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Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.  (Mt 13,33)

Ahogyan Urunk nem fáradt bele példázatainak halmozásába, úgy nekünk sem szabad lankadnunk azok tanulmányozásában. Valóban kimeríthetetlen változatosság van bennük. S azokban, melyek igen hasonlítanak egymáshoz, találunk tanulságokban gazdag eltéréseket. Talán ez és az ezt megelőző hasonlít leginkább egymásra. De amíg az előbbi az evangélium kicsiny kezdeteiből kiinduló terjedését fejezi ki, addig ez annak mindent asszimiláló (átható, uraló) és átformáló erejét szemlélteti. Párhuzamot vonva az evangélium hódítása és a tésztában ható kovász között, úgy találjuk, hogy ezek 
I. Asszimilálók (mindent áthatók) természetükben—
[A kovász nem változtatja meg a tészta alkotóelemét, melyben rejtve hat, de lényegesen megváltoztatja annak minőségét. Annyira áthatja a tésztát, hogy átformálja azt, mintegy a saját képére. Így tesz az evangélium is azoknál, akik szívükbe fogadják: isteni természet részeseivé teszi őket (2Pt 1,4). Tulajdonképpen nem hoz lényegi változást szellemi képességeikben vagy testük felépítésében; de új életet és hatóerőt áraszt beléjük, úgy irányt és hajlamot ad nekik. Az evangélium egy öntőformához van hasonlítva, amelybe a lelkek, miután az isteni kegyelem által meglágyultak, beöntetnek (Rm 6,17. Nyilván ez a sajátos jelentése a görög szónak, bár fordításunkban nem így van kifejezve), s amelyből új, mennyei formát nyernek. Ezért, amikor az evangélium által megtérésre jutunk, az ige szerint megújulunk Isten képmására, igazságban és valóságos szentségben (Ef 4,23-24). És minél inkább dolgozik e kovász bennünk, annál inkább átváltozunk Krisztus képére, dicsőségről dicsőségre (2Kor 3,18).
Ugyanezt a hatást hozza létre az evangélium az egész világon: valahol csak győzedelmeskedik, mindig ugyanazon (egyforma) gondolkozásra, lelkületre és beállítottságra (természetre, hajlamra, indulatra) vezeti az embereket. Mindannyian aljasaknak látszanak saját szemükben; mindnyájan készek elfogadni az irgalmat egyedül Krisztus által; mind a megszentelődés után áhítoznak, mint természetük tökéletessé válása és boldogságuk csúcspontja felé. Való igaz, nagy véleménybeli eltérések vannak köztük a kisebb dolgokban, ami különféle pártokra is osztja őket, de az alapvető dolgokban mind egyetértenek, és, amikor térdeiken állnak Isten előtt, akkor hasonlítanak a legtökéletesebben egymásra. Mivel az Úrhoz adták magukat, egy lélek hatja át őket vele és egymással (1Kor 6,17). Ugyanaz a lélek járja át a Főt és a tagokat. Ennélfogva minden igazi keresztyén mindenhol és minden korban „egy kenyér”, melyet ugyanaz a mennyei kovász jár át, és egy Lélek vezérli őket közös Uruk és Mesterük szolgálatára (1Kor 10,17).]
A hasonlóság továbbá kitűnik abban, hogy mindketten (kovász és evangélium)
II. Titokzatosak működésükben—
[Hogy a tészta megkelesztésében, az egyik anyag miként hat a másikra, hogy erjedést hozzon létre, ez olyan rejtély, amit a legbölcsebb filozófusok sem tudtak megfejteni. A kovász titkos ereje felfedezhető (látható, észlelhető) annak hatásaiban; de működésének pontos módját nem lehet kideríteni. Ugyanezzel a rejtéllyel szembesülünk az evangéliumnak az emberek szívében végzett hatóereje magyarázásakor. Olyan erő van benne, mely sehol másutt nem található. Az Ige élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a lélek legbensőbb megoszlásáig. (Zsid 4,12). De hogy miként van az, hogy e kovász, mihelyt a szívbe ért, elkezdi csodálatos munkáját, s miként hat ott legyőzhetetlen erővel, és miként végzi átformáló munkáját ugyanolyan módon a legvétkesebb és makacsabb szíveknél, éppúgy, mint azoknál, kik látszólag hajlanak annak hatásaira – ez valóban rejtélyes titok.  Az általa kifejtett hatások nyilvánvalóak és tagadhatatlanok; de hogy miként hozza létre azokat a hatásokat, hogy a legaljasabb bűnöst Isten képére formálja, ennek titka egyedül csak Isten előtt ismert. Ezen titokzatos jellege miatt Urunk az evangéliumot a szélhez hasonította, mely bár eléggé megnyilvánul hatásaiban, sok vonatkozásában megmagyarázhatatlan (Jn 3,8).
