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Maratonul
În anul 490 î.H., 600 de cor bii ale noii flote persane se îndreptau pe mare spre vest. Frica i
groaza mergeau înaintea lor. Darius, puternicul rege persan, î i trimisese cei mai buni r zboinici
pentru a-i nimici pe greci. Persanii debarcar pe coasta oriental a peninsulei Attica, în câmpia
Maratonului. Siguri de victorie, aduser cu sine i lan urile cu care elinii urmau s fie lega i i du i
ca sclavi spre r s rit. La scurt timp îns , i grecii sosir la fa a locului. Curajosul lor strateg
Miltiade înaint în mare grab cu 10.000 de osta i înarma i pân în din i în întâmpinarea armatei
persane, care era mult mai numeroas . Printr-un atac prin surprindere, grecii se n pustir asupra
lor str b tând cu repeziciune ploaia de s ge i nimicitoare, dup care atacar cu o furie îngrozitoare
rândurile arca ilor persani f r armur . Dup o lupt tenace avu loc deznod mântul. Cu toat
rezisten a îndârjit , invadatorii reu ir doar cu greu s se salveze în cor biile lor. La apusul
soarelui p r sir coasta Atticii umili i i însângera i.
Grecii jubilau. Pentru prima dat fusese învins o o tire persan . În amurgul serii, un alerg tor
fugi gâfâind printre vii i livezi de m slini pân la Atena, la o dep rtare de peste 40 de kilometri.
Mai strig cu ultima putere „Victorie! Victorie!", dup care se pr bu i mort în pia a din Atena.
Aproape cu 2.500 de ani mai târziu au avut loc în 1964 Jocurile Olimpice de la Tokio. Dac în
domeniul sportului se mai întâmpl minuni, atunci acestea au avut loc în ziua final la atletism în
cursa maraton de 42,196 de kilometri, în aerul sufocant i plin de fum al acestei mari metropole.
Pistolul d du semnalul de start. Parc prea lent se puser în mi care alerg torii, adev ra ii eroi
ai disciplinelor olimpice! Pe o întindere de peste 42 de kilometri, ce corespundea distan ei dintre
localitatea greac Maraton i Atena, energia trebuia repartizat exact. Cel cu num rul 17 de pe
ultimul rând din dreapta, Abebe Bikila, era unul dintre mul ii alerg tori. Aceast întrecere, pe care
numai el singur o st pânea suveran, avea s fie maratonul s u. Dou milioane de japonezi st teau
de-a lungul traseului i îl aclamau pe plutonierul în vârst de 27 de ani din garda palatului
imperial din Addis Abeba. Deja în 1960 la Roma câ tigase pentru Etiopia medalia de aur i, ceea
ce nimeni nu putea s cread c ar fi cu putin , se va realiza i de data aceasta: aur la maraton
pentru Etiopia! Cu un avans de peste un kilometru, acest sportiv rezistent i zvelt a câ tigat într-un
timp, care pân atunci a fost socotit ca imposibil pentru distan a de maraton.
S arunc m o scurt privire asupra de in torilor de performan e de odinioar i din prezent pe
aceast distan . Câ tig torul olimpic din Los Angeles, în anul 1932, renumitul argentinian
Zabala, care odinioar b tuse recordul în aceast alergare în 2 ore, 31 de minute i 36 de secunde,
a dorit s câ tige la Berlin în 1936 pentru a doua oar medalia de aur, îns dup 22 de kilometri sa pr bu it. La fel i „locomotiva ceh ", Emil Zatopek, care în anul 1952 la Helsinki câ tigase trei
medalii de aur, i anume la 5.000 de metri, la 10.000 de metri i în maraton, a e uat în 1956 la
Melbourne la a doua sa încercare pentru medalia de aur la maraton. La olimpiadele din Atlanta, în
anul 1996, i Sidney, în anul 2000, aproape în toate disciplinele a fost vizibil progresul în
antrenament. Au trecut în orice caz peste 30 de ani de la olimpiada din Tokio. O nou genera ie de
alerg tori a p it pe locurile de start. În Atlanta, alerg torul Josia Tugwane, înalt de numai 1,58
metri i 45 de kilograme greutate, a câ tigat medalia de aur pentru Africa de Sud în timpul
fantastic de 2 ore, 12 minute i 36 de secunde. Dar cu acest rezultat de vis s-a aflat în urma lui
Abebe Bikila, rege printre eroii singuratici ai str zii.
S revenim la Tokio. Când a alergat Bikila, a fost de fa i Emil Zatopek, precum i Jesse
Owens, „minunea neagr ", câ tig torul a patru medalii de aur în anul 1936. Ce-i drept, ca om de
vârst mijlocie, bine situat, nici el nu a vrut s renun e s fie prezent la acest mare concurs. Chiar
i lor, oamenilor de specialitate, li s-a t iat r suflarea când Abebe Bikila, atletul de culoare, dup
circa 15 kilometri s-a distan at de grandiosul australian Ron Clarke i a pornit înainte cu o vitez
ca în pove ti.
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Dup exact o or i 48 de secunde a parcurs distan a de 20 de kilometri, dup care alergarea a
continuat pe un teren defavorabil. La kilometrul 35 a b ut o înghi itur de ceai dintr-un pahar de
carton, f r s - i piard ritmul de fug . La scurt timp dup aceasta s-a v zut stadionul. Adunândui ultimele puteri, a parcurs i ultimele sute de metri pân pe stadion, unde a fost primit cu o
explozie de bucurie de nedescris. Dac n-ai fi tiut c viteazul atlet parcursese deja peste 40 de
kilometri, ai fi putut crede c tocmai f cuse o rund în jurul stadionului. Dar cronometrul
stadionului ar ta 2 ore, 12 minute i 11,2 secunde. Zapotek a exclamat: „Cine alearg pe aceast
pist cu urcu urile infinite în acest timp record, acela nu mai poate fi numit grandios, acela nu mai
este un fenomen, ci este ceva de nedescris!" Chiar i rezultatele remarcabile ale urm torilor
alerg tori au p lit în fa a unui asemenea record de timp. În timp ce ceilal i sportivi deplin epuiza i
au necesitat îngrijiri medicale, Bikila i-a scuturat extraordinara oboseal prin câteva exerci ii de
gimnastic . Ochii lui negri str luceau. Premiul râvnit era ob inut!
i în Cuvântul lui Dumnezeu, în câteva locuri e vorba de „alergare", precum i de pista de
alerg ri i premiul câ tigat. Însu i Isus Hristos i apostolii au vorbit în repetate rânduri în pilde
pentru a fi în ele i. i via a ta este asemenea unei alerg ri. Dac aceasta va fi pe distan scurt
sau maraton, nu are importan . Importante sunt startul i inta. Numero i sunt alerg torii pe pista
larg a pl cerilor lume ti i a egoismului. O astfel de alergare duce cu siguran la o ve nic
pierzare. La începutul acestui drum se afl o str lucire în el toare, iar la cap tul lui, noaptea.
Aceasta cu mult mai repede decât b nuiesc cei mai mul i! Chiar Iov a trebuit s zic : „Zilele mele
alearg mai iu i decât un alerg tor" (Iov 9.25). De-ai dori ca timpul pus ie la dispozi ie s -l
tr ie ti spre cinstea lui Dumnezeu!
Domnul Isus te cheam pentru a te conduce pe o nou cale. De aceea p e te pe stadionul
credin ei! Tot ceea ce împiedic alergarea ta, p catul i vina, El vrea s le înl ture din calea ta.
Orice povar , oprire i întârzieri inutile nu sunt potrivite pentru un alerg tor pe pista de alerg ri.
„Lupt -te lupta cea bun a credin ei" (1 Timotei 6.12). Mul i eroi adev ra i au primit deja o
r splat nemuritoare pe acest stadion al credin ei. „ i noi, dar, fiindc suntem înconjura i cu un
nor a a de mare de martori, s d m la o parte orice piedic i p catul care ne înf oar a a de
lesne i s alerg m cu st ruin în alergarea care ne st înainte. S ne uit m int la C petenia i
Des vâr irea credin ei noastre, adic la Isus" (Evrei 12.1-2).
„Uita i ce este-n urm i l sa i povara,
Privi i mereu-nainte, c ci cel jerfit e Unul;
El învesele te îndat o inim bolnav ,
Cu drag i cu sim ire El rana ta o leag .
A a urca i voi liberi cu El, în El mai sus,
Spre în l imi cu soare ce n-au în veci apus.
El merge înainte croind drumuri tot mai noi;
Pe du mani i potrivnici l sându-i înapoi.
Iar tot ce v mai ine captivi pe vechiul drum
O, arunca i îndat ca pe un co mar!
Înmormântat fie lumea pentru voi
În groapa-n care Isus învie pentru voi!
De aceea, tot mai sus s ne-ndrept m privirea,
Cu pas u or i hot rât s -nf ptuim unirea!
Cu Maestrul nostru sfânt s mergem mân -n mân ,
Pe calea sfânt , dreapt i plin de lumin ."
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