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TRIJE DNEVI V TEMPLJU 
»Govor poglavarja betlehemske judovske shodnice in odgovor 

dečka Jezusa. Ponesrečen motilni poskus 

starega domišljavega farizeja.« 
 

1. Potem se je obrnil poglavar na Me in rekel: "Kajne, izvedeti hočeš od nas čim bolj natančno vse 

podatke in dogodke tistega pomembnega rojstva v Betlehemu?" 

 

2. Odgovoril sem: "Oh, s tem si pa kar lepo prihrani ves trud in vse delo, kajti Meni je vse to tako 

podrobno in zares poznano kakor nikomur od vas! Po vsem, kar se je zgodilo v Betlehemu, želim od vas 

izvedeti le, ali in v kakšni povezavi z izpovedmi prerokov in sicer z izpovedjo Izaije, ugotavljate te 

dogodke. Za to gre in za popolnoma nič drugega, Moje starešine!" 

 

3. Poglavar iz Betlehema je dejal: "Ja, ti moj dragi, mili, mladec, glej s tem zahtevaš od nas stvari, katere 

ti moremo dati ali težko ali pa zanje sploh nismo sposobni! 

 

4. Je že res, da je najti med izpovedmi preroka Izaije o onem rojstvu, ki se je zgodilo pred dvanajstimi 

leti v Betlehemu, v nekem hlevu - kraj, katerega je opisal tudi nek prerok - nekakšno nezgrešljivo 

povezavo in jo je lahko celo najti; ampak ljubi moji, koliko tega se je najbrž že bilo pripetilo v času 

preroka Izaije, pa od Emanuela osebno še vedno ni ne duha ne sluha! 

 

5. Judeja je bila tako rekoč že večkrat brez kralja, in tudi že marsikatera devica je rodila pri Betlehemu 

dečka v kdove kakšnem hlevu že, včasih že celo ob - čeprav samo naključno velikih zelo opaznih 

dogodkih, ki pa predstavljajo sami po sebi izključno kakšen naraven dogodek. 

 

6. Slabiči in praznoverneži so se znašli in to izkoristili, ob pomoči dobičkaželjnih prerokovalcev iz Indije 

in Perzije in vedeževalcev iz zvezd, katerih pri nas ni še nikoli primanjkovalo. Poznavajoč izročila o 

prerokih, so takšne posebne priložnosti stalno uporabljali za oznanjanja, z resnimi preroškimi izrazi na 

obrazih, slepim Judom, kako se je nezmotljivo rodil svetu nadejani Mesija. 

 

7. Toda čas, neizprosen rušilec vseh človeških del, pripovedk in pesnitev je potomce vedno znova poučil, 



da je temu drugače in tudi kaj je boljše. Vse se je potopilo v globino pozabe brez dna in do nas ni prišlo 

nič drugega, kakor prazne pravljice v kar največji možni zmedenosti! Izpovedi prerokov so skrivnostne 

slike, katere bodo ljudje še na stotine let gledali, vendar jih bo na tej Zemlji težko razrešilo kakšno 

ljudstvo. 

 

8. In glej, ti moj dragi deček, prav tako je tudi s čudežnim rojstvom pred dvanajstimi leti v Betlehemu, 

kraju katerega še predobro poznam, ki prav zato, ker so o njem delali preroki toliko hrupa, okoli 

katerega vedno rojijo vsakovrstni čarovniki, prerokovalci in vedeževalci iz zvezd, če se ne bi morda 

karkoli zgodilo, kar bi lahko uporabili v lastno korist. Rojstvo pred dvanajstimi leti je bilo veletok na 

njihove izsušene njive. 

 

9. Trije magi iz Perzije, so za svoja darila, katera so poklonili devici, dobili od pastirjev v povračilo 

množico ovac, telet, krav in volov. Zaman niso naredili svojega potovanja, tega se dobro zavedam in 

šele dvanajst let je tega in že se nihče več ne spominja tiste zgodbe! 

 

10. Da mi ti iz Galileje, dežele zanesenjakov, znova postrežeš s to zgodbo, me niti najmanj ne čudi, kajti 

Galileja je bila vedno dežela zanesenjaštva, zato so jo že predniki označevali kot deželo iz katere ne more 

priti pravi prerok. 

 

11. S tem, moj mili mladec upam, da si na tvoje tako imenovano uvodno vprašanje dobil cel odgovor! 

Prav možno je, da bo Jehova nekoč trenutno zelo tlačenim Judom prebudil junaka, ki jih bo zopet 

povzdignil v svobodno ljudstvo; ampak kakršne so dane razmere, sedaj o tem ni niti najmanjšega 

izgleda. 

