
Szaty i Bukłaki
Garments and Wineskins – Polish

Stare  drogi  są dobre.  Stare  drogi,  według jakich  powinniśmy chodzić.
Stare drogi dają nam odpocznienie.

Jeremiasz 6:16
Tak mówi Jahwe: Stańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o ścieżki odwieczne, o drogę, 
która jest najlepsza. Tę drogę wybierzcie, a znajdziecie spoczynek dla dusz waszych.

W czasach  Mesjasza  w  szkołach  rabinicznych  i  u  saduceuszów  panowała  nowa  doktryna.
Tradycje starszych wymagały posłuszeństwa ludzkim naukom. Nasz Mesjasz pokazał nam, jak chodzić
z Bogiem, słuchając odwiecznego Bożego Prawa, a nie wprowadzać nowe doktryny bądź tradycje.
Wyraźny przykład mamy w Marku 7, gdzie uczniowie są zmuszani, by myć swe ręce zgodnie z nauką
ludzi. Faryzeusze byli oburzeni, że ich doktryna nie jest przestrzegana. Niemycie rąk przed jedzeniem
było traktowane jak sprzeciwianie się ludzkiemu autorytetowi faryzeuszy.

Stare drogi – czyli to, co napisał Mojżesz. Nasz Mesjasz nazywał je Bożym Prawem, Bożym
Słowem. Stare drogi to drogi, które faryzeusze unieważniali  przez swoje tradycje.  Według naszego
Mesjasza stare drogi (Boże Prawo) były uważane za dobre. Nowe drogi to tradycje starszych – np.
mycie rąk przed jedzeniem i tym podobne. Te tradycje miały tak mocny wpływ, iż wierzono, że jeśli
ktoś nie umyje rąk przed jedzeniem, to taka osoba stawała się nieczysta. Słowo Boże nie uczy takiej
rzeczy. Jednak w tym przypadku ludzie nie szli za Słowem Bożym, ale za doktrynami i tradycjami
ludzi. Nowe drogi spowodowały, że ludzie słuchali ludzi, zamiast słuchać Bożego Słowa. Mesjasz sam
nam powiedział, że niesłuchanie Bożego Prawa, spisanego przez Mojżesza, jest złe. Słuchanie ludzkich
przykazań, a nie Bożych, jest złe.

Marek 7:1-13
Zebrali się wokół Niego faryzeusze i kilku z nauczycieli Pisma, którzy przybyli z 
Jerozolimy. Zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów jedli chleb nieczystymi, to znaczy 
nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji starszych, 
nie jedzą, zanim nie umyją rąk. Również kiedy wracają z rynku, nie jedzą, dopóki się nie 
obmyją. Jest jeszcze wiele innych przepisów, które przejęli i zachowują, jak obmywanie 



kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Pytali Go więc faryzeusze i nauczyciele Pisma: 
Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują zgodnie z tradycją starszych, lecz jedzą chleb 
nieczystymi rękami? On odparł im: „Słusznie prorokował Izajasz o was, obłudnikach, jak 
jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode Mnie. Daremnie 
jednak cześć Mi oddają, głosząc pouczenia, które są ludzkimi nakazami. Odrzucając 
przykazanie Boże, trzymacie się ludzkiej tradycji. Dalej mówił im: Zręcznie uchylacie 
przykazanie Boże, aby tworzyć własną tradycję. Mojżesz powiedział: Otaczaj szacunkiem 
swego ojca i matkę. A także: Kto złorzeczy ojcu lub matce, podlega karze śmierci. Wy 
natomiast twierdzicie: Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, co oznacza: to, co miałem 
dać tobie na utrzymanie, ofiarowałem Bogu, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca 
czy dla matki. Przeinaczacie w ten sposób słowo Boże na rzecz waszej tradycji, której się 
poddaliście. I wiele podobnych rzeczy czynicie.

Mesjasz pragnął, byśmy chodzili starymi, bądź odwiecznymi drogami, a nie drogami przykazań
i tradycji ludzi. Jaszua powtarza to, co powiedział już nam prorok:

Jer 6:16
Tak mówi Jahwe: Stańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o ścieżki odwieczne, o drogę, 
która jest najlepsza. Tę drogę wybierzcie, a znajdziecie spoczynek dla dusz waszych.

