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TRIJE DNEVI V TEMPLJU 
»Zbor preiskovalnega odbora v govorilnici na drugi dan. 

Ponesrečeni poizkus templjarjev ustaviti zasedanje.« 
 

1. Po tem obvestilu je celoten odbor pohitel v govorilnico, kjer so ga tam navzoči pozdravili v skladu z 

običajem, nekaj, kar je bilo farizejem zelo ljubo in zaradi česar so se nekateri takoj spotaknili nad 

dečkom, ker le-ta ni storil nič takega, kar bi bilo vsaj od daleč podobno nekakšnemu pozdravu. 

 

2. Zato je pristopil nek starešina k Meni in Me vprašal na bolj skromen način, zakaj jaz, kot nekam 

kljubujoče izgledajoč deček, nisem nikogar pozdravil. 

 

3. Na kratko sem mu odvrnil: »To se pač spodobi od vas in vam enakimi med seboj, ampak, kaj pa ima 

s tem opraviti nek dvanajstleten deček? Sicer pa Me tudi izmed vas ni nihče pozdravil, zakaj pa naj bi 

vam Jaz vračal, česar nisem od vas nikoli sprejel?! 

 

4. Poleg tega pri nas v Galileji takšen običaj ne obstaja in Zame pa še sploh ne! Dovoljujete, da vas 

častijo in pozdravljajo preko vsake razumne mere, ker vas je svet naredil za gospodarje, jaz pa sem na 

Moj način tudi prav poseben Gospod, zakaj Me potem niste vi ustrežljivo pozdravili?! 

 

5. O, verjemite Mi, Jaz kot deček zelo dobro vem koga moram pozdraviti, ampak vam vseskozi nisem 

dolžan pozdrava! Bližji razlog vam lahko oznani Moj Rimljan, če ga želite res izvedeti. Danes je vendar 

po-sabat, dan, na katerega je po vaših pravilih enako, kot na sabat strogo prepovedano vsakršno 

pozdravljanje, kajti tudi to onečasti sabat in človek ima greha za cel dan. Zakaj zahtevate potemtakem 

od Mene nekaj, kar krši vaša pravila?« 

 

6. Tukaj so templarji obmolknili, se debelo spogledali in mladi levit je rekel: »Moji visoki zapovedniki s 

tem, drugače izredno milim dečkom, sploh ni mogoče zdržati. Najlepše pri vsem pa je, da vse ve in ima 

zato tudi nepreklicno prav!« 

 

7. Nad duhovnik se je obrnil k rimskemu odposlancu: »Visoki sodnik po pravu in postavi, ta deček nas je 

napotil nate, po vzrok, zaradi katerega nas ni pozdravil. Ali bi blagovolil oznaniti nam istega?!« 



 

8. Sodnik je dejal: »Oh, zakaj pa ne? Še prav z veseljem, povrhu vsega! Če pa se ga boste vi razveselili, 

pa komaj verjamem.« 

 

9. Spregovorijo vsi: »Kar na dan z njim, kajti danes smo dobro razpoloženi in lahko prenesemo marsikaj, 

kar bi ob drugi priložnosti komaj zdržali.« 

 

10. Sodnik je rekel: »V redu torej in tako poslušajte! Ta deček sam je tisti deček iz Nazareta, katerega je 

včeraj na videz samo zastopal! - Kako se vam prilega ta zgodbica? Kdor bi mu skrivil samo en las, naj 

računa z mojo najhujšo jezo!« 

 

11. Ko je odbor to zaznal, se je tresoč ves prestrašil. 

 

12. Šele čez čas je spregovoril nad duhovnik: »Zakaj pa nam tega nisi že včeraj povedal? Če bi to že 

včeraj vedeli, bi se pogovarjali s teboj čisto drugače in bi ti tudi dali popolnoma druge odgovore, ki bi ti 

bili gotovo bolj všeč kakor včerajšnji!« 

 

13. Jaz sem odvrnil: »Ah, to mi je dobro znano, ker pa pri meni ne gre za hlinjenje, ampak za resnico, 

sem storil, kar sem! In če bi bil danes isti kot sem bil včeraj, ne bi od vas slišal nobene odkrite besede, 

kajti ponoči ste se - iz strahu pred rimskim sodnikom zelo prebrisano posvetovali, kako naj bi Mi glede 

Mesije, ki naj bi že bil na temu svetu, dali v vsem prav, da bi me le pomirili in s tem tudi sodnika zaradi 

Caharijine zadeve. 

