
SONČNA VRATA 
Sončna Vrata pripeljejo posameznika na pot Ljubezni in Modrosti. Kdor v sebi odkrije ta 

Dva čudovita bisera lahko spozna skrivnost celotnega Vesoljnega reda, od 

najmanjših zakonitosti, pa vse do Prasvetlobe Večnega Ognja, 

kateri napaja vso Neskončnost. 
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TRIJE DNEVI V TEMPLJU 
»Barnabejevo zasmehljivo vprašanje. Jezusov svarilni odgovor 

in protivprašanje. Barnabejeva zadrega in opravičilo.  

Čudež z oslovskima uhljema in z živim oslom.« 
 

1. Barnabej je vprašal visoke farizeje za dovoljenje spregovoriti z Menoj, ker se je domislil nekaj dobrega. 

To dovoljenje je dobil in pričel je govoriti kot sledi: 

 

2. »Poslušaj moj mali, božje čudoviti Mesija iz Nazareta v Galileji, kar seveda ne pove kaj dosti! Doslej 

si nam podal nekaj dokazov, iz katerih smo pričeli celo mi, z našimi zamašenimi ušesi in zavezanimi očmi 

dojemati, da si končno le obljubljeni Mesija, ampak s tem spoznanjem stojimo prav tako kot vpreženi 

voli pred goro! Kaj naj zdaj storimo? Ali, kaj naj bi zdaj napravili? 

 

3. Dan se nagiba h koncu in, ti imaš kupljeno pravico govoriti samo še jutri, čeprav si Mesija! Zato 

menimo, da je prišel sedaj čas, ko naj bi dal tvoje ukaze, kaj se mora sedaj, ko smo te prepoznali, zgoditi 

z nami in s templjem! Ostane vse kakor je, ali bomo vse prenovili? Ker si že torej tisti, nam obljubljeni in 

k nam privršani Mesija, v čemer ti ne moremo več ugovarjati: vendar, kaj sedaj? - Govori in ukrepaj zdaj, 

ti mladi bogo - človeški Mesija - seveda z višav!« 

 

4. Povedal sem: »Zaradi tvoje precej slabe šale ti resnično ni bilo treba tvoj gobec tako na široko odpreti 

in pokazati, da bi bil pač zelo rad nekaj, ampak za to ti manjkajo snovna in duhovna sredstva! Si razumel, 

ti »Bileamov nosač?« - Ampak, ker si Mi že zastavil vprašanje, kaj naj se poslej zgodi z vami in s 

templjem, ti moram dati na to tudi pravi odgovor!« 

 

5. Glej, takole je zapisano: »Ko pa bo prišel Mesija ne bo ukinil zakona - niti kljukice na njemu - ampak 

ga bo sam izpolnil do potankosti!« Ne bo ukinil templja in njegovih služabnikov, ampak bo kaznoval 

njegovo protizakonito izprijenost in levitske bahače, ki se imajo za modrece, bo zaznamoval v 

hvaležno  priznanje njihovih posiljenih burk, ob nepravi priložnosti.« 

 

6. »Mar je zate Moja, Name nanašajoča se razprava o besedilih v Pismu, ki se zopet navezujejo 

neovrgljivo Name, norost?! Potem mi dokaži, da nisem do lasu isti katerega so napovedovali vsi preroki, 



če pa v resnici zato nisi sposoben, zakaj se potem drzneš zasmehovati Me?! - Na le čakaj - postavil ti 

bom vprašanje na katero mi boš odgovoril, če pa mi na to vprašanje ne boš zadovoljivo odgovoril, potem 

naj mi postaneš pravi Midas (Midas je bil frigijski kralj. Vse česar se je dotaknil, se je spremenilo v zlato 

in potem, ko je dal Marsjasu prednost pred Apolonom, so mu pognali oslovski uhlji.) poganov! 

 

7. Reci mi, ti najplitkejši burkač, kaj pove ime »Jeruzalem«?! Kaj tiči izza njega? Kot levit in bodoči varizar 

(farizej) bi to moral poznati iz knjig Mojzesa, kakor tudi iz knjige Henoha z naslovom »Jehove 

vojne« (Glej Jakob Lorber »Božje gospodarjenje« - Die Haushaltung Gottes), katero je Noe rešil pred 

vesoljnim potopom in Jaz imam zdaj vso pravico zahtevati razlago od tebe, kajti pravilno razumevanje 

tega je zelo pomembno! Govori!« 

 

8. Mladi levit ni imel pojma o prahebrejskem jeziku, zato Me je prosil za nekaj odloga in potrpljenja in 

privolil sem v to. Sedaj se je splazil k nekemu staremu pismouku ali mu le-ta tega ne bi mogel povedati. 