 

12. Kako bi moral junak izgledati, in od kje bi moral priti da bi se lahko kosal z neznansko močjo 

Rimljanov?! To se bo morda zgodilo enkrat po tisoč letih, če bodo slučajno postale vse svetovne velesile 

obenem z Rimom rahle in slabotne - ampak sedaj pa še dolgo ni izgledov in tvoje uvodno načeto 

vprašanje prehaja očividno v modrino zraka, s čemer hočem povedati: ukvarja se z ničevnim, prehaja 

od tod tudi v popolno ničnost; si končno na jasnem glede uvodnega vprašanja?" 

 

13. Spregovoril sem: "Ja, ja, če meriš vse z mero tega sveta imaš morda prav. Ampak tukaj je potrebno 

vzeti samo duhovno mero, o kateri pa kot izgleda nimaš pojma in tako si mi kljub tvojemu izkušenj 

polnemu odgovoru konec koncev na moje uvodno vprašanje odgovoril toliko kot nič! 

 

14. Kajti, ko bo prišel Mesija, ne bo ustanovil snovno ampak Duhovno državo na Zemlji in to kraljestvo 

se ne bo končalo na vekomaj, tako kakor je tudi prerok Izaija prerokoval, o prihajajočemu Mesiji. 

         

15. Kaj pa je Duhovna država na Zemlji? - To ni država z zunanjim bliščem, ampak se mora razodeti v 

notranjosti človeka in človek, ki bo prispel v to resnično Božjo državo med ljudmi na Zemlji, ta bo v resnici 

Živ in ne bo ugledal smrti, niti jo bo čutil in okusil v večnosti, kakor so o tem prerokovali David, Daniel in 

Izaija. 

 

16. Če pa je zadeva z obljubljenim Mesijo takšna in ne more biti drugačna kako in zakaj naj bi bilo tisto 

nadvse čudežno rojstvo v Betlehemu tako popolnoma nepomembno! 



 

17. Bog je tistega otroka čudežno zaščitil pred morilsko Herodovo roko in otrok dandanes živi, seveda 

skrajno umaknjen, in je v polni posesti moči, ki zapoveduje vsem prasnovem, kar zmore samo Bog. Nihče 

se ne more skriti pred njim, če pa se on skrije pred ljudmi ga ne more nihče najti, dokler se ne pusti sam 

prostovoljno najti. 

 

18. Nikoli se ni učil brati in pisati in kljub temu ni na celem svetu pisave, katere ne bi znal brati, in piše v 

vseh jezikih in je spreten v vseh spretnostih, ki sploh kjerkoli na svetu obstajajo in ima moč pred katero 

trepetajo gore in mogočne cedre priklanjajo svoje krošnje do tal in zdi se, da celo Sonce, Mesec in zvezde 

ubogajo njegovo voljo! - Kar vam s tem pripovedujem ni nikakršno pretiravanje, ampak popolna resnica 

od črke do črke! 

 

19. Če pa je torej točno tako in nič drugače, potem menim, da bi bilo z vaše strani vredno truda 

pozanimati se o tem in poleg tega pogledati v prerokih, če se Izaijeva prerokba ne ujema z omenjenimi 

otrokovimi starši, z otrokom samim, z njegovim rojstvom, s krajem rojstva, časom, s sedanjim krajem 

bivanja otroka in še takole z marsikaterim znamenjem, katerega je že doslej pokazal! 

 

20. Ta sama po sebi ne nepomembna zadeva, naj ne bi ostala popolnoma neopažena z vaše strani 

farizejev, modrecev, pismoukov in starešin ljudstva, saj zasedate tisto mesto v družbi od katerih mora 

pričakovati ljudstvu javna razglasitev prihoda njemu obljubljenega Mesije. - Za mojo pravico govorjenja 

sem drago plačal in nihče nima pravice mi zapovedati molk! Tukaj stoji rimski sodnik, samo njemu 

pripada takšna pravica!” 

 

21. Ne bi se skliceval na sodnika, če me ne bi v toku mojega govora neki starejši, zelo domišljav farizej 

opomnil, naj molčim, kajti to naj bile stvari o katerih razsojati nek mlečnozobi svinjski pastir iz Galileje 

vseskozi nima nobene pravice. 

