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PODOBENSTVÍ O KVASU 

Lukáš 13, 20 – 21 

Dnešní neděli bych se rád s vámi zamyslel nad nejkratším podobenstvím 

v evangeliích. Víte, které to je? Chvíli vás bude ještě napínat. Nejdříve si však 

řekněme, co to je podobenství. Podle encyklopedie Britannica podobenství, 

bajka nebo alegorie (jinotaj) patří do stejné literální skupiny. Posluchači nebo 

čtenáři se musí podívat pod povrch dané zprávy, aby pochopili, co jim chtěl 

autor sdělit. Když se ale podíváme do biblického slovníku (Unger´s Bible 

Dictionary) tak zjistíme, že z  křesťanského pohledu podobenství v porovnání s 

bajkou či jinotajem jsou rozdílné. Bajka sděluje často morální hodnoty, které 

když člověk pochopí a přivlastní si je, tak se z nich může ponaučit. Podobenství 

přináší duchovní sdělení. Sice používá normální mluvu a obrazy z každodenního 

života, zvláště podobenství v evangeliích, ale pod povrchem je skryto více než 

pouhé morální sdělení nebo ponaučení. 

V židovské mluvě se často používala podobenství. Existují mnohá rabínská 

podobenství, která se dochovala až do dnešního dne. Nicméně tyto 

podobenství se odlišují svoji formou od podobenství, která jsou zaznamenány 

v evangeliích a která řekl Ježíš. Rabíni převážně začínali uvodním sdělením, což 

byl např. biblický příkaz nebo interpretace určitého biblického oddílu. Tento 

úvod jim měl dát také základ autority k tomu, co chtěli říct. Potom následovalo 

podobenství, které mělo za úkol ilustrovat vstupní sdělení. Nakonec 

podobenství končilo sumarizací toho, co chtěl rabín předat svým posluchačům. 

Očekávalo se, že všichni přítomní ke konci řeknou: Samozřejmě, tak to je!  Ten 

má pravdu. Když tedy posluchači pochopili význam sdělení, podobenství splnilo 

v tom daném momentu svůj účel a dále se stalo bezpředmětné. Forma 

Ježíšových podobenství je však úplně jiná. Ježíš nezačíná nějakou vstupní 

formulí, vstupním sdělením, které mu zaručuje autoritu a které chce následně 

dokázat v podobenství. Jde rovnou k věci: „Čemu se podobá Boží království a 

k čemu je přirovnám? Je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; 

vyrostlo, je z něho veliký strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích.“ (Luk. 13, 18 

– 10). Na konci podobenstvích není nějaký sumář nebo vysvětlení. Ježíš 

nechává podobenství otevřená. Často se stávalo, že jeho vlastní učedníci se 
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potom v soukromí ptali na význam toho, co řekl. Tak se Ježíšova podobenství 

nedají zaškatulkovat nebo zjednodušit do doktrinálního sdělení, etických 

věrouk (církev by to často chtěla takto udělat), které platí pro daný okamžik a 

pro danou skupinu posluchačů. Ježíšova podobenství jsou slovem Božím, která 

jsou platná po staletí, i v této době, a která mohou mluvit nejenom k jeho 

židovským posluchačům, ale k rozmanitým skupinám lidí.  

Tak se konečně dostaňme k tomu slibovanému nejkratšímu podobenství: „K 

čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který žena skryje do tří měřic 

mouky, až se všecko prokvasí.“ (Luk. 13, 20 – 21). Představme si, že ve 

skupině, která následuje Ježíše, stojí venkovanka, prostá farmářská (sedlákova) 

žena a poslouchá ho. Zkusme být v její kůži a proniknout do její mysli. Nejprve ji 

překvapí ten krátký úvod. „Boží království je jako kvas...“. Byla zvyklá, že 

rabíni, aby zvýšili vážnost svého sdělení, se opírali o biblické pravdy. A tento 

obyčejný člověk, Ježíš, přichází s tímto překvapujícím, nečekaným sdělením. 

„Boží království je jako kvas...“. Jaké je to úžasné slovo pro tuto ženu! 

V Ježíšových slovech Bůh navštěvuje posluchače a snaží se vstoupit do jejich 

každodenního života – to je základem podobenství Ježíše. A to si tato obyčejná 

farmářská žena začíná uvědomovat, když poslouchá Ježíše. 

„...jako kvas, který žena vezme...“. To je to, co dělá často a pravidelně. 

V podstatě to dělala včera. Včera připravovala těsto na chleba. Slovo Ježíše 

vstupuje do jejího světa a do reality jejího života. Uvědomuje si, že Ježíš ji 

nechce předat nějaké nové doktríny, etické ponaučení nebo příkazy, jak to 

dělají rabíni. Uvědomuje si, že to Boží království má co do činění s jejím 

životem. Ježíš nemluví pouze k mužům, jak to bylo častokrát konáno při 

rabínském vyučování. A ti to potom říkali, nebo spíše přikazovali, doma. Ježíš 

mluví k ní, k prosté ženě, a ona si jeho slovo přivlastňuje. Tímto tato žena 

pochopila další základní pravdu Ježíšových podobenství. Ježíšova slova mohou 

být přisvojena pouze tím, kdo je nechá proniknout do svého života. Mohou být 

pochopena pouze „zevnitř“. 

„...do tří měřic mouky...“. To množství mouky ji trochu překvapilo (cca 50 kg 

nebo litrů mouky, stačí pro nasycení cca 100 lidí). Tím by nasytila nejenom celý 

jejich dům, ale celou jejich vesnici po celkem dlouhý čas. Ale patrně s takovým 

množstím mouky by ani nemohla pracovat. To by asi nešlo. Ježíš často ve svých 



Podobenství o kvasu, Luk. 13, 20 - 21 

Samuel Gallat Page 3 

 

podobenstvích používal podobné nadnesené přirovnání. Není to chyba, ale 

záměr. Mohli bychom zmínit několik příkladů, ale vezměme si asi jedno 

s nejvíce známých podobenství – podobenství o marnotratném synu. „Jeden 

člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který na 

mne připadá.“ (Luk. 15, 11 – 32). Reálně za dob Ježíše by se tento příběh 

nemohl takto udát. Žádný otec by to nikdy neudělal a žádný syn by se takto ke 

svému otci nikdy nechoval. Tímto chováním by v podstatě tento mladší syn 

„zabil“ svého otce, byl by pro něho mrtvý už za jeho života. V té době a v té 

kultuře by tento požadavek mohl nastat až jedině po smrti otce. Boží království 

v podobenství o kvasu je něco velkého, mocného, něco, co přesahuje jakékoliv 

chápení té prosté ženy, která poslouchá Ježíše.  

„...skryla kvas do mouky...“. Žena uvažovala, proč Ježíš použil toto slovo. Skrýt 

se v tomto kontextu přípravy těsta moc nepoužívá. Spíše zamíchat. Nicméně 

když se zamyslela, jak to těsto prakticky připravuje, tak je to správné popsání 

procesu. Kvas se míchá s těstem, až se postupně skryje v tom těstě. A najednou 

to pochopí. Boží království je ukryto v jejím světě, ve kterém žije. Je to svět 

s mnohým utrpením a lidskými konflikty. Je to svět s ponižováním žen a 

slabých. Je to svět s nedostatkem a hladem. Přesto to Boží království je tady, 

v jejím světě, v jejím životě. 

„...až se všecko prokvasí.“ Tato prostá farmářská žena odchází od Ježíše 

s nadějí. Ježíš ji nepředal novou doktrínu či ustanovení, ale příběh, který se ji 

osobytně dotýká. Příběh, který zažívá. A ten konec podobenství, „...až se 

všecko prokvasí.“ ji dává zaslíbení, že toto poselství naděje může osobně 

zažívat, že dochuvní kvalita jejího života se může změnit. 

Tady bychom mohli skončit. Ale jak jsem říkal v úvodu, Ježíšova podobenství 

neplatí pouze pro daný okamžik a pro danou skupinu posluchačů. Ježíšova 

podobenství jsou slovem Božím, která jsou platná i v této době a pro nás lidi 

21.století. Podívejme se tedy z tohoto pohledu na toto nejkratší podobenství. 

„Boží království je jako kvas...“ Ježíš může takto otevřeně a s mocí mluvit o 

Božím království, protože na svém životě, smrti a vzkříšení potvrdil pravost 

svých slov. Ježíš se nemusí odvolávat na někoho vyššího, na doktríny nebo na 

pravdy církve. Jeho život je životem pravdy o Božím království. A podobně jako 
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ta prostá žena byla pozvána ho poslouchat a nechat se ovlivnit jeho slovem, tak 

tato výsada platí i pro nás. Není to pozvání pro skupinu, pro sbor, atd., ale pro 

každého jednotlivce. 

„...jako kvas, který žena vezme...“. Jestliže chceme porozumět Ježíšovým 

slovům, nemůžeme ho poslouchat z povzdálí, s osobními předsudky. Podobně 

jako podobenství nemůže být pochopeno, pokud se nenecháme vtáhnout do 

příběhu, tak Ježíš a jeho příběhy se stávají živými pouze tehdy, když je začneme 

poslouchat zevnitř, když je začneme žít (neexistuje „polokřesťan). 

„...do tří měřic mouky...“. Království Boží je něco, co převyšuje naše představy, 

co je možné popsat, pochopit či uchopit našimi smysly. Mnozí teologové se 

snažili popsat Boží království s použitím „pouze“ teologie nebo filosofie, ale to 

nejde. Království Boží se stalo skutečností ve službě Ježíše a může se stát i 

skutečností pro nás nebo lépe řečeno v nás, pokud budeme Ježíše následovat. 

„...skryla kvas do mouky...“. Království Boží je skryto v tomto světě. Není to 

království mocných, bohatých, království politiků či podnikatelů se styky a 

majetkem. Jako Ježíš demonstroval Boží moc ve své slabosti, tak i království 

Boží žije v životě lidí, kteří jsou často na okraji společnosti, často jsou okolím 

nazíráni jako pošetilí a slabí. Tím nechci říct, že bychom se měli nechat 

kýmkoliv vláčet nebo nechat si na sobě štípat dříví. Království Boží se ale nežije 

z lidské síly a umu, z lidského intelektu a moci, ale z milosti a Božího odpuštění. 

„...až se všecko prokvasí.“ Ježíš je zárukou, že Boží království se vyplní v tomto 

světě. Bez něho tady není naděje. Podobně jako ta prostá farmářská žena 

začíná prožívat příběh Boží přítomnosti, který jí dává naději v jejím nelehkém 

životě, tak i my jsme pozváni tento příběh prožívat osobně. Ne ze vzdálenosti, 

ne se svými předsudky, ne se svým bohatstvím, ne ve vlastní síle, ale ve své 

slabosti a z Boží milosti a odpuštěním. 

Závěr 

Co říci na konci našeho uvažování? V závěru svého evangelia Matouš barvitě 

popisuje smrt Ježíše. V předposlední kapitole je napsáno: Setník a ti kdo s ním 

střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se sděsili a 

řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“ To stejné pochopila i ta prostá farmářská 
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žena. Přál bych vám a sobě, aby to bylo také naše vyznání. Přál bych vám a 

sobě, abychom zažívali slova evnagelia osobně a zevnitř. Přál bych vám a sobě, 

abychom podobně jako ta prostá farmářská žena mohli prožívat naději Božího 

království. Amen. 

CB Kladno, 20.6. 2010 


