
Az új bort új tömlőbe kell tölteni! – Abonyi Sándor 

 

 
Nincs olyan hívő, aki ne ismerné azokat a példázatokat, amikor Jézus a régi posztónak új 
folttal való megfoltozásáról vagy kitoldásáról, és az új bornak a régi tömlőbe való töltésének 
sikertelenségéről beszél.  
 

A kérdés, az hányan értik, hogy miről is beszél Jézus valójában, és hányan alkalmazzák azt 
az életükben. Mint Jézus sok más példázata esetében, erről is három evangéliumban 
olvashatunk, de ahogyan más esetekben is látjuk, itt is egy kicsit eltérő tartalommal; egyre 
bővül a mondanivaló tartalma. Jézus itt a hétköznapi életből vett példával illusztrálta a 
gyülekezetre vonatkozó szellemi mondanivalóját, amit akkoriban mindenki értett. Nézzük 
most meg hogyan is hangzanak ezek a három evangéliumban: 
 
„Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert ami azt kitoldaná, még 
elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben 
a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömlik, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új 
tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.”    (Máté 9:16-17)   
 

„Senki sem varr pedig új posztóból foltot régi ruhára; máskülönben ami azt kitoldaná, még 
kiszakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz. És senki sem tölt új bort régi 
tömlőkbe; különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is 
elpusztulnak; hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni.”   (Márk 2:21-22)   
 
„És monda nékik példabeszédet is: Senki nem toldja az új posztó foltot a régi posztóhoz; mert 
különben az újat is megszakasztja és a régi posztóhoz nem illik az újból való folt. És senki 
sem tölti az új bort régi tömlőkbe; mert különben az új bor megszakasztja a tömlőket, és a bor 
kiömöl, és a tömlők is elvesznek.  Hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni, és mind a kettő 
megmarad. És senki, aki ó bort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja: Jobb az ó 
bor.”   (Lukács 5:36-39)   
 
A példázat első része változatlanul megismételve mindhárom evangéliumban egy teljes 

sikertelenségről szól: 

 
- Ne akarjunk megfoltozni vagy kitoldani egy régi elhasznált (gyenge) ruhát egy új 

(erős) darabbal, megfoltozni új anyaggal, mert teljesen értelmetlen, úgyis el fog 
szakadni! 

- Ne akarjunk egy régi (rugalmatlan) tömlőbe új bort, ami még forr, beletölteni, mert a 
tömlő tönkre fog menni és a bor is ki fog folyni, és minden kárba vesz! 

 
A Márk és Lukács evangéliumokban továbbmegy Jézus és két fontos dolgot jelent ki: 
 

- az első: az új bort új tömlőbe kell tölteni: ez egy felszólítás, egy parancs Jézus részéről, 
és nem egy lehetséges alternatíva, 

- a második: akik már ittak ó bort, azok közül senki sem fogja mindjárt megkívánni 

az új bort, mert jobbnak fogja tartani az ó bort! 
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Most az a kérdés, hogy mit is jelent valójában ez a példázat és mi az üzenete ennek a 
számunkra; mire akarta Jézus ezzel felhívni a figyelmünket és mire akart tanítani minket?  
 
A mai fogyasztói társadalomban már ezeknek a példázatoknak a hétköznapi jelentését is 
magyarázni kell. Régen a szegényebb emberek a használt ruhájukat nem dobták ki (ha kiment 
a divatból, mert nem volt pénzük újat venni), hanem ha kilyukadt, akkor megfoltozták, vagy 
ha kinőtte a gyermek, vagy kihízta egy felnőtt, akkor kitoldották azt egy új darabbal. Ha a 
régi ruha már nagyon elhasználódott és öreg volt, akkor ez reménytelen vállalkozás volt, mert 
hiába foltozták meg, toldották ki, a régi szövet a varrás mentén újból elszakadt.  
 
