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K I T O K I A A U K A 

' "/"aras su Roma prasideda ne kardij zvangejimu, o is po zudiko ap-
- .Vs iausto istraukto durklo smugiu. 

Svencii} metas Jeruzaleje: zydai, nesini kvapniomis aukomis Die-
vui; susirenka j svent^jj miest^ is viso Vidurzemio juros baseino. Se-
najame zydij tikejime esama nemazai kasmetinii} apeigij ir iskilmii j , 
kurios gali buti atliekamos tik cia, Jeruzales Sventykloje, vyriausiojo 
kunigo akivaizdoje. J is pasilieka pacias svenciausias dienas - zydi} Ve-
lykas, Sekmines ir Sukot^ - sau, tuo pat metu uz visus vargus jsideda-
mas } kisen^ nemenk^ mokestj, vadinam^ tithe. O tie vargai nemazi! 
Svenciij dienomis miesto gyventojrj skaicius gali isaugti ik i milijono. 
Varti j sargams ir zemesnio rango kunigams prireikia visi j jegq, kad 
padetij piligrimij spusciai prasibrauti pro Huldos vartus pietineje 
Sventyklos sienoje, nukreiptij juos po Sventyklos aikste issidesciusio-
mis didziulemis tamsiomis galerijomis ir palydetq laiptais, vedanciais 
i aikst^ ir turgq, vadinam^jj Pagoniij kiem^. 

Jeruzales sventykla - staciakampis, apie penkiij simtij metrij ilgio 
ir trijq simtij metrij plocio statinys, stuksantis ant Morijos kalno ry-
tiniame sventojo miesto pakrastyje. Isorines sventyklos sienas juosia 
dengti portikai, kurii j plokstemis dengti ir svytinciq balto akmens 
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kolonij eiliij prilaikomi stogai gina mini^ nuo negailestingai kepinan-i 
cios saules. Pietiniame sventyklos sparne stovi didziausias ir labiau-
siai ispuostas portikas - Karaliskasis. T a i dviaukste, bazilik^ prime-
nanti susirinkimij sale, pastatyta jprastu romenq stiliumi. Si sale -
administracine Sinedriono, auksciausiosios religines institucijos ir 
auksciausiojo zydi} tautos teismo, bustine. Cia, prie laiptij, vedanciij 
is pozemines galerijos j platij, saules nutviekst^ kiem^, taip pat laukia? 
prekijai ir nesvarus pinigij keitejai. 

Pinign keitejai Sventykloje atlieka svarbq vaidmenj. U z tam tikr^ 
uzmokest j jie iskeis jusij nesvarias uzsienietiskas monetas j t ikrus ju-
dejq sekelius - vienintel? Sventyklos vyresnybes leidziam^ valiut^. 
Pinigq keitejai taip pat paims visiems suaugusiems vyrams privalom^ 
moketi puses sekelio dydzio Sventyklos mokestj. Mokestis skirtas v i -
sai jus supanciai pompastikai ir spektakliui islaikyti : kalnams smil-
kalq, nenutriikstancioms aukoms, vyno aukojimui, pirmqjij vaisiq 
atnasavimui, slovinimo psalmes giedanciam levitq chorui ir jam pri-
tarianciam orkestrui, skambinanciam lyromis ir musanciam cimbo-
lus. Kazkas juk turi sumoketi uz visus siuos butinus dalykus. Kazkas 
turi padengti islaidas deginamoms aukoms, kurios tokios malonios 
Viespaciui. 

Issikeitf pinigq, galite pasinaudoti prie atokesniq sieni} esanciais 
gardais ir jsigyti auk^: karvelj ar avj - tai priklauso nuo jixsij pinigvj 
kapselio storio ir nuodemii} gausos. Jei nuodemiij turite daugiau nei 
pinigi}, nenusiminkite. Pinigij keitejai dziugiai pasiiilys tinkamai 
aukai reikaling^ paskol^. Egzistuoja grieztas jstatymij rinkinys, nu-
matantis, kokie gyviinai t inkami siai sventai progai. Jie turi buti be 
trukumij . Prijaukinti, o ne laukiniai. T a i neturi buti nesuliniai gyvu-
liai. Nesvarbu, tai butij jautis ar bulius, avinas ar avis, jie auginami 
tik siam tikslui. Gyvul ia i nepigiis. O kodel turetij buti pigus? Aukoji-
mas - pagrindine Sventyklos paskirtis. Jos gyvavimo priezastis. Gies-
mes, maldos, skaitymai - kiekvienos cia vykstancios apeigos tarnauja 
siam vieninteliam ir svarbiausiam ritualui. Kraujo atnasavimas ne tik 
apvalo jus nuo nuodemiq, bet ir apvalo zemf. Pamaitina j ^ , atgaivina, 
sustiprina, apsaugo nuo sausros, bado ar dar blogesnixj dalykij. Vies-

