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Sobota 1. pôstneho týždňa                                                     Mt 5,43-48 
 

Veľké maličkosti 

Cez drobnosti dôjsť k dokonalosti v našom živote 

 
Dnes na každom kroku na nás všetkých tlačia reklamy, ktoré hovoria, že všetko 

je perfektné, všetko je super a dokonalé.  

V evanjeliu nás všetkých Ježiš Kristus vyzval: „Vy teda buďte dokonalí, ako je 

dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt. 5,48). 

Pán Ježiš tu kladie pred zrak svojich poslucháčov dokonalosť nebeského Otca 

síce ako nedosiahnuteľný ideál, ale chce ich tým vyzvať na neustále úsilie 

o dokonalosť.
1
 Byť dokonalí ako Otec znamená, byť dokonalí v Jeho láske. Všetci sme 

predsa Božie deti. Preto môžeme byť perfektní ako je náš Otec perfektný. Požiadavka 

Nového zákona je omnoho väčšia ako požiadavka starého dodržiavania zákonov. Táto 

požiadavka otvára vnútornú existenciu obnovených ľudí,  ukazuje im, že oni sú 

schopní dosiahnuť taký vysoký stupeň a mať taký vysoký život.
2
 Ak by dokonalosť 

bola čosi absolútne nemožné, Ježiš by nám to vôbec nedával do pozornosti. Z toho 

môžeme vydedukovať, že je možné, aby sme aspoň určitú mieru dokonalosti získali. 

 

Pán Ježiš nás povzbudzuje, aby sme boli dokonalí. Ale neostal len pri slovách. 

Dal nám aj svoj príklad. Každý Ježišov skutok bol svedectvom, a živým svedectvom, 

že dokonalosť je možné dosiahnuť. Áno je pravda, že naša dokonalosť bude len časťou 

Jeho dokonalosti, ale práve tento zlomok dokonalosti nám bude vstupenkou do neba. 

 

Keďže nám Boh poslal ako svedka svojho vlastného Syna je jasné, že mu na nás 

veľmi záleží. Má nás neobyčajne rád. Nám ľuďom je to ťažké pochopiť a ešte ťažšie 

o tom hovoriť. No jazykom nášho srdca každý jeden človek veľmi dobre môže 

vyjadriť Božiu lásku. Potom už len premeniť „na drobné“ a zúročiť to. Čo znamená 

premeniť na drobné a zúročiť? Je to každodenná činnosť kresťana. Sú to dobré skutky, 

ktoré majú byť na dennom poriadku každého jedného z nás. Tieto drobné skutky lásky 

má konať každý, aby všetkým naším bratom a sestrám okolo nás bol život s nami 

príjemnejší. A tiež, aby každý poznal v našom konaní Ježišov odkaz, odkaz lásky. 

O tom, že dokonalosť je potrebné budovať po malých častiach hovorí aj jeden príbeh:  

 

Slávny Michelangelo pracoval na soche. Istý jeho priateľ sa prizeral, ako pracuje. O 
nejaký čas potom tento priateľ opäť prišiel a zdalo sa mu, že od jeho poslednej návštevy umelec 
sa nedotkol svojho diela. Michelangelo mu však povedal: „Mýliš sa. Vyhladil som túto časť, tu 
som niečo ubral, tam som pozmenil črtu, dal som viac výrazu tejto pere, dal som vyniknúť 
tomuto svalu.“ „Veľmi dobre,“ odpovedal návštevník. „Sú to však len drobnôstky.“ „Možné“ –  
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odvetil umelec. „Nezabúdaj však, že drobnosti dodávajú dokonalosť a dokonalosť nie je ľahká 
záležitosť.“ 
 

Našou úlohou je tieto drobnosti vovádzať do svojho života.  

Snažme sa byť dokonalí a dokážme to všednými maličkosťami každého dňa.  

Modlime sa: Ďakujeme Ti Bože, že si nám poslal svojho jediného Syna, ktorý 

nám dal príklad, ako prísť ku tebe a stať sa dokonalým. Prosíme Ťa, daj nám síl na 

tejto ceste vytrvať.  

Amen. 

 

 