Jézus idejében a bort állati bőrből készült tömlőkben tartották. A frissen leölt állat bőréből 
készült új tömlő rugalmas volt, képes volt tágulni, amire nagy szükség volt az új bor esetében, 
mert az forrásnak indul és kitágul, valamint olyan gázok szabadulnak fel, és olyan vegyi hatás 
éri a bőrt, amit egy friss, új bőrtömlő könnyen el tud viselni. Ha valaki elkövetné azt a 
végzetes hibát, hogy az új bort régi (rugalmatlan) és a gázoknak, vegyi hatásoknak kevésbé 
ellenállni képes tömlőbe töltené, akkor az számíthat rá, hogy elfolyik a bor és elszakad a tömlő 
is. Hiába a nagy termés, hiába a jó szüret, minden kárba vész. Ettől óv Jézus bennünket ezzel 
a példázatban és ezért parancsba adja, hogy az új bort új tömlőbe kell tölteni! Ez a tanács szó 
szerint is megállja a helyét, de mivel ez egy példázat, ennek van egy fontos szellemi üzenete 
is. 
 
Most az a kérdés, hogy mi a szellemi és gyakorlati jelentése ennek a kicsit távolinak tűnő 
példázatnak a hívők mindennapi életére nézve? Vegyük észre, hogy itt valójában egy tartalom 
és az ahhoz feltétlenül szükséges forma kérdéséről van szó. A bor a tartalom és a tömlő a 
forma, azaz az a keret, ami befogadja azt, amit bele akarnak tölteni. Ma a bort hordókba, vagy 
üvegballonokba töltik, ahol az új bor esetében nem szabad lezárni a ballonokat, hanem szabad 
mozgásteret kell hagyni a forró, táguló új bor (must) számára.  
 
Logikus, hogy egy szőlősgazda esetében, amikorra elérkezik a szüret és az új bor ideje, 
akkorra készen kell állni azoknak az új hordóknak, ballonoknak, amikbe bele akarja az új bort 
tölteni. Ebből két fontos megállapításra jutunk: 
 

- Az egyik: az új borhoz feltétlenül új tömlő, azaz új forma kell! 
- A másik: az új tömlőknek, a formának már készen kell állni, amikor a szüret jön! 

 
Most nézzük meg az Igéből, hogy mit is jelent ennek a példázatnak a szellemi üzenete a hívők, 
és a gyülekezet számára? 
 
Mi az új bor az Ige szerint?  
 
Valószínűleg erre sok hívő tudja a választ: az új bor a Szent Szellem kiáradása, az ébredés, a 
szellemi ajándékok megnyilvánulása, amire olyan sok hívő vár. Ha valakinek kétsége lenne 
efelől, akkor Péter szavai Pünkösdkor kétség nélkül bizonyságot tesznek erről. Amikor 
kitöltetett a Szent Szellem Péter a következőt mondta: 
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„Álmélkodtak pedig mindnyájan és zavarban voltak, egymásnak ezt mondták: Vajon mi akar 
ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg. Péter azonban 
előállván a tizeneggyel, felemelte szavát, és szólt nekik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik 
lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet! 
Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van; hanem ez 
az, ami megmondatott Jóel prófétától: És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, 
kitöltök az én szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti 
ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És épen az én szolgáimra és az 
én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.”    
(Ap.csel. 2:12-18)  
 
A Szent Szellem megnyilvánulásának hatásait az Ige a bor hatásához hasonlítja: öröm, 
vidámság, bátorság, felszabadultság, őszinte bűnbánat és megtérés, valamint a különböző 
szellemi ajándékok működése – Jóel szavai szerint: nyelveken szólás, prófétálás, álmok, 
látások stb. A Szent Szellem kiáradása és ajándékainak működése tehát az az új bor, amit nem 
lehet régi tömlőbe (formába) tölteni. Ha várjuk az aratást, a szüretet és az új bort, a Szent 

Szellem kiáradását, akkor arra tehát előzetesen fel kell készülni, hogy amikor ömlik az 

új bor, azaz elkezdenek megtérni az emberek, működni a szellemi ajándékok, akkor a 

megfelelő új tömlő már rendelkezésre álljon. 

 
Most nézzük meg az Ige alapján, hogy mi is ez a „titokzatos” új tömlő?  
 
Több alkalommal beszélgettem erről pásztorokkal, akik a szellemi ajándékok működését 
elfogadták, de a forma, a tömlő kérdésének egyáltalán nem tulajdonítottak jelentőséget: 
 

- az nem lényeges, 
- majd menet közben kialakul, 
- nem lényeges a vezetési forma (lehet így is, lehet úgy is), nem ez a lényeg.  

 
Meg kell, hogy állapítsuk, Jézus ezt egyáltalán nem így gondolta!  
 

- Az új borhoz (a Szent Szellem munkájához) feltétlenül szükséges egy új tömlő, egy új 
forma – egy új keret és működési mód. 

