koruny stromov rozhvízdal víchor, ktorý s pomocou ohnivých bleskov 

a ohlušujúcich hromov spôsoboval chaos zvýrazňovaný neurčitým, no o to skľučujúcejším pocitom zodpoved-

nosti uvalenej na ľudského ducha. 
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Anotácia: Dvetisíc rokov starý strhujúci príbeh, ktorý nestráca aktuálnosť ani dnes, je pre človeka pútnickou 

palicou na ceste zo zmätkov súčasného sveta a zároveň dôkazom, že duchovný obrat k Svetlu sme schopní usku-

točniť aj v navonok bezvýchodiskovej situácii. 