Kit 0 ki a auk a 

paties visagalybes jsuktas gyvenimo ir mirties ratas visiskai priklauso 

nuo jiisxj aukij. Taupyti cia ne vieta. 
Taigi, jsigykite auk^, ger^ aukq. Perduokite j ^ bet kuriam is bal-

tai vi lkinci i j kunigo, klajojanciq po Sventyklos aikst§. Jie yra Aarono, 
Mozes brolio, palikuonys, atsakingi uz kasdienes Sventyklos apeigas: 
smilkali j deginim^, lempij jziebim^, puciamus trimitus ir, zinoma, 
aukojim^. Kunigyste - paveldimos pareigos, bet kunigvj nepritruksta, 
ypac per sventes, kai biiriai jq supliista is tolimq zemiq pagelbeti per 
iskilmes. Jie susigriida j Sventykl^ ir dirba dvidesimt keturiq valandq 
pamainomis, kad aukurai liepsnotq dien^ ir naktj. 

Sventykla sudaryta is eilemis isdestytq kiemq; kiekvienas jq vis 
mazesnis, vis auksciau issidest^s, o patekti j j j vis sunkiau. Labiausiai 
nutolusi aikste - Pagoniq kiemas, kuriame jsigijote auk^, - yra plati 
aikste, atvira visiems, nepaisant rases ir religijos. Jei esi zydas - ne-
turintis regimq fiziniq trukumq (ne raupsuotasis, ne paralitikas) ir 
tinkamai apvalytas ritualiniq maudykliq - gali su auka sekti paskui 
kunig4 pro akmens groteliq tvor^ ir patekti j kit^ kiem^ - Moterq 
(lentele perspeja kitus jokiu budu neiti toliau nei isorinis kiemas - uz 
sio draudimo pazeidim^ gresia mirtis) . C ia saugomos malkos ir alie-
jus atnasavimui. Sis kiemas taip pat yra pats tolimiausias, j kur j gali 
jzengti zyde moteris; zydai vyrai gali uzlipti pusapvaliais laiptais i r 
pro Nikanoro vartus patekti j Izraelio kiem^. 

Arciau Dievo nebepateksi. Skerdyniq dvoko nejmanoma neuzuos-
ti . Jis limpa prie odos, plaukq, tampa dvokia nasta, kurios bus nelen-
gva atsikratyti. Noredami nuvyti dvok^ ir ligas, kunigai degina smil-
kalus, bet miros, cinamono, safrano ir kitq smilkalq misinys neuzgo-| 
zia neistveriamo skerdyniq dvoko. Nepaisant to, labai svarbu l ikt i ten/;| 
kur esi, ir stebeti, kaip tavo auk^ atnasauja kitame - Kunigq - kieme. s 
Jeiti j s} kiem^ leidziama tik kunigams ir Sventyklos pareigunams, nesj 
ten stovi Sventyklos altorius: keturiais ragais papuostas, is bronzos ir j 
medzio padarytas penkiq uolekciq ilgio ir penkiq uolekciq plocio pje-' 
destalas, nuo kurio virsta tirsti juodi dumai. 

Kunigas nusinesa jusq auk^ j kamp^ ir apsiprausia artimiausia-; 
me vandens baseine. O tada, kartodamas paprastq mald^, perpjauna 
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aukai gerklf. Padejejas surenka kraujo j dubenj - juo bus paslakstyti 
keturi altoriaus kampai. Tuo tarpu kunigas atsargiai isskrodzia ir is-
mesineja skerdien^. Jam priklauso gyvulio kailis - turguje uz j j ga-
lima gauti nemenk^ sumel?. Is gyvulio maitos isplesiami viduriai ir 
riebalai, nunesami i k i altoriaus ir padedami tiesiai ant nuolat liepsno-
jancios ugnies. Gyvul io mesa kruopsciai supjaustoma ir padedama j 
salj. Pasibaigus apeigoms, ja vaisinsis kunigai. 

Visa liturgija atliekama priesais giliausi^jj Sventyklos kiem^, 
Sventq Svenciausi^j^ - paauksuot^, kolonij primenanci^ sventov?, 
stovinci^ pacioje Sventyklos komplekso sirdyje. Sventq Svenciausioji 
yra pati prakilniausia Jeruzales vieta. Jos durys apdengtos purpuri-
niais ir skaisciai raudonais gobelenais, issiuvinetais Zodiako zenklq 
ratu ir dangaus panorama. Cia jsikunijusi Dievo galybe. T a i dangaus 
ir zemes karalysciq susitikimo taskas, visos kiirinijos centras. Cia ka-
daise stovejo Sandoros skrynia su Dievo jsakymais, bet j i jau seniai 
prarasta. Dabar sventoveje tuscia. T a i didziule, tuscia erdve, kanalas 
Dievo buvimui reikstis, pro kur j is dangaus sklinda sventa jo dvasia. 
Si dvasia sklinda bangomis per Sventyklos sales, Kunigq ir Izraelio, 
Moteri} i r Pagoniq kiemus, per portikais ispuostas Sventoves sienas 
zemyn j Jeruzal?, per Judeja j Samarij^, Idumej^, Perej^ ir Galilej^, 
per berib? galingosios Romos imperij^ j visq l ikusj pasaulj, visas tau-
tas ir gentis. Visus juos - ir zydus, ir pagonis - maitina ir palaiko K u -
rejo dvasia, ir si dvasia turi vien^ vienintelj saltinj - vidin^ sventov^, 
Sventq Svenciausioji, slypinci^ giliai Sventyklos pastate, sventame 
Jeruzales mieste. 

|eiti} Sventq Svenciausioji uzdrausta visiems, isskyrus vyriausi^j} 
kunigo. Siuo metu, 56 m. e. m., jis yra jaunas vyras, vardu Jonatanas, 
Anano siinus. Kaip ir dauguma jo pirmtakq, Jonatanas jgijo savo pa-
reigas tiesiai is Romos ir, be jokios abejones, uz stambio pinigq sum^. 
Vyriausiojo kunigo pareigos pelningos, teisf jas eiti paveldi tik saujele 
ki lmingq seimq, perduodanciq siq pareigyb? viena kitai kaip palikimo 
(zemesniojo rango kunigai paprastai buna ki l? is kuklesnes aplinkos). 

Sventyklos vaidmuo zydq gyvenime labai svarbus. Sventykla -
zydq kalendorius ir laikrodis; joje atliekamos apeigos zymi metq laikq 
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kaito ir struktiiruoja kiekvieno Jeruzales gyventojo kasdien? veikl^. 
T a i visos Judejos prekybos centras, pagrindine finansine jstaiga ir di
dziausias bankas. Sventykla yra ne tik Dievo gyvenamoji vieta, bet ir 
nacionalistiniq Izraelio siekiq centras; joje saugomi ne tik sventieji 
rastai ir zydq religinj kult^ reglamentuojanciq jstatymq ritiniai - si 
vieta yra dar ir pagrindine zydq tautos juridiniq dokumentq, istoriniq 
uzrasq ir genealoginiq jrasq saugykla. 

Kitaip nei stabmeldziai kaimynai, zydai neturi gausybes po kras-
to issibarsciusiq sventyklq. Yra vienas vienintelis religinis centras, 
unikalus dieviskosios galios saltinis, viena vienintele vieta, kur zydas 
gali pabendrauti su gyvu Dievu. Judeja faktiskai yra salis-sventykla. 
Pats terminas „teokratija" buvo sukurtas Jeruzalei apibudinti. „Kai 
kurios tautos auksciausio politinf valdzi^ patikejo monarchijoms, -
rase pirmo amziaus istorikas Juozapas Flavijus, - kitos - oligarchi-
joms, dar kitos - masems [demokratija]. Miisq jstatymdavio [Dievo] 
nesuviliojo ne vienas is siq valdymo budq, ir jis pasirinko formo, ku-
rio - jei stipresnis posakis cia tinkamas - galima pavadinti „teokrati-
ja" [theokratia], kai suverenumas ir auksciausioji valdzia atiduodama 
j Dievo rankas." 

Laikykite Sventyklq tam tikra feodaline valstybe, kuriai tarnauja 
tukstanciai kunigq, giesmininkq, sargq, tarnq ir dvasininkq, valsty
be, valdancia didziulius derlingos zemes plotus, dirbamus Sventyklos 
vergq jos vyriausiojo kunigo naudai ir gerovei. Prie to dar reiketq 
prideti is Sventyklos mokesciq gaunamas pajamas ir nenutrukstamai 
plustancio lankytojq ir piligrimq dovanq ir aukq srov? (o ko jau kal -
beti apie didziules per pirkliq ir pinigq keitejq rankas einancias su-
mas, is kuriq savo dalj atsiriekia ir Sventykla), ir taps lengva suvokti, 
kodel tiek daug zydq viso kunigq aukstuomen? ir - ypac - vyriausiojj 
kunigo laike niekuo kitu, kaip tik gauja godziq „prabangos megejq" 
pasakjuozapo. 

{sivaizduokite prie altoriaus stovintj vyriausiojj kunigo Jonatano 
(jo rankoje ruksta smilkalai), ir taps nesunku suprasti, is kur kyla sis 
priesiskumas. Net is turtingq pirmtakq paveldeti kunigo drabuziai 
liudija vyriausiojj kunigo supancio prabango- Uga, purpuru (karaliq 
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