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Kun. Danielius DIKEVIČIUS

Kunigystė Biblijoje:  
Senasis Testamentas 

Kunigystė – viena seniausių, universaliausių ir populiariausių žmoni-
jos institucijų. Kaip nėra tautos be religijos, taip nėra religijos be kuni-
gystės. Biblija – ne išimtis. Kunigystės institucija – viena svarbiausių jos 
temų. Jai gvildenti skiriamos netgi ištisos Šventraščio knygos (žr., pvz., 
Kunigų knygą ir Laišką žydams). Maža to, kai kurios iš jų susiformavo ir 
išliko tiktai dėl jos (pvz., Penkiaknygė). Ką gi skaitome Biblijoje apie ku-
nigystės reiškinį? Daug ir įvairių dalykų. Apžvelkime esmingiausius. 

Kunigas Senajame Testamente pa-
prastai nusakomas žodžiu kohen (iš viso 
740 kartų!). Tokia šio žodžio etimologi-
ja nevienintelė. Vieni jį kildina iš akadų 

kan – „nusilenkti“, kiti – iš sirų kahhen–– „daryti laimin-
gu“, „suteikti pilnatvę“, dar kiti – iš hebrajų ku – „stovėti 
prieš“, „tarnauti“.

Senajame Testamente išskirtume du pagrindinius 
kunigystės tipus: šeimyninę (arba mėgėjų) ir levitiškąją 
(arba profesionalų). 

Šeimyninėje kunigystėje religinio lyderio vaidmenį 
atlikdavo šeimos tėvas arba jo pareigas einantis asmuo 
(lot. pater familias). Taip, pavyzdžiui, Abraomas religi-
nėms apeigoms atlikti neieško kunigo ir nesikreipia į jį, 
bet viską daro pats: Ten Abramas pastatė jam pasirodžiu-
siam Viešpačiui aukurą (Pr 7, 7b); Abraomas priėjo, paėmė 
aviną ir paaukojo jį kaip deginamąją auką... (Pr 22, 13b). 
Panašiai elgėsi jo sūnus Izaokas (plg. Pr 26,  25a) bei 
anūkas Jokūbas (plg. Pr 28, 18; 31, 54). Iškalbingas yra 
ir Jobo, aukojančio už savo vaikus permaldavimo aukas, 
pavyzdys (plg. Job 1, 4–5). Tokiu kunigu tapti nereikėjo 
nei specialaus pašaukimo, nei įšventinimo apeigų. 

Levitiškoji kunigystė, anot Biblijos pasakojimo, susi-
formavo tiktai XIII a. pr. Kr., t. y. kaip Išėjimo įvykio (iš-
ėjimas iš Egipto, perėjimas per dykumą, įėjimas į Kana-
aną) priežastis ir rezultatas (beje, visi iki tol Šventraščio 
minimi kunigai „profesionalai“ yra svetimtaučiai, pvz.: 
kanaanietis Melchizedekas, plg. Pr 14, 18; egiptietis Poti-
feras, plg. Pr 41, 45; midjanietis Reuelis, plg. Iš 2, 16.18). 
Kitaip tariant levitiškosios kunigystės kilmė sutapo su žy-
dų tautos kilme. Ar tai atsitiktinumas? O gal sutapimas? 
Jokiu būdu! Tai giliõs teologinės refleksijos atspindys (is-
toriniai šio reiškinio aspektai dar tik tyrinėjami): viena 

vertus, tautai ir valstybei reikia kunigystės, kita vertus, 
kunigystės institucija yra stiprios etninės ir politinės są-
monės išraiška (panašiai būta ir Lietuvos istorijoje; gaila, 
kad tiktai būta...). 