Nie oznacza to, że ludzkie tradycje są z natury złe. Są dobre doktryny i są złe. W Piśmie, na
przykład zakwas to metafora doktryny. Doktryna może być dobra i może być zła. Jednakże co roku
pozbywamy się zakwasu z naszego domu, bo tak mówi 3 Mojż. 23. By dowiedzieć się więcej, czym
jest ta metafora, obejrzyjcie nauczanie 'The Leaven of Heaven'.

W dzisiejszym nauczaniu chcemy przyjrzeć się przypowieści o szatach i bukłakach. Dowiemy
się, jak te przypowieści uczą nas o Bożym Prawie i ludzkich doktrynach. Doktryny mogą być dobre, co
później  pokażemy.  Jednakże  ludzie  mają  tendencję  do  obrażania  się,  jeśli  nie  przestrzegamy  ich
doktryn. I stąd te nowe doktryny lub tradycje stają się 'nowym autorytetem' i powodują, że jedynie
prawdziwy autorytet Bożego Słowa zajmuje miejsce z tyłu.

Marek 7:8
Odrzucając przykazanie Boże, trzymacie się ludzkiej tradycji.

Ten sam problem występuje w przypowieści o szacie i bukłakach. Podszedł do Mesjasza pewien
człowiek i spytał go: Dlaczego twoi uczniowie nie poszczą tradycyjnie jak wszyscy inni? Widzicie,
jakie to podobne do Marka 7? Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują zgodnie z tradycją mycia rąk
przed jedzeniem jak wszyscy inni? Być może człowiek ten nie miał takiego zamiaru, ale spodziewał się
posłuszeństwa tym nowym tradycjom, jako coś, co ma być wypełniane. A jeśli nie przestrzegałeś tej
doktryny,  to  musiałeś  się  z  tego  tłumaczyć,  być  napominany  i  zmuszany  do  przestrzegania  tych
ludzkich  tradycji.  Dziś  widzimy  to  samo.  Jeżeli  nie  pościsz  odpowiednio  długo,  w  odpowiednim
czasie, to nie jesteś wystarczająco duchowy. Jeśli nie interesuje cię śpiewanie lub oddawanie chwały
Stwórcy w podobny sposób, to nie jesteś wystarczająco duchowy. Jeśli nie podnosisz rąk i nie wołasz
'amen'  co  trzy  minuty,  to  jest  coś  nie  tak  w twoim duchowym życiu.  Wielu  z  nas  bawi  się  w to
nieświadome osądzanie czyjegoś serca, gdy dana osoba nie czyni tych samych tradycji, co my. Czy tak
ma być?



Łuk 5:33-39
Oni zaś powiedzieli do Niego: Uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie i 
uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Jaszua im odpowiedział: Czy możecie 
sprawić, aby goście weselni pościli, gdy pan młody jest z nimi? Nadejdą jednak takie dni, 
gdy pan młody zostanie im zabrany, a wtedy będą pościć. Opowiedział im też przypowieść:
Nikt nie rozrywa nowego ubrania, aby przyszyć łatę do starego ubrania. Jeśli tak postąpi, 
zniszczy nowe, a łata z niego i tak nie pasuje do starego. Nikt też nie wlewa młodego wina 
do starych worków skórzanych. Jeśli tak zrobi, młode wino je rozerwie. Wtedy wino się 
rozleje, a worki się zmarnują. Młode wino należy wlewać do nowych worków skórzanych. 
Nikt też, kto się napił starego wina, nie chce młodego, bo mówi: Stare jest lepsze. 

Ta właśnie przypowieść jest często wykorzystywana w głównym nurcie chrześcijaństwa jako
rzekomy dowód na to, iż Boże Prawo nie dotyczy wierzących. Zamiast wyjaśniać wam tę doktrynę,
podamy tu popularne wyjaśnienie wśród chrześcijan głównego nurtu:

Te dwie przypowieści ukazują fakt, że nie możemy mieszać starych praktyk 
religijnych z nową wiarą w Jezusa. Uczniowie Jezusa nie pościli razem z faryzeuszami i 
uczniami Jana, ponieważ byli już w nowym przymierzu łaski i wiary w Chrystusa. Jak 
wspomnieliśmy wcześniej, Jezus wypełnił prawo, dlatego nie musimy już wypełniać starych
rytuałów. Jezusa nie można dodawać do religii opartej na uczynkach. W przypadku 
faryzeuszy pochłonięci oni byli swoją własną sprawiedliwością, a wiary w Jezusa nie 
możemy łączyć z rytuałami samo–sprawiedliwości.