 

14. Ko pa zdaj nisem branilec čudežnega dečka, ampak čudežni deček sam, tako je takšen nenaden 

nepričakovan obrat zadeve zmedel vaše čute in preprečil vaše slabe nakane in zdaj stojite tukaj vsi 

prestrašeni in zgroženi in si ne veste pomagati - govorite zdaj, kako vam je všeč ta zadeva!« 

 

15. Vsi so se zdrznili in nad duhovnik je rekel z navidez prijaznim obrazom: »No ljubi čudežni deček, ker 

izgleda že vse veš, bi rad izvedel od tebe, kdo med nami si je pravzaprav izmislil takšen nasvet!« 

 

16. Povedal sem: »Prav tisti, kateremu sem jaz ta nasvet prišepnil! Med vami je najmlajši in tudi rojen v 

Galileji: njegovo ime je Barnabej!« 

 

17. Ta odgovor je spet udaril kot strela med farizeje in pričelo jih je postajati zelo strah - mnogi so imeli 

zelo umazano vest in zbali so se marsikaterega razodetja njihovih skrivnih nečednosti pred ušesi 

strogega Rimljana. 

 

18. Višji duhovnik je zašepetal nekemu farizeju potihoma v uho: »Vrnimo Simonu denar in razprava s 

tem Jehova-pomagaj-dečkom, ki nam bo pripravil še najneznosnejše zadrege je končana! Ali pa, mi ga 

ne bomo nič več vprašali! Če pa nas bo on kaj vprašal, mu dajmo odgovor iz katerega se ne bi znašel 

noben Satan! Ne, deček nam še dolgo ne sme zrasti čez glavo! Poglej samo to čedno stranko, včeraj je 

bil eden in danes spet je nekdo drug!« 

 

19. Medtem je potegnil nad duhovnika nek, hoteč biti zelo zvit, farizej na stran in mu dejal: »Veš kaj?! 

Temu pamžu od čudežnega dečka sploh ne dolgujemo več niti govora niti odgovora! Tisti za katerega 



so plačali, danes to ni več, za današnjega pa ni nihče plačal in s tem mu ne dolgujemo več govora in 

odgovorov! - Kaj meniš ti?« 

 

20. Nad duhovnik je odgovoril: »To misel ti je vdahnil samo nek bog! Ko je stiska najhujša, je tudi pomoč 

od zgoraj najbližja! Zasedanje in dovoljenje za govor bomo ukinili, kajti današnji deček je nekdo drug, 

kakor je bil včerajšnji, za katerega so nam pravzaprav plačali!« 

 

21. S tem je hitro izstopil tempeljski glasnik in spregovoril z velikim, uradnim tempeljskim zanosom: »Z 

vsem pooblastilom s strani najvišjega nad duhovnik Jehovega templja razglašam: Ker današnji deček ni 

več isti kakor včerajšnji in za katerega je bila plačna velika pristojbina, popolno pretrganje nadaljevanja 

zasedanja in nihče ne bo ne temu popolnoma drugem dečku, za katerega ni bila plačana pristojbina, 

kot tudi nikomur drugemu odgovarjal!« 

 

22. Tukaj se je dvignil sodnik in rekel z vso resnobo: »Zasedanje ostane in vi boste govorili! Današnji 

deček je popolnoma isti, za katerega je bila plačana visoka pristojbina, samo spodobensko-značajna 

osebnost je za vas nepričakovano postala druga. Po naših zakonih pa ta razumna okoliščina ne 

spreminja pravice dečka in zato se glasi moja vedno veljavna razsodba: zasedanje se nespremenjeno 

nadaljuje danes in jutri, karkoli se bo že zgodilo! Sprašujte in odgovarjajte, vseeno je! Dixi (govoril sem).« 

 

Nadaljevanje zasedanja. Deček Jezus vpraša templarje: »Kaj bi storili, 

če bi Jaz vendarle bil Mesija?« Talmudista Jorama 

Previden odgovor glede Mesije. 

