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`Abdu’l-Bahá dzīvesstāsts

`Abdu’l-Bahá bērnība

Bahá’u’lláh, Bahá’í ticības dibinātājs, apprecēja jaunu dāmu, 
vārdā Ásíyih Khánum. 1844. gada 23. maijā Bahá’u’lláh un viņa 
sievai piedzima dēls. Viņi deva savam dēlam vārdu `Abbás par godu 
viņa vectēvam. `Abbás vēlāk izvēlējās vārdu `Abdu’l-Bahá, un tas ir 
vārds, ar kuru viņš ir parasti pazīstams. Vārds `Abdu’l-Bahá nozīmē 
„Slavas Kalps”.

Bahá’u’lláh un viņa ģimene dzīvoja Teherānas pilsētā, Persijas 
galvaspilsētā (tagadējā Irānā). `Abdu’l-Bahá bija Bahá’u’lláh 
vecākais dēls. Kad `Abdu’l-Bahá bija tikai trīs mēnešus vecs, 
Bahá’u’lláh dzirdēja Báb vēsti un kļuva par viņa sekotāju. (Sk. šīs 
sērijas grāmatas „Báb dzīvesstāsts” un „Bahá’u’lláh dzīvesstāsts”.) 
`Abdu’l-Bahá patiesībā piedzima tieši tajā dienā, kad Báb paziņoja 
par savu misiju. `Abdu’l-Bahá tāpēc tika audzināts jaunās Dieva 
atklāsmes gaisotnē. Viņu audzināja tā, lai viņš sekotu Báb mācībām 
un vēlāk – sava tēva mācībām.

`Abdu’l-Bahá bija jaunāka māsa, kas piedzima 1847. gadā. Viņas 
vārds bija Bahíyyih Khánum (Khánum ir sievietes tituls, kas dots, 
lai izrādītu viņai cieņu). Viņam bija arī jaunāks brālis Mírzá Mihdí 
(Mírzá ir vīrieša tituls, kas dots, lai izrādītu viņam cieņu). `Abdu’l-
Bahá agrā bērnība bija bezrūpīga un ļoti laimīga, jo viņa ģimene bija 
bagāta un cienījama.

Bahá’u’lláh un viņa sieva bija izslavēti par savu dāsnumu. 
Viņi labprāt uzņēma ļaudis savās mājās un rūpējās par nabagiem 
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un slimiem cilvēkiem gan Teherānā, gan laukos, kur viņiem bija 
īpašums. `Abdu’l-Bahá pievienojās saviem vecākiem šajos labdarības 
pasākumos. `Abdu’l-Bahá jau bērnībā bija raksturīga augstsirdība. 
Jaunības gados viņu aizveda uz kalniem, kur viņa tēvam piederēja 
tūkstošiem aitu. Par godu viņa apciemojumam aitu gani pacienāja viņu 
ar gardu maltīti. Pirms viņš devās atpakaļ uz mājām, vecākais aitu 
gans teica `Abdu’l-Bahá, ka pie viņiem ir pieņemts dot ganiem mazas 
dāvaniņas, lai pateiktos viņiem par maltīti. `Abdu’l-Bahá atbildēja, 
ka viņam nav nekā, ko dot ganiem, bet vecākais aitu gans teica, ka 
viņam tomēr kaut kas ir jādod viņiem. Tā nu ̀ Abdu’l-Bahá dāvāja aitu 
ganiem visas aitas, kas piederēja viņa tēvam. Kad Bahá’u’lláh dzirdēja 
šo stāstu, viņš smējās un teica: „Mums būs jāaizsargā `Abdu’l-Bahá 
no sevis – kādu dienu viņš citiem atdos pats sevi!”

Kad `Abdu’l-Bahá palika 8 gadi, visa viņa dzīve izmainījās. Viņa 
tēvu apcietināja un ieslodzīja cietumā par ticību Báb. Báb tad jau 
bija nogalināts par savu mācību izplatīšanu. Pēc viņa nāves daudzi 
viņa sekotāji tika ieslodzīti cietumā. Bahá’u’lláh sagūstīja, un kāds 
kalpotājs steidzās uz Bahá’u’lláh mājām, lai paziņotu viņa sievai un 
bērniem, ka viņš ir apcietināts un spīdzināts un ka viņu ved uz cietumu. 
Izbiedētajai ģimenei bija jābēg no mājām, paņemot līdzi tikai dažas 
nepieciešamas lietas, pirms ierodas pūlis, lai māju pārmeklētu un 
izlaupītu. Bahá’u’lláh aizveda uz pazemes kazemātu, ko pazina kā 
„Melno bedri”. Ar neticami smagām ķēdēm viņu saķēdēja kopā ar 
daudziem citiem Báb sekotājiem. `Abdu’l-Bahá ļāva apciemot savu 
tēvu šajā šausmīgajā cietumā tikai vienu reizi. Viņš šo notikumu ir 
aprakstījis šādi:

„Viņi mani nosūtīja pie Viņa Svētības cietumā ar 
melnādainu kalpu. Cietuma uzraugs parādīja kameru, 
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un kalps nesa mani uz pleciem. Es varēju redzēt, ka 
stāvas kāpnes ved uz aptumšotu telpu. Mēs sākām 
kāpt lejā pa diviem kāpņu posmiem, kas veda uz zemu 
ieeju, bet drīz mūsu acis nespēja vairs neko saskatīt. 
Kad bijām sasnieguši pusceļu uz kāpnēm, mūsu ausis 
pēkšņi sadzirdēja Svētīto Balsi [Bahá’u’lláh balsi]: 
„Nevediet viņu.” Tā nu mēs atgriezāmies un gaidījām, 
kad cietumniekus izvedīs pagalmā. Pēkšņi viņi izveda 
Svētīto Daili, kas bija pieķēdēts citiem. Un kāda 
drausmīga ķēde tā bija! Tās nomācošā svara dēļ viņš tik 
tikko spēja kustēties. Man tas bija bēdīgs un sirdi plosošs 
brīdis.”

Bahá’u’lláh ieslodzījuma laikā `Abdu’l-Bahá un viņa ģimene 
bija pakļauti lielām ciešanām. Viņi zaudēja teju visu savu naudu 
un īpašumus. Ásíyih Khánum noīrēja sev un bērniem nelielu māju 
cietuma tuvumā. Kādu dienu viņa sūtīja `Abdu’l-Bahá apciemot 
viņu radinieci un lūgt viņai mazliet naudas, lai nopirktu pārtiku. Ceļā 
uz mājām citi bērni viņu atpazina kā Báb sekotāju un dzinās viņam 
pakaļ. Bērni apmētāja viņu ar akmeņiem, un viņš slēpās kādas mājas 
priekštelpā līdz nakts tumsai. Kad viņš izgāja uz ielas, bērni atkal 
dzinās viņam pakaļ un apmētāja viņu ar akmeņiem. `Abdu’l-Bahá 
teica: „Kad es sasniedzu mājas, es biju pilnīgi novārdzis. Māte gribēja 
zināt, kas ar mani noticis, bet es nespēju izteikt ne vārda un sabruku.”

Laikā, kad Bahá’u’lláh bija cietumā, viņš redzēja vīziju, kas lika 
viņam saprast, ka viņš ir Izredzētais, ko bija apsolījis Báb. Pēc tam, 
kad Bahá’u’lláh atbrīvoja no cietuma, viņš vēl neteica nevienam, ka 
viņš ir Dieva Vēstnesis, bet `Abdu’l-Bahá to tūlīt saprata. Lai gan 
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viņš bija tikai bērns, viņš atzina sava tēva augsto stāvokli un bija 
pirmais, kas ticēja viņam.

Pēc tam, kad Bahá’u’lláh atbrīvoja no cietuma, visai viņa ģimenei 
pavēlēja pamest valsti. Viņi devās uz Bagdādi, Irākas galvaspilsētu. 
Ģimene veica garo un grūto ceļojumu uz Bagdādi ziemas vidū, 
un bērniem tas sagādāja lielas ciešanas. `Abdu’l-Bahá jaunākais 
brālis bija pārāk mazs, lai dotos ceļā, un viņu vajadzēja atstāt pie 
vecmāmiņas. Viņi ieradās Bagdādē 1853. gadā un pavadīja šajā 
pilsētā veselus desmit gadus.

Augšana trimdā

Lai gan ģimene netika ieslodzīta cietumā, tā bija izraidīta no 
dzimtās Persijas, lai nekad vairs tajā neatgrieztos. Viņiem izdevās 
apmesties Bagdādē. Viņiem pievienojās daudz Báb piekritēju, 
un sāka veidoties viņu kopiena. Tomēr, tā kā Báb bija izpildīts 
nāvessods, kopienā nebija neviena atzīta līdera. Báb sekotāju starpā 
sākās nesaskaņas. Bahá’u’lláh vēlējas tikt projām no visa tā. Viņš 
devās kalnos un pavadīja divus gadus, vēršoties tikai pie Dieva. 
Viņš dzīvoja kā nabadzīgs cilvēks un pavadīja laiku lūgšanās un 
dievkalpošanā.

Bahá’u’lláh prombūtnes laikā `Abdu’l-Bahá bija jāuzņemas lieli 
pienākumi. Viņam bija tikai 10 gadi, kad viņa tēvs devās projām, un 
viņš uzņēmās pieauguša cilvēka pienākumus. Viņš rūpējās par savu 
māti un māsu. Pēc divu gadu ilgas prombūtnes Bahá’u’lláh atgriezās 
Bagdādē. Viņa ģimene ļoti priecājās būt atkal kopā ar viņu. `Abdu’l-
Bahá auga un izvērtās par pārsteidzošu jaunekli. Pusaudža gados viņš 
rakstīja komentārus par Korānu, islāma Svēto grāmatu, kas liecināja 
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par dziļām zināšanām un lielu gudrību. Kad kādas mošejas līderis 
vēlējās apspriest reliģiskus jautājumus, Bahá’u’lláh iekārtoja, lai 
ar viņu sarunājas `Abdu’l-Bahá. Šis cilvēks bija studējis 30 gadus, 
bet viņam bija jāatzīst, ka `Abdu’l-Bahá spēj izskaidrot dažādus 
jautājumus tādā veidā, kāds viņam pašam nekad nebija nācis prātā. 
Viņu pārsteidza tik jauna cilvēka dziļās zināšanas.

1863. gadā Bahá’u’lláh ģimenei un tās sekotājiem lika pamest 
Bagdādi un doties uz Konstantinopoli. Šī pilsēta, ko tagad sauc par 
Stambulu, bija Turcijas galvaspilsēta. Bahá’u’lláh ģimeni izsūtīja 
no viņu dzimtenes Persijas uz Irāku, un tagad viņus izsūtīja vēl 
tālāk uz Turciju. Tomēr, pirms viņi pameta Bagdādi, atgadījās kāds 
svarīgs notikums, kad Bahá’u’lláh kopā ar dažiem Báb sekotājiem 
apmetās kādā skaistā vietā, ko sauca par Riḍván dārzu. Viņi uzturējās 
tajā divpadsmit dienas. Šajā laikā Bahá’u’lláh paziņoja, ka viņš ir 
Apsolītais, kuru bija minējis Báb un kura atnākšanu bija pareģojušas 
visas reliģijas.

Tūlīt pēc šiem svarīgajiem notikumiem ģimene pameta Bagdādi, 
liela sekotāju pulka pavadīta, kas skuma par šķiršanos no Bahá’u’lláh. 
`Abdu’l-Bahá uzņēmās pienākumu rūpēties par visiem šiem 
sekotājiem. Tajās dienās cilvēki ceļoja vai nu jāšus vai kājām. Viņu 
grupai bija vajadzīgas 110 dienas, lai sasniegtu ostu, no kuras viņiem 
bija jābrauc ar kuģi pa Melno jūru līdz Konstantinopolei. Drīz pēc 
ierašanās Konstantinopolē viņu grupu sūtīja vēl tālāk uz Adrianopoli 
(tagadējā Edirne), kas arī atrodas Turcijā. Bija ziema, kad viņi ceļoja 
uz Adrianopoli, un šis ceļojums bija ļoti grūts. Bahá’u’lláh, `Abdu’l-
Bahá un visai ģimenei bija piecus gadus jāuzturas Adrianopolē, ļoti 
tālu no savas dzimtenes. Arī šajā pilsētā viņi piedzīvoja lielas grūtības.
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Pilsēta cietums `Akká

Kad `Abdu’l-Bahá bija 24 gadus vecs, Bahá’u’lláh un viņa 
sekotājus atkal izsūtīja trimdā uz pilsētu cietumu `Akká (Ako) 
Palestīnā (tagadējā Izraēla). Palestīna toreiz bija attāla vieta Turcijas 
impērijā. Bahá’u’lláh ģimene un viņa sekotāji ieradās Palestīnā 
1868. gadā. `Akká bija minēta daudzos reliģiskajos pareģojumos, 
ieskaitot kristiešu un musulmaņu pareģojumus. Tajos bija teikts, ka 
Apsolītais ceļos uz `Akká. Tajā laikā šī pilsēta bija nelabi smakojoša 
vieta. Gaiss tajā bija tik smacīgs, ka tika teikts – ja pār šo pilsētu 
pārlidos putns, tas no šīs smakas nokritīs beigts! Ūdens arī bija ļoti 
piesārņots. Pilsētas antisanitāro apstākļu dēļ gandrīz visi trimdinieki 
saslima. Viņi cieta no malārijas, dizentērijas un tīfa. Visa ̀ Akká pilsēta 
bija cietums, un pirmos divus gadus Bahá’u’lláh un viņa sekotājus, 
pavisam aptuveni 70 cilvēkus, turēja tikai divās cietokšņa kamerās.

Šajās dienās Bahá’u’lláh ģimene bija pakļauta lielām ciešanām. 
Īpaši traģisks notikums bija saistīts ar Mírzá Mihdí, `Abdu’l-Bahá 
jaunāko brāli. Viņam bija paradums pastaigāties pa cietuma jumtu, 
skaitot lūgšanas. Kādu dienu, iegrimis dziļi lūgšanās, viņš nokrita 
zemē pa jumta lūku. Viņš guva smagus savainojumus, un Bahá’u’lláh 
turēja viņu savās rokās. Mírzá Mihdí mīlošais tēvs teica, ka viņš spēj 
glābt sava dēla dzīvību, ja Mírzá Mihdí to vēlas, bet Mírzá Mihdí 
lūdza, lai viņš tiek piedāvāts par upuri, lai ģimenes dzīves apstākļi 
tiek atviegloti un Bahá’u’lláh sekotājiem būtu ļauts uzturēties sava 
Mīļotā tuvumā. Pēc dažām stundām Mírzá Mihdí nomira. Viņam 
bija 22 gadi. Viņa lielās uzupurēšanās dēļ Bahá’u’lláh deva viņam 
vārdu „Visskaidrākais Zars” (zars nozīmē dēls). `Abdu’l-Bahá bija 
ļoti satriekts, zaudējot savu brāli. Tomēr neilgi pēc tam viņiem atļāva 
pamest cietumu, bet viņi vēl aizvien nedrīkstēja atstāt pilsētu.
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`Abdu’l-Bahá jaunības gados Adrianopolē

Vēlāk `Abdu’l-Bahá tika jautāts, kā viņš spēja panest šos grūtos 
gadus cietumā. Viņš ar prieku stāstīja par bahājiešiem, kas `Akká 
bija kopā ar viņu. Viņš teica, ka smiekli ir garīga atpūta. Kad viņi 
bija cietumā un kad viņiem bija atņemts viss un viņiem bija ārkārtīgi 
lielas grūtības, ikviens no bahājiešiem mēdza stāstīt vissmieklīgāko 
notikumu, kas ar viņu bija atgadījies attiecīgajā dienā. Dažreiz nebija 
viegli šādu notikumu atrast, bet viņi vienmēr smējās, līdz asaras ritēja 
viņiem pār vaigiem. ̀ Abdu’l-Bahá teica, ka laimes sajūta nav atkarīga 
no ērtiem apstākļiem. Ja tas tā nebūtu, tad viņš cietumā būtu juties 
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bēdīgs. Tomēr par spīti skarbajiem apstākļiem viņiem bija laimīgi 
brīži. Atceroties savu cietumā pavadīto laiku, `Abdu’l-Bahá teica:

„Es atrados cietumā četrdesmit gadus – nebūtu bijis 
iespējams izturēt pat vienu gadu – neviens neizdzīvoja 
šajā ieslodzījumā vairāk par gadu! Tomēr, paldies 
Dievam, visus šos četrdesmit gadus es biju ļoti laimīgs! 
Katru rītu pamostoties, man šķita, ka dzirdu tikai labas 
ziņas, un katru vakaru man bija neizsakāms prieks. 
Garīgums bija mans mierinājums, un vēršanās pie 
Dieva bija mans lielākais prieks. Ja tas tā nebūtu bijis, 
vai jūs domājat, ka man būtu bijis iespējams izturēt šos 
četrdesmit gadus cietumā?”

Mājas arests `Akká

Trimdiniekus izvietoja dažādās mājās, kas atradās pilsētas mūru 
iekšpusē. Lai gan tas bija labāk nekā atrasties cietumā, dzīves 
apstākļi bija smagi, jo bieži vien trīspadsmit cilvēkiem bija jādzīvo 
vienā istabā. Bahá’u’lláh nebija ļauts pamest savu māju, jo viņš vēl 
aizvien bija cietumnieks. Kādu laiku daudziem bahājiešiem, ieskaitot 
Abdu’l-Bahá, bija jādzīvo tukšās barakās, kas bija izvietotas ap 
centrālo pagalmu. Šīs barakas bija pussagruvušas, un `Abdu’l-Bahá 
samaksāja, ka šīs baraku istabiņas izremontē, lai tajās būtu iespējams 
dzīvot. Nauda izbeidzās, pirms viņa paša istabu, kuru viņš bija 
atstājis kā pēdējo, varēja izremontēt. Viņa istaba bija drēgna, netīra 
un pilna ar kukaiņiem. Lietus laikā jumts tecēja, un grīdu sedza bieza 
netīrumu kārta. ̀ Abdu’l-Bahá šajā istabā sēdēja un gulēja uz matrača. 
Naktī viņš apsedzās ar aitādu, kas bija pilna blusu.
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Kad trimdinieki ieradās `Akká, pilsētas iedzīvotāji tika musināti 
ienīst viņus kā nemiera cēlējus. Sākumā `Abdu’l-Bahá novirzīja uz 
sevi nicinājuma un dusmu smagumu, ko daudzi cilvēki vērsa pret 
Bahá’u’lláh. Un ̀ Abdu’l-Bahá bija tas, kas pamazām iekaroja ̀ Akká 
iedzīvotāju sirdis. Viņš bija mīlošs, laipns, pacietīgs un cēlsirdīgs. 
Viņš uzņēmās gādāt par bahājiešiem un rūpēties par slimajiem un 
nabagajiem `Akká pilsētā. Bahá’u’lláh ir daudz reižu slavējis savu 
dēlu, kas uzņēmās tik daudz pienākumu. Cilvēki, kuriem bija stāstīts, 
ka Bahá’u’lláh ir ļauns, atzina viņa Lietu `Abdu’l-Bahá mīlošā 
rakstura dēļ. Kāds vīrs, kas sākumā bija Bahá’u’lláh pretinieks, 
teica – ja arī nebūtu citu Bahá’u’lláh misijas pierādījumu, pietiktu 
ar to, ka viņš ir izaudzinājis tādu dēlu kā `Abdu’l-Bahá.

Daudzi bahājieši viņu pazina kā „Skolotāju”, kas bija vārds, ko 
Bahá’u’lláh lietoja, lai raksturotu viņu. Viņš sevi sauca par `Abdu’l-
Bahá, jo viņš sevi uzskatīja par Dieva kalpu. Vēl viens nosaukums, 
kuru viņam piešķīra Bahá’u’lláh, bija „Visdiženais Zars”. Viņu 
dažkārt sauc arī par „Dieva Mistēriju”.

`Abdu’l-Bahá bija jāveic daudz uzdevumu. Bahājiešu starpā bija 
daži Bahá’u’lláh ienaidnieki, kas izraisīja nemierus. Izmisīgi mēģinot 
atrisināt šo situāciju, daži bahājieši uzbruka viņiem un nogalināja divus 
no galvenajiem nemiera cēlējiem. Bahá’u’lláh bija dziļi noskumis par 
šo notikumu, kas bija pilnīgi pretstatā viņa mācībām. Varas iestādes 
vainoja Bahá’u’lláh, un viņu kopā ar `Abdu’l-Bahá apcietināja un 
ieslodzīja cietumā. Tomēr drīz varas iestādes saprata, ka viņi nav 
piedalījušies uzbrukumā, un atbrīvoja viņus.

Šajā laikā Bahá’u’lláh atrada savam dārgajam dēlam ̀ Abdu’l-Bahá 
sievu. Līgava kopā ar savu brāli bija ielūgta ierasties `Akká. Viņa ļoti 
priecājās sastapt Bahá’u’lláh, kas deva viņai vārdu Munírih Khánum 



12

(Munírih nozīmē „starojošā”). Viņas vecāki piederēja pie pirmajiem 
Báb, Bahá’u’lláh priekšteča, sekotājiem. Cilvēki reiz dzirdēja viņas 
tēvu sakot Báb, ka viņam vēl nav neviena bērna. Báb iedeva viņam 
nedaudz cukura, ko viņš apēda un pietaupīja kādu mazumiņu arī 
savai sievai. Drīz pēc cukura nobaudīšanas šā vīra sievai iestājās 
grūtniecība. Bērns, kas viņiem piedzima, bija Munírih Khánum. Bija 
tā, it kā viņas vecākus būtu svētījis Báb, un viņai bija lemts kļūt par 
`Abdu’l-Bahá sievu. Viņi salaulājās 1873. gada 8. martā un turpināja 
dzīvot kopā ar Bahá’u’lláh ģimeni.

Pamazām trimdinieku stāvoklis uzlabojās, jo ļaudis saprata, 
ka Bahá’u’lláh neapdraud viņus. `Akká gubernators paskaidroja 
Bahá’u’lláh, ka viņš var atstāt pilsētu, ja viņš vēlas, lai gan viņš 
oficiāli skaitās cietumnieks. `Abdu’l-Bahá zināja, ka Bahá’u’lláh 
ilgojas pēc laukiem. Tāpēc viņš noīrēja lētu, tukšu māju laukos 
`Akká tuvumā. Viņš lika to izremontēt, bet Bahá’u’lláh teica, ka viņš 
nevar tajā dzīvot, tāpēc ka viņš ir cietumnieks. `Abdu’l-Bahá lūdza 
kādu uzticamu draugu mēģināt pierunāt Bahá’u’lláh mainīt savu 
lēmumu. Šis draugs nokrita uz ceļiem Bahá’u’lláh priekšā un lūdza 
viņu pamest pilsētu un doties uz laukiem. Pēc stundu ilgas lūgšanās 
Bahá’u’lláh padevās. Draugs, kas lūdza viņu nepastāvēt uz to, ka 
viņš ir cietumnieks, bija musulmaņu reliģijas vadošā persona `Akká. 
Cik liela attieksmes maiņa tā bija, kopš trimdinieki ieradās pilsētā!

Bahá’u’lláh un viņa ģimene pārcēlās uz māju Mazra’ih, kuru 
`Abdu’l-Bahá bija noīrējis, bet `Abdu’l-Bahá pats palika `Akká. 
Vēlāk Bahá’u’lláh bija iespēja pārcelties uz lielāku māju Bahjí, kas 
arī atradās `Akká tuvumā. Pateicoties sava dēla pūlēm, Bahá’u’lláh 
varēja dzīvot mierīgi. Viņš varēja brīvi tikties ar saviem piekritējiem 
un pierakstīt savas mācības.
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Munírih Khánum

Pagāja ilgs laiks, kurā Bahá’u’lláh atklāja savas mācības un 
likumus un palīdzēja saviem sekotājiem augt un nostiprināties ticībā. 
`Abdu’l-Bahá uzturējās `Akká un darīja visu, ko spēja, lai pasargātu 
Bahá’u’lláh no nepatikšanām. Viņš kārtoja darīšanas ar ierēdņiem, 
reliģiskajiem līderiem un citiem, kas vēlējās tikties ar Bahá’u’lláh. 
Viņš rūpējās arī par nabadzīgajiem un slimajiem ̀ Akká iedzīvotājiem 
un palīdzēja visiem, kā vien spēja. Ja viņš atrada kādu slimu cilvēku, 
kas bija pārāk nabadzīgs, lai viņam būtu gulta, kur gulēt, viņš atdeva 
šim cilvēkam savu gultu.

Šajā laikā Munírih Khánum dzemdēja deviņus bērnus, no kuriem 
pieci nomira bērnībā. Tikai četras meitas sasniedza pieauguša cilvēka 
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vecumu. `Abdu’l-Bahá māsa Bahíyyih Khánum neapprecējās. Viņa 
vēlējās veltīt savu dzīvi kalpošanai savam tēvam Bahá’u’lláh. Visa 
ģimene viņu ļoti mīlēja.

Bahá’u’lláh reizēm apmeklēja Karmela kalnu Haifā, kas tajā laikā 
bija mazs zvejnieku ciematiņš otrajā pusē līcim no ̀ Akká. Kādu dienu 
viņš izvēlējās vietu kailā kalna vidusdaļā un lūdza `Abdu’l-Bahá 
gādāt, lai šajā vietā tiek uzcelta svētnīca, kurā novietot Báb mirstīgās 
atliekas. `Abdu’l-Bahá vēlāk savā dzīvē sāka īstenot šo uzdevumu.

`Abdu’l-Bahá kļūst par Bahá’í ticības vadītāju

1892. gada 29. maijā Bahá’u’lláh atstāja šo pasauli, un viņu 
apglabāja netālu no savrupmājas Bahjí. `Abdu’l-Bahá nosūtīja 
telegrammu Turcijas sultānam (karalim), pavēstot viņam šo ziņu. 
Bahājieši no daudzām valstīm pulcējās Bahjí. `Akká iedzīvotāji bija 
satriekti. Visi, kas apmeklēja Bahjí, raudāja un rada mierinājumu no 
`Abdu’l-Bahá.

Bahá’u’lláh atstāja testamentu, kurā viņš nepārprotami norādīja, 
ka `Abdu’l-Bahá ir jābūt par Derības centrālo personu. Derība 
ir vienošanās starp cilvēku un Dievu, kas uztur bahājiešu starpā 
vienotību. Ja pēc Bahá’u’lláh aiziešanas visi bahājieši vērstos pie 
`Abdu’l-Bahá, tad ticībai būtu tikai viens vadītājs un pastāvētu 
vienota Bahá’í ticība. `Abdu’l-Bahá tika piešķirta pilnīga autoritāte 
pār ticības lietām, kā arī uzticēta Bahá’u’lláh mācību interpretācija. 
Bahá’u’lláh uzticējās savam dēlam un ticēja, ka viņš to spēs paveikt.

Tomēr daži Bahá’u’lláh ģimenes locekļi apskauda `Abdu’l-Bahá. 
Viņi vēlējās iegūt varu. `Abdu’l-Bahá pusbrālis Mírzá Muhammad-
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`Alí bija viens no šiem cilvēkiem. Viņš bija jaunāks par `Abdu’l-
Bahá, un Bahá’u’lláh bija teicis, ka viņam jākļūst par ticības vadītāju, 
kad ̀ Abdu’l-Bahá nomirs, bet viņš nevēlējās gaidīt tik ilgi. Viņš dzina 
intrigas pret `Abdu’l-Bahá un nozaga dažus no sava tēva rakstiem 
un mēģināja noslēpt Bahá’u’lláh testamentu. Mírzá Muhammad-
`Alí izdevās noskaņot daudzus Bahá’u’lláh ģimenes locekļus pret 
`Abdu’l-Bahá. `Abdu’l-Bahá bija pamests gandrīz viens. Tikai viņa 
māsa Bahíyyih Khánum palika viņam uzticīga.

Tas bija nepatikšanu un nemiera laiks bahājiešu vidū. `Abdu’l-
Bahá bija ļoti apbēdināts, redzot, ka cilvēki ir nostājušies pret 
Bahá’u’lláh diženo vienotības principu. Viņš pats netiecās pēc varas. 
Viņš vēlējās tikai kalpot savam tēvam un izpildīt viņa pavēli. Tie, 
kas bija sazvērējušies pret `Abdu’l-Bahá, ir pazīstami kā „Derības 
lauzēji”. Viņi bija lauzuši Bahá’u’lláh Derību, kurā bija teikts, ka 
viņiem jāseko `Abdu’l-Bahá. Par spīti šiem notikumiem `Abdu’l-
Bahá daudzus gadus maksāja viņu nomas maksu, kā arī apmaksāja 
citus viņu izdevumus un piedāvāja viņiem iespēju atkal pievienoties 
bahāju kopienai, bet daži Derības lauzēji Mírzá Muhammad-`Alí 
vadībā sacēlās un radīja bahājiešiem daudz nepatikšanu. Divas 
reizes šie ļaudis centās noindēt `Abdu’l-Bahá. Abas reizes viņiem 
tas neizdevās. Ir zināms, ka kādam vīram bija duncis, kad viņš 
apmeklēja `Abdu’l-Bahá, bet Dievs sargāja `Abdu’l-Bahá, un viņam 
netika nodarīts nekas ļauns. Lai gan Derības lauzēji daudzus gadus 
sagādāja bahājiešiem daudz nepatikšanu, beigās viņi neko nepanāca.

Dažus gadus `Abdu’l-Bahá un viņa ģimene dzīvoja `Abbúd mājā 
`Akká, bet tā kļuva viņiem par mazu, jo viņa meitas pieauga, apprecējās 
un turpināja dzīvot kopā ar `Abdu’l-Bahá. Bahíyyih Khánum arī 
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dzīvoja kopā ar viņiem. Tāpēc 1896. gadā viņi visi pārcēlās uz lielāku 
māju `Akká. 1897. gadā piedzima `Abdu’l-Bahá pirmais mazdēls 
Shoghi Effendi. Viņš bija ļoti īpašs bērns, kam bija lemts kļūt par 
ticības vadītāju pēc `Abdu’l-Bahá. Ja Mírzá Muhammad-`Alí būtu 
bijis uzticīgs `Abdu’l-Bahá, šis gods būtu ticis viņam.

Gadu gaitā `Abdu’l-Bahá vadībā Bahá’í ticība izplatījās Rietumu 
pasaulē. Eiropā bija daži bahājieši, bet Ziemeļamerikā viņu skaits 
nemitīgi pieauga. Čikāgā vien bija 60 ticīgo. Daži no šiem bahājiešiem 
apciemoja `Abdu’l-Bahá `Akká.

Rietumnieki apmeklē `Akká

Agrīnie bahājieši no Amerikas un Anglijas, kas apmeklēja 
`Abdu’l-Bahá, juta garīgu pacilājumu, ko daudzi pirms viņiem bija 
jutuši. Daudzi svētceļotāji pavadīja laimīgas dienas kopā ar `Abdu’l-
Bahá, un viņus nomāca doma, ka viņiem drīz jāšķiras no viņa. Lai 
viņus nomierinātu, viņš teica:

„Es piedāvāju jums vēl vienu bausli – mīliet cits citu, 
kā es jūs mīlu. Lūkojieties uz mani, un esiet tādi kā es. 
Jums ir jāatsakās no sevis un pasaules, lai jūs piedzimtu 
no jauna un ieietu Debesu Valstībā. Raugiet, kā svece 
sniedz gaismu citiem. Pilienu pēc piliena tā atdod savu 
dzīvību, lai gaiši liesmotu.”

No ārzemēm plūda nepārtraukta apmeklētāju straume. Pie pusdienu 
galda svētceļnieki parasti lūdza `Abdu’l-Bahá izskaidrot dažādus 
jautājumus. Kāda no Amerikas bahājietēm pierakstīja daudzus no 
viņa skaidrojumiem un izdeva grāmatu ar nosaukumu „Atbildes uz 
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dažiem jautājumiem”. `Abdu’l-Bahá saņēma arī ziņas no Krievijas 
bahājiešiem, kas vēlējās uzcelt Bahá’í lūgšanu namu savā valstī. Viņš 
ar prieku mudināja viņus šo nodomu īstenot.

Pa to laiku ̀ Abdu’l-Bahá piedzīvoja visādas grūtības. Viņš pūlējās 
nopirkt zemi Karmela kalnā, ko bija izvēlējies Bahá’u’lláh, kur 
vajadzēja apglabāt Báb mirstīgās atliekas. Mírzá Muhammad-`Alí, 
Galvenais Derības Lauzējs, centās neļaut `Abdu’l-Bahá iegādāties šo 
zemi. Viņš piedāvāja zemes īpašniekam divreiz lielāku summu par to, 
kas bija jāmaksā ̀ Abdu’l-Bahá. Tāpēc zemes īpašnieks atteicās pārdot 
šo zemi `Abdu’l-Bahá. Kādu dienu `Abdu’l-Bahá bija ļoti noskumis 
par šo problēmu, un tāpēc viņš daudz reižu atkārtoja Báb lūgšanu. 
Šī lūgšana viņu nomierināja, un viņš iegrima miegā. Nākamajā 
dienā zemes īpašnieks ieradās pie `Abdu’l-Bahá, atvainojās par savu 
izturēšanos un lūdza, lai `Abdu’l-Bahá nopērk šo zemi no viņa.

Derības lauzēji tomēr turpināja izplatīt baumas un melus par 
`Abdu’l-Bahá. Viņi paziņoja varas iestādēm, ka svētnīca, ko cēla 
`Abdu’l-Bahá, ir patiesībā cietoksnis! Kādu laiku `Abdu’l-Bahá 
bija tā norūpējies par bahājiešu drošību, ka viņš vairs neuzņēma 
svētceļniekus un drošības nolūkā aizsūtīja daudzus bahājiešus uz 
Ēģipti.

Šajās dienās ̀ Abdu’l-Bahá sieva Munírih Khánum bija viņam liels 
atbalsts. Bahíyyih Khánum stāstīja par sava brāļa laimīgo laulību. 
Viņa teica, ka Munírih Khánum uz kādu laiku bija jāpamet ̀ Akká divu 
viņas meitu sliktās veselības dēļ. Tā bija pirmā reize viņu laulībā, kad 
viņi bija šķirti ilgāku laiku. Kad Munírih Khánum jau bija kādu laiku 
projām, pirmais jautājums, ko `Abdu’l-Bahá katru rītu uzdeva savai 
meitai Rúha, bija: „Rúha, kā tu domā, kad atgriezīsies Tava māte?”
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`Abdu’l-Bahá tiek atbrīvots

Pa to laiku visā Persijā bija sācies jauns bahājiešu vajāšanas vilnis. 
`Abdu’l-Bahá saņēma ziņas par daudziem bahājiešiem, kas bija 
atdevuši dzīvību par savu ticību. Avīze The Times Londonā ziņoja, 
ka vienā Persijas apvidū ir nogalināti vairāk nekā 120 bahājiešu. 
`Abdu’l-Bahá bija ļoti nobēdājies un vairākas nedēļas nespēja naktīs 
aizmigt. Tomēr labākas ziņas pienāca no Amerikas. Bahājieši bija 
nolēmuši uzcelt Čikāgas tuvumā lūgšanu namu.

Divdesmitā gadsimta sākumā situācija `Akká kļuva aizvien 
bīstamāka. Derības lauzēji bija pārliecinājuši varas iestādes veikt 
turpmākus pasākumus pret ̀ Abdu’l-Bahá. Lai gādātu par viņa drošību, 
kāds Itālijas ierēdnis `Akká piedāvāja `Abdu’l-Bahá drošu ceļojumu 
uz Itālijas kuģa, lai kādu ceļa mērķi viņš izvēlētos, bet `Abdu’l-Bahá 
nolēma neatstāt ̀ Akká. Báb nekad nebēga, teica ̀ Abdu’l-Bahá, un arī 
viņš nebēgšot.

Par laimi drīz briesmas viņiem vairs nedraudēja, jo varas iestāžu 
uzmanību saistīja sacelšanās, kas bija sākusies Turcijā. Jauno turku 
revolūcijas rezultātā nomainījās Turcijas impērijas valdība. Tika 
atbrīvoti visi politiskie un reliģiskie cietumnieki, tostarp arī `Abdu’l-
Bahá. Viņš bija bijis cietumnieks un trimdinieks kopš 8 gadu vecuma. 
Viņš bija ieradies pilsētā cietumā `Akká kā jauns cilvēks 24 gadu 
vecumā. Tagad kā 64 gadus vecam cilvēkam viņam beidzot bija ļauts 
atstāt šo pilsētu.

`Abdu’l-Bahá tagad varēja pavadīt daudz laika Bahá’u’lláh 
svētnīcā Bahjí. Viņš personīgi kopa dārzus, reizēm staigādams 
šurp un turp ar smagiem ūdens spaiņiem. Viņš pārcēlās no `Akká 
pāri līcim uz Haifu, lai varētu uzraudzīt Báb svētnīcas celtniecību. 
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Haifā arī gaiss un klimats bija labāki. 1909. gadā viņš varēja guldīt 
Báb mirstīgās atliekas atdusas vietā Karmela kalnā. Beidzot viņam 
bija izdevies izpildīt sava tēva rīkojumu. Kad tas bija izdarīts, viņš 
pārliecās pār zārku, „sidrabainajiem matiem plīvojot ap viņa galvu, 
un ar starojošu seju, atspiedis pieri pret koka zārka malu, gauži 
raudāja, tik nevaldāmi, ka visi klātesošie raudāja līdz ar viņu”.

`Abdu’l-Bahá ceļojums uz Rietumiem

1910. gadā `Abdu’l-Bahá pameta Palestīnas krastus un ceļoja uz 
Ēģipti. Pēc tam 1911. gadā viņš atstāja Ēģipti un ar kuģi devās uz 
Franciju. Tā bija pirmā reize, kad viņš varēja brīvi ceļot. Šajā reizē 
viņš Francijā neuzkavējās ilgi, bet turpināja ceļu uz Angliju. Viņš 
ieradās Londonā 1911. gada 4. septembrī. Viņš apmetās bahājietes 
lēdijas Blomfīldas mājā rajonā, ko sauca par Kadogana dārziem. 
Lēdija Blomfīlda ir aprakstījusi `Abdu’l-Bahá dienas kārtību:

„Viņš cēlās ļoti agri, skaitīja lūgšanas, dzēra tēju, rakstīja 
vēstules un reizēm tās diktēja. Tad viņš pieņēma tos, kas 
lielā skaitā ieradās tikties ar viņu – daži no viņiem ieradās 
jau drīz pēc rītausmas, pacietīgi gaidīdami pie durvju 
sliekšņa, kad atvērsies durvis un viņi varēs ienākt. Ak, 
šie svētceļnieki, šie viesi, šie apmeklētāji! Atceroties tās 
dienas, mūsu ausīs skan viņu soļi – jo viņi nāca no visām 
pasaules valstīm! Katru dienu, visu cauru dienu, tā bija 
nepārtraukta straume… Ministri un misionāri, Austrumu 
zinātnieki un okultisma pētnieki, praktiski uzņēmēji un 
mistiķi, anglikāņu katoļi un konformisma noliedzēji, 
teozofi un hinduisti, kristīgās zinātnes piekritēji un 
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medicīnas doktori, musulmaņi, budisti un zoroastrieši. 
Starp viņiem bija arī politiķi, glābšanas armijas pārstāvji 
un citas personas, kas strādāja cilvēku labā, sievietes 
sufražistes, žurnālisti, rakstnieki, dzejnieki un dziednieki, 
šuvējas un augstdzimušas lēdijas, mākslinieki un 
amatnieki, nabadzīgi bezdarbnieki un bagāti tirgotāji, 
teātra un mūzikas pasaulei piederīgie – viņi visi nāca, un 
neviens no viņiem nebija pārāk zems vai pārāk augsts, lai 
nesaņemtu šā Svētā Vēstneša atsaucīgu uzmanību…”

`Abdu’l-Bahá Anglijā, galvenokārt Londonā, pavadīja aptuveni 
četras nedēļas. Viņš sniedza daudzas ievērojamas publiskas runas 
par Bahá’u’lláh ticību. Viņš uzrunāja kristiešu draudzi Svētā Jāņa 
baznīcā Vestminsterā. Viņam par godu tika organizētas dinejas un 
sanāksmes, un viņš uzstājās daudzās ļaužu grupās. Par šo Skolotāju 
no Austrumiem bija liela interese. Savā uzturēšanās laikā Anglijā 
viņš tikās ar sufražistu kustības vadītājām, kas centās iegūt sievietēm 
vēlēšanu tiesības. Visur, kur vien viņš gāja, viņš skaidroja, ka viena 
no Bahá’u’lláh mācībām attiecas uz sieviešu un vīriešu līdztiesību.

1911. gada 3. oktobrī `Abdu’l-Bahá devās uz Parīzi. Lēdija 
Blomfīlda ar divām meitām un kādu draudzeni sekoja viņam. Katru 
dienu viņš uzstājās cilvēku grupu priekšā, kas lielā skaitā plūda 
tikties ar viņu, un četras minētās sievietes pierakstīja, ko viņš teica. 
Pēc `Abdu’l-Bahá lūguma viņas publicēja šīs mācības angļu valodā 
grāmatā ar nosaukumu „Parīzē teiktās runas”.

Decembrī `Abdu’l-Bahá atstāja Parīzi un devās uz Ēģipti. Ēģiptē 
viņš visu ziemu atpūtās, jo viņa veselība bija stipri cietusi. Viņš bija tad 
jau gados vecs cilvēks, un dzīves pārbaudījumi bija novājinājuši viņu.
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`Abdu’l-Bahá vecumā

`Abdu’l-Bahá ceļo uz Ameriku

`Abdu’l-Bahá ceļojums uz Eiropu bija viņu nogurdinājis, bet viņš 
vēlējās uzņemties vēl lielāku ceļojumu. Ziemeļamerikas bahājieši bija 
lūguši, lai viņš tos apciemo. Viņi centās pārliecināt viņu, lai viņš ceļo 
ar jauno grezno kuģi „Titāniks”, bet viņš vienmēr deva priekšroku 
vienkāršam dzīvesveidam un izvēlējās mazāku kuģi. Nelaimīgais 
„Titāniks” nogrima okeāna dzelmē, bet `Abdu’l-Bahá 1912. gada 
11. aprīlī neskarts ieradās Ņujorkā.
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Viņš teica savu pirmo publisko runu baznīcā. Dažas dienas 
vēlāk viņš uzstājās Kolumbijas Universitātē. Tajā pašā vakarā viņš 
apmeklēja Bauerijas bezpajumtnieku misiju. Viņš uzrunāja aptuveni 
400 pilsētas nabadzīgāko bezpajumtnieku. Viņš pret viņiem izturējās 
ar tādu pašu mīlestību un laipnību, kā viņš izturējās pret citiem 
cilvēkiem. Viņš tiem stāstīja, ka Bahá’u’lláh arī palaikam bija dzīvojis 
galējā nabadzībā, jo īpaši, kad viņš devās uz kalniem, lai dzīvotu 
vientulībā. Pēc savas runas `Abdu’l-Bahá stāvēja pie durvīm, lai 
paspiestu roku ikvienam no saviem klausītājiem un ikvienā plaukstā 
ieliktu vienu vai divas monētas. Citā reizē `Abdu’l-Bahá uz ielas 
ieraudzīja vecu nabadzīgu cilvēku, kura bikses bija noskrandušas un 
gandrīz izjukušas. ̀ Abdu’l-Bahá nostājās koku paēnā, novilka bikses, 
savilka ciešāk ap Sevi apmetni un iedeva savas bikses vecajam vīram.

Ir daudz stāstu par `Abdu’l-Bahá uzturēšanos Rietumos. Reiz 
`Abdu’l-Bahá un daži bahājieši pastaigājās Ņujorkas nabadzīgo ļaužu 
rajonā. Tā rajona iedzīvotāji iepriekš nekad nebija redzējuši tādu 
cilvēku kā viņš. Viņam bija gara sirma bārda, galvā viņam bija turbāns 
un mugurā – plīvojošs Austrumu apmetnis. Daži zēni sāka viņu 
apsaukāt un mest uz viņiem sprunguļus. Viena no dāmām vērsās pie 
bērniem, paskaidrojot, ka `Abdu’l-Bahá ir ļoti svēts vīrs, kas daudzus 
gadus ir mocīts cietumā. Viņa ielūdza bērnus nākamajā svētdienā 
ierasties viņas mājās, lai tiktos ar `Abdu’l-Bahá. Viņi visi ieradās, 
tērpušies savās labākajās drēbēs, un `Abdu’l-Bahá sveica ikvienu no 
viņiem, par ko viņi ļoti priecājās. Pēdējais no zēniem, kas atvadījās 
no `Abdu’l-Bahá, bija melnādains, un `Abdu’l-Bahá vēl jo vairāk 
priecājās viņu sastapt. Viņš smaidīja un teica, ka zēns ir kā melna roze. 
`Abdu’l-Bahá vienmēr rūpīgi skaidroja visiem Bahá’u’lláh mācības 
par to, ka visi cilvēki ir līdztiesīgi neatkarīgi no viņu ādas krāsas. Viņš 
iedeva zēniem sauju šokolādes konfekšu, un viņi bija ļoti laimīgi.
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`Abdu’l-Bahá apmeklēja arī Čikāgu. Šī pilsēta bija pirmā pilsēta 
Amerikā, kurā bija liels skaits bahājiešu, un `Abdu’l-Bahá tika 
uzņemts tajā ar prieku. Notika sagatavošanās Bahá’í lūgšanu nama 
celtniecībai, un `Abdu’l-Bahá tika lūgts piedalīties šajā darbā. 
Viņš ielika šajā templī stūrakmeni, kas ir redzams tajā vēl šodien. 
`Abdu’l-Bahá pēc tam devās uz Vašingtonu, kur viņš turpināja 
tikties ar daudziem cilvēkiem. Viņš bija noguris no visu to pasākumu 
apmeklēšanas, kas tika organizēti viņam par godu, bet viņš tomēr 
atteicās atpūsties. Bija tik daudz ļaužu, kas vēlējās tikties ar viņu, un 
viņš negribēja nevienam likt vilties. Viņam tagad bija 70 gadi, bet 
viņš turpināja ceļot uz dažādām mazākām un lielākām pilsētām.

`Abdu’l-Bahá, liekot stūrakmeni templim Amerikā
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Beidzot viņš atgriezās Ņujorkā. Viņš noīrēja māju 78. ielā. Kā stāsta 
Ņujorkas bahājieši, viņa durvis bija atvērtas katru rītu no pulksten 
7.30 līdz pusnaktij. Šajā laikā uz viņa māju plūda nepārtraukta 
apmeklētāju straume. `Abdu’l-Bahá bieži gatavoja maltītes saviem 
apmeklētājiem. Viņš pats gāja uz tirgu un gatavoja cienastu daudziem 
no saviem viesiem. Apmeties Ņujorkā, viņš no turienes turpināja 
ceļot. Uz neilgu laiku viņš apmeklēja Kanādu. Viņš apmeklēja arī 
daudz kopienu visā Amerikā. Katrā no šīm vietām viņš pieņēma 
daudz viesu un teica publiskas runas. Viņam bija apbrīnojamas 
zināšanas par ikvienu tematu, par kuru viņu lūdza runāt, no pasaules 
stāvokļa līdz sīkam kristietības jautājumu izklāstam. Viņa zināšanas 
pārsteidza ikvienu, ar ko viņš tikās, jo viņš bija saņēmis maz oficiālas 
izglītības un bija pavadījis savas dzīves lielāko daļu cietumā. Viņa 
pieaugošās angļu valodas zināšanas arī atstāja lielu iespaidu uz 
cilvēkiem. Kad `Abdu’l-Bahá bija Londonā, kāds reportierus uzdeva 
viņam jautājumu. Reportierim par pārsteigumu `Abdu’l-Bahá 
atbildēja viņam angļu valodā. Reportieris uzslavēja `Abdu’l-Bahá 
par viņa teicamo izrunu. `Abdu’l-Bahá piecēlās un, staigādams pa 
istabu, izrunāja daudzus sarežģītus vārdus, tostarp „Hippopotamus, 
hippopotamus, hippopotamus”! Tad viņš smejoties teica reportierim: 
„Es izrunāju ļoti grūtus angļu vārdus.”

Kāds vīrs ceļoja cauri visai Amerikai ar kravas vilcieniem, lai 
tiktos ar `Abdu’l-Bahá. Viņš bija ceļojis zem šiem vilcieniem un 
virs tiem, jo viņam nebija naudas, lai nopirktu vilciena biļeti. Kad 
viņš nostājās `Abdu’l-Bahá priekšā, viņš bija klāts ar netīrumiem. 
Vairākums bahājiešu bija šokēti par viņa izskatu, bet `Abdu’l-Bahá 
izturējās pret viņu ar tādu pašu laipnību un mīlestību, ar kādu viņš 
izturējās pret ikvienu cilvēku. `Abdu’l-Bahá pats pa Ameriku ceļoja 
ar vilcieniem, lai gan viņš vienmēr brauca to iekšpusē un nevis ārpusē.
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Ir grūti aptvert, cik ļoti aizņemts ̀ Abdu’l-Bahá bija. Viņš uzturējās 
Amerikā astoņus mēnešus. Viņš visu laiku ceļoja, vienmēr tiekoties 
ar cilvēkiem un vienmēr sakot runas un atbildot uz jautājumiem. Viņš 
ceļoja pāri visai Amerikai uz Kaliforniju un apmeklēja Losandželosu. 
Astoņu mēnešu laikā viņš atpūtās tikai vienu dienu. Pat šajā dienā 
viņš bija noskumis, domājot par to, ka Bahá’u’lláh bija jāpavada sava 
dzīve cietumā.

`Abdu’l-Bahá atgriežas Palestīnā

Kamēr `Abdu’l-Bahá bija projām, Turcija iesaistījās vairākos 
karos, un tāpēc `Abdu’l-Bahá uzskatīja, ka viņam jāatgriežas 
Palestīnā. Kuģis, uz kura `Abdu’l-Bahá ceļoja, vispirms iegriezās 
Liverpūlē Anglijā. `Abdu’l-Bahá pavadīja vēl dažas nedēļas Anglijā, 
turpinot savus labdarības un labvēlības pasākumus. Ziemassvētku 
dienā viņš apciemoja bezpajumtnieku patversmi.

Viņš turpināja ceļojumu, par nākamo pieturu izvēloties Parīzi. 
Viņš teica daudz runu un uzņēma apmeklētājus. Viņa veselība 
pasliktinājās, un viņš cieta no drudža. Dažkārt viņš pieņēma 
apmeklētājus atveseļošanās laikā, atrodoties gultā! Kad viņa veselība 
uzlabojās, viņš devās uz Vāciju. Bahājieši bija lūguši `Abdu’l-Bahá 
apmeklēt Vāciju, un viņi bija saviļņoti, kad viņš to izdarīja. Viņš 
apmeklēja daudz dažādu bahāju kopienu visā Vācijā, sniedzot tām 
visām savu mīlestību un uzmundrinājumu. Beidzot 1913. gada jūnijā 
`Abdu’l-Bahá atgriezās savas pēdējās trimdas mājvietā Palestīnā.

Haifā `Abdu’l-Bahá pieņēma nepārtrauktu apmeklētāju un 
svētceļnieku straumi, atbildēja uz vēstulēm un atklāja vēstījumus 
bahājiešiem. Viņš ļoti priecājās, kad viņam pievienojās viņa māsa 
Bahíyyih Khánum un viņa vecākā meita Diya’iyyih Khánum. 
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`Abdu’l-Bahá vēl aizvien mocīja drudzis, bet viņš bija laimīgs, ka 
var atrasties tik tuvu Báb un Bahá’u’lláh svētnīcām.

Pirmais pasaules karš

1914. gadā izcēlās karš starp Vāciju un Franciju. Dažos nākamajos 
mēnešos arī citas valstis pievienojās šim konfliktam. Novembrī Turcija 
pieteica karu Anglijai, Francijai un Krievijai. Palestīna atradās Turcijas 
pārvaldībā, un tās iedzīvotāji baidījās no sabiedroto uzbrukumiem. Jo 
īpaši no viņiem baidījās Haifas un `Akká iedzīvotāji. `Abdu’l-Bahá 
plānoja izvest bahājiešus no Haifas. Viņi dzīvoja ciematos, kuros reiz 
bija ciemojies Bahá’u’lláh. Tajā laikā `Abdu’l-Bahá palika `Akká, 
palīdzēdams nabadzīgajiem iedzīvotājiem. Viņš uzkrāja kviešus un 
citus pārtikas produktus vēlākam laikam. Viņš paredzēja dažas no 
turpmākajām katastrofām un ieteica bahājiešu zemkopjiem uzkrāt 
labību. Šajos nemierīgajos laikos ikviens cilvēks, no nabadzīgajiem 
ļaudīm līdz gubernatoriem, vērsās pie `Abdu’l-Bahá pēc padoma un 
dabūja no viņa pārtiku.

1915. gadā situācija pasliktinājās, jo Jauno turku līderi nosūtīja 
uz Palestīnu. Viņa uzdevums bija atbrīvot Ēģipti no angļiem. Tas 
izraisīja vēl vairāk panikas un juku. Tas deva arī Derības lauzējiem 
jaunu iespēju sagādāt `Abdu’l-Bahá nepatikšanas, jo viņi varēja 
sacerēt baumas par `Abdu’l-Bahá un pastāstīt tās jaunajam līderim. 
Pārtikas bija aizvien mazāk, un `Abdu’l-Bahá krājumi izglāba 
daudz cilvēku no bada. Sabiedroto armija sāka bombardēt Haifas 
apkārtni. Cilvēki bija šausmās, bet `Abdu’l-Bahá nezaudēja mieru un 
palīdzēja nomierināt citus. Pienāca laiks, kad bahājieši beidzot varēja 
atgriezties mājās Haifā, un tika atsāktas regulāras bahāju sanāksmes. 
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Abdu’l-Bahá parasti bija bahājiešu vidū un stāstīja viņiem stāstus par 
agrīnajiem ticīgajiem, kas atdeva savas dzīvības par Bahá’u’lláh. Šie 
stāsti tika sakopoti grāmatā „Uzticīgo piemiņa” .

1916. gada martā un aprīlī `Abdu’l-Bahá uzrakstīja vairākas 
vēstules, kas bija adresētas Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas 
bahājiešiem. Tās ir pazīstamas ar nosaukumu „Dievišķā plāna 
vēstules” . Tās satur īpašas lūgšanas, norādījumus un vadlīnijas par 
to, kā pastāstīt pasaulei par Bahá’u’lláh . Amerikas bahājieši ar lielu 
nodošanos sekoja `Abdu’l-Bahá norādījumiem. Daži no viņiem, 
izlasījuši ̀ Abdu’l-Bahá vēstules, nekavējoties iesaiņoja savas mantas 
un bija gatavi doties ceļā, lai izplatītu Bahá’u’lláh mācības.

`Abdu’l-Bahá tiek aizsargāts

1917. gadā sabiedroto karaspēks sāka iekarot Palestīnas 
zemes. Turku ģenerālis, kas bija atbildīgs par Haifu, draudēja sist 
krustā `Abdu’l-Bahá. Anglijas varas iestādes nosūtīja telegrammu 
ģenerālim Alenbijam, kas bija atbildīgs par uzbrukumu, norādīdamas: 
„Aizsargājiet `Abdu’l-Bahá, viņa ģimeni un viņa draugus, izrādot 
viņam cieņu, kad Anglijas karaspēks ieies Haifā.”

Kad sabiedroto karaspēks ieņēma Haifu, viņi nolika sargus ap 
`Abdu’l-Bahá māju, lai gādātu par viņa drošību. Daudzi bahājieši no 
citiem Haifas rajoniem apmetās pie `Abdu’l-Bahá, lai būtu drošībā. 
Viņi turējās kopā un lūdza Dievu. Ģenerālis Alenbijs nosūtīja 
telegrammu uz Londonu ar ziņu: „Šodien ieņēmu Palestīnu. Ziņojiet 
pasaulei, ka `Abdu’l-Bahá ir drošībā.” Bahājieši bija pārsteigti un 
pateicās Dievam par to, ka viņš bija sargājis `Abdu’l-Bahá!
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Palestīnā bija iestājies miers, un cilvēki priecājās. Kad atjaunojās 
sakari ar pārējo pasauli, no bahājiešiem pienāca simtiem vēstuļu 
ar lūgumu, lai `Abdu’l-Bahá apciemo viņus. Sabiedroto karaspēks 
turpināja apsargāt `Abdu’l-Bahá un bahājiešus. `Abdu’l-Bahá 
krājumos bija pietiekami daudz labības, lai pabarotu Anglijas armiju. 
Bija 1919. gads, un tika veikti atjaunošanas darbi. Daudz cilvēku 
karā bija zaudējuši savas mājas un ģimenes locekļus. `Abdu’l-Bahá 
dāsni ziedoja līdzekļus palīdzības fondiem un arī personīgi rūpējās 
par daudziem cilvēkiem.

Kāds stāsts parāda, cik daudz `Abdu’l-Bahá darīja `Akká 
iedzīvotāju labā. 1919. gadā kāds bahājietis, vārdā Avrona kungs, 
ceļoja, lai tiktos ar `Abdu’l-Bahá Haifā. Pēdējo ceļa posmu viņš 
veica ekipāžā. Avrona kungam līdzi bija daži sudraba izstrādājumi, 
lai tos uzdāvinātu ̀ Abdu’l-Bahá. Kad Avrona kungs un viņa pavadoņi 
brauca cauri `Akká, viņiem uzbruka zagļi, kas nozaga daudz no 
viņu mantām. Kad zagļi paņēma sudrablietas, Avrona kungs teica: 
„Sudrablietas ir paredzētas `Abdu’l-Bahá.” Pēkšņi zagļi sastinga. 
Viņi teica: „`Abdu’l-Bahá baroja mūs, deva mums apģērbu, deva 
mums mājas. Šeit ir jūsu sudrablietas. Atdodiet tās `Abdu’l-Bahá.” 
Tas liek mums atcerēties, ka `Abdu’l-Bahá pavadīja vairāk nekā 
40 gadus `Akká un bija izcils sociālais darbinieks, kas katru dienu 
neskaitāmos veidos kalpoja cilvēkiem.

1920. gada 27. aprīlī `Abdu’l-Bahá piešķīra Britu impērijas 
bruņinieka titulu kā atzinību par darbu, ko viņš bija veicis kara laikā. 
Īpaši atzīmēti tika viņa centieni uzkrāt un izdalīt labību. Viņš laipni 
pieņēma šo titulu, lai gan viņš nekad neļāva vērsties pie viņa ar 
uzrunu „sers”.
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`Abdu’l-Bahá tiek piešķirts bruņinieka tituls

`Abdu’l-Bahá aiziešana

1921. gada pirmajos mēnešos `Abdu’l-Bahá nejutās vesels. Viņam 
bija 77 gadi, un viņš bija izcietis daudz fizisku grūtību. Viņa daudzie 
pienākumi bija viņu nogurdinājuši. Viņš stāstīja draugiem un ģimenei 
par daudziem zīmīgiem sapņiem, kurus viņš redzējis, un brīdināja 
viņus, ka viņa dienas ir skaitītas. Viņa mīļotais mazdēls Shoghi Effendi 
šajā laikā studēja Oksfordas Universitātē. `Abdu’l-Bahá mocīja 
drudzis. Viņš nebija spējīgs apmeklēt vairākas sanāksmes. Viņš teica 
bahājiešiem, ka pat tad, kad viņš fiziski nav kopā ar viņiem, viņa gars 
pavada viņus. Tajā vakarā Skolotājs devās gulēt ļoti mierīgi, viņam 
nebija pat drudzis. Viņš pamodās ap 1.15 naktī, piecēlās un iedzēra 
malku ūdens. Viņš atkal apgūlās, un, kad viņa meita Rúha Khánum 
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iegāja viņa istabā, viņš mierīgi gulēja. Viņš lūdza viņai atvērt logu, jo 
viņam trūkstot gaisa. Viņam piedāvāja ēdienu, bet viņš atbildēja: „Jūs 
vēlaties, lai es kaut ko ieēdu, un es aizeju?” Viņš viņus laipni uzlūkoja. 
Viņa seja bija tik rāma un viņa izteiksme – tik apskaidrota, ka viņi 
domāja, ka viņš ir aizmidzis. Agri pirmdienas rītā, 28. novembrī, 
`Abdu’l-Bahá atstāja šo fizisko pasauli. Viņa mocekļa ceļš bija galā.

Nākamajā rītā notika viņa bēru ceremonija, kādu Palestīna vēl 
nekad nebija piedzīvojusi. