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Utorok 6. týždňa                                                                   Mk 8,14-21 
 

Kvas 

Pravým kresťanským životom sa chrániť formálnosti v náboženských úkonoch 

a materializmu 

 

Je potrebný kvas?  

Ježiš varuje, aby sme sa chránili kvasu farizejov i kvasu Herodesa (porov. 

Mk 8, 15).  

Apoštoli vtedy nechápali Ježišove napomenutie. Ich myšlienky neboli 

Božími myšlienkami, rozmýšľali len o pozemských veciach. Preto ich Ježiš 

karhá, aby nezmýšľali pozemsky, ale zatiahli na hlbinu, pozerali ako Boh: nie na 

vonkajšiu tvár, ale do srdca (porov. 1Sam 16,7). Ako kvas pomáha prekvasiť cesto 

na chlieb, tak tento symbol sa stáva znamením ľudského vnútra, zmeny spôsobu 

života.  

Kvas farizejov znamená ich pokrytectvo a formálnosť, zakladanie si na 

vonkajších náboženských úkonoch. Nežijú podľa toho, ako učia. Čítajú Sväté 

písmo, dlho sa modlia, dávajú almužnu, ale nie preto, aby sa obrátili, polepšili, 

aby sa páčili Bohu, ale aby ich ľudia chválili a obdivovali. Vo vnútri sú však 

prázdni. Bohu sa nepáčia. Túžia len po zisku, moci a sláve. 

 

Kvas Herodesa znamená život v pohodlí, v náboženskej ľahostajnosti. Herodes 

je typom človeka, ktorý sa dokáže dohodnúť s každým. Dokáže robiť 

kompromisy na obe strany. Pre jedných je veľký katolík, pre iných liberál, 

demokrat a ktovie ešte čo. Človek tisícich tvárí. Je prispôsobivý a premenlivý 

ako plastelína, človek bez chrbtovej kosti. Jeho základným heslom je zisk: len 

aby z toho niečo kvaplo. O takomto človeku môžeme pokojne povedať, že kade 

vietor, tade plášť. 

Herodesovia a farizeji, žiaľ, ešte nevymreli. Aj dnes majú rôzne podoby a 

zamorujú svojimi myšlienkami a spôsobom života svoje okolie, aj naše srdcia. 

Moderne tomu dnes hovoríme konzumizmus, ľahostajnosť, materializmus, 

pretvárka. 

 

Koľko z toho sa udomácnilo aj v našom srdci? A pýtajme sa sami seba: 

Nie som snáď aj ja takým farizejom či Herodesom pre svoje okolie? Sv. Pavol 

povedal: „Neviete že trocha, kvasu prekvasí celé cesto? Vyčistite starý kvas, 

aby ste boli novým cestom” (1Kor 5,6-7). Gazdinky iste vedia, že cesto rýchlo 

vykysne, ak doň vmiesia trochu čerstvého droždia a nechajú na teplom mieste. 

Kvas má silu premieňať znútra. Napríklad: stačí ho nepatrné množstvo. Podobne 
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stačí malá partia výrastkov, aby narušila pokoj v obci; malá skupina opilcov, aby 

vtiahli medzi seba ďalších kolegov; dve ženy stojace uprostred ulice, ktoré na 

seba “nalepia” ďalšie susedky a ohovoria koho môžu. Ale aké ťažké je 

premieňať sa opačne! 

 

Ježiš nás dnes vyzýva, aby sme sa stali dobrým chlebom a dobrým čiže 

jeho, kvasom. Chrániť sa kvasu farizejov, teda pokrytectva, a kvasu Herodesa, 

teda ľahostajnosti a konzumizmu, neznamená izolovať sa od sveta, ale napĺňať 

sa Božím slovom, Božími myšlienkami, a najmä Eucharistiou. Takto nás Boh 

môže premeniť znútra na dobrý chlieb, ktorý bude na radosť a posilu pre naše 

okolie. Ale súčasne sa stávame kvasom, ktorý mení svoje okolie na Božie 

kráľovstvo silou Ducha Svätého, ktorý je v nás. Lebo, čo je v našom srdci, to je 

aj na jazyku a v živote - nedá sa to ukryť. 

 

Staňme sa užitočným kvasom Ježiša Krista, aby sa čím skôr naplnila 

prosba z modlitby Otče náš: „príď tvoje kráľovstvo” (Mt 6,10). 

Amen. 

 