 
1. Pri temu silovitemu ugovoru rimskega sodnika 'So stopili vsi, očividno nejevoljni zopet na svoje 

prostore in so bili nekaj časa nemi. Ker Me niso hoteli nič vprašati, 

 

2. sem stopil mednje in dejal: »Poslušajte, ker se vam ne zdim vreden vprašanja, si vam bom Jaz dovolil 

zastaviti majhno vprašanjce: Povejte mi - ampak čisto naravnost - kaj bi vi storili potem, če bi bil jaz 

resnično obljubljeni Mesija, okoli katerega se je včeraj sukal glavni pogovor!« 

 

3. Nek čemeren zlovoljen glavni stari tempeljski zelot (hebr. gorečnež, op. Prevajalca), je odvrnil: »Fant, 

fant, pazi se templja Jehove, kaj sodiš ti in govoriš prav tu, na tem svetem mestu. Čuvaj se pred 

prevelikim zločinom!« 

 

4. Jaz pa sem na to odvrnil: »Raje se ti pazi in vi vsi, da ne bo cela hiša Gospodova postala morilska 

jama! S tem pa, ko vas vprašam, kaj bi storili, če bi bil na koncu vendar Jaz obljubljeni Mesija, nikakor 

ne skrunim templja; kajti takšno vprašanje vam brez greha in bojazni postavi vsak človek! In vi mi 

morate prav tako pogojno odgovoriti, kakor sem vam jaz postavil pogojno vprašanje!« 

 

5. Sedaj se je dvignil stari talmudist in velekabalist, po imenu Joram, in dejal: »Pri Bogu je vse mogoče, 

ampak mi ljudje pa moramo zelo paziti in jemati takšno, nadvse važno obljubo šele takrat kot resnično, 

ko so vse okoliščine, ki morejo spremljati izpolnitev obljube otipljivo jasne pred vsakogar strmečim 

očesom. 



 

6. Pa vendar, moj miljenec, imaš vsaj na pol v dobrem nekaj kitic glede tvojega rojstva po preroku Izaiji, 

toda koliko vsega še je ta prerok napovedoval o obljubljenem Mesiji, ki naj bo prišel, kar meri prav tako 

malo name kakor tudi nate, čeprav sem tudi jaz Davidov potomec in sem s tvojim očetom Jožefom v 

daljnem sorodstvu, kakor sem tudi jaz največ pripomogel k temu, da je Marija, gojenka templja, postala 

njegova žena. 

 

7. Jaz nisem ta, meni zelo drag zakonski par, videl že več kot dolgih enajst let in tebe kot očividnega 

prvorojenca Jožefovega iz njegovega drugega zakona še sploh nikoli. O tebi vem toliko, kolikor sem 

včeraj izvedel iz tvojih ust in čul od našega levita Barnabeja, ki je tudi Nazarenec. 

   

8. Torej, kar se tiče tvojih izjemnih sposobnosti, ki po zanesljivih pričevanjih vse prekašajo nebesno daleč 

kar je kdaj katerakoli, še tako popolna moč volje in vere očividno čudežno storila, so seveda take vrste, 

da bi že zaradi njih morali posebno pozornost usmeriti na njihovega lastnika, ampak o neki dogovorjeni 

določljivosti tega, o čemer naj bi pričale, pa razumljivo še dolgo ne more biti govora čeprav - kot že 

rečeno - jih nek bister človek in svečenik ne sme prezreti kot neupoštevane. 

