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Ena	mojih	priljubljenih	zgodb	izhaja	od	moža,	ki	 je	bil	nekoč	v	naši	cerkvi.	Z	
ženo	sta	bila	dobra	družinska	prijatelja,	vendar	sta	se	sedaj	preselila	na	drug	
konec	 naše	 dežele.	 Zares	 ju	 pogrešamo	 in	 njuno	 radostno	 prisotnost.	 Pred	
leti,	ko	 je	bil	 še	mlad	sodelavec	v	etični	skupnosti,	 je	naš	prijatelj	obiskoval	
cerkev,	 ki	 je	 imela	 skandinavske	 korenine.	 Bil	 je	 mladenič	 z	 naprednim	 in	
kreativnim	 pristopom,	 zato	 se	 je	 odločil	 pokazati	 mladinski	 skupini	
misijonarski	 film.	 Govorimo	 o	 preprostem,	 varnem,	 črno-belem,	 religijsko	
orientiranem	filmu.	Filmski	projektor	še	ni	bil	dobro	uro	ugasnjen,	ko	so	ga	
voditelji	cerkve	že	poklicali	in	izpraševali	o	tem,	kar	je	naredil.	Vprašali	so	ga:	
»Ali	si	mladini	predvajal	film?«	V	vsej	iskrenosti	je	odgovoril,	»no,	ja,	sem.«	
»To	 nam	 ni	 všeč!«	 so	 odvrnili.	 Ne	 da	 bi	 poskušal	 argumentirati,	 je	 mladi	
sodelavec	poskusil	pripomniti:	»Spomnim	se,	da	so	se	na	zadnji	konferenci	za	
misjo	v	naši	cerkvi	predvajali	posnetki	(diapozitivi)«	Eden	od	cerkvenih	vodij	
je	povzdignil	svojo	roko	in	mu	signaliziral,	naj	preneha	z	govorjenjem,	potem	
je	s	temi	besedami	odločno	razložil	konflikt	(spor):	»Če	je	pri	miru,	je	v	redu,	
če	pa	se	premika,	je	greh!«	

Swindoll,	C.	1990.	The	Grace	Awakening,	str.	160-161	
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Razlaga	besed	

Pomen	metafor:	
• Ne-skrčena	 cunja	 ali	 krpa	 =	

ljudje	Stare	zaveze	(SZ)		
• Novo	oblačilo	=	 ljudje	Nove	

zaveze	(NZ)	
• Novo	 vino	 =	 Jezus	 je	 novo	

vino,	 Božji	 Duh,	 novo	
sporočilo	o	Veseli	novici	

• Staro	 vino	 =	 zakoni	
prerokov		

• Stari	 mehovi	 =	 ljudje	 Stare	
zaveze	(SZ)	

• Novi	(sveži)	mehovi	=	 ljudje	
Nove	zaveze	(NZ)		

	

(Marko	2,21-22;	Luka	5,36-37)	
»Nihče	ne	prišije	krpe	iz	novega	blaga	na	staro	obleko.	Našiv	
namreč	obleko	trga,	da	nastane	še	hujša	raztrganina.	
Novega	vina	tudi	ne	vlivajo	v	stare	mehove,	sicer	mehovi	
počijo	in	vino	se	razlije,	mehovi	pa	uničijo.	Novo	vino	vlivajo	v	
nove	mehove	in	se	ohrani	oboje.«	

	

Janezovi	 učenci	 so	 prišli	 k	 Jezusu	 z	 vprašanjem.	 Pravzaprav	 Matej	 zapiše	
»pristopili	 so	 in	 rekli«.	 Zapomnite	 si,	 da	 je	 Evangelij	 po	 Mateju	 napisan	
predvsem	 za	 Jude,	 da	 bi	 jih	 prepričal	 o	 Kristusu.	 Zato	 je	 verjetno	 Matej	
opisoval	omenjene	stvari	še	posebej	Judom.	»Zakaj	se	tvoji	učenci	ne	postijo«	
(kakor	 Judje)?	 Farizeji	 so	 se	 postili	 dvakrat	 na	 teden,	 drugi	 in	 peti	 dan	
(ponedeljek	 in	 četrtek)	 kar	 je	 takrat	 bilo	 v	 navadi,	 niso	 jedli	 tekom	 dneva,	
dokler	ni	sonce	zašlo	(takrat	se	je	začel	naslednji	dan).	Post	je	bil	tudi	zunanji	
in	viden	znak	sledenja	religijskim	ritualom.	Jezus	jim	je	odgovoril,	da	se	ljudje	
ne	 postijo	 takrat,	 ko	 že	 imajo	 to,	 kar	 želijo	 in	 je	 postavil	 posvečenje	 pod	
vprašaj	 (neprenehna	 rast).	 Zato	 nas	 vprašanje	 Janezovih	 učencev	 vodi	 v	
razmislek	o	pravilih	v	nasprotju	z	odnosom.	
	