- Ennek a formának már készen kell állni, amikor elkezd folyni az új bor, azaz 
elkezdenek megtérni az emberek és működni a szellemi ajándékok. 

- Ha pedig ez nem így lesz, annak az új bor elfolyása (az ébredés abbamaradása) és a 
tömlő, azaz a gyülekezetek szétszakadása lesz az eredménye, ahogyan azt Jézus előre 
megmondta! 

 
Ha valaki végignéz az egyház, felekezetek, gyülekezetek merev intézményi keretein 
(templom, gyülekezeti házak, hierarchikus felépítés, egyszemélyi vezetés és megszokott, 
atyáktól örökölt működési gyakorlat), akkor az egyháztörténet igazolja az esetenként beinduló 
nagy ébredések, rövid időn belüli abbamaradását (az új bor elfolyását), ill. a Szent Szellem 
munkájának hatására bekövetkező sok gyülekezeti szakadást. Nem kellene ennek így lenni, 
ha megfogadnánk Jézus intelmeit, parancsát és engedelmeskednénk neki. 
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Ha ezeket Jézus így gondolta és tartotta jónak, akkor Ő bizonyára így is cselekedett, és az első 
apostolok is az Ő példáját követték. Nézzük most meg, hogy Jézus hogyan készítette fel a 
leendő egyházat Pünkösd előtt a Szent Szellem kiáradására, és az apostolok hogyan 
alkalmazták azt az első gyülekezetek életében. 
 
Jézus idejében is ragaszkodtak a vallásos zsidók az atyai hagyományokhoz és a templomba, 
zsinagógákba járáshoz. Ez volt az ó bor (a Törvény), és a régi tömlő a Templom és az egyházi 
elöljárók (farizeusok, írástudók) és az atyai hagyományok szerinti gyakorlat, a régi működési 
mód. Jézus mindezeket félretette, amikor elkezdte a szolgálatát: egyszerű emberekből hívott 
el tanítványokat, akiket óvott a farizeusok kovászától és ezért elválasztotta őket a régi 
gyakorlattól, és a régitől teljesen független új, rugalmas gyakorlatot kezdett el meghonosítani, 
betanítani a tanítványainak. Jézusnak nem volt szüksége kőből épült templomra, sem 
zsinagógákra, mert ez a merev régi tömlő, ezzel szemben sokszor bement a házakba és szabad 
tereken szolgált: gyógyított, szabadított a Bethesda és Siloám tavánál (János 5:6-8; 9:7), 
Lázárt a sírkamrából hívta elő, és többször prédikált hatalmas tömeg előtt a szabadban: lásd 
Hegyi beszéd (Máté 5:1), vagy csónakban állva a tengerparton (Máté 13:2). Néhány esetben 
tanított a Templomban és a zsinagógákban is, de a fő szolgálati területe a szabadban és a 
házaknál volt. Ehhez a gyakorlathoz szoktatta három éven keresztül az Őt követőket is, akik 
rendszerint jelen voltak a szolgálatai alkalmával, mert mindenhová magával vitte őket.  
 
Mikorra elérkezett Pünkösd (a Szent Szellem kiáradása), akkora Jézus kiképezett 12 apostolt 
maga helyett, és 120 igei értelemben vett tanítványt is, akik az ő munkáját folytatni tudták, 
mert mindenre megtanította őket és ők engedelmeskedtek neki. 
 
Amikor Pünkösd elérkezett, akkor természetes volt az első apostolok számára, hogy a nyílt 

téren összesereglett tömeg elé álljanak, és ott kezdett el Péter beszélni a tömeghez: a 
templom előtti téren és nem a templomban. Amikor megtért 3000 ember, akkor pedig a 
következőképpen folytatták: 
 
- összejöttek házanként (Ap.csel. 2:46), ahol imádkoztak, együtt vacsorázva „megtörték a 

kenyeret,” és „senki semmit nem mondott magáénak.” Ez azt jelentette, hogy mindenki, 
aki hívővé lett természetesnek vette, hogy a saját házát megnyissa az Úr munkájára, így 
annyi ház állt rendelkezésre, amennyire éppen szükség volt: nem volt korlát, mert ha 

szaporodott a gyülekezet, akkor az újabb hívők házát is be lehetett vonni a 

gyülekezések színhelyéül szolgáló házak sorába,  

 
- összejöttek nyilvánosan is a Salamon tornáca nevű helyen (Ap.csel. 3:11; 5:12), ami azt 

jelenti, hogy nem a Templomban, zárt helyen, hanem egy nyitott, nyilvános, fedett helyen 
jöttek össze, miközben a vallásos zsidók, a farizeusok és az írástudók tőlük függetlenül a 
Templomban, zárt helyen gyülekeztek, 

 
- ez volt az első, a jeruzsálemi gyülekezet gyakorlata, aminek vezetői, a vének kezdetben 

az első 12 apostol voltak, vagyis egy többszemélyes vezetőség volt, amit akkor is 
megtartottak, amikor az apostolok elmentek Jeruzsálemből, maguk helyett véneket jelölve 
ki, ismét többet, 
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- ezt a gyakorlatot látjuk követni Pál szolgálata nyomán is, aki tanított házanként és 
nyilvánosan (Ap.csel. 20:20), és minden általa létesített gyülekezetben véneket állított be, 
minden esetben és minden gyülekezetben többet (Ap.csel. 14:23): Antiókhiában 5 vént 
nevez meg az Ige (Ap.csel. 13:1), Efézusból is a gyülekezet véneit hívatja Pál magához 
(Ap.csel. 20:17), hogy elbúcsúzzon tőlük. Sehol nem olvasunk az Igében az első 
gyülekezetek életében kőből épített templomokról, zsinagógákról, mint gyülekezési 
helyről, sem egyszemélyes pásztorokról, és erre vonatkozó parancsolatokat sem találunk. 
Mindezek a későbbi generációkban bekövetkezett torzulások, amelyek ma is élő 
gyakorlatok az egyházban, de ezek alapvetően eltérnek a Jézus által parancsba adott 
gyakorlattól és az apostolok által gyakorolt mintától. 

 
Ha ébredést és növekedést szeretnénk az egyházban, akkor félre kell tenni teljes egészében a 
mai formákat és gyakorlatokat, ahogyan Jézus is tette, és attól teljesen függetlenül el kell 
indulni egy teljesen új úton, amit Jézus határozott meg és az első apostolok követtek, és nem 
a régi gyakorlatot és formát javítgatni (foltozgatni), mert annak Jézus szavai szerint semmi 

értelme, csak kár lesz a következménye. Ha ragaszkodunk a kényelmes, megszokott ó 
borhoz, szellem nélküli törvény szerinti hívő élethez, a templomi, vagy gyülekezeti ház 
keretekhez és gyakorlatokhoz, akkor hiába várunk az ébredésre, de ha el is érkezik, hamar el 
fog múlni és fájdalmas gyülekezeti szakadások lesznek az eredményei, amikből elég sokat 
láttunk az elmúlt évtizedekben. 
 
Nem lenne jobb engedelmeskedni végre Jézus parancsolatainak és követni az Ő, és az 
apostolok mintáját? Nem lehetünk olyan felfuvalkodottak, hogy azt gondoljuk, mi jobban 
tudjuk Jézusnál és az apostoloknál! Aki így gondolja, annak meg kell térni ebből, mielőtt 
Jézus megalázza őt. 
 
Nehéz szakítani a régi, megszokott gyülekezeti gyakorlattal és formákkal, mindazzal, amit 
ma az egyszemélyes pásztor-vezette intézményes gyülekezetek jelentenek, de ha nem tesszük, 
akkor ne számítsunk semmi tartós ébredésre és egy virágzó gyülekezeti életre. Isten minden 
áldása csak engedelmes hívőkre, az igei értemben vett tanítványokra vonatkozik! Ne fosszuk 
meg magunkat az Isten által megígért áldásoktól az engedetlenségünk miatt. Isten elnézi a 
tudatlanság idejét, de most azt akarja, hogy mindenki térjen meg az általánosan elterjedt 
igeellenes gyakorlatból. Ámen. 
 

- § - 
 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és 
honlapcímének megadásával: (https://keskenyut.wordpress.com) 

 
Kapcsolódó írások:  
 
Tanítvánnyá tétel és tanítványképzés (elérhető: itt) 
Természetes gyülekezet (elérhető: itt) 
Presbiteri felügyelettel működő gyülekezet (elérhető: itt) 
Szolgálók kiküldése (elérhető: itt) 
Teljes idejű szolgálók vagy béresek (elérhető itt) 