 

9. Vsekakor bo Mesija človek tako kot mi, samo njegove lastnosti in sposobnosti bodo Božje narave. 

Torej, kar zadeva tvoje sposobnosti že sedaj v otroških letih, so te že tolikšne, da dajo pričakovati 

neverjetno v tvoji kasnejši, moški dobi. Jaz sem že zelo star mož in zelo izkušen in večkrat sem doslej pri 

otrocih že v njihovi najnežnejši mladosti ne poredko odkril sposobnosti in lastnosti, ki so mi rekle: iz tega 

ali onega otroka nam bo Jehova očividno zopet obudil nekega velikega preroka! - Vendar, ko so postajali 

otroci starejši in starejši, so svoje sijajne lastnosti izgubili tako, kakor da bi jih čisto nikoli niti ne bili imeli. 

Človek je bil popolnoma običajen kot nekdo izmed nas, od katerih jaz vem samo tisto, kar sem se pri vsej 

pridnosti v mnogih letih prav z muko naučil in izkusil. 

 

10. S tem se je tako pri meni, kakor pri nešteto mnogih drugih ljudeh, uresničil izrek iz Svetega pisma: »V 

potu svojega obraza boš užival tvoj kruh!« In tudi tebi, moj najmilejši bratranec se bo morda enkrat 

enako godilo - ali pa tudi ne, ker mi ljudje ne moremo nikoli tega kot usojenega vnaprej določiti. Človek 

si misli marsikaj, Bog pa vodi! - No, moj dragi, najmilejši mladi bratranec zdaj lahko poveš tvoje 

pripombe in jaz ti bom prav rad odgovarjal.« 

 

11. Povedal sem mu: »Ti si mi od vsega vašega zbora najljubši in si zame že danes ponoči glavnemu 

duhovniku govoril dobro in čisto besedilo, s čimer si glavnemu duhovniku malce odprl oči glede Satanove 

osebnosti tako, da je vsaj - in sicer prvič v svojem življenju doslej - pričel nekaj pojmovati o nadvse važni 

vedi o odslikavah in je potem začel spoznavati, da je dejanja, kakršna so moja, nemogoče udejanjati s 

pomočjo neke zle moči in sile! 

 

12. Vidiš, da Mi ni ostalo skrito tudi tisto, kar si obravnaval zelo tiho in naskrivaj z višjim svečenikom in 

tako si lahko predstavljaš, da jaz tudi zdajle prav natančno vem, kaj si prav v temu trenutku misli višji 

svečenik, ki je močno v zadregi in ga je zelo strah, da ga ne bi izdal z nečem neprijetnim zanj. Vendar je 

ta njegov strah prazen. 

 

13. Ja, če bi z Belcebubovo pomočjo uresničeval moja dejanja, bi ga že zdavnaj izdal in obsodil toda, ker 



vse delam samo s silo in Božjo močjo v Meni, ki hoče v večnosti samo dobro in nikoli nekaj hudega, se 

zato tudi višjemu svečeniku Mene ni treba bati - kajti Jaz mu ne bom skrivil niti lasu! 

 

14. Sedaj smo preklepetali čas s prav številnimi nekoristnimi pogovori in tisto, kar je poglavitno v svoji 

nadaljnji obravnavi popolnoma zanemarili!« 

 

15. Tu je vprašal Joram: »V čem pa je to pravzaprav? Govori brez zadržkov in mi bomo spodobni v naši 

oceni, ker smo tudi v tebi odkrili prav mnogo spodobnosti!« 

 

Pričevanje dečka Jezusa o sebi kakor o pravem »Hitro ropaj, Urno 

pleni«. Joramovo stališče: Počakati in čas naj odloči! 

Jezusov namig o Božji  vsemoči v sebi. 

Joramov odklonilni odgovor. 

 
1. Povedal sem: »Tukaj pred vami stoji v Moji osebi pravi »Hitro ropaj, Urno pleni«, ime sina neke 

prerokinje v Izaiji. Včeraj smo govorili o prihajajočem Mesiji. Jaz sam sem vam bil kot takšen prikazan 

in sicer v skladu z besedili iz preroka Izaije, ki se najnatančneje prilegajo name, vendar ste vi to zadevo 

zanikali. 