Poleg	tega	se	moramo	zavedati	tudi	kmetijskega	ozadja	poslušalcev.	Ko	se	je	
vino	shranjevalo,	 je	pomenilo,	da	se	bo	v	procesu	fermentacije	vino	razširilo.	
Če	 je	bilo	novo	vino	shranjeno	v	starem	mehu,	ki	 je	 izgubil	svojo	prožnost	 in	
razteznost,	 je	 med	 fermentacijo	 vina	 bila	 velika	 verjetnost,	 da	 se	 bo	 koža	
razpočila	 in	novo	vino	 razlilo.	 Staro	vino	 je	 že	 fermentiralo	 in	nima	kemijske	
lastnosti,	ki	bi	ga	spreminjala,	zato	staro	vino	potrebuje	samo	stari	meh.	
	
Nepravilna	 interpretacija	 (razlaga)	–	Morda	se	bodo	nekateri	prepirali	glede	
te	prilike,	da	je	to	ozadje	za	odrešenje,	sprejemanje	novega	vina	ni	v	odnosu	z	
delovanjem	 neprenehne	 rasti.	 Tukaj	 vidimo,	 da	 so	 Janezovi	 učenci	 prišli	 k	
Jezusu,	ko	je	ta	vstopil	v	svojo	službo,	ti	naj	bi	poslušali	Janeza	in	sledili	Jezusu.	
Še	 več,	prilika	 je	bila	 govorjena	v	ozadju	posta	 in	 iskanja	 Jezusa.	Poleg	 tega,	
ženin	 in	 slike,	 ki	 so	 bile	 uporabljene,	 usmerjajo	 v	 Jezusov	 povratek	 –	 torej,	
vidimo	osredotočanje	na	posvečenje	in	ne	na	odrešenje.	
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Post	–	Duhovna	disciplina	posta	je	bila	farizejem	zelo	pomembna.	
? Kaj	se	lahko	naučimo	iz	Jezusovega	komentarja	o	namenu	posta?	

• Ljudje	se	postijo,	da	bi	bili	v	Božji	prisotnosti.	
• Ljudje	se	postijo,	ko	je	Božje	obliče	skrito	pred	njimi.	
• Ljudje	se	postijo,	ko	iščejo	njegovo	obličje.		

	
2	Korinčanom	3,18	»Vsi	mi,	ki	z	odgrnjenim	obrazom	motrimo	
Gospodovo	veličastvo	–	kakor	bi	odsevalo	v	ogledalu,	se	spreminjamo	v	
isto	podobo,	iz	veličastva	v	veličastvo,	prav	kakor	od	Gospoda,	Duha.«	
	

Pravila	v	nasprotju	 z	odnosom	 –	 Janezovi	učenci	 so	bili	 zelo	 zainteresirani	
slediti	 religijskim	 ritualom.	 Pravzaprav	 so	 si	 mislili,	 če	 Jezusovi	 učenci	 ne	
sledijo	tem	istim	pravilom,	potem	nekako	ne	častijo	Boga	ali	pa	»niso	dobri	
kristjani«.	 Pogovor	 bi	 lahko	 še	 parafrazirali	 kot	 sledi:	 »Jezus,	 zakaj	 mi	
sledimo	 religijskim	 pravilom	 in	 ritualom,	 toda	 videti	 je,	 da	 jih	 tvoji	 učenci	
ignorirajo?«	 »Če	 ste	 del	 nebes,	 zakaj	 delate	 te	 stvari	 in	 se	 kažete	 kot	
spreobrnjenci?«	

? Za	katera	pravila	pričakujemo,	da	jim	bodo	drugi	sledili?			
? Na	kašen	način	je	v	preteklosti	Bog	deloval	in	mu	še	vedno	poskušamo	

tako	slediti?	
• Zvrst	glasbe.	
• Rituali,	ki	so	jih	ljudje	izvajali	v	preteklosti.	

	

	

	

	

	

Citat	

»Naloga	vsake	generacije	
je	najti	smer,	v	katero	se	
premika	Bog	in	se	potem	
premakniti	tja.«	
	

–	Jonathan	Edwards			
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Odnosi	–		
? Komu	je	Jezus	rekel,	da	ga	učenci	imajo	pri	sebi?	