 

22. Ampak sodnik, ki je v celoti držal z menoj, je farizeja resno opozoril zaradi njegove grobosti in mu 

ukazal, naj se v njegovi navzočnosti več ne oglasi s takšno nizkotno gospodovalno govorico. Kajti moje 

naznanilo čudežnega dečka, stanujočega pri Nazaretu, je za Rimljane pomembnejše kot pa njihova 

docela obrabljena, že prozorna judovska šara. Suho je vrgel farizejem v obraz: 

 

23. "Vaš nauk je bolj kot katerikoli drug na celi Zemlji potreben celovite prenove, ker se drugače resnično 

ne bo obdržal niti nadaljnjih petdeset let. Kajti v kakršnem stanju sta danes vaša veda o Bogu in vaše 

bogoslužje so v primerjavi z njima rimske bakanalije resnično Sonce, čeprav predstavljajo - kot čaščenje 

nekega višjega božjega bitja - pravi izrodek človeškega uma!” 

 

24. “Ti pa, dragi deček, kar govori pogumno naprej, nobenega lasu ti ne smejo skriviti, kajti v tebi je 

izgleda več razuma, kakor v tem celem templju! Zato le nadaljuj z govorom, moj mili deček!" 

 

 

»Izvedensko mnenje mladega Levita. Zaničevalen govor višjega 

duhovnika o tesarjevem sinu iz Nazareta.« 

 



1. Izstopil pa je nek mlad fant, farizej, ki je bil pravzaprav še levit in zaprosil za dovoljenje, ali sme tukaj 

spregovoriti nekaj besed. Sodnik je privolil s pripombo, naj govori mirno in razumljivo. 

 

2. Levit je povzel besedo in pričel takole govoriti: "Sem po rodu iz Galileje in sicer iz okolice Nazareta in 

sedaj se zmorem spomniti, da sem marsikaj slišal o onem čudežnem dečku, o katerem nam je tale pobič 

vseskozi dal ne nepomembno prijavo. Ne morem sicer trditi, da bi ga bil osebno spoznal; ampak o njem 

sem slišal pogosto in mnogo pripovedovati. 

 

3. Pozanimal sem se pač kolikor je bilo mogoče za njegove starše in izvedel sem, da je njegov oče tesar 

po imenu Jožef in da je njegovi drugi ženi ime Marija in da oba izvirata po ravni črti prvorojencev od 

Davida in tako se to potem ujema z pripovedjo prerokov. 

 

4. Po tem sem mnenja, da se je vredno potruditi in podrobneje raziskati to, posebno za nas Jude, 

pomembno zadevo. Vendar meni ne pripada karkoli zapovedovati, ampak samo izraziti mnenje v vsej 

moji ponižnosti, kar smatram za svojo dolžnost, vse kar gre dalje od tega je zadeva visokega sveta 

templja. Govoril sem v vsej ponižnosti." 

 

5. Kar se je dvignil nek vrhovni duhovnik in izrekel: "Kaj naj stori tempelj s poročilom nekega blaznega 

dečka?! Templju je potrebno ponuditi boljše dokaze! Tovrstna govorjenja so bila že pogosta v judovskem 

ljudstvu, dogajali so se očitni čudeži, pa kljub temu kasneje o kakšnem Mesiji ni bilo ne duha ne sluha! 

 

6. Kako dolgo je tega, ko je Caharij predsedoval templju kot veliki duhovnik?! Negova žena Elizabeta mu 

je rodila dečka, čeprav je bila že v visoki starosti, kakor mu je, med tem, ko je daroval v templju, naznanil 

angel. Caharij ni mogel verjeti naznanilu, saj je bila njegova žena za kaj takega že prestara. Za kazen je 

postal nem in sicer dotlej, dokler ni njegova žena rodila. Ko pa je prišlo k njemu sporočilo, da mu je žena 

rodila sina in so ga vprašali kako naj poimenujejo sina, se mu je jezik sprožil in izgovoril je: "Janez!" In 

glej prav to je bilo ime, katerega mu je deset mesecev preje povedal Gospodov angel! 

 

7. Caharij pa je vprašal angela: "Kaj naj postane ta deček? Razodeni mi voljo Gospodovo!" 

 

8. Angel pa je govoril: "Ta je, o katerem je Izaija takole govoril: "On bo glas pridigarja v puščavi. 

Pripravite Gospodu pot in izravnajte njegove steze! Vse doline naj bodo izpolnjene ter vse gore in hribi 

naj bodo ponižani in kar je krivo naj postane ravno; kar pa je neravno, naj postane preprosta pot in vse 

meso bo videlo Božjega Odrešenika!" 

 

9. Zadevo so takrat pobliže raziskali in kmalu ugotovili, da si je hotel s tem oblastiželjni Caharij, s tajno 

pomočjo Esenov ustanoviti dedno duhovno vladarsko hišo. Zato ga je doletela roka pravice in za takšen 

zločin je bil kaznovan s smrtjo. 