 

2. Včeraj sem govoril o Sebi v drugi osebi, danes pa stojim Jaz sam pred vami in se niti najmanj ne bojim 

ne vas niti kogarkoli drugega na celem svetu, kajti zavedam se moje večno nepremagljive sile in moči v 

Meni samemu, ki pa resnično ni tuja, ampak Moja popolnoma lastna in zopet načenjam isti pogovor in 

vprašam tebe Joram, kaj si ti o tem misliš! Vendar govori brez vsake zadrege in plahosti,  kakor ti je jezik 

zrasel. Resnično, niti las ti ne bo skrivljen zaradi tega!« 

 

3. Joram je odvrnil: »Ja, ti moj drugače najmilejši in najljubši bratranec (saj mi ne zameriš, če te sedaj 

tako imenujem, kajti s tvojim očetom sem v resnici v zelo tesnem sorodstvu), to je in ostane še vedno 

zelo žgečkljiva zadeva takole reči: ‘Ti si tisti, ki nam je obljubljen!’ In nekaj takega bi bilo v določenih 

okoliščinah tudi še zelo tvegano, saj so znani marsikateri primeri o otrocih, ki so tudi že v svoji nežni 

mladosti kazali marsikatere izjemne nadarjenosti in sposobnosti tako, da se je nad njimi pogosto 

začudila tudi velika množica ljudi, vendar so v kasnejših letih iz njih postali popolnoma navadni ljudje, 

brez kakršne koli opazne sledi o nadarjenosti in sposobnostih iz mladih let! 

 

4. Glej takšen primer, čeprav najbrž ni verjeten, moramo ljudje upoštevati kot možen tudi pri tebi. Zato 

bi bil dokončen sklep, da naj v tebi tiči skrit obljubljeni Mesija, malo prezgoden, česar mi ti, za tvojo 

mladost prav zares presenetljivo moder deček, ne boš oporekal! Toda ti neovrgljivo ugovarjati, da nisi 

tisti obljubljeni po tvojem rojstvu, tvojem poreklu in po tvojih sposobnosti, kakršnih ni bilo še nikdar, bi 

bilo po mojem mnenju prav tako nesmiselno, kajti to si ti lahko prav tako dobro kakor tudi ne! Zato je 

po mojem mnenju tako za nas, kakor tudi zate potrebno počakati in videti kaj bo prinesel čas! - Zdaj mi 

pa povej, imam prav ali ne!« 

 

5. Jaz sem odgovoril: »Posvetno, po zemeljskem razumu, imaš očitno prav! Vendar leži v srcu še globlje 

in sijajnejše merilo, to bi ti že lahko povedalo ali sem Jaz deček one vrste, ki v kasnejših letih izgubi svoje 



sposobnosti. Če imam Jaz moč ustvarjati in rušiti po moji najosebnejši samovolji, kako se naj bi potem 

hotel sam uničiti?! 

 

6. Povem ti: Samo od mojega notranjega Duha je odvisen obstoj vseh stvari. Zato lahko potem tudi 

hočem kar hočem in mora se zgoditi, kar jaz hočem, kar so ti o Meni izpovedala tudi druga usta, ne 

samo Moja. Če pa je tako, kako je potem možno misliti, da bi jaz mogel izgubiti lastnosti in sposobnosti, 

katere so ti bile naznanjene. Če pa tega ne morem, kaj pa Sem potem?« 

 

7. Joram je dejal: »Ja - sedaj - to je še zmeraj samo neka domneva in še dolgo ne dokaz! Isto, kar ti praviš 

o sebi, bi jaz mogel reči o meni; vendar bi bilo to le malo preveč drzno in nekaj, kar jaz v večnosti ne bi 

uvidel, torej bi se mi izdatno posmehovali, ali pa bi me kot nekega norca spravili na varno! No, ti pa si 

bister deček v neprištevnih letih in kakor vidim si zelo pesniško nadarjen že iz materinega telesa in zato 

se samo smehljamo tvojim izbruhom zdrave pameti! 