• Jezus	 –	 To	 je	 njegova	 prisotnost	 v	 naših	 življenjih,	 to	 kar	
potrebujemo	in	želimo.		

? O	čem	je	govoril	 Jezus,	da	 je	pomembnejše	kot	duhovna	disciplina,	npr.	
post?		
• Jezusa	moramo	ceniti	(vrednotiti)	bolj	kot	dejavnosti	in	stvari.	
• Jezusa	moramo	ceniti	(vrednotiti)	bolj	kot	proces	ali	stare	metode.	

? Ali	lahko	post	in	duhovna	disciplina	postanete	vir	ponosa?	
	
Ko	je	predmet	duhovne	discipline	naše	razkazovanja	pred	drugimi,	je	od	tega	
malo	duhovne	dobrobiti.	Posvečenje	je	premik	iz	slave	v	slavo	(iz	veličastva	v	
veličastvo)	in	zahteva,	da	se	premaknemo	iz	svoje	cone	udobja,	da	bi	bili	del	
tega,	kar	dela	Bog;	ni	prizadevanja	za	kontrolo,	ampak	da	smo	vodeni.		

	
Iskati	 moramo	 Boga	 in	 kar	 on	 dela	 v	 naši	 generaciji,	 potem	 se	 mu	 v	 tem	
pridružimo	(združimo)	še	sami.		
	

• Jezus	 ne	 reče,	 da	 staro	 nima	 vrednosti.	 Jezus	 je	 prišel,	 da	 bi	
izpolnil	zakon	(Mt	5,17),	vendar	pa	so	potrebne	nove	metode.		

	
? Ali	 je	 potrebno,	 da	 se	 premaknemo	 iz	 naše	 cone	 udobja,	 da	 bi	 naredili	

prostor	za	novo	vino?	
Svetopisemska	ilustracija		

1	 Samuel	 16,1-4	 GOSPOD	 je	 rekel	 Samuelu:	 „Doklej	 boš	 žaloval	 nad	
Savlom,	ker	sem	ga	zavrgel,	da	ne	bo	kralj	nad	Izraelom?	Napolni	svoj	
rog	 z	 oljem	 in	 pojdi!	 Pošiljam	 te	 k	 Betlehemcu	 Jeseju,	 kajti	 med	
njegovimi	sinovi	sem	si	izbral	kralja.”	Samuel	je	rekel:	„Kako	naj	grem?	
Če	Savel	to	sliši,	me	bo	ubil!”	GOSPOD	pa	je	rekel:	„Vzemi	junico	s	seboj	
in	 reci:	 'Prišel	 sem	 darovat	 GOSPODU.'	 K	 daritvi	 povabi	 Jeseja	 in	
naznanil	 ti	 bom,	kaj	 ti	 je	 storiti:	mazilil	mi	boš	 tistega,	 za	katerega	 ti	
bom	rekel.”	Samuel	je	storil,	kar	je	ukazal	GOSPOD.	
		

Gospod	 je	spregovoril	Samuelu:	»Zavrgel	 sem	Savla,	 izbiram	novo	metodo.«	
Samuel	se	je	pritoževal,	Bog	pa	mu	je	naročil,	da	mazili	Jesejevega	sina;	nova	
metoda.	Samuel	 je	 rekel	Bogu,	da	ga	bo	Savel	ubil,	Bog	pa	mu	 je	odgovoril:	
»Vseeno,	stori	to!«	Veste,	pred	nekaj	sto	leti	so	se	ljudje	spopadali	s	tem,	ko	
so	 jim	 v	 cerkvi	 predstavili	 orgle,	 kasneje	 še	 z	 bobni	 in	 električno	 kitaro.	
Nekatere	 spremembe	 so	 boleče.	 Ali	 si	 prizadevamo	 dati	 prednost	 iskanju	
Božje	pristnosti	pred	svojim	udobjem	in	prioritetami	(preferencami)?	
	
Nekateri	ljudje	sledijo	močnemu	voditelju.	Ko	je	Janez	Krstnik	krstil	Jezusa,	je	
rekel:	 »Sledite	 njemu.«	 Janez	 je	 razglasil	 Jezusa	 za	 »Jagnje	 Božje«	 in	 rekel	
ljudem,	 naj	 sledijo	 Jezusu;	 tukaj	 pa	 vidimo	 Janezove	 učence,	 ki	 prihajajo	 k	
Jezusu.	Obstali	 so	v	 tem,	da	so	sledili	njemu	–	 tudi	ko	 je	umrl,	 še	več,	ko	 je	
Pavel	šel	v	Efez,	verjetno	kakšnih	18	 let	kasneje	 (Apd	19,3),	 so	še	vedno	bili	
prisotni	 sledilci	 Janeza	 Krstnika.	 Iskati	 moramo	 Jezusa	 in	 to,	 kar	 on	 dela	
danes,	ne	pa	slediti	starim	metodam,	če	se	želimo	premakniti	naprej	v	vse	to,	
kar	ima	Bog	za	nas.	
	

