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TRIJE DNEVI V TEMPLJU 
»Običaj izpraševanja otrok v Jeruzalemskem templju« 

 

1. Običaj in predpisana navada v celotni judovski državi sta bili, da so morali ljudje pripeljati otroke, ki 

so izpolnili dvanajsto leto v Jeruzalem, kjer so jih v templju starešine (farizeji) in pismouki izprašali o 

vsem znanju, katerega so si pridobili do te starosti, posebno v vedi o Bogu in prerokih. 

 

2. Za takšno preizkušnjo je bilo potrebno plačati majhno pristojbino, nakar so lahko izpraševanci - kadar 

so želeli - proti plačilu dodatne majhne pristojbine dobili spričevalo. Kadar so se izprašani vsestransko 

izkazali, so jih lahko sprejeli tudi v tempeljsko šolo z možnostjo, kasneje postati tempeljski služabniki. 

 

3. Kadar so starši zmogli dokazati svoj izvor iz Levijevega rodu, je bil sprejem v šole templja enostaven. 

Če pa starši tega niso zmogli, je bilo težje in morali so se naravnost "vkupiti" v Levijev rod, torej izročiti 

templju znaten dar. 

 

4. Hčere so bile iz tega preizkusa izvzete - razen kadar so šle na priganjanje staršev na izpraševanje, 

zaradi večje boga-všečnosti. V tem primeru so jih ženske staroste templja v posebni zgradbi lepo 

izprašale in hčere so tudi dobile spričevalo o vseh znanjih in spretnostih, do takrat pridobljenih. Te 

deklice so mogle postati žene svečenikov in levitov. 

 

5. Izpraševanja fantov, še bolj deklet, so bila le kratka. Nekatera glavna vprašanja so bila vedno že 

določena in vsak Jud jih je že davno znal na pamet. 

 

6. Odgovore na znana vprašanja so vtepli otrokom na izust v glavo, in komaj je izpraševalec povedal 

vprašanje do konca, je bil izpraševani otrok tudi že pri koncu z odgovorom. 

 

7. Noben izpraševanec ni dobil več kot deset vprašanj in zato je lahko razumljivo, da je izpit enega fanta 

trajal komaj nekaj več kot eno minuto, posebno, če je odgovoril na prva vprašanja zelo dobro in z 

gotovostjo so večinoma ostala vprašanja izpustili. 

 

8. Po izpolnjenem kratkem izpitu je dobil deček majhen listek, s katerim se je moral skupaj s svojimi 

starši oglasiti na isti davčni blagajni, kjer je poprej plačal izpitno pristojbino in kjer je ponovno - po 



predložitvi izpitnega listka - plačal majhno pristojbino, če je hotel imeti na listku potrdilo templja. Otroci 

revnih staršev so morali prinesti signum paupertatis (potrdilo o uboštvu), drugače jih niso sprejeli na 

izpit. 

 

9. Čas izpitov je postavljen ali za Veliko noč ali za Praznik šotorov in je trajal pet do šest dni. Preden so 

se v templju pričeli izpiti, so že nekaj dni poprej poslali služabnike templja v gostilne poizvedovat, koliko 

izpraševancev bo približno prišlo. 

 

10. Kdor pa je hotel biti posebej vpisan - kar je stalo majhno pristojbino - je to lahko storil, ker je bil zato 

prej na vrsti za izpit. Tisti, ki pristojbine niso plačali so bili navadno zadnji na vrsti in z njihovim izpitom 

se praviloma niso kaj posebno trudili in običajno niso dobili spričeval. Obljubljali so jim že, da jih bodo 

dopisali enkrat kasneje. Iz česar pa navadno ni bilo nič. 

 

11. Dogajalo se je včasih, da so fantje, obdarjeni z mnogo Duha in nadarjenosti, postavljali izpra-

ševalcem tudi proti vprašanja o tem in onem iz del prerokov. Ob taki priložnosti so izpraševalci običajno 

naredili čemerne in nejevoljne obraze, kajti izpraševalci so bili redkokdaj v Svetem pismu in v prerokih 

bolj podkovani kot dandanes zelo borni učitelji osnovnih šol. Znali so samo toliko, kolikor so morali 

vprašati. Naprej pa je navadno izgledalo zelo mračno. 

 

12. Pri izpitih so prisostvovali kot nekakšni vodje izpitov tudi nekateri starešine in pismouki. Vendar sami 

niso izpraševali, temveč so samo poslušali, kaj se je izpraševalo. Samo v pred omenjenem primeru, kadar 

je bilo vredno truda so se zganili in pokarali tako nespametno drznost izprašujočega fanta, ki je tvegal 

svojega izpraševalca spraviti v tako neprijetno, čas tratečo lego. 