 

10. Kam pa je šlo tisto veliko upanje o Mesiji? Nihče več ne premišljuje o njem! Pred obličjem templja, 

katerega je Jehova posvetil za vseh časov čas, se je razpršilo v nič, kakor medla soparica neke luže pod 

močjo Sonca! Pri tem je zgodba izhajala od samega velikega duhovnika, ker pa je bila nečista in je grozila 

onečastiti božje svetišče, Gospod ni zamudil zločin pravočasno kaznovati. 

 

11. Če pa se je že tista, tako zelo pomembno izgledajoča zgodba končala na takšen način, kako bi potem 



pred obličjem templja izgledali! Šele zgodba tesarja Jožefa o Mesiji, za katero ne tiči nič drugega kakor 

nekakšne esenske in indijsko-magovske sleparije! Poba naj kar izvaja svoje čudeže pred našimi 

vsevidnimi očmi, mi bomo njegovega dozdevnega Mesijo že znali razložiti in razgaliti neumnemu 

judovstvu. 

 

12. Preden bo le-ta (Mesija, op. založnika) prišel, se bodo pred očmi vsega sveta na nebesnem oboku 

zgodila velika znamenja. Nato šele bo prišel veliki Pričakovanec, oborožen z vso močjo nebes, osvobodit 

svoje ljudstvo izpod oblasti poganov in bo odtlej gospodar in kralj vseh dežel Zemlje in Abrahamovi 

otroci bodo bili in ostali njegovo ljudstvo v večnosti! 

 

13. Komur je to znano tako kot je znano vsakomur med nami iz knjig starih prerokovanj o prihodu 

Mesije, ta ne more verjeti, da bi Bog, ki je pred očmi ljudi in vseh bitij oblikoval svoj vsakokraten prihod 

na nadvse veličasten način, naenkrat prišel v ta svet tako neopazno in še celo kot nezakonski otrok, kot 

slaboten človek, enako kakor mi podvržen umrljivosti! 

 

14. Kajti znano nam je, da je Joakimova hči Marija prej zanosila, kot pa je bila v templju dana Jožefu za 

ženo. Gospodična je bila dana znanemu gradbenemu mojstru iz Davidovega plemena najprej v nego in 

samo, da ga ne bi uničili, so mu prijateljsko svetovali, naj jo vzame za ženo, predno se zadeva v ljudstvu 

razve in tako prikrije madež. 

 

15. Tisti poba, pa je in ostane nezakonski in je zaradi tega toliko manj možnosti, da bi kadarkoli mogel 

postati obljubljeni Mesija, pa četudi bi bil s pomočjo svojih priučenih čarovniških umetnosti sposoben 

prestavljati vse gore! 

 

16. Upam, da bo sposoben iz tega vsak, pa naj bo še tako slaboumen, spoznati kaj je možno, in kaj je ob 

tem, kakor se zadeva kaže in mora biti čisto nemogoče!" 

 

 

»Odgovor dečka Jezusa na govor glavnega duhovnika. 

O poslanstvu Caharijevega sina in o čudežni 

moči tesarjevega sina.« 
 

1. Sodnik mi je dejal: "Torej, mili deček, kaj praviš k temu, vsekakor tehtnemu govoru glavnega 

duhovnika?" 

 

2. Odvrnil sem mu: "Kaj pa naj pripomnim drugega, kakor: ali ima on prav in prerok je lažnivec in zato 

nima prav, ali ima prerok kljub temu prav in se krivica prekucne nazaj na glavnega farizeja! Oba pa 

nikakor ne moreta imeti prav, kajti glavni farizej trdi ravno nasprotno od tistega, kar je prerokoval 

prerok o prihodu Mesije! 

 

3. Ko prerok pripoveduje: "Glej devica - torej ne žena - je noseča in rodila bo sina, katerega bo imenovala 

Emanuel (to je "Bog z nami"), kako potem trdi glavni duhovnik, da bo Mesija prišel k ljudem na to Zemljo 

samo ob najveličastnejših znamenjih na nebesnem oboku kot vsemogočni vojni junak in kot že gotov 

kralj nad vsemi ljudstvi Zemlje, čisto naravnost iz nebes navzdol, ob kar največjem praznem 



razkazovanju nebeškega sijaja?! Če bi temu bilo tako, kaj pa bi sploh pridobili ubogi slabotni ljudje, od 

katerih bi več kot polovica morala skoprneti v pričakovanju, polna najhujšega strahu pred prihajajočimi 

dogodki, ki bi se neizogibno bližali?! 

 

4. Rad bi naravnost zatrdil, da bi bil takšen prihod Mesije tudi gospodom v templju zelo neprijeten in da 

bi jim bil na koncu še celo ljubši skromen, nezahteven prihod Mesije, kakor ga tudi je opisal prerok Izaija! 

 

5. Vendar je glavni duhovnik poprej menil, da je popolnoma končana tista nekoliko svojevrstna zgodba 

o sinu Caharije, tistega Caharija, katerega so zadavile duhovnikove roke med velikim darilnim oltarjem 

in najsvetejšim, in da se je nihče več ne spominja. 

 

6. Vendar vam povem, da še dolgo ni končana, kakor menijo ti-le gospodje in bo zelo kmalu prišel čas, 

ko bo taisti Janez šinil mednje kot mogočen blisk in jim bo sodil. Njegove besedo bodo za vas ostrejše 

kot najostrejše puščice! 

 

7. In kakor govori zgodba pravkar omenjenega Janeza, tako, samo mnogo huje bo sodbo med vas poslal 

tisti čudežni deček iz Nazareta in pokazal vam bo vse svoje Božje veličastvo. Vendar ne za vaše vstajenje, 

ampak za vaš padec! 

 

8. Sedaj je glavni duhovnik jezno pogledal in rekel: "Od kje, ti to veš, ti nori pobič? Kdo ti je s takšnimi 

stvarmi zmešal glavo in kdo si vendar, da se nam drzneš reči take stvari tako predrzno? 

 

9. Jaz sem, kdor sem, in od kje sem, ste zapisali. Zakaj še sprašujete kdo in od kje sem?! Poleg tega sem 

vam že tako povedal, da sem iz Galileje in prav iz Nazareta in zato nadvse dobro poznam dečka, o 

kateremu govorimo in vseskozi nisem toliko neumen, da ne bi razlikoval dela nekega čarovnika - pa naj 

bo celo iz Indije - od del čudežnega dečka. 

 

10. Naj Mi naredi nekdo izmed vas iz gline dvanajst vrabcev in jih oživi s samo besedo, da bodo vzleteli 

in prav tako kakor drugi pričeli iskati svojo hrano in živeti naprej! 

 

11. Kateri med vami že premore dečka, ki se je zaradi padca ubil in polomil, v trenutku oživiti z golo 

besedo in mu popolnoma ozdraviti celo telo?! 

 

12. Kdo med vami premore ukazati blisku naj švigne tja in tam ubije hijeno, ki je ukradla neki materi 

edinega otroka in z njim pohitela proti gozdu?! 

 

13. Kateri med vami zmore priklicati vihar v velikem nočnem brezvetrju in ob priložnosti, ko je nekaterim 

mestom in vasem grozila velika nevarnost zaradi številne trume morilcev, okoli dvesto mož, ki so se do 

zob oboroženi ponoči bližali z veliko ladjo Kafernaumu?! 

 

14. Omenjeni deček, ki se je skupaj s svojim očetom ravno ob temu času nahajal v Kafernaumu, je rešil 

vse mesto! Kajti na njegov ukaz se je dvignil naenkrat eden najhujših morskih viharjev, odgnal s hitrostjo 

puščice ladjo od obale na odprto morje, kjer so jo uničili valovi večji kakor jih je ladja prenesla in se je z 

vsemi dvesto roparskimi morilci potopila. 



 

15. To, in še mnoga podobna dejanja je že povzročil tisti deček, vedno v blagor človeštvu v stiski in še 

nihče ni doživel, da bi zato od kogarkoli zahteval kakršnokoli plačilo! Da to niso moje izmišljotine, zato 

lahko pokličete cel Nazaret in Kafernaum k pričevanju, in ugotovili boste, da je to popolna resnica. 

 

16. Če pa je temu tako, je potem tisti deček še vedno zgolj priučen čarovnik, ali naredi vse to iz obilja 

Božje moči, ki prebiva v Njemu? Ali pa mi razložite s katerimi sredstvi naj bi deček po vašem znanju in 

modrosti zmogel takšne stvari? 

 

17. Na Moje prejšnje vprašanje ste slabo odgovorili. Videli bomo kako boste odgovorili na tole glavno 

vprašanje in potem se bomo ponovno vrnili k prejšnjemu vprašanju in iz njega naredili glavno vprašanje! 

Vendar govorite urno, kajti dan se nagiba in potem se bomo pač morali pričeti ogledovati za večerjo!" 
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