Ugotovitev	

• Nihče	 od	 nas	 si	 ne	 želi	
odreči	 stvarem	 v	
katerih	nam	je	udobno.	
Vsaka	kultura	ima	svoje	
rituale	 in	 navade,	 ki	 jih	
ljudje	 izvajajo	 leta	 in	
leta	 s	 trditvijo	 da	 to	
delajo	kristjani.		

• Poanta	 tega	 je	 ta,	 kar	
Jezus	 prinaša,	 je	 novo,	
transformirajoče	 in	 se	
ne	 vklaplja	 v	 stare	
sisteme.		

• Tudi	 posode	 se	morajo	
spremeniti	
(transformirati,	
preobraziti),	da	bi	lahko	
držale	 (nosile)	 novo	
vino.		

• Božji	 Duh	 bo	 odstranil	
vse	 kar	 bo	 poskušalo	 s	
silo	 ali	 omejevanjem	
tega,	 kar	 prinaša	 Jezus	
v		življenja.		

	

	



Uporaba	prilike	
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Ilustracija	

V	svojem	duhovnem	
življenju	sem	ugotovil,	da	
ko	si	postavljam	več	pravil,	
še	več	grešim.	Navada	
redne	jutranje	in	večerne	
molitve	je	nepogrešljiva	v	
vernikovem	življenju,	toda	
predpisovati	dolžino	
molitve	in	z	omejenim	
spominom	za	ogromno	
število	oseb	in	stvari,	lahko	
vodi	v	zvezanost	in	molitev	
bolj	duši	kot	ji	pomaga.	
	

–	Charles	Spurgeon		
	

Žalostinke	3,22-23	»Dobrota	GOSPODOVA	je,	da	nismo	popolnoma	
pokončani,	da	njegovo	umiljenje	ni	prenehalo,	nova	je	vsako	jutro,	velika	
je	tvoja	zvestoba.«	

	
? Ali	ste	sprejeli	»novo	vino«	in	kako	vam	je	to	spremenilo	življenje?	

• Spodbudite	ljudi,	da	pojasnijo	svoje	»staro	razumevanje«	o	tem,	kaj	
so	 spremenjeni	 kristjani	 in	 potem,	 ko	 so	 sami	 izkusili	 Jezusovo	
odrešenje.	 »Mislil	 sem,	 da	 je	 krščanstvo	 to	 …,	 vendar,	 ko	 sem	 se	
spreobrnil,	sem	ugotovil,	da	…«	

	
? Če	je	»novo	vino«	sveže	vsak	dan,	kako	naj	bi	si	potem	prizadevali	za	to,	

da	bi	postali	nove	in	transformirane	posode,	ki	niso	krhke?		
• Vsakodnevna	 predanost,	 molitev,	 branje	 Svetega	 pisma,	

slavljenje	in	druženje,	vse	to	nas	obdrži	fleksibilne.	
• Dnevno	 priznavanje	 in	 spoznavanje	 tega,	 da	 imamo	 še	 staro	

naravo	(mesenost),	ki	mora	umreti.		
	
? Kako	vemo,	kdaj	je	potrebno	v	nekaterih	zadevah	biti	fleksibilen	in	kdaj	

moramo	biti	neomajni	(stanovitni)?		
• Obstajajo	 svetopisemske	 resnice,	 ki	 so	 nespremenljive:	 Božja	

narava,	 odrešenje,	 vera,	 umestitev	 in	 vloga	 Pisma	 in	 Svetega	
Duha.	

• Stvari	 kot	 so:	 obleka,	 ples,	 oblika	 cerkvene	 forme	 in	 reda,	
slavilne	 pesmi,	 itn.,	 imajo	 pripet	 kulturni	 pridih.	 Torej,	
obnašanje	zrelega	kristjana	je	fleksibilno,	v	svobodi,	ampak	da	
s	tem	ne	žalimo	drugih.	

? Razmislimo	 o	 enem	 svojem	 vidiku	 (pogledu	 ali	 stališču),	 pri	 katerem	
menimo,	da	Bog	želi,	da	smo	bolj	fleksibilni.	