Ha az evangélium ilyen titokzatos az egyénekben munkált hatásaiban, szükségszerűen ilyennek kell lennie hatásaiban az egész világra nézve. Nem tudjuk megmondani, hogyan történik, hogy a kereszt legegyszerűbb tana miként győzedelmeskedik az emberek előítéletei és ellenállásai felett. De mindabból, amit már eddig láttunk, nem kételkedhetünk annak végső győzelme felől.] 
Végül, mindketten
III. Egyetemesek hatásaikban—
[A kovász, amikor munkáját elkezdi, abban nem áll meg, míg az egész tésztát meg nem keleszti. Így munkálkodik az evangélium is az emberek szívében. Megváltoztatja, nemcsak külső viselkedésüket, hanem a szívük belső hajlamait is. Úgy a test, mint a lélek mindenestől megújul általa; igaz, nem tökéletes szinten, de egyetemesen mindent áthatóan, minden tagjukat és képességüket illetően. Tagjaik az igazság eszközeivé válnak (Rm 6,13), és képességeiket teljesen áthatja a világosság és szentség. Az ember mindenestől „új teremtéssé” lesz; „a régiek elmúltak, s ímé, újjá lett minden” (2Kor 5,17).
Ekként lesz a világ is újjászülve az evangélium kegyelme által.  „Akik most sötétségben s a halál árnyékában ülnek, látni fogják annak világosságát;”(És 9,2) és akik a legállatiasabb szenvedélyeknek és tudatlanságnak hódolnak, Istenük képmására fognak átalakulni. Ez a kovász már régen be lett helyezve az emberiség nagy tésztájába. Már erjedéseket végzett a világ sok részein, és a maga idejében „az egész tésztát megkeleszti”. Bár előhaladása csak lassú jelenleg, mégis hatni fog, s át fog járni minden lelket, és „minden népeket az hit engedelmességére fog hozni”(Rm 16,26).]
A példázat, ekként magyarázva, figyelmeztető jelzés számunkra, hogy 
1. Változtassuk meg ítéletünket (véleményünket)—
[Vannak, akik úgy gondolják, Isten kegyelmében részesültek, holott sohasem tapasztaltak semmilyen változást lelkükben. Mások, lelkükben támadt zűrzavar miatt készek kétségbeesni, mintha teljesen elvetette volna őket Isten. De mindkét félnek látnia kell tévedését, ha helyesen megfontolták e példázatot. Az előbbinek azt mondhatjuk, lehetséges-e, hogy kovászt helyezzünk a tésztába, és ne induljon meg a kelesztés? Még kevésbé lehetséges, hogy Isten kegyelme legyen a szívben, és ne okozzon ott megindulást (megmozdulást, felfordulást). Légy biztos benne, hogy ki fogja munkálni, akárcsak pünkösdkor, és arra fog indítani, hogy komolyan kiálts: „Mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?” (ApCsel 2,37) Sőt, mi több, ha nem folytatja a munkát, ha fokozatosan nem hatja át egész lényedet, lelki világodat, és nem formál egyre inkább Megváltód képére, úgy biztos lehetsz, hogy az isteni kegyelem kovásza még nincs a szívedben. -- Az utóbbinak azt mondanánk, ne keseredj el a lelkedben támadt zavar miatt: légy hálás érte. Végtelenül jobb tudnod vétkességedet és a rád leselkedő veszélyt, mint végzetes álbiztonságban álomba ringatnod magadat. Nyugtalanságod okot szolgáltat arra, hogy reméld, hogy Isten a mennyei kovászt bekeverte már lelked tésztájába. Adj hát időt neki, hogy dolgozzék. Ha Istentől van, hatni fog: és az eredményről felismerheted az igazi forrást, ahonnét eredt. Ó, kérd Istent, hogy legyen hatékony, és ne szűnjék meg hatása, míg nem tesz téged „tökéletessé Isten minden akaratában” (Kol 4,12). ]
2.   Szerezzünk magunknak új szívet—
[Az evangélium igazi és hiteles irányultsága mindezekből eléggé világos. Fel kell tehát tennie mindenkinek a kérdést önmagának: Milyen okom van azt gondolni, hogy „Isten országa bennem van”? (Lk 17,21) Milyen változást eredményezett? Hogyan fejtette ki annak mindenre kiterjedő átformáló hatását? Ott, van, igaz, egy egy kovász a természeti emberben: „a rosszasságnak és gonoszságnak kovásza” (1Kor 5,8), vagy a „képmutatás kovásza” (Lk 12,1): de mindezeket „ki kell tisztítania, hogy új tésztává legyen” (1Kor 5,7). Lelküket át kell járja egy teljesen más kovász: a kegyelemé és igazságé. „Rejtsük hát Isten beszédét szívünkbe”, hogy annak hatása által megújulhassunk (Zsolt 119,11). Imádságunk ez legyen: Uram, „szentelj meg engem az te igazságod által” (Jn 17,17). És „a békesség Istene szenteljen meg minket mindenestől, hogy a mi egész valónk, mind testünk, mind lelkünk, szellemünk, feddhetetlenségben megőriztessék az Ő mennyei országára” (1Thess 5,23) ]