Zaman, tudi ta ni imel pojma in poslal ga je k kabalistu Joramu. Slednji je poln dvomov skomignil z 

rameni in mu čez nekaj časa tiho dejal:  

 

9. (Joram): »Ja, v zelo starih knjigah so neke vrste etimološka (pomenoslovna, po nauku o izvoru in 

prvotnem pomenu besed) pojasnila k temu in tudi v Kabbali je neke vrste pojasnjujoča omemba, ampak 

v tako skrivnostnih trditvah, da je v primerjavi z njimi Salomonova visoka pesem prava otročarija! Jaz 

sam nisem razumel niti enega niti drugega in ti zato ne morem pomagati iz zadrege! 

 

10. »Pri tej priložnosti ti moram povedati opažanje, da bi ti moral govoriti z dečkom mnogo blažje že 

zaradi njegove očitne ostrine Duha, kakor tudi zaradi ugleda njegovega visokega rimskega zaščitnika. 

Poleg tega si nam prav ti dal neko sprejemljivo pojasnilo o njegovem čudežnem bitju! 

 

11. Mar nisi že pred tem opazil, kako je vse dobesedno vedel o čemer smo se mi ponoči v skrajni tajnosti 

o njemu posvetovali in pogovarjali?! Jaz k temu nisem nič pripomnil, čeprav sem zame osebno v temu 

dejstvu našel mogočen znak o prisotnosti nekega Duha v tem dečku, kateremu ne izgleda nič težavno 

preizkušati ljudi od Srca pa vse do ledvic. 

 

12. Zato ti svetujem, opraviči se temu izrednemu dečku zaradi prizadete očitne žalitve, kajti drugače ti 

ne jamčim, da se ne bo s teboj neprijetno pošalil. Pojdi k njemu in ubogaj moj nasvet!« 

 

13. Barnabej je odvrnil: »No ja, govoriti ima vsekakor pravico, šale pa tudi nobene ne razume torej ga 

moram zato vendar prositi za odpuščanje! Da pa ne zna nihče razčleniti imena mesta, to je za nas 

templarje resnično nekaj čudnega!« 

 

14. Nato se je podal Barnabej zopet k Meni in spregovoril je s prijaznim obrazom: »Ljubi, najmilejši 

mladenič! Spoznal sem moj grob prekršek, s katerim sem se pregrešil proti tebi z mojo resnično slabo in 

neprimerno šalo in te prav zares prosim iz vsega srca za odpuščanje, istočasno pa dodajam iskreno 

prošnjo: blagovoli nam razložiti ime »Jeruzalem«, kajti mi vsi si z njim ne znamo pomagati! Prevaja se 

nekako z izrazi »Sveto mesto« ali »Božje mesto« - samo kako je to vsebovano v besedi »Jeruzalem«, 

tega najbrž nihče izmed nas ne ve! 

 

15. Govori se, da je tukaj obstajalo neko naselje z imenom ‘Salem’, kjer je stanoval veliki in mogočni 



kralj, kateremu so morali vsi takratni knezi na Zemlji dajati desetino - kajti kralj Melkizedek je bil za vse 

ljudi Zemlje obenem tudi edini in najresničnejši vrhovni svečenik Jehove -, drugače pa je o temu 

najvišjemu svečeniku, o njegovih naukih in dejanjih, kakor tudi o njegovi osebnosti znanega malo ali 

celo nič! Če ti o tem več veš kot mi vsi skupaj o čemur ne dvomim -, daj, blagovoli nas seznaniti s tem!« 

 

16. Povedal sem mu: »Sreča tvoja, da si mi sedaj takole pristopil - drugače bi te zaznamoval na način, 

ki ti res ne bi bil prijeten! Znamenja pa, s katerima bi bila okrašena tvoja glava ležita zdaj ob tvojih 

nogah. Poberi ju in spoznaj iz njiju, da Jaz objestno nagnjenje k zasmehovanju pri vsakemu človeku 

pokorim in da se na kraju, kjer je posredi resnično največja življenjska resnoba vseh ljudi te Zemlje, ne 

zbija plehke in ničeve burke. Najprej si oglej šalo, s katero bi si te privoščil za tvojo slabo burko, potem 

šele bom ugodil tvoji prošnji!« 

 

17. Sedaj se je Barnabej sklonil k tlom in pobral dva, ob njegovih nogah ležeča popolnoma izoblikovana, 

čisto naravna oslovska uhIja in se presunil nad njima toliko bolje, ker je manjkala vsaka sled, iz katere 

bi lahko povzel, da sta bila prav za ta namen odrezana nekemu resničnemu oslu. 

 

18. Nekateri prisotni - posebno naš Simon in rimski sodnik - so zato prasnili v zvonek smeh, ampak vsem 

templjarjem je postalo zelo čudno pri srcu in pričeli so se spraševati med seboj; kako le bi bilo to možno 

po naravni poti. Ugibali so sem ter tja in niso se mogli dokopati do nobenega, tudi vsaj na daleč 

sprejemljivega zaključka. 

 

19. Tu je Barnabej spregovoril: »Čemu vse to naše, sem ter tja ugibanje, zadeva je pravi čudež in nič 

drugega! Če bi si ju bil deček že poprej pripravil, potem bi bil moral že vnaprej vedeti, da bom na njegov 

račun zbil slabo šalo! In to bi bil najbrž še večji čudež! 