Zbadajmy razem takie podejście. Jezus – Jego hebrajskie imię to Jaszua – odpowiedział, że jest
odpowiedni czas na poszczenie, ale nie jest jeszcze ten czas:

Łuk 5:34-35
Czy możecie sprawić, aby goście weselni pościli, gdy pan młody jest z nimi? Nadejdą 
jednak takie dni, gdy pan młody zostanie im zabrany, a wtedy będą pościć.

Powiedział, że nie jest to czas na poszczenie, bo pan młody, czyli Jaszua, jest u swojej pani
młodej. Z czasem Jego uczniowie rozrosną się i dojdą do pełni oblubienicy Chrystusa. W Objawieniu
widzimy, że wesele jest później.

Objawienie 19:7-9
Cieszmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę. Bo nadeszły zaślubiny Baranka i Jego 
Oblubienica jest już gotowa. Ubrano ją w lśniący, czysty bisior, a tym bisiorem są 
sprawiedliwe czyny świętych. Anioł powiedział do mnie: Napisz: Szczęśliwi ci, którzy są 
zaproszeni na ucztę weselną Baranka. I dodał: To prawdziwe słowa Boga.

Gdy pan młody odejdzie (co musi zrobić), wtedy będzie odpowiedni czas na poszczenie. Będzie
to czas na upamiętanie,  na szukanie,  na modlitwę, na odnowienie, na szukanie Bożego oblicza,  by
uzyskać czystość. Kiedy ktoś zrozumie, że tego właśnie uczy Jaszua, to zrozumie też przypowieści.
Przypowieści  zawierają  słowa,  które  są  metaforami.  Tutaj  właśnie  wielu  źle  rozumie  Łukasza  5,
ponieważ nieprawidłowo rozróżnia metafory. W czasach Mesjasza wino było metaforycznie używane
na określanie nauk i doktryn.



Elisza ben Avuyah rzekł: Ten, kto uczy się jak dziecko – do czego można go 
porównać? Można go przyrównać do atramentu napisanego na nowym kawałku papieru. A
ten, kto uczy się jak dorosły – do czego można go porównać? Można go przyrównać do 
atramentu napisanego na poplamionym (użytym i wygumowanym) kawałku papieru. Rabi 
Jose ben Jehuda z Babilonu powiedział: Ten, kto uczy się od młodych – do czego można go 
przyrównać? Można go przyrównać do kogoś, kto je niedojrzałe winogrona i pije 
niesfermentowane wino ze swojej beczki. A ten, kto uczy się od starych – do czego go 
przyrównać? Można go przyrównać do kogoś, kto je dojrzałe winogrona i pije stare wino. 
Rabi (Meir) rzekł: Nie patrz na pojemnik, ale na to, co jest w środku. Oto nowy pojemnik 
pełen starego wina, a tu stary pojemnik, w którym nie ma nawet młodego wina.

Doktrynalne  zamieszanie  widać  w  interpretacji  tych  dwóch  przypowieści,  ponieważ  wielu
komentatorów traktuje Jaszua jako nowe wino, co pokazaliśmy wcześniej w popularnej interpretacji
głównego nurtu chrześcijaństwa. Stosując tę metaforę do Łukasza 5, otrzymujemy:

• Stare wino = stare doktryny
• Nowe wino = nowe doktryny
• Stary bukłak = Jaszua
• Nowy bukłak = nowa osoba, nowe stworzenie

Jeśli  ktoś teraz zwróci uwagę na to, co Jaszua mówi w Łuk 5:38–39, to faktyczna lekcja z
przypowieści staje się wyraźniejsza: Młode wino należy wlewać do nowych worków skórzanych. Nikt
też, kto się napił starego wina, nie chce młodego, bo mówi: Stare jest lepsze. Zatem stare wino, czyli
stare doktryny, powinny być preferowane nad nowymi doktrynami. Ale czym jest ta stara doktryna,
która jest 'dobra'? Do czego On się odnosi?

Przyp. 4:2
Albowiem wam naukę dobrą daję; zakonu mego nie opuszczajcie.

Boże Prawo jest tą starą doktryną, dobrą drogą, jaką powinniśmy chodzić.

Jer 6:16
Tak mówi Jahwe: Stańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o ścieżki odwieczne, o drogę, 
która jest najlepsza. Tę drogę wybierzcie, a znajdziecie spoczynek dla dusz waszych.

Jak widzicie, Jaszua nie mówi o sobie, jako nowym winie. Jaszua mówi o sobie, jako starym
winie, które jest przyjemne dla podniebienia. Nowe posty, nowe doktryny i tradycje były przestrzegane
przez uczniów Jana Chrzciciela, a zwłaszcza przez uczniów faryzeuszy. Te doktryny mówiły w jakie
dni pościć albo jak często.

Łuk 5:33
Oni zaś powiedzieli do Niego: Uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie i 
uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją.

Te nowe posty przyrównane są do 'nowej łaty' lub wydartego 'kawałka z nowego ubrania'. Te
tradycje to właśnie 'nowe wino'. Jaszua jest starym ubraniem, starym bukłakiem, gdyż On jest Bożym



Słowem w ciele, starym, odwiecznym Słowem. Stare ubranie nie przyjmie nowej łaty, a stary bukłak
nie przyjmie nowego wina. Jaszua nie przyszedł uczyć nowego. On uczył Tory, nie nowych doktryn i
tradycji.  Powiedział,  byśmy żyli  według Bożego prawa,  uczonego z mównicy Mojżeszowej,  a  nie
według tradycji nauczanych i praktykowanych przez faryzeuszy.

Mat 23:1-3
Wtedy Jaszua przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy: Na mównicy 
Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam 
powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią 
bowiem, ale nie czynią. 

Tradycyjna interpretacja chrześcijan tych dwóch przypowieści myli się w tym punkcie, że to
Jaszua jest 'nowym winem'.  Gdy ktoś interpretuje tę przypowieść w taki sposób, to wynika z tego
wniosek, który logicznie nie pasuje do komentarza Jaszua z Łuk 5:39 – Nikt też, kto się napił starego
wina,  nie  chce  młodego,  bo  mówi:  Stare  jest  lepsze.  Ta  uwaga  jest  zatem  bez  sensu,  gdy  ktoś
interpretuje tę przypowieść w tradycyjny sposób.

My jesteśmy nowym bukłakiem, ponieważ jesteśmy nowym naczyniem. Nowy naczynie nie ma
wina, jest puste. Nowe naczynie może być napełnione albo nowym winem (ludzkie doktryny), albo
starym winem (doskonałą, odwieczną Torą Jahwe). Nasz wybór. Niektórzy, gdy przychodzą do wiary,
wybierają doktryny ludzi i nigdy nie kosztują pełni starego wina, Tory, o którym Mesjasz powiedział,
że jest takie dobre. Nasz Mesjasz miał rację, gdy raz skosztujesz starego wina, nie masz ochoty na
nowe. Doktryny ludzi stają się puste i szorstkie w porównaniu ze starym winem Tory. Jaszua nie jest
nowym  naczyniem.  On  nie  jest  nowym  stworzeniem.  On  nie  jest  nową  szatą,  nie  jest  nowym
bukłakiem. Stare ubranie nie przyjmie nowej szaty, a stary bukłak nie przyjmie nowego wina. Jaszua
nie  uczył  nowej  doktryny.  On nie  przyszedł  dać  nowego,  tylko  to,  co  już  było  ustanowione  jako
prawda.

Oto kilka faktów do zastanowienia:
• Jahwe jest Stworzycielem; Słowo pochodzi od Jahwe
• Słowo było i jest Bogiem (Jan 1)
• Doktryna Boga jest starsza niż jakakolwiek ludzka doktryna
• Mamy szukać starych/odwiecznych dróg (Jer 6:16)
• Doktryna Jahwe w postaci Bożego Prawa jest dobra (Ps 119; Przyp. 4:2)
• Doktryna ludzi może być zła (Mar 7:1–13)
• Stare/wyleżakowane wino jest lepsze niż nowe wino (Łuk 5:33–39)
• Bukłaki to naczynia do przechowywania wina
• Jaszua miał pełnię Boskości w sobie (Kol 2:9)
• Stare wino znajduje się ORYGINALNIE w starym bukłaku
• Jaszua nie mógł zgrzeszyć i być barankiem bez skazy
• Nowe wino MUSI być wlewane do nowych bukłaków
• W Mesjaszu jesteśmy nowym stworzeniem (2 Kor 5:17)
• Nowe wino w starych bukłakach niszczeje (zanieczyszczenia mikrobiologiczne)
• Nowe wino w starych bukłakach niszczy je (nie nadają się więcej do użytku)

Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z tych faktów:
• Jahwe jest winogrodnikiem
• Słowo lub doktryna Boga to stare wino, nie może być nowym
• Boża doktryna jest starym winem; doktryna ludzi jest nowym winem
• Słowo lub Boża doktryna nie może być nowym winem



• Doktryna Jahwe jest starym winem (stare jest lepsze niż nowe)
• Doktryna ludzi to nowe wino (nowe jest gorsze niż stare)
• Boża nauka jest lepsza niż ludzka nauka
• My i Jaszua jesteśmy naczyniami
• Jaszua jest starym bukłakiem
• Jaszua nie może być nowym bukłakiem (Łuk 5:39)
• Jaszua nie może mieć w sobie nowego wina (Łuk 5:37)
• Stare wino można wlać do nowych bukłaków
• Nowonarodzeni w Mesjaszu są nowymi bukłakami; jesteśmy puści
• My wybieramy, czy być napełnieni starym czy nowym winem
• Nie możemy być starymi bukłakami, bo musimy być uczynieni nowymi
• Doktryna ludzi jest zniszczona przez Jaszua
• Jaszua i ludzka nauka nie łączą się
• Jeśli Jaszua miałby ludzką naukę (co nie jest dobre), to by zgrzeszył i nie byłby doskonałym Mesjaszem

Właściwe zrozumienie tej przypowieści niesie ze sobą poważne konsekwencje, gdy chodzi o
naszą misję. Nie możemy iść na kompromis ze starym winem, bo to by było pójście na kompromis z
Jaszua lub z Torą, czyli Bożym Prawem. Nasz stary człowiek musi umrzeć i stać się nowy, ale mieć w
sobie stare wino, stare drogi, które są dobre. Mamy być nowymi ubraniami ze starymi łatami. Mamy
być nowymi bukłakami ze starym winem. Stare wino, o którym Mesjasz powiedział, że jest dobre, jest
przyjemne w smaku i  zapachu.  Jest  przyjemniejsze,  gdyż zapewnia głębszy i  bogatszy smak.  Gdy
zapomnimy o starych ścieżkach Stwórcy,  to Pismo traci swoją pełnię.  Nasz apetyt  na Pismo może
zniknąć i się znużyć. Jednakże, dla tych, którzy już wiecie, gdy odkryjecie swoje hebrajskie korzenie,
które prowadzą do Tory,  którą uczył  i praktykował nasz Mesjasz, Boże Słowo staje się żywe...  tak
cudowne, że ciężko nawet już pamiętać, jak smakuje nowe wino, ludzkie tradycje i nauki.

Łuk 5:39
Nikt też, kto się napił starego wina, nie chce młodego, bo mówi: Stare jest lepsze.

Jer 6:16
Tak mówi Jahwe: Stańcie na drogach i patrzcie. Pytajcie się o ścieżki odwieczne, o drogę, 
która jest najlepsza. Tę drogę wybierzcie, a znajdziecie spoczynek dla dusz waszych.

Ufamy, że to nauczanie było dla was błogosławieństwem i pamiętajcie, by wszystko badać.
Szalom

tłumaczenie – Bogusław Kluz

By dowiedzieć się więcej, odwiedźcie naszą stronę: www.testeverything.net
http://119ministries.com/119-international-polish
oraz na polskiej stronie http://wszystkobadajcie.net

http://www.testeverything.net/
http://wszystkobadajcie.net/
http://119ministries.com/119-international-polish


Szalom i niech was Jahwe błogosławi w chodzeniu w pełni Bożego Słowa.

EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries & www.facebook.com/WszystkoBadajcie
WEBSITE: www.TestEverthing.net & www.ExaminaloTodo.net

www.wszystkobadajcie.net
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries
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