 

8. Glej, glej, ti drugače najljubši deček! Kje more nekdo trditi o sebi: moj notranji duh je ustvaril vse kar 

obstoja?! To more povedati samo večni in neskončni Božji duh, ki je v svojem Bitju vsepovsod prisoten! 

Tukaj pa si se v tvoji zamisli o Mesiji nekoliko previsoko pognal! Ostanimo kar lepo na tleh te Zemlje in 

jo obdelujmo s pravo marljivostjo, da nam bo rodila dovolj hrane, pa bomo gotovo na boljšem, kakor 

pa če bi se hoteli napraviti za nekaj, kar je nemogoče in ne more nikoli biti. 

 

9. Ko bo nekoč prišel k nam Mesija, potem bo prišel kot popoln človek in nikoli kakor Bog! Ampak pri 

vas, polgrških Judih in s tem tudi polpoganih, je običaj vtakniti ljudi, ki so posebno nadarjeni, takoj med 

bogove ali pa se sami vidite in opazujete kot takšne. To pa ne bi smelo biti in je hud prekršek proti Božji 

zapovedi, ki se glasi: ‘Samo jaz sem vaš Bog in vaš Gospod; ne imejte drugih bogov poleg Mene!’ Vendar 

se v Galileji požvižgajo na to zapoved, drugače ti ne bi nikoli prišlo na misel v sebi videti nekega boga! 

 

10. Glej, v bodoče pusti vse to in ostani ob vseh tvojih izrednih nadarjenostih in sposobnostih zvest 

staremu in edinemu Bogu in pusti naj bodo pogani in dobro se ti bo godilo na Zemlji! Kaj je tudi orjaška 

moč nekega velikana proti združeni sili mnogih tisočev ljudi in kaj je potem šele moč nekega dečka?! Ko 

pa David pove: “Oh, kakor nič so vsi ljudje v primerjavi s teboj, o Gospod!” - Kako more priti nekemu 

dečku na misel izpovedati, da naj bi on bil tisti Bog v svojem duhu, ki je vse ustvaril?! - Mar ne uvidiš, da 

si udaril ogromno pretirano čez razumno mero?!« 

 

11. Vpletel se je višji svečenik: »No, to je bil še enkrat en zdrav poduk, povezan z, nenavadno veliko 

streznitve! - To pa je prav in resnično, kar piše o Galilejcih, da iz njihove dežele ne bo vstal noben prerok, 

zato najraje kar takoj sami sebe okličejo za bogove, ti polpogani! In ta-le deček ima kot izgleda za nekaj 

takega najboljše nastavke! Ja, ti moj ljubi mesijanski deček; nam ni kar tako lahko prodati alfo za 

omego! Nekaj takega je morda možno v Nazaretu, ampak pri nas v Jeruzalemu to ne gre!« 

 

Najrazličnejši ugovori Jorama in višjega duhovnika proti 

mesijanstvu dečka Jezusa in njihova zavrnitev. 

 
1. Povedal sem: »Vidva sta govorila čisto dobro na vajin način in po vajinem spoznanju, kajti vajine misli 

in pojmovanja ne segajo dlje, kot vajin dah. Ko pa bi bila sposobna misliti širše in višje, bi Me videla s 



popolnoma drugimi očmi in bi o Meni sodila drugače. Ker pa se vama zdi spotakljivo že to, kar sem 

izrekel o Mojem notranjem Duhu, mi razložita, kakšen je bil potem tisti duh, ki je govoril iz teh prerokov.« 

 

2. Joram je dejal: »To je bil Božji duh in sicer isti, ki je vse ustvaril!« 

 

