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Dievo karalyste jumyse,

arba

Krikscionybe ne kaip mistinis mokymas, 
o kaip nauja pasauleziura

„<...> jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus 
laisvus.“ 

(Evangelija pagal Joną, VIII, 32)*

„Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali 
užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali 
pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.“ 

(Evangelija pagal Matą, X, 28)

„Jūs, brangiai nupirkti, nepasidarykite 
žmonių vergais.“ 

(Pirmasis laiškas korintiečiams, VII, 23)

1884 metais parašiau knygą „Kuo aš ti-

kiu?“ Toje knygoje atvirai išdėsčiau 

savo tikėjimą.

Išreikšdamas pritarimą Kristaus mokymui, negalė-

jau nutylėti, kodėl neišpažįstu ir klaidingu laikau tą baž-

nytinį tikėjimą, kuris paprastai vadinamas krikščionybe. 

* Čia ir toliau cituojamas kunigo Česlovo Kavaliausko iš graikų kalbos vers-
tas Naujasis Testamentas (Pasaulinės literatūros biblioteka, Šventasis Raštas, 
IV tomas, 1992) ir arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko iš lotynų kalbos vers-
tas Senasis Testamentas (Pasaulinės literatūros biblioteka, Šventasis Raštas, 
I tomas, 1990). (Vert. past.)
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Tarp daugybės nukrypimų nuo Kristaus doktrinos 

nurodžiau pagrindinį – nesilaikymą priesako nesiprie-

šinti blogiui smurtu. Šis nukrypimas akivaizdžiau nei 

kiti įrodo, jog bažnytinis mokymas iškraipo Kristaus 

mokymą. 

Kaip ir visi mes, labai mažai teišmaniau, kas nesi-

priešinimo blogiui klausimu buvo daryta, skelbta ir 

rašyta ankstesniais laikais. Žinojau, ką apie tai kalbėjo 

bažnyčios tėvai – Origenas, Tertulianas ir kiti, – žinojau 

ir tą, jog egzistavo ir egzistuoja tam tikros vadinamosios 

sektos – menonitai, hernhutiečiai, kvakeriai, – drau-

džiančios krikščioniui naudotis ginklu ir atlikti karinę 

tarnybą. Deja, menkai tenutuokiau, ką tos sektos nu-

veikė, aiškindamos minėtąjį klausimą. 

Kaip ir tikėjausi, rusų cenzūra mano knygą sulai-

kė. Bet iš dalies dėl mano, kaip rašytojo, reputacijos, iš 

dalies dėl žmonių susidomėjimo knygos rankraščiai ir 

litografijos išplito Rusijoje, o jos vertimai – užsienyje. 

Reakcija nebuvo vienareikšmė. Viena vertus, man pri-

tariantys žmonės prabilo apie kūrinius, jau parašytus 

šia tema, kita vertus, pačioje knygoje išdėstytos mintys 

sulaukė aršios kritikos.

Tiek viena, tiek antra drauge su istoriniais pastarojo 

meto įvykiais man daug ką paaiškino ir paskatino pada-

ryti naujas išvadas, kurias ir noriu pateikti.

Pirmiausia išsakysiu, ką sužinojau nesipriešinimo 

blogiui klausimu; tada papasakosiu apie kritikų nuo-
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mones šia tema, išsakytas tiek dvasiškių, t. y. išpažįstan-

čių krikščioniškąjį tikėjimą, tiek ir pasauliečių, t. y. šio 

tikėjimo neišpažįstančių; ir galiausiai išdėstysiu tas išva-

das, kurias padariau ir iš vienų, ir iš kitų, ir iš istorinių 

pastarojo meto įvykių. 
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I

V ieni pirmųjų į mano knygą atsiliepė Amerikos 

kvakeriai. Savo laiškuose jie išreiškė pritarimą 

mano nuomonei, jog krikščioniui negali būti priimtina 

jokia prievarta ir karas, ir papasakojo apie savo vadina-

mąją sektą, daugiau nei 200 metų iš tiesų išpažįstančią 

Kristaus mokymą apie nesipriešinimą blogiui smurtu, 

taip pat apsiginti nenaudojusią ir nenaudojančią gin-

klų. Drauge su laiškais kvakeriai man atsiuntė savo bro-

šiūrų, žurnalų ir knygų. Iš tų atsiųstų žurnalų, brošiū-

rų ir knygų sužinojau, kad jau prieš daugelį metų jie 

nenuginčijamai įrodė, jog krikščioniui privalu laikytis 

priesako nesipriešinti blogiui smurtu, ir iškėlė viešu-

mon bausmėms bei karams pritariančio bažnytinio mo-

kymo neteisingumą. 

