
 

 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln                         

“Garments and Wineskins.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, 

text, bilder, media och diagram i videoundervisningen och på så sätt underlätta för dig att förstå den 

Engelska presentationen. Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska 

till Svenska och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du 

skall få ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning.” 

 

Mantlar och vinsäckar 

 
 

De gamla goda vägen är bra.   

De gamla stigarna är den väg vi ska vandra på.   

Den urgamla vägen ger oss vila. 

 

Jeremia 6:16 

Så säger Herren: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna.  
Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar."  
 

På Jesu tid dominerade en ny lära bland Fariséernas och Saddukeernas undervisning. Traditioner från de 

äldste i högsta rådet, krävde lydnad till människobud. Jesus visade oss hur man följer Gud genom att 

följa Guds lag och inte genom att införa nya läror eller traditioner. Ett tydligt exempel på detta är 

Markus 7, där lärjungarna uppmanades att tvätta händerna enligt dessa bud. Fariséerna var förolämpade 

över att deras lära inte följdes. Att inte tvätta händerna innan man äter tolkades som uppror mot 

Fariseérnas påhittade regler.  

Det gamla sättet var det som Mose skrev och följdes av Jesus på samma sätt som Guds lag och Guds 

ord. Det gamla sättet praktiserades inte av fariséerna och ingick inte i heller deras tradition.  

De gamla sättet, att följa Guds lag, ansågs rätt enligt Jesus. Men det nya sättet var de äldstes stadgar,  

att tvätta händerna före man åt och andra mänskliga traditioner. 

 

Dessa traditioner var så auktoritativa, att man trodde att om man inte tvättade händerna innan man åt,  

så skulle personen själv blir oren. Guds Ord lär inte något sådant, men människorna följde inte Guds ord 

i det här fallet, utan mänskliga traditioner. Det nya sättet fick folk att följa människobud på bekostnad av 

Guds ord. Vi fick höra av Jesus själv, att inte följa Guds lag som skrivits av Mose, var ett dåligt val.  

Att följa människors stadgar istället för Guds undervisning är fel.  

 

Låt oss läsa: 

 

 



Markus 7:1-13 

Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom.  
De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. 

Fariseerna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull 

vatten. De håller fast vid de äldstes (Saddukeers och Fariseers) stadgar. Och när de kommer från 

torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Det finns många andra traditioner som de håller fast 

vid, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl.   

Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: "Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar 

utan äter med orena händer?" Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare.  
Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.  
Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud.  
Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar."   

Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. 

Mose har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller sin mor ska 

straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Det du kunde fått som 

hjälp av mig låter jag i stället bli ’korban’, alltså en tempelgåva, då tillåter ni inte längre att han gör 

något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare.  
Och ni gör många andra liknande saker."  

 

Vandra på de gamla vägarna eller gamla stigarna är vad Jesus lär oss, inte att vi följer människobud och 

mänskliga traditioner. Jesus upprepade bara vad profeterna redan sagt oss; 

 

Jeremia 6:16 

Så säger Herren: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna.  
Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." 
 

Det är inte så att människobud i sig själva alltid är dåliga. Det finns bra och dåliga läror.  

Till exempel i Skriften är surdegen en metafor för en lära. Varje år bär judarna ut surdegen från sina hus 

i lydnad till 3 Moseboken 23. För att veta mer om denna metafor, rekommenderar vi vår undervisning  

"Den himmelska surdegen”. Där undersöker vi liknelsen noggrannare. Vi kommer att se hur dessa 

liknelser lär oss om Guds lag till skillnad från människors läror. Mänskliga läror kan också vara bra, 

som vi också kommer att visa senare. Men människobud har en tendens att bli förolämpade om du inte 

"följer och lyder" dess läror. Deras nya läror och traditioner blir då en "ny auktoritet" och orsakar den 

sanna auktoriteten i Guds Ord, att få en mindre betydelse. 

 

Markus 7:8 

Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. 
 

Samma fråga presenterar sig i liknelsen av mantlar och vinsäckar. En man kom fram till Jesus och 

frågade honom; ”Varför håller inte dina lärjungar på traditionen att fasta precis som alla andra?” 

Ser du hur detta liknar omständigheterna i Markus 7? Varför följer dina lärjungar inte traditionen att 

tvätta händerna innan de äter, precis som alla andra? Kanske de inte hade för avsikt att göra detta, men 

människor ifrågasatte det minst sagt, och tyckte att de skulle ändra sig och lyda dessa nya traditioner.  