3. »Dobro«, sem povedal »če je duh, ki je govoril iz prerokov, Božji duh, zakaj potem Moj notranji Duh, 

ne bi smel biti Božji duh, ko pa sem iz njega sposoben ustvarjati še mnogo večjega kakor pa so bili 

kadarkoli vsi preroki od Henoha naprej?! Kajti oni so bili omejeni in so mogli delovati samo v nekem 

omejenem prostoru, jaz pa sem neomejen in storim kar hočem in kar jaz hočem, se mora zgoditi! Če pa 

je temu tako, kako more biti potem Moj notranji Duh nekdo drug kakor tisti, ki je govoril iz prerokov?!« 

 

4. Joram je dejal: »Že dobro, že dobro in vse v redu, lahko bi bilo tako, ko le-ti ne bi bil Galilejec! Na 

žalost je že tako v Pismu zapisano, da iz Galileje ne bo nobenega preroka - in zato, se moraš sprijazniti, 

da mi tvojega notranjega duha ne moremo in ne smerno enačiti s tistimi v prerokih!« 

 

5. Povedal sem: »Sem mar jaz rojen v Galileji?! Kaj ni Betlehem, staro Davidovo mesto, moj rojstni kraj?! 

Prelistajte vaše zapise, če temu ni tako! Ali morda Izaija zato ni bil pravi prerok, ker je prišel tudi v 

Galilejo in je tam vedeževal v bližini starega mesta Cezareje Filipove?! - Uvidita vendar, kako slepa sta 

in kako nevzdržna je vajina presoja! 

 

6. V Pismu je dobro povedano, da nihče rojen v Galileji ne more biti obujen kot prerok. Ker pa ni niti moj 

krušni oče Jožef, niti mati mojega telesa Marija in prav tako nisem po rojstvu tudi jaz iz Galileje, temveč 

bivamo kot tuji prišleki šele devet let v Nazaretu, kako naj Jaz potem ne bi vseboval v Meni resničnega 

Božjega duha enako drugim prerokom?!« 

 

7. Višji svečenik je dejal: »Mar ne stoji zapisano tudi: “Poglej, poslal bom Mojega angela pred Teboj, 

pripraviti poti Gospodu in ravnati njegove stopinje!« in poprej bo prišel Elija in ljudi dobro pripravil na 

veliki prihod Mesije?! Se je to pri tebi zgodilo? Kje je gospodov angel in kje je Elija?« 

 

8. Odgovoril sem mu: »Zaradi ljudi vaše vrste, ki zaradi samih dreves ne vidijo gozda, ni bilo tukaj niti 

Gospodovega angela niti preroka Elije, toda za videče se je vse to zgodilo že pred dvanajstimi leti! Vi 

niste prepoznali angela, ki je govoril z Caharijem, niti niste videli in prepoznali čudežno spočetega sina 

slednjega, kajti kar se pri vas ne zgodi z ognjem, bliskom in treskanjem groma, tega vi ne opazite! 

 

9. »Ko je Elija v svoji skalnati votlini prejel zahtevek naj pazi, kako bo šel Jehova mimo njegove votline, 

tedaj je najprej prišel ogenj mimo njegove odprte votline, toda v njemu ni bilo Jehove. Potem je potoval 

mimo mogočen vihar, ampak tudi v njemu ni bilo Jehove, končno je zavelo mimo votline komaj opazno 

vršanje - in glej, v njemu je bil Jehova! 

 

10. In glejte, prav s tem kaže veliki prerok današnji prihod Mesije! 

 

11. Vi pač pričakujete ogenj in vihar, ki sta že pogosto potovala mimo vas, toda v njima ni bilo Jehove. 

Sedaj veje mimo vas blago vršanje v katerem je resnično Jehova, ampak tega ne opazijo vaša gluha 

ušesa in slepe oči in tudi ne bodo opazile razen na robu vaših življenj, ko vam pa takšno pozno zapaženje 

ne bo več prineslo mnogo koristi! 



 

12. Odgovorite mi na to, kakor vam veleva vaša tempeljska modrost!« 

 

Jakob Lorber: TRIJE DNEVI V TEMPLJU (str. 45 - 56) 