 

20. Deček nam je o teh svojih lastnostih dal pomenljiv preizkus že s tem, ko nam je dobesedno navedel 

naše tajne nočne pogovore in ko je hotel izgovoriti najbolj skrite misli vrhovnega svečenika javno in 

glasno. Kdor obvlada to, temu je možno tudi kaj drugega na isti način, ki je za nas seveda popolnoma 

nepojmljiv. 

 

21. Za tem dečkom tiči nezmotljivo nekaj posebnega! Za svojo osebo že menim, da se bo lahko iz njega 

s časom izoblikoval cel popoln Mesija!« 

 

22. Višji duhovnik mu je odvrnil, »Govoriš kakor neki slepec o sijaju barv! Kako pogosto so nas perzijski 

čarovniki presenetili s svojimi čarovniškimi predstavami in uganjevali misli kar pri nas ni več nič novega. 

Kdo ne pozna grška preročišča? Ta: so obvladala uganjevanje misli tako dobro, da se na koncu skoraj 

nihče več ni upal podajati se v njihovo bližino! 

 

23. Ja, ljubi moji, pri neki tako nadvse pomembni zadevi je potrebno gledati s popolnoma drugimi očmi 

in pojave preizkusiti mnogo globlje. Šele potem, ko je vse najnatančneje preizkušeno, se lahko - ampak 

vedno skrajno oprezno - prične sprejemati nekoliko pravilnejše mnenje! O tem, da bi popolnoma verjeli, 

pa toliko časa ne more biti niti govora, dokler niso ugotovljene vse okoliščine in znamenja na način, ki 

ne dopušča več nobenih odprtih želja. 



 

24. Toliko, ljubi moj Barnabej, v tvoj poduk kajti to, da si zelo lahkoveren je še vedno tvoja stara napaka 

ob vseh tvojih, drugače zelo cenjenih znanjih!« 

 

25. Barnabej je odvrnil: »Ne, to nisem bil še nikoli! Če bi bil nek lahkovernež, ne bi nikoli prišel do 

mnogovrstnih temeljitih znanj, katerih si z lahkovernostjo nikdar ni mogoče pridobiti. Vem, kako je 

potrebno neko stvar in neko pojavo preizkusiti in zanesljivo razlikujem alfo od omege, ampak tukaj mi 

je vsa moja pamet prekratka in vse moje številne in mnogokratne izkušnje so padle v Jordan! 

 

26. Poznam čarovniške spretnosti Perzijcev in še celo kopico drugih povrhu, ampak med njimi ni bilo 

nobene, ki bi nekomu omogočala priklicati iz zraka v življenje par popolnoma nepoškodovanih oslovskih 

uhljev. In pametno preračunani preroški izrek in uganjevanje misli tako najstarejšega preročišča v 

Dodoni, kakor tudi onega v Delfiju, so mi zelo dobro znani. Vendar nisem med njimi našel nikoli kaj 

podobnega tistemu, kar je deček meni in Joramu dobesedno zlogoval v obraz, kar smo se mi med nami 

menili čisto na skrivaj! 

 

27. Zato ostajam pri mojem, že izrečnem mnenju in ponavljam popolnoma brez ovinkarjenja: Za tem 

dečkom stoji več, kot bomo mi kdaj koli sposobni dojeti. Ne trdim ravno, da naj bo zaradi svojih izjemnih 

lastnosti že nedvomno priželjeni Mesija; ampak on je lahko to prej kot kdorkoli med nami, ki smo tukaj 

zbrani! 

 

28. Sedaj pa bi, moj ljubi mili mladi rojak, zelo rad preden se stemni, slišal od tebe še obljubljeno razlago 

obeh besed »Jeruzalem« in »Melkizedek«!« 

 

29. Povedal sem mu: »To ti bo ustreženo, ker si se dobro zavzel Zame, še preje pa vzemi oba oslovska 

uhlja na njunih skrajnih konicah v roke in ju drži med prsti nekoliko v višini in videli bomo ali zmorejo 

čarovniki iz Perzije tudi kar sledi!« 

 

30. Barnabej je ubogal in spregovoril sem: »Zrasti k tema uhljema tudi živo in popolnoma zdravo 

oslovsko telo!« 

 

31. V trenutku je stal sredi te družbe lepo oblikovan osel (in Barnabej ga držal za uhlja op. prevajalca)! 

 

32. Vsi so ostrmeli nad mojo čudežno stvarstveno močjo in se prestrašeni obračali v beg. 

 

33. Ampak rimski sodnik in Simon tega nista dovolila in sta povedala: »Časa se moramo držati in čudežni 

deček bo razložil še obe besedi!« 

 

34. Templarji so se nato ponovno usedli in presenečeno strmeli v novo ustvarjenega osla in niti eden ni 

zmogel niti pisniti niti presojati, kako je bilo možno nekaj takega izpeljati. 

 

Jakob Lorber: TRIJE DNEVI V TEMPLJU (str. 56 - 61) 