Levitiškoji kunigystė, kuriai vadovavo aukščiausiasis 
kunigas (hebr. Kohen hagadol), buvo šaukiama iš Levio 
giminės vyrų (plg. Sk 1, 48 54; Levis – trečiasis iš dvyli-
kos patriarcho Jokūbo sūnų, plg. Pr 29, 34). Kodėl? Ma-
nau, kad galimi du lygiaverčiai ir vienas kitą papildantys 
atsakymai. Pirmasis – Levio giminės išsirinkimas iš kitų 
Izraelio giminių rodo Dievo užmojį, o Viešpaties valia 
visada paslaptinga. Kitaip tariant, nežinome galutinio 
atsakymo į šį klausimą, nes kiekvienas pašaukimas yra 
slėpinys. Antrasis – Levio palikuonių išrinkimą nulėmė 
jų asmeninės savybės ir nuopelnai. 

Mozė, pamatęs, kad žmonės elgėsi palaidai, – Aaronas 
buvo jiems leidęs palaidai elgtis savo priešų pajuokai, – 
atsistojo stovyklos vartuose ir tarė: „Kas už Viešpatį, te-
ateina pas mane!“ Visi levitai susibūrė aplink jį. Jis tarė 
jiems: „Taip kalbėjo Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Prisijuoski-
te kalaviją prie šono, visi iki vieno! Eikite nuo vartų prie 
vartų, išilgai ir skersai per stovyklą, ir žudykite savo brolį, 
kaimyną ir giminaitį’.“ Levitai padarė, kaip Mozė įsakė, 
ir tą dieną krito apie tris tūkstančius žmonių. Mozė tarė: 
„Šiandien jūs pašventėte save Viešpaties tarnybai, nes bu-
vote kiekvienas prieš savo sūnų ar brolį, šiandien gavote 
sau palaiminimą“ (Iš 32, 25–29). 

Levitiškoji kilmė buvo svarbi, tačiau jos nepakako. 
Senojo Testamento kunigas tapdavo visateisis tiktai ga-
vęs specialius šventimus, per kuriuos būdavo atliekamos 
ritualinio apiplovimo, kunigiškais drabužiais apvilkimo, 
šventais aliejais patepimo ir įvairių aukų aukojimo ap-
eigos (plačiau – žr. Iš 29 sk. ir Kun 8 sk.), paprastai už-
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trukdavusios netgi septynias dienas. Septynios kunigys-
tės šventimų dienos primindavo visatos sukūrimo savaitę 
(plg. Pr 1 sk.) ir reiškė naują pradžią. 

Senojo Testamento kunigų funkcijos buvo šios: 
a) įvairių atnašų aukojimas (plg. Kun 1–7 sk.), 
b) Izraelio tautos laiminimas (plg. Sk 6, 22–27), 
c) Dievo valios paskelbimas 

(plg. Įst 33, 8; 1 Sam 14, 41), 
d) ritualinio nešvarumo kons-

tatavimas ir pašalinimas (plg. 
Kun 13–14 sk.), 

e) teismas ir ginčų sprendimas 
(plg. Sk 5, 11–31), 

f) Įstatymo mokymas (plg. 
Įst 33, 9–10), 

g) Šventyklos priežiūra ir ap-
sauga (plg. Sk 3, 38). 

Tam reikėjo puikaus išma-
nymo ir milžiniškos patirties. 
Greičiausiai tai irgi iš dalies nu-
lemdavo paveldimos kunigystės 
atsiradimą. 

Paveldima kunigystė, kaip ir 
visa pasaulyje, turėjo ir trūkumų, 
ir privalumų. Senajam Testamen-
tui, pavyzdžiui, yra svetima kuni-
gystės pašaukimo krizė, tačiau jis 
turi spręsti kunigų pertekliaus ir jų išsilaikymo sunkumus. 
Didžiulis kunigų skaičius ribodavo arba visiškai sumažin-
davo galimybes atlikti kai kurias funkcijas. Šiai problemai 
spręsti buvo įvesta rotacinė patarnavimo Šventykloje sis-
tema. Kunigai buvo suskirstyti į 24 skyrius. Kiekvienas jų 
turėjo budėjimo laiką: dvi savaites per metus. Didžiausių 
švenčių, t. y. Velykų (pavasaris), Sekminių (vasara) ir Pa-
lapinių (ruduo) iškilmėse dalyvavimas buvo privalomas 
visiems. Vadovavimas garbingiausioms ceremonijoms 
jiems tekdavęs metant burtus (plg. Lk 1, 8–9). Kunigų 
medžiaginis išlaikymas buvo sprendžiamas pasitelkiant 
dar vieną privalomą amatą ir dešimtinę. 

Jeruzalės Šventykla – tai pagrindinė Senojo Tes-
tamento kulto ir kunigų patarnavimo vieta. Izrae-

lio istorijoje būta dviejų šventyklų: pirmoji – Salia-
mono (~ 950–587 m. pr. Kr.); antroji – Zorobabelio 
(515 m. pr. Kr. – 70 m. po Kr.). Nūdien išrinktoji tauta 
Šventyklos neturi. Kodėl? Tikrai ne dėl pasaulinės ekono-
minės krizės. Ši problema ne ekonominė, bet topografi-
nė. Anot judaizmo, Šventykla gali stovėti tiktai ant Siono 

kalno, t. y. toje pačioje vieto-
je, kur buvo aukojamas Izao- 
kas (plg. Pr 22 sk.) ir kur sto-
vėjo dvi pirmosios šventyklos. 
O ši vieta yra užimta musul-
monų mečetės. Vis dėlto Šven-
tyklos atstatymo darbai jau 
pradėti... Padarytas Šventy-
klos modelis (NB! – natūra-
laus dydžio), lavinami kuni-
gai, ieškoma raudonos karvės... 
Tiesa, dar nėra galutinio susi-
tarimo dėl trečiosios Šventyk- 
los paskirties. Vyksta ginčai, ar 
tai turėtų būti sinagoga, ar vis 
dėlto tikroji Šventykla su viso-
mis Senojo Testamento numa-
tytomis aukomis.

Senajame Testamente, be 
šeimyninės ir levitiškosios kuni-
gysčių, aptinkame ir visuotinės 

kunigystės užuomazgų. Visas Izraelis yra kunigiškoji tauta, 
t. y. pašvęsta Dievui ypatingu būdu: Iš tikrųjų man pri-
klauso visa žemė, bet jūs būsite mano kunigiška karalystė 
ir šventa tauta (Iš 19, 5b–6a). 

Užsklandoje galėtume paklausti: kodėl atsirado ku-
nigystės institucija? Manau, dėl dviejų priežasčių. Pir-
moji, dėl žmogaus nuodėmingumo. Žmogui nusidėjus 
ir netekus galimybės tiesiogiai bendrauti su Dievu (plg. 
Pr 3, 22–24), atsirado tarpininko, galinčio kalbėti žmo-
nėms Dievo vardu, o Dievui – žmonių, poreikis. Antroji, 
dėl Dievo meilės. Patarlė sako: nori padaryti gera – pa-
daryk pats. Dievas elgiasi kitaip. Pats būdamas Meilė – o 
meilei reikia kitų, – naudojasi tarpininkais. 

Jeruzalės šventykla. Miniatiūra iš „Codex 
Biblicus Legionensis“. Ispanija, 960 m..

Philippe Madre
DIEVAS KVIEčIA. Kaip atpažinti pašaukimą? 
Iš anglų kalbos vertė Teresė Būgaitė

Knygos autorius Philippe Madre yra nuolatinis diakonas, vedęs, dviejų vaikų tėvas, medici-
nos mokslų daktaras. Jau aštuonerius metus jis veda pašaukimo atpažinimo rekolekcijas ir su su-
sižavėjimu kalba apie tą meilės strategiją, kurią Šventoji Dvasia pasitelkia, atskleisdama žmogaus 
sąmonėje Kristaus troškimą. Toji strategija kiekvienu atveju vis kitokia, o troškimas – savitas, nes 
esame vieninteliai Viešpaties akyse. Šioje knygoje atskirai gvildenami skirtingi mūsų pašaukimo 
aspektai. Siūlomi apmąstymo etapai suteikia galimybę apžvelgti savo gyvenimą Dievo šviesoje.

Dievo kvietimas atveria duris į didžiausią laimę, kokia tik gali būti padovanota žmogui 
šioje žemėje. Būti Dievo pašauktam – vienas ryškiausių Jo Meilės įrodymų. 
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