Daugybe samprotavimų bei tekstų įrodę, jog karas, 

t. y. žmonių žudymas bei luošinimas, nesuderinamas 

su religija, grįsta taikingumu ir palankumu žmonėms, 

kvakeriai tvirtina ir įrodinėja, esą stabmeldžių akyse 

niekas taip neužtemdė Kristaus tiesos ir nepakenkė 

krikščionybės plitimui pasaulyje, kaip tas faktas, kad 

šio priesako nesilaikė tie, kurie save vadino krikščioni-

mis, kad karas ir smurtas jiems buvo leistini. 
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„Pasaulyje tegali plisti Kristaus mokymas, žmonių 

sąmonę pasiekiantis ne kardu ir prievarta, – rašo jie, – 

o per nesipriešinimą blogiui, romumą, nuolankumą ir 

taikingumą, jo pasekėjams gyvenant meilėje bei santar-

vėje.“

„Krikščionis – paties Dievo mokymu – su žmonėmis 

privalo elgtis taikiai, tad negali būti tokio autoriteto, 

kuris priverstų krikščionį elgtis prieš Dievo mokymą ir 

paminti pagrindinę krikščionies prievolę savo artimie-

siems.“

„Valstybinės prievolės nuostata, – teigia jie, – gali 

priversti nusižengti Dievo įstatymui tuos, kurie dėl as-

meninės naudos stengiasi suderinti tai, kas nesuderi-

nama, bet krikščioniui, nuoširdžiai tikinčiam Kristaus 

mokymo suteikiamu išganymu, ta nuostata yra bereikš-

mė.“

Pažintis su kvakerių veikla bei jų kūriniais – su Fok-

su (Fox), Penu (Penn) ir ypač su 1827 metais išleistu 

Daimondo (Dymond) darbu – man parodė, jog krikš-

čionybės nesuderinamumas su prievarta ir karu jau ne 

tik senų seniausiai suvoktas, bet ir senų seniausiai taip 

akivaizdžiai ir neginčijamai įrodytas, kad belieka tik 

stebėtis, kaip gali tęstis ta neįmanoma krikščioniškojo 

mokymo samplaika su prievarta, kurią skelbė ir iki šiol 

skelbia bažnyčios.

Bemaž tuo pat metu, kai sulaukiau kvakerių laiškų, 

gavau ir daugiau informacijos (vėlgi iš Amerikos) tuo 
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pačiu mane dominančiu klausimu. Su manimi susisiekė 

asmuo, apie kurį iki tol ničnieko nežinojau. 

Rašė Viljamo Loido Garisono (William Lloyd Gar-

rison), garsaus kovotojo už juodaodžių laisvę, sūnus. 

Perskaitęs mano knygą ir radęs minčių, panašių į tas, 

kurias 1838 metais skelbė Viljamas Loidas Garisonas, 

jis pamanė, kad man gali būti įdomu, ir atsiuntė beveik 

prieš 50 metų tėvo sudarytą deklaraciją, arba nesiprie-

šinimo atsišaukimą, – Non-resistance.

Ta deklaracija atsirado tokiomis aplinkybėmis: 

1838 metais Viljamas Loidas Garisonas dalyvavo už 

taiką tarp žmonių pasisakančios draugijos debatuose; 

kalbėdamas apie karo nutraukimo būdus, jis padarė iš-

vadą, jog visuotinė taika galima tik tuo atveju, jei bus 

besąlygiškai pripažintas nesipriešinimo blogiui smurtu 

priesakas (Evangelija pagal Matą, V, 39) – taip, kaip jį 

pripažįsta kvakeriai, su kuriais Garisoną siejo draugiški 

ryšiai. Padaręs tokią išvadą, Garisonas sudarė ir pasiūlė 

draugijai atsišaukimą ir jį tuomet, 1838 metais, pasira-

šė didžiuma narių. 

