
Úvod 

Údiv nad skutočnosťou, ktorá nás obklopuje a nad človekom stvoreným na Boží obraz a podobu, je 

počiatkom poetickej úvahy biskupa Jána Szkodoňa. Je to druhý básnický diel pomocného biskupa 

krakovskej arcidiecézy, známeho z úvah o kresťanskej  duchovnosti. Aj tentoraz on stojí v pozícii 

pozorovateľa vykupiteľských udalostí: Vianoce, klaňanie sa troch kráľov, modlitba v Olivovej záhrade, 

Judášov mešec, krížová cesta, roztrhnutý odev, kameň od hrobu. To ony sa stávajú hrdinami 

postupných poetických meditácií, ktoré dovoľujú autorovi vyjadrovať svoju správu o Kristovi a jeho 

diele vykúpenia.  

Biskup Ján sa s pokorou stromu z Olivovej záhrady prizerá neobyčajným udalostiam, v centre ktorých 

sa nachádza tajomstvo príchodu Božieho Syna na tento svet, jeho verejné účinkovanie, smrť 

a zmŕtvychvstanie. Autor prijíma pozíciu betlehemskej hviezdy, ktorá z vysokého neba predpovedá 

príchod Vykupiteľa. Díva sa na ľudí a zvieratá, ktoré vítajú Mesiáša narodeného v Betleheme a tiež na 

matku Ježiša a jeho pestúna Jozefa. Múdrosť hviezdy vyplýva z  toho, že ona sa díva na svet a učí sa 

robiť závery z udalostí, ktoré sa dejú na zemi. Zlato, kadidlo a myrha sú dary, ktoré traja mudrci 

z východu priniesli do Betlehema. V úvahe biskupa Jána to ony sa divia, keď pozerajú na Dieťatko 

v jasliach a odhaľujú veľkosť Toho, ktorý sa stal malým Dieťaťom.  

Poetická úvaha biskupa Jána nás vedie do Olivovej záhrady, aby sme sa mohli započúvať do modlitby 

Ježiša, dívať sa na spiacich učeníkov a byť účastnými na dialógu s Judášom. Meditatívne úvahy nás 

vedú k položeniu si dôležitých otázok: Kde som ja v mojom dialógu so Spasiteľom a či by som sa nedal 

zviesť Judášovým mešcom, či by som nezradil môjho Majstra a nepredal ho za 30 strieborných? 

Meditácie biskupa Jána nútia k zamysleniu sa nad svojím životom a k pozeraniu sa na ne z perspektívy 

pozemského života Spasiteľa. Dajú možnosť vcítenia sa do udalosti z Golgoty a nového prežitia 

tajomstva zmŕtvychvstania. Je v nich veľa osobnej angažovanosti autora, ktorý sa túži podeliť so 

svojou skúsenosťou viery a nenúti sa k žiadnym čudným asociáciám. Je úprimný vo svojom kráčaní za 

Kristom a teší sa, že môže byť Jeho učeníkom.  
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