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Pravděpodobně jste už někdy slyšeli latinské úsloví Deus semper maior (Bůh je vždy větší). Chce se jím r.yjádřit to,

že Bůh nás vždy přer,yšuje a přesahuje, že ztstává vždy větší než íty naše nejsmělejší myšlenky o něm, že je
nespoutatelný lidslcjrni představami, šablonami a škatulkamí. Ať užmyslitelé a teologové pronikli ve svém myšlení
o Bohu jakkoli hluboko a daleko, Bůh zustává stáIe vždy větším. Ovšem právě tak platí, žeterft.o Deus'semper maior,
tento Bůh vždy větší, pŤicházíknám lidem, kteří jsme semper minor (vždy menší).PŤichazi, sestupuje, setkává se

snámi, mekrczltovoru, ke vúahu, ke společenství. A jedním zpŤítJadú,jak i sám Ježíš,,vtěloval" božské do
lidského, byla jeho podobensní, Ty véci, které jsou semper maior, větší než my, větší než naše chapáni a

představivost, přibližoval a píedával formou přirovnání k něčemu běžnému v tomto světě. Bible obsahuje mnoho

příměru, obtazt, sl,rnbolů a podobenství protoo aby se to božské mohlo stávat nám lidem srozumitelnjnn. Četli jsme

dnes ze tr3, kapitoly Matoušova evangelia, která je podobenství plná. Jistě ani forma podobenství nezaruóiIa vždy
pochopení posluchačů. Podobenství odks:ývala tajemství Božího království těm, kdo měli oteťené srdce a mysl
slyšet. Podobenstvíbyla často podnětem, impulsem kdalšímu rozhovoru a domýšlení, Pro ty ovšem, kdo se sami

v sobě Božímu působení uzaňelí, ta podobenství zůstala azamčená. Neviděli v nich fu ducho.,ní hloubku, která

v nich byla obsažena, protožejijednoduše nechtěli vidět, Dodnesjsou tedy inírntaležíšova podobenství dochována,

abychom nad nimi i my přemýšleli, domýšleli je. Abychom v nich i my mohli zahlédnout záblesky Božího království,
pronikající pod příkrov tohoto světa,

1. Pověst kvasu v Bibli
Dnes si všímáme především toho jednoho velmi krátkého podobenství o kvasu: ,,Království nebeské je jako kvas,

kteý žena vmísí do tří měřic moulry, až se yšecko prokvasí" (v, 33). Kvasem se myslí chlebový kvásek. V Bibli kvas

,znametá obyčejně kus vykvašeného těsta, kteý se schovával zpředchazejícího zadéIávání do zaděIáváni příštího.

.., Při zadéIávání byl kus starého těsta vložen do mísy a rozdéIán vodou, pak teprve přidána mouka na nové

zaděIávání, anebo prostě byl kus starého těsta vložen do těsta nového" (Novotného slowík). Kvas se v Bibli pouŽÍvá

samozřejmě v doslo.,rrém slova smyslu, aletaké v přeneseném. Stal se s}rrnbolem něčeho, co proniká, co prokvašuje

celek. Tedy sylrnbol něčeho, co má sílu všechno prorůst, prokvasit a zásadné ovlivnit, Ovšem hovořit o biblickém
syrnbolu kvasu pozitívnéje poměrně ojedinělé. Snad jen toto podobenství o něm hovoří pozitívné. Častěji je ta
symbolika kvasu v Bibli negatil,rrí. Prorustat a kvasit může j*. dobro, tak jistě i z1o. A právě symbol kvasu jako

prorustání zlého vlil.rr zmíňuje Bible ěastěji, Kvašení bylo pokládáno za jistý ďru}. zkázy. Patrně proto museli židé

odstranit všechen kvas z domů pří svátku pasclry (připomínka vylttíInaele z eg;ptského otroctví). Jednak to byla
připomínka tohlo, že když opouštěli Eglpt, činili tak ve chvatu a nemohli ěekat až těsto r.ykvasí, připravili si proto

nekvašené chleby, Ale symbolicky kvas představoval také porustáni zlého vlír.u na lzrael. Proto muse1 blt o tomto

svátku odstraněn z domů. Na to navázal apoštol Pavel, když psal 1, 1ist Korinťanům: ,,Vaše vychloubání není dobré.

Nevíte, že 'trocha kvasu všechno těsto prokvasí'? Odstraňte stary kvas, abyste byli noým těstem, vždyť vám nastal

čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus, Proto slavme velikonoce ne se staryim

kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy" (1K 5,6-8). Tedy kvas, jako

symbol ,,zIa ašpatnosti", kíerá může prorustat společenství církve, když jsme vůěi němu neteění. ZIo má zjer,ně sÍlu

kvasu, sílu ovlivňovat. Galatští se přestávali dňetpravdy aBožímilosti a Pavel jim připomíná, že í ,,málo kvasu celé

těsto prokvasí" (Ga 5,7-9). Ježíš zase varoval před kvasem saduceů, faňzei (Mt 16,6-12), tedy před jejich učením,

které život s Bohem,někdy spíše zatemňovalo a zatéžkávalo, nežprobouzelo. YIiv zla a hŤíchu má v sobě cosi ze sÍlY

kvasu. Má tendenci se rozšiřovat, bujet, rozmachovat, prokvašovat anakažovat druhé. Ie to i otázkavzori a příkladŮ,

které ďáváme. I tím nějak ovlivňujeme jedni druhé. Může se vyskltnout tendence -když ten a ten si mŮŽe dovolit

jednat takatak, proč bych to nemohl i já?

Ovšem naše dnešní Warké podobenství přináší povzb,lzeni, že sílu ovlivňovat, pronikat a prorustat nemá jen

hřích a ztý příklad,. Naštěstí má tuto schopnost (a jistě mnohem silněji) iBoží vliv, Boží slovo, BoŽÍDlch,BoŽÍ
království.

2. Kvas Božího království
,,I{rálovství nebeské je jako kvas, kteý žena vmísí do tří měřic moulcy, až se všecko prokvasÍ. " TedY nej en hřích j e

jako kvas, ale t*é království nebeské je jako kvas. Království Boží nebo jinak království nebeské Patři1o k

samé podstatě Ježíšor.y zvěsti, přišel, aby ohlásil jeho přícho d. Izraelcí očekávali příchod krále - MesiáŠe a dobu

Božívlády nad světem. A Ježíš zvěstoval: ,,Činte pokání, neboť se přiblížilo lcráIovsní nebeské" (Mt 3,2). Jeho

příchod znarnenal i přibtížení Božího království. A vjednom příběhu zevangeLia dokonce Čteme: ,,KdyŽ se ho
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Pravděpodobně jste už někdy slyšeli latinské úsloú Deus semper maior (Bůh je vždy větší). Chce se jím vyjádřítto,
že Bůh nás vždy převyšuje a přesahuje, že ztstává vždy větší než ity naše nejsmělejší myšlenky o něm, že je
nespoutatelný lidslcými představami, šablonami a škatulkamí. Ať už myslitelé a teologové pronikli ve svém myšlení
o Bohu jakkoli hluboko a daleko, Bilhzistává stáIe vždy větším. Ovšem právě tak plati, že tento Dew,semper maior,
tento Bůh vždy větší, pťtcházi k nám lidem, kteří jsme semper minor (vždy menší). PŤicházi, sestupuje, setkává se

snámi, zvekrozhovoru, ke vztahu, ke společenství, A jedním zpříkladů, jak i sám Ježíš ,,r,těloval" božské do

lidského, byla jeho podobenství, Ty véci, které jsou semper maior, větší než my, větší než naše chápáni a

představivost, přibiižoval a píedával formou přiror.naní k něčemu běžnému v tomto světě. Bible obsahuje mnoho

příměru, obrazťl, symbolů a podobenství proto, aby se to božské mohlo stávat nám lidem srozumitelným, Četli jsme

dnes ze 13. kapitoly Matoušova evangelia, která je podobenství plná. Jistě ani forma podobenství nezaručíIa vždy
pochopení posluchačů. Podobenství odkrývala tajemství Božího království těm, kdo měli oteťené srdce a mysl
slyšet. Podobenství byla ěasto podnětem, impulsem k dalšímu rozhovoru a domýšlení. Pro ty ovšem, kdo se sami

v sobě Božímu působení uzavŤeli, ta podobensíví zůstaLa azaméená. Nevíděli v nich tu duchovní hloubku, i<terá

v nich byla obsažena, protože ji jednoduše nechtěli vidět, Dodnes jsou tedy inámtaležíšova podobenství dochována,

abychom nad nimi i my přemýšleli, domýšleli je. Abychom v nich i my mohli zah7édnout záblesky Božího království,
pronikající pod příkrov tohoto světa.

1. Pověst kvasu v Bibli
Dnes si všímáme především toho jednoho velmi krátkého podobenství o kvasu: ,,KráIovství nebeské je jako kvas,

ktery ženavmísí do tří měřic moulcy, až se všecko prokvasí" (v. 33). Kvasem se myslí chlebový kvásek. V Bibii kvas

,,zítamená obyěejně kus vykvašeného těsta, kteý se schovával zpíedchánejícího zadé|ávání do zadéIáváni příštího.

.., Při zadéIávání byl kus starého těsta vložen do mísy a rozdéIán vodou, pak teprve píidána mouka na nové

zadéIávání, anebo prostě byl kus starého těsta vložen do těsta nového" §ovotného slorrrrík). Kvas se v Bibli pouŽÍvá

samoďejmě v doslor.rrém slova smyslu, ale také v přeneseném, Stal se syrnbolem něčeho, co proniká, co prokvašuje

celek. Tedy symbol něěeho, co má sílu všechno prorůst, prokvasit a zásadté ovlir.nit. Ovšem hovořit o biblickém
symbolu kvasu pozitir.ně je poměrně ojedinělé, Snad jen toto podobenství o něm hovoří pozitirmě. Častěji je ta
symbolika kvasu v Bibli negatir.rrí. Prorustat a kvasit může jak dobro, tak jistě i z1o. A právě symbol kvasu jako

prorůstání zlého viir.,rr zmiňuje Bible častěji. Kvašení bylo pokládáno za jistý drlhzkázy, Patrně proto museli židé

odstranit všechen lx:'tas z domů při svátlru pascfu (připomínka vyjití kraele z e5ptského otroctví), Jednak to byla
připomínka toho, že když opouštěli Eglpt, ěinili tak ve chvatu a nemohli čekat až těsto r,ykvasí, připravili si proto

nekvašené chleby, Ale slrnbolicky kvas představoval také porustárlt zlého vlivu na lzrael Proto musel bfi o tomto

svátku odstraněn z domů, Na to naváza1 apoštol Pavel, když psal 1. list Korinťanům: ,,Vaše vychloubání není dobré.

Nevíte, že 'trocha kvasu yšechno těsto prokvasí'? Odstraňte stary kvas, abyste byli noým těstem, vždyť vám nastal

čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován naš velikonoční beránek, Kristus, Proto slayme yelikonoce ne se starylm

kyasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy" (1K 5,6-8). Tedy kvas, jako

slmbol ,,zla a špatnosti", kíerá může prorustat spoleěenství církve, když j sme vůči němu neteěnÍ. Zlo má zj ermě sÍlu

kvasu, sílu ovlivňovat. Galatští se přestávali držďpravďy aBožímilosti a Pavel jim připomíná, že í ,,málo kvasu celé

těsto prokvasí" (Ga 5,7-9), Ježíš zase varoval před kvasem saduceů, faťrzoů (Mr 16,6-12), tedy před jejích uČením,

I1eft žívot s Bohem někdy spíše zatentňovalo azatéžkávalo,nežprobouzelo. YIiv zla a hříchu má v sobě cosi ze sÍly

kvasu, Má tendenci se rozšiřovat,bqet, rozmachovat, prokvašovat anakažovat druhé. Jeto í otázkavzoŇ a příkladŮ,

}3;eré dávťtme, I tím nějak ovlivňujeme jedni druhé. Může se vyskltnout tendence -když ten a ten si mŮŽe dovolit

jednat takatak, proč bych to nemohl i já?

ovšem naše dnešní kíátképodobenství přináší povzbuzeni, že sílu ovlivňovat, pronikat a prorŮstat nemá jen

hřích a zlý příklad,. Naštěstí má tuto schopnost (a jistě mnohem silněji) iBoží vliv, BoŽÍ slovo, BoŽÍDlch,BoŽÍ
království.

2. Kvas Božího království
,,Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic moutql, až se yšecko prokvasí " TedY nejen hřích je

jako kvas, ale také království nebeské je jako kvas, Království Boží nebo jinak království nebeské Patřilo k

samé podstatě Ježíšory zvěsti. Přišel, aby ohlásil jeho přícho d, Izraelc! očekávali příchod Wá|e - MesiáŠe a dobu

Božívlády nad světem. A Ježíš zvěstoval: ,,Čiňtu pokání, neboť se přiblíŽilo královsní nebeské" (Mt 3,2). Jeho

příchod znamena1ipŤíblíženi Božího království. A vjednom příběhu zevangelia dokonce Čteme: ,,KdyŽ se ho



.fctrizaové oíúzuJi, kdy přtjde Bclží královsNí, odpověděl .jiru: 'Krúlo,-styí Boží nepřichází tuk, ttbt,,sta rtl tllrlltlj
pOZ()r(ň,uí" ctni se n.edá říci. 'Hle, je tu' nebcl 'je íom'! Vždyť králoy,ství Boží .je nrczi vúni!' (Lk i1 .20-2 | ) Kcic b:,1

.ležíš. tam byl Búh" tam pronikala do tohoto sr,ěta proměňující nor,,ost Božího královstr,í.
Nán-r už dnes ten pojem ..království Boží" připadá možná archaickj.. Krá]ovstr,í u nás pi,ece už cllorrhc

nenált,le, N{ožná bychonr dnes spíše hovořili o Boží r,ládě nebo o Boží blízkosti - královstr,í Boží přece kotleckotlcťi
neznanrená něiaké místo na mapě. ale nnohem r,íce Boží vstuporrání do našeho života, a nakotrec i c]o celého sr,ěta.
Královstr,í Boží není podle Ježíše tam nebo onde, ale děje se. stár,á se. pťíchází,;e nějak přítonno nezi nátni.,Ia 1tl
yíc,e clěnínež ntís,ícl. Uskutečňuje se všude tam, kde se oter,íráme l,íř,e a Ježíšoru sloltt, Tam. kde sí: l,tr,is llčco zi-trět,tí

a ml,zaČnetle jednat a rozhodovat se jinak, Božím způsobenr. Boží království se dě1o r,,Zacheovi. kteri,se lozhod1
,",rátit (ba čt,vřnásobně) to, co nakrad1. Dě1o se v Josefovi z Arimatie, kdlž našel odvahu veřejně se přihlásit k ,}ežíšor i
a požádat Piláta o jeho tělo. Dě1o se v hříšnici, která Ježíši smáčela nohy sryni slzami a utírala je sr,,,rni r,]asr,. Bt,ží
královstl,í se dě1o v Petrovi, kteý zapře1 Krista a pak uslyše1: .,Bud' pastýřem mých ovcí" Děio se v t0lll ,Iec1llollL
z ]nalomocllých, kteří by,li očištěni a jediný se vráti1, aby poděkoval Bohu. Dělo se v .,, Boží královstr.,í atii cltLcs tre trl

o rlějakérr-r rr-rístě na globusu, ale je o Boží blízkosti a projevech jeho života v životech rrašiclr. Děje se tan,i, kde třeba
s Boží ponrocí najcleme sílu odpustit starou křivdu, kde dokážeme sami přiznat a vyznat sr,ťrJ 1rřích. kde se v našettt
srdci objel,í soucit a miiosrclenstr,í s trpícími, kde jsne v těžkostr Pánem Bohem posílenr r,šeclrno nevzdat. rt,clržet a
jít dál, ktie navzdory své únar,ě a špatné náladě dokážeme naslouchat druhérrru v jeho trápení a por,zbudit htl, \,Iohli
b_vchrlrr. asi vlrn,vslet velké nrnožství projevů moci Božího králor,,str,í r, našich životech. A často to nelnusí být nc1;akó

o1rrotlné. pornpézní záležitosti, Boží královstr,í se často děje spíše ve všeclrrích l,ěcech života. T tv r-šak lrrollolt lllít
charakter zvratu. Zvratu k něčemu lepšímu, Nemusí (ale může) to by drarnatický průlom, Ale mťrže to bj.t kr-ťrček na
cestě k nějaké nápral,ě, uzdravení, proměně, Nepřehlédněme ty kvásky Božího království r, sobě i r., dr-uirý,cli.

Podporujme je a bud'me za ně velmi r.děčni.
.Iežíš připomíná, že kvas, má sílu prokvasit celé těsto. Viděl v tom cosi nadějného. ] Boží královstr,í nrá podle

něj takovou rnoc. Má moc proniknout nám do morku kostí a prokvasit naše myšiení, jedrrání, naše naděje a očekái,ání,
]vložná ne najednou a ne lned. Vždý' rrež těsto prokvasí a r,lrkyne, je přece třeba také určité dob1,. Ale přece. Ježíš
zl,ěstuje moc Božího království, která může prolnout každou oblast našeho žtvota a přínést do nich Bolra.
Tento příslib a tato naděje prokvašení všeho Boží přítomností není ovšem rnyšlena jen pro člověka;ako jednotlil,ce.
ale také pro tento svět, Sr,ět ve zlém Ieží,iiká Bible (1J), ale skrze Krista do něj vstoupila Boží blízkost. která přináší
pronlěnu, obnor,u, něco nor,ého, nový život. Částečně můžeme vidět ten kvas Božího královstr,í r,,e sr,,ětě r, šíření
evangelia po celém sr,ětě. Víme užzBlble"žetíeba apoštol Pavel měl takovou pověst toho, kdo..prokvašuje'' sr,,ět

Kristoýn evangeliem, Když Pavel se sýmí spolupracovníky přiše1 do Tesaloniky akázal Knsta. ul,ěřila řada žiciťr

i pohanů. Ale objevili se tam i odpůrci, kteří se stavěii proti. A říkali: ,, Ti, kteří pobouřili celý ,s,l,ět, pl'í,šli i k nánt"
(Sk 17.6). Negativním způsobem v.vjádřili to pozitivní. Pro ně Par.,el a spoi. ,.pobouř,ili" celý svět. Z Boží]ro pohleclu
by,chom mohli ťíci,že,.prokvasili" celý svět zvěstí o Knstu. Šíření evangelia je možno považovat za kvas Božího
králol,str,,i, kterl.proniká napříč světem. dáI a dál.

A je jistě třeba také doříci, že v plnosti to těsto rrykyne a pecen bude upečen při Kristově dnrhénl příchodu,
kdy skončí staý sr,ět. takový, jak ho známe, a bude stvořen nový, Tehdy se to kynutí a kvašení Božího králor,str,í
dovrší.

3. Co v nás kvasí?
Hor.ořili jsme tedy o ton, že kvasit může vnašich životě a vtomto sl,ětě jak zlé,tak ale i to dobré. Kt,erÝ kvrs tillr
v našenl žrvotě prostor? Co prokvašuje náš život? Asi máme tu zkušenost s obojín. Kd_vž v sobě c,lržínle rěcr.jakcl
zášt', r,zdor, lrněr,, zál,ist, clrtivost, chamtivost, neodpuštění, pak to v nás r,šelryak krrasí a probublár,á a netlí a nenůže
nám v tom bjt dobře, Je to kvas, ktery ničí nás, naše yzíahy s Bohem i s lidrni, Ztoho clrutný pecen vzrliklor-rt
nenůže, Rude to ,,chléb" trpký a hořký. Bohu díky za evarrgelium. za sílu rnilosti. za Boži př,ítornrrost, kterri

neoclsuzuje" nezavrhuje člověka, ale přináší mu do života naději, odpuštění a smíření. Věci, které umožňujíporlstat,
zvednout se, a zadělár,at nor,,é těsto, které bude chutné Bohu, A bude-li chutné Bohu, r,l,kvasí-lr podle.]eho receptll,
pak bucle chutné i nán. Kvas Božího království nás vždycky posiluje v tonl dobrérrr, čistérrr a svaténr.
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