JAUSMŲ DEKLARACIJA,  

KURIĄ PRIĖMĖ TAIKOS KONVENCIJA

Bostonas, 1838

Mes, žemiau pasirašiusieji, laikome pareiga sau, 

reikalui, kuris yra artimas mūsų širdžiai, šaliai, kurioje 

mes gyvename, ir visam likusiam pasauliui paskelbt i 
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šią savo deklaraciją ir išreikšti tas kertines tiesas, ku-

rių laikomės, tikslus, kurių siekiame, ir priemones, 

kuriomis ketiname naudotis, siekdami visuotinės ge-

rovės ir pasaulinio perversmo.

Mes nepripažįstame jokios žmonių vyriausybės. 

Pripažįstame tik vieną karalių ir įstatymų leidėją, tik 

vieną teisėją ir žmonijos valdytoją. Savo tėvyne lai-

kome visą pasaulį, savo tėvynainiais – visą žmoniją. 

Savo gimtinę mylime taip pat, kaip ir kitas šalis. Mūsų 

šalies piliečių interesai ir teisės mums nėra brangesni 

už visos žmonijos interesus ir teises. Todėl nemano-

me, kad patriotizmas galėtų pateisinti kerštavimą už 

skriaudą ar žalą, padarytą mūsų tautai. 

Manome, kad tauta neturi teisės nei gintis nuo išo-

rės priešų, nei jų pulti. Taip pat manome, kad tokios 

teisės negali turėti ir pavieniai asmenys, sprendžian-

tys savo asmeninius santykius. Vienetas negali būti 

svarbesnis už visumą. Jei vyriausybė neturi priešintis 

svetimšaliams užkariautojams, trokštantiems siaubti 

mūsų gimtinę ir engti mūsų bendrapiliečius, tai ly-

giai taip nevalia jėga priešintis pavieniams asmenims, 

trikdantiems visuomenės ramybę ir keliantiems grės-

mę asmeniniam saugumui. Bažnyčių skelbiama do-

gma, neva visas žemės valstybes nulėmė ir palaiko 

Dievas ir neva visos valdžios, egzistuojančios Jungti-

nėse Valstijose, Rusijoje ar Turkijoje, atitinka Dievo 

valią, yra tiek absurdiška, tiek ir šventvagiška. Tuo 

remiantis mūsų Kūrėjas atrodo šališkas, pritariantis 

blogiui ir skatinantis jį. Niekas nesiryžtų tvirtinti, jog 

kurios nors šalies vadovybė su savo priešais elgėsi pa-
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gal Kristaus mokymą ir sekdama jo pavyzdžiu. Todėl 

tokių vadovybių veikla negali būti Dievui priimtina, 

todėl Dievas negalėjo jų paskirti, todėl tokia valdžia 

turi būti nuversta – ne jėga, o dvasiniu žmonių atgi-

mimu.

Nekrikščioniškais ir neteisėtais laikome ne tik pa-

čius karus – tiek atakas, tiek ir gynybą, – bet ir visus 

pasirengimus karams: visokiausių arsenalų, įtvirtini-

mų, karinių laivų statybą; nekrikščioniškais ir neteisė-

tais laikome visų nuolatinių armijų egzistenciją, visas 

karines vadovybes, visus paminklus, statytus pergalių 

ar kritusių priešų garbei, visus kovų laukuose aptik-

tus trofėjus, bet kokius karinių žygdarbių minėjimus, 

viską, kas buvo pasisavinta karine jėga; nekrikščioniš-

kais ir neteisėtais laikome bet kokius vyriausybinius 

nurodymus, įsakančius pavaldiniams atlikti karinę 

tarnybą. 

Taigi, mes neturime teisės ne tik imti į rankas gin-

klo ir tarnauti armijoje, bet ir užimti postų, įparei-

gojančių versti žmones padoriai elgtis, baiminantis 

kalėjimo ar mirties bausmės. Todėl savo valia pasiša-

liname iš visų vyriausybinių įstaigų, atsiribojame nuo 

bet kokios politikos, atsisakome visų žemiškųjų apdo-

vanojimų ir postų.

Kadangi manome neturį teisės užimti vietas vy-

riausybinėse įstaigose, lygiai taip manome neturį 

teisės rinkti į tas vietas kitų asmenų. Taip pat ma-

nome neturį teisės bylinėtis su žmonėmis, versdami 

juos grąžinti tą, ką iš mūsų paėmė. Tam, kuris pa-

ėmė mūsų marškinius, jaučiamės privalą atiduoti ir 
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apsiaust ą, tačiau nieku gyvu nesigriebti prieš jį smur-

to (Evangelija pagal Matą, V, 40). 

Tikime, kad Jėzus Kristus atšaukė baudžiamąjį 

Senojo Testamento įstatymą – akis už akį, dantis už 

dantį – ir kad pagal Naująjį Testamentą visi jo pa-

sekėjai mokomi ne keršyti priešams, o jiems atleisti 

visais atvejais be išimties. Prievarta reikalauti iš priešų 

pinigų, sodinti juos į kalėjimą, tremti ar bausti mirti-

mi – visa tai, be abejo, yra ne skriaudų atleidimas, o 

kerštas. 

Žmonijos istorijoje gausu įrodymų, kad fizinė 

prievarta neskatina dorovinio atgimimo, kad įveikti 

nuodėmingus žmogaus polinkius tegali meilė, kad 

blogį tegali sunaikinti gėris, kad, norint apsiginti nuo 

blogio, nevalia kliautis jėga, kad tikrąjį žmonių sau-

gumą užtikrina gerumas, kantrybė ir gailestingumas, 

kad tik romieji paveldės pasaulį, o kardą pakėlę nuo 

kardo ir žus. 

Taigi, trokšdami patikimiau užtikrinti visavertį 

gyvenimą, laisvę, nuosavybę, visuomenės ramybę bei 

asmeninę žmonių gerovę ir siekdami išpildyti kara-

lių karaliaus ir viešpačių viešpaties valią, mes iš visos 

širdies pripažįstame pagrindinį nesipriešinimo blo-

giui blogiu mokymą, tvirtai tikime, kad šis mokymas, 

tinkantis visiems galimiems atvejams ir išreiškiantis 

Dievo valią, galiausiai įveiks visas blogio jėgas. Mes 

neskelbiame revoliucinio mokymo. Revoliucinio mo-

kymo dvasia – tai keršto, prievartos ir žudynių dvasia. 

Ji nebijo Dievo ir negerbia žmogaus. O mes trokš-

tame būti sklidini Kristaus dvasios. Laikydamiesi 
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pagrindinės savo taisyklės – nesipriešinti blogiui blo-

giu, – mes negalime rengti sąmokslų, riaušių ar imtis 

smurtinių veiksmų. Paklūstame visiems vyriausybės 

įstatymams bei reikalavimams – išskyrus tuos, kurie 

prieštarauja Evangelijos reikalavimams. Bausmėms, 

skiriamoms už nepaklusnumą, mes priešiname nuo-

lankumą. Nors ketiname nesipriešindami ištverti vi-

sus prieš mus nukreiptus antpuolius, savo ruožtu ža-

dame be paliovos atakuoti pasaulio blogį, kad ir kur 

jis būtų, viršuje ar apačioje, politinėje, administraci-

nėje ar religinėje srityje, stengdamiesi visomis mums 

įmanomomis priemonėmis priartinti žemiškosios ka-

ralystės susiliejimą su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus 

karalyste. 

Neabejotina tiesa laikome tą, jog visa, kas prieš-

tarauja Evangelijai bei jos dvasiai ir dėl to nusipelno 

būti sunaikinta, privalo būti sunaikinta nedelsiant. 

Tad jei tikime pranašyste, kad ateis laikas, kai kardai 

bus perkaldinti į noragus, o ietys – į pjautuvus, turi-

me visomis išgalėmis tučtuojau imtis šio darbo, neati-

dėliodami jo ateičiai. Ir todėl visi, kurie gamina, par-

duoda, naudoja ginklus ir prisideda prie visokiausių 

karinių pasirengimų, kartu ginkluojasi prieš taikią 

Dievo sūnaus karalystę žemėje. 

Išdėstę šiuos pagrindinius dalykus, dabar pasa-

kysime, kokiais būdais ketiname pasiekti savo tikslą. 

Mes tikimės nugalėti, tiesiog skleisdami savo pažiū-

ras. Stengsimės supažindinti su jomis visus žmones, 

nepriklausomai nuo jų tautybės, tikėjimo ir sociali-

nės padėties. Šiuo tikslu rengsime viešus skaitymus, 
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dalysime spausdintus pranešimus ir brošiūras, kur-

sime bendrijas ir kreipsimės su prašymais į visokias 

vyriausybines įstaigas. Trumpiau tariant, visais įma-

nomais būdais stengsimės iš esmės pakeisti mūsų 

visuomenės nuomonę, jausmus ir elgesį dėl smurto 

prieš vidaus bei išorės priešus. Imdamiesi šio didingo 

darbo suvokiame, kad mūsų nuoširdumas gali patirti 

žiaurių išbandymų. Galimas daiktas, per savo užduo-

tį sulauksime įžeidinėjimų, patyčių, skausmo ar net 

mirties. Mūsų laukia nesupratimas, neteisingas inter-

pretavimas ir šmeižtas. Mus turėtų užgriūti audra. 

Išdidumas ir fariziejiškumas, garbėtroška ir žiauru-

mas, valdovai ir valdžios – visa tai gali susivienyti, kad 

mus sunaikintų. Šitaip elgėsi ir su mesiju, į kurį taip 

stengiamės panėšėti. Pasikliaujame ne žmonėmis, o 

visagaliu Viešpačiu. Jei atsisakome žmonių užtarimo, 

kas begali mus palaikyti, jei ne pasaulį nugalintis ti-

kėjimas? Išbandymais nesistebėsime, veikiau džiaug-

simės, kad esame verti patirti Kristaus kančias.

Tad savo sielas patikime Dievui neabejodami, jog 

tas, kuris dėl Kristaus paliks namus ar brolius, ar se-

seris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar lau-

kus, gaus šimteriopai daugiau ir paveldės amžinąjį 

gyvenimą. 

Nepaisydami to, kas gali prieš mus sukilti, tvirtai 

tikime, jog pasaulyje triumfuos šioje deklaracijoje 

išdėstytos mintys, ir dedame čia savo parašus, pasi-

kliaudami žmonijos protu bei sąžine, o labiausiai Die-

vo galybe, kuriai save ir patikime. 
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Netrukus po šios deklaracijos pasirašymo Garisonas 

įkūrė nesipriešinimo organizaciją ir žurnalą pavadini-

mu „Nesipriešinantis“ (Non-resistant), kuriame buvo 

skelbiamos nesipriešinimo idėjos, aptariama jų svarba 

ir visos galimos pasekmės. Apie tolesnį organizacijos ir 

žurnalo likimą sužinojau iš puikios V. L. Garisono bio-

grafijos, kurią sudarė jo sūnūs. 

Organizacija ir žurnalas gyvavo neilgai. Didžiuma 

Garisono bendražygių, drauge kovojusių už vergų iš-

laisvinimą, nuogąstavo, kad žurnale reiškiami itin radi-

kalūs reikalavimai gali atitraukti žmones nuo praktinės 

juodaodžių išlaisvinimo veiklos. Dauguma jų atsisakė 

laikytis deklaracijoje pateikto nesipriešinimo principo, 

ir žurnalas bei organizacija nutraukė savo veiklą. 

Regis, Garisono deklaracija, taip iškalbingai ir įtai-

giai išreiškusi tokį svarbų tikėjimo išpažinimą, turėjo 

apstulbinti žmones ir tapti visuotinai žinomu ir visa-

pusiškai aptarinėjamu kūriniu. Deja, nenutiko nieko 

panašaus. Apie ją nieko negirdėti ne tik Europoje, ši 

deklaracija menkai težinoma ir amerikiečiams, taip 

gerbiantiems Garisono atminimą. 

Užmarštyje liko ir kitas kovotojas už nesipriešinimą 

blogiui – neseniai miręs amerikietis Adinas Balu (Adin 

Ballou), 50 metų skelbęs šį mokymą. Kiek mažai teži-

noma nesipriešinimo klausimu, akivaizdžiai matyti iš 

mano susirašinėjimo su Garisono sūnumi, paruošusiu 

puikią keturių tomų tėvo biografiją. Kai pasiteiravau, 