Vi ser samma saker idag. Om du inte fastar efter vissa föreskrifter, då är du inte tillräckligt andlig.  

Om du inte bryr dig om att sjunga och prisa vår Skapare på ett speciellt sätt, då är du inte andlig.  

Om du inte höjer händerna och ropar amen var tredje minut, då är det något fel på ditt andliga liv. 

Många av oss håller fast vid denna omedvetna fördömelse eller rannsakande av en människas hjärta, 

om vi inte ser att de följer samma traditioner som vi gör.  

Skall det vara så? Låt oss läsa vad Lukas säger; 

 

%22Den%20himmelska%20surdegen%E2%80%9D


Lukas 5:33-39 

De sade till honom: "Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, likaså fariseernas, men dina äter 

och dricker." Jesus sade till dem: "Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen 

är hos dem? Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem, och då under de dagarna 

kommer de att fasta." Han berättade också en liknelse för dem: "Ingen skär en lapp från en ny 

mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln, och lappen från 

den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar.  
I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna, och vinet skulle rinna ut och säckarna bli förstörda.  
Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt,  
för han säger: Det gamla är bäst."  

 

(Se också Matteus 9 och Markus 2). 

 

Denna speciella liknelse används ofta inom traditionell kristendom som förment belägg för att Guds lag 

inte längre gäller för dem som tror. I stället för att vi förklarar detta för dig, ger vi en populär kristen 

uppfattning för att ge förklaringen. 

 

"Dessa två liknelser illustrerar det faktum att du inte kan blanda gamla religiösa ritualer med ny tro på 

Jesus. Jesu lärjungar fastade inte tillsammans med fariséerna och Johannes lärjungar, eftersom de var 

nu under det nya förbundet av nåd och tro på Kristus. Som tidigare nämnts, hade Jesus uppfyllt lagen; 

Därför fanns det inte längre någon anledning att fortsätta med de gamla ritualerna. Jesus kan inte 

läggas till en gärningsbaserad religion. I fallet med Fariséerna, var de upptagna med sin egen 

självgodhet och en tro på Jesus kan inte kan kombineras med självrättfärdiga ritualer." 

 

http://www.gotquestions.org/parable-feast-cloth-wineskin.html 

 

Så låt oss testa denna uppfattning. Jesus, hans hebreiska namn är Jeshua,  

svarade med att säga att det finns en lämplig tid för fasta, men detta är inte rätt tidpunkt; 

 

Lukas 5:34-35 

Jesus sade till dem: "Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem? 

Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem, och då under de dagarna  
kommer de att fasta."  

 

Vi får veta att detta inte är rätta tidpunkten för att fasta, eftersom brudgummen, Jeshua, är upptagen med 

att uppvakta sin brud. Hans lärjungar skulle efterhand utvecklas och växa till den färdigsmyckade Kristi 

brud. Vi ser i Uppenbarelseboken att bröllopet sker senare. 

 

Uppenbarelseboken 19:7-9 

Låt oss glädjas och jubla  
och ge honom äran,  
för Lammets bröllop har kommit  
och hans brud har gjort sig redo.   
Skinande rent linne  
har hon fått att klä sig i."   

Linnet är de heligas rättfärdighet.   

Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid."  
Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna." 

 

http://www.gotquestions.org/parable-feast-cloth-wineskin.html


När brudgummen går bort (som han var tvungen att göra för att fullföja sitt uppdrag), kommer detta att 

vara en lämplig tidpunkt att fasta. Det kommer att vara dags att omvända sig, att söka vägledning, att be, 

söka förnyelse och söka Guds ansikte för förnyad gudfruktighet. När man förstår att detta är vad Jesus 

lär, då kan man också bättre förstå dessa liknelser. De innehåller metaforer. Det är därför så många 

missförstår Lukas 5, eftersom metaforerna inte uppfattas korrekt. På Jesu tid var vin metaforiskt med 

läror och doktriner. 

 

Pirkei Avot 4:20 (Judisk Rabbinsk text från mellan 200 f.Kr och 200 e.Kr). 

Elisha ben Avuyah sa: "Den som iakttar händelser som ett barn, vad han kan liknas vid?  

Han kan jämföras med bläck skrivit på ett nytt pappersark. Men han som studerar som gammal,  

vad kan han liknas vid? Han kan jämföras med bläck skrivet på ett solkigt [tidigare använt och 

raderat] pappersark. Rabbi Yose ben Yehudah från Babylon sa;  

"Den som lär sig från det nya, vad han kan jämföras med? Han kan jämföras med en som äter 

omogna druvor och dricker ojäst vin från sitt kar. Men den som lär sig från det gamla, vad kan han 

liknas vid? Han kan jämföras med den som äter mogna druvor och dricker gammalt vin.”  

Rabbi (Meir) sa: Bry dig inte om karet men lägg märke till innehållet. Det finns ett nytt kar fullt av 

gammalt vin och här finns en gammal behållare som inte ens innehåller nytt vin. 

 

Läromässig förvirring sker i tolkningen av de två liknelserna, eftersom många tolkningar hänvisar till 

Jesus som det nya vinet, det som förklaras i de traditionella kristna citat vi presenterade tidigare. 

 

Om vi tillämpar denna metafor på Lukas 5, lär vi oss följande: 

  

Gammalt vin = den gamla undervisningen  

Nytt vin = den nya läran  

Gammal vinsäck = Jesus  

Ny vinsäck = nytt ego   

 

Om man nu uppmärksammar vad Jesus säger i Lukas 5:38-39,  

så blir själva förståelsen av liknelsen mer tydlig: 

"Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt,  

för han säger: Det gamla är bäst." 
   

Så gammalt vin eller den gamla undervisnigen är att föredra framför den nya. 

Men vad menas med den gamla läran som är bäst? Vad hänvisar han till? 

 

Ordspråksboken 4:2 

Jag ger er god lärdom, överge inte min undervisning. 
 

Guds Torah är den gamla undervisningen, den goda vägen som vi bör vandra på. 

  

Återigen; 

 

Jeremia 6:16 

Så säger Herren: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna.  
Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." 
 

Som ni kan se hänvisar inte Jesus till sig själv som det nya vinet. Han hänvisar till sig själv som det 

gamla vin som behagar tungan. Ny fasta, nya lärdomar och nya traditioner, iakttogs av Johannes 

Döparens lärjungar och lärjungar till fariséerna i synnerhet.  



Dessa läror talade om vilka dagar de skulle fasta och hur länge. 

 

Lukas 5:33 

De sade till honom: "Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner,  
likaså fariseernas, men dina äter och dricker." 
 

Dessa nya fastor är likvärdiga med "okrympt tyg” (Matteus 9:16, Markus 2:21), eller en ”lapp från en ny 

mantel” (Lukas 5:36). "Dessa traditioner är "det nya vinet." Jesus är den gamla manteln, den gamla 

vinsäcken, eftersom han är Guds ord kommen i köttet, det gamla eviga Ordet. På den gamla manteln kan 

man inte sätta på en ny lapp (vers 36), och den gamla lägeln kan inte innehålla nytt vin (vers 37).  

Jesus kom inte för att lära oss något nytt. Han undervisade från Toranh (GT), inte från några nya läror 

eller traditioner. Han sa att vi skulle följa Guds Torah och undervisade från Mose lag, inte de traditioner 

som Fariséerna och Saddukeerna praktiserade och undervisade om. 

 

Matteus 23:1-3 

Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar:  
"De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol.  
Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla.  
Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för de talar men handlar inte. 

 

Den traditionella kristenhetens sätt att tolka dessa två liknelser missar målet när de säger att Jesus är det 

"nya vinet." När man tolkar denna liknelse på detta sätt, skapar det en slutsats som inte logiskt följer 

tidigare uttalande från Jesus i Lukas 5:39;  

 

"Och ingen efter att ha druckit gammalt vin önskar nytt, ty han säger, "Det gamla är bra."  

 

Detta uttalande låter alltså inte vettigt om man tolkar liknelsen på traditionellt sätt. Vi är den nya 

vinsäcken eftersom vi är ett nytt kärl. Ett nytt kärl har inget vin. Det är tomt. Ett nytt kärl kan fyllas med 

antingen nytt vin (människors läror) eller gammalt vin (den gamla perfekta Gudsundervisningen).  

Det är vårt val. Vissa väljer människors läror när de kommer till tro och de får aldrig smaka fullheten av 

det gamla vinet, Torahn, det som Jesus sagt är bäst för oss. Jesus hade rätt! När du smakat på gammalt 

vin, vill du inte ha det nya. Människors läror blir tomma och innehållslösa jämfört med Torahns gamla 

beprövade ord. Jesus är inte ett nytt kärl. Han är inte en ny skapelse. Han är inte en ny mantel och han är 

inte en ny vinsäck. 

 

Man kan inte sätta en ny lapp på en gammal mantel och den gamla vinsäcken kan inte  

fyllas med nytt vin. Jesus kom inte med någon ny lära, bara för att fastställa det som redan var etablerat 

och sant.  

 

Här är några fakta att tänka på:  

· Yahwe är Skaparen; Ordet kommer från Yahwe (Herren)  

· Ordet var och är Gud (Johannes 1)  

· Undervisningen från Gud är äldre än någon människolära  

· De gamla beprövade vägarna är pålitliga (Jeremia 6:16)  

· Undervisningen från Yahwe och Guds lag är god (Psalm 119, Ordspråksboken 4:2)  

· Människostadgar kan vara riktigt dåliga (Mark 7: 1-13)  

· Vinsäckar är kärl som är avsedda för att innehålla vin.  

· Jesus bar på Guds fullhet (Kol 2:9)  

· Gammalt vin finns URSPRUNGLIGEN i gamla vinsäckar 

· Jesus kunde inte synda och samtidigt vara ett obefläckat lamm  



· Nytt vin måste förvaras i nya vinsäckar 

· Vi är nya skapelser i Jesus Kristus (2 Kor 5:17)  

· Nytt vin i gamla vinsäckar förstör vinet (mikrobiologiska föroreningar) 

  http://www.practicalwinery.com/janfeb09/micro1.htm  

· Nytt vin i gamla säckar förstör vinsäckar och gör den obrukbara 

 

Här är vad vi kan dra för slutsats på grundval av dessa fakta:  

· Herren är vinmakaren  

· Ordet/läran om Gud är ett gammalt vin, inte ett nytt  

· Läran om Gud är gammalt vin, läror från människor är nytt vin  

· Läran om Yahwe är gammalt vin (gammalt är bättre än nytt)  

· Människors läror är nytt vin (nytt är sämre än det gamla)  

· Läran om Gud är bättre än läran från människor  

· Vi och Jesus är kärl  

· Jesus är en gammal vinsäck  

· Jesus är inte en ny vinsäck (Lukas 5:39)  

· Jesus kan inte ha ett nytt vin i sig (Lukas 5:37)  

· Gammalt vin kan hällas i nya vinsäckar  

· Är vi födda på nytt vi är nya tomma vinsäckar  

· Vi väljer hur vi skall fyllas; antingen med nytt eller gammalt vin  

· Vi kan inte vara gamla vinsäckar eftersom vi är födda på nytt 

· Människors läror tillintetgörs genom Jesus  

· Jesus och människobud kan inte blandas  

· Om Jesus hade predikat människobud (som inte är gott),  

    skulle han ha syndat och kunde därmed inte vara en perfekt Frälsare 

 

En rätt förståelse av denna liknelse leder till djupgående konsekvenser när det gäller vårt uppdrag.  

Vi kan inte äventyra det gamla vinet, eftersom det skulle kompromissa med Jesus själv och Torahn, eller 

Guds undervisning. Vårt gamla jag måste dö och bli nytt, men innehållet i de gamla vinsäckarna är gott.  

Vi ska vara nya mantlar, med en gammal lappning. Vi ska vara nya vinsäckar, med gammalt vin.  

Gammalt vin sa Jesus var bra, för det är tilltalande i konsistens, arom och munkänsla.  

Det är mer tilltalande eftersom det ger en fylligare och rikare smak. När vi glömmer vår Skapares 

urgamla vägar, förlorar Skriften sin fullhet. Vår aptit kan avtrubbas och bli mindre. Men för dem av oss 

som vet, att när vi upptäcker våra hebreiska rötter, vilket leder till Torahn som Jesus praktiserade och 

undervisade från, så blir den levande och så fantastisk, att det är svårt att ens komma ihåg hur det nya 

vinet smakade som traditioner och människobud erbjudit oss. 

 

Lukas 5:39 

Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger: Det gamla är bäst. 
 

Jeremia 6:16 

Så säger Herren: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda 

vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." 
 
 

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt! 

Videoversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net 

 

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i Guds fullkomliga Ord. 

EMAIL: Info@119ministries.com 

http://www.practicalwinery.com/janfeb09/micro1.htm


FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.testeverything.net & www.examinalotodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 

http://www.twitter.com/119Ministries