 

13. Takšnega dečka so, če se ni dal zlahka ustrahovati in je kar vztrajal v svoji nameri in koprnenju - pred 

ljudstvom bolj zaradi videza kakor zaradi globoke resnice začasno poslali v čakalnico, kjer je moral čakati 

na odgovor na tako kritična vprašanja do neke določene večerne ure, ko so ga šele nalašč posebej 

izpraševali. 

 

14. Ko je napočila napovedana ura, so vedno z nejevoljo privedli takšne dečke iz njihovega skrivališča, 

in morali so ponoviti svoja vprašanja in eden izmed starešin in pismoukov je dal vprašujočemu običajno 

zelo skrivnosten in kolikor je mogel zapleten odgovor, iz katerega deček ni izvedel nič - ljudstvo pa se je 

ob tem trkalo po prsih in občudovalo globoko in neumno nemo, gluho in slepo nedoumljivo globino 

Božjega duha, razodeto po ustih nekega starešine in pismouka in je na koncu okaralo takšnega dečka 

zaradi njegove nepremišljene predrznosti. 

 

 

»Duhoviti deček Jezus v Templju. Žrtveni dar starega 

Simona. Uvodno vprašanje mlajšega pismouka.« 

 
1. Ampak nek prav duhovit deček pa zato ni obupal in je dejal: "Vse dogajanje v velikem Božjem svetu 

osvetljuje podnevi najsvetlejša luč in celo noč sama ni nikoli tako temna, da se ne bi moglo nikoli prav 

nič videti; zakaj pa mora biti ravno tisti važni nauk, ki naj kaže najbolj jasno in svetlo pot ljudem k 

Resničnemu Odrešenju tako zapleten in nobeni Duši razumljiv in dostopen?" 



  

 

2. In deček, ki je starešinam to oporekal sem bil Jaz sam in spravil sem jih v veliko zadrego, posebno še, 

ker Mi je vso prisotno občinstvo jelo pritrjevati in je govorilo: "Pri Abrahamovem, Izakovem in 

Jakobovem Bogu - tale deček je presenetljivo bister, ta mora še več razpravljati s starešinami in 

pismouki. Zanj bomo položili zajetno daritev v darilno skrinjo." 

 

 

3. Nek zelo bogat Izraelec iz Betanije, (to je bil takrat še živeči oče Lazarja, Marte in Marije) je izstopil in 

položil Zame daritev 30 funtov srebra in nekaj zlata z namenom, da bi Jaz smel dalj časa razpravljati s 

starešinami in pismouki. 

  

 

4. Starešine in pismouki so seveda oboje ročno in z velikim veseljem sprejeli veliki dar in tako sem dobil 

bogato odmerjeno priložnost udeležiti se izrednega, drugače poprej nemogočega pogovora s 

starešinami. 

 

 

5. Iz Izaije pa je že od prej obstajalo začetno vprašanje, katerega skrajno skrivnosten tolmačen odgovor 

je bi vzrok za obširno razpravo, ki je sledila in katero bomo sedaj podali. Kdor jo bo bral z Dobrim in 

Ljubezni čistim SRCEM, bo iz nje pridobil mnogo za svojo Dušo in svojega Duha. 

 

 

6. Preden pa preidemo k tej večji obravnavi in ker sem imel bogato plačano svobodo govora, sem se 

povrnil k začetnemu vprašanju in začel izpraševati starešine in pismouke o posameznih točkah. 

 

 

7. Začetno vprašanje je bilo iz Izaije, sedmo poglavje, štirinajsta vrstica dodatno in te vrstice se glasijo; 

”Gospod sam vam bo dal znamenje, glej neka device je noseča in rodila bo sina, katerega bo imenovala 

Emanuel. Jedel bo maslo in med, da bo znal zavreči hudobijo in izbrati dobroto, vendar preden se bo 

deček naučil zavreči hudobijo in izbrati dobro, bosta deželo, katere te je groza, zapustila oba njena 

kralja. 

 

 

8. Prvi del začetnega vprašanja pa je bil: Kdo je devica in kdo njen sin Emanuel, in kdaj se bo to zgodilo. 

Čas bi moral biti že tu, saj so v Jakobovi deželi že, pred več leti s prestola vrgli oba njena kralja in ji sedaj 

gospodujejo pogani. Ni morda pred dvanajstimi leti v Betlehemu, v hlevu rojen otrok device Marije, 

katera je bila zaupana tesarju Jožefu – takrat še ne kot žena, temveč kot rejenka po starem tempeljskem 

običaju – tisti, zaradi katerega so ga prišli modreci iz Jutrovega pozdravit kot obljubljenega velikega 

kralja Judov in kateremu sta dala Ana in Simon v templju, pri obrezanju, pomembno spričevalo, prav 

tisti Emanuel, o katerem je prerokoval Izaija. 

 

 



9. Torej na to ne ravno nepomembno uvodno vprašanje je začel neki starešina, ki je bil prav oblasti 

hlepenj stiskač, čvekati kar najbolj zmeden nesmisel, katerega ne bom navajal, ker me je ob vsem 

imenoval še za slabo vzgojenega dečka, ker že nekaj vem o rojstvu iz ženske. 

 

 

10. Samo nek mlajši, bolj človeško izgledajoč pismouk se je temu uprl in povedal, da naj tu nikakor ne 

namiguje na slabo vzgojo, ker so dečki v Galileji zgodnje dozorevali kot v zakrnelem Jeruzalemu, kjer ne 

domuje nič razen razkošja in velike razvajenosti otrok. Lahko bi Mi dali le že boljši odgovor, ker se je on 

zavzel Zame, ker meni, da sem že odlično seznanjen z vsemi razmerami človeškega življenja. Naj se raje 

odstranijo ostali dečki in se potem govori z menoj po moško. 

 

 

11. Toda glavni strešina je brundal nekaj v svojo brado in zato sem vprašal tega bolj človeško 

izgledajočega pismouka o pripovedi o rojstvu v Betlehemu. Vendar je tudi on odgovoril prav na široko: 

 

 

12. (Mlajši pismouk): "Ja, ti moj dragi, prav mili deček, s to na srečo že popolnoma  izginulo zgodbo, ki 

je svoj čas dvignila mnogo prahu, je sedaj in posebno v odnosu do nejasnih Izaijevih prerokb toliko kot 

nič! Kajti zdi se mi, da so starši, kakor sem čul - po Herodijanskem pomoru otrok - pri čemer so gotovo 

zaklali tudi kralja Judov, kateremu so se prišli poklonit iz Jutrovega, sploh zbežali iz Judeje in morda 

sploh ne živijo več; kajti kasneje se o njih ni več slišalo. 

 

 

13. Morda je kaj resnice na zadevi, kajti takrat je vzbudila veliko pozornost, toda nenavadno je, da je 

že par let kasneje vse izginilo v morju popolne pozabe, da najbrž nihče več niti z zlogom ne omeni tega 

dogodka in se tudi ne izplača o vsemu izgubljati še kakšno besedo. Simeon in Ana sta bila dva znana 

tempeljska zanesenjaka, ki sta izgovarjala svoje mesijanske pripombe o marsikaterem dečku v 

nekakšnem skrivnostnem smislu. S tem sta temeljito znorela mnoge slabične starše. 

 

 

14. Ko je Bog dal postavo Mojzesu na gori Sinaj, se je tresla skoraj vsa Zemlja in zgodba v puščavi je 

trajala polnih štirideset let in zato je moral skoraj ves svet priznati Jehovino vsemoč. Toliko bolj gotovo 

se bo v naš svet prihajajoči Mesija, o katerem je pel David: "Naredite široka vhodna vrata in visoke dveri 

sveta, da vstopi kralj spoštovanj! Kdo pa je kralj spoštovanj? To je gospod močan in mogočen, gospod 

mogočen v boju! - Široko odprite vrata in na stežaj dveri sveta, da vstopi kralj spoštovanj. Kdo je kralj 

spoštovanj? To je gospod Sabaot, On edini je kralj spoštovanj!" izkazal še bolj kot celo Zemljo zatresajoč. 

 

 

15. In ti, moj mili deček, boš po tem najbrž razumel, da je pri tem morala ubrati zadeva z že popolnoma 

pozabljenim rojstvom v Betlehemu, v zvezi z zaželenim Mesijo, svoje zelo določene poti! Kakšnega Ga je 

napovedal David in kaj je potrebno poprej storiti, ko bo veliki kralj spoštovanj iz Nebes prišel k Judom in 

pomni tudi, da bodo veliki preroki pozvali vse Jude prav gotovo že več let poprej - kakor Elija, ki bo v 

tistem času prišel pred Gospodom -, naj začnejo z delom, kar jim je veliki kralj David zapovedal, da se 

bodo dobro pripravili na takšen neznanski prihod najvišjega Boga. 

 



 

16. O temu razmisli, mili deček, in razumel boš, da neki Jehova Sabaot ne bo prišel na Zemljo tako 

ceneno! Zato odidi sedaj in ne sprašuj več takšnih reči!" 

 

 

17. Nato šele sem izrekel že poprej znano pripombo, ki je pripravila bogatina iz Betanije plačati zame 

veliko pristojbino za razgovor, da bi mi omogočil nadaljnje ugovore in pripombe o mojem uvodnem 

vprašanju in da bi še več razpravljal o Izaijevem besedilu, govorečemu o Mesiji, kajti on (bogatin) je bil 

eden redkih, ki so zdaj pričakovali "kralja spoštovanj", po Eliji; ne več v viharju ali ognju temveč v Nežnem 

Vršenju Sapice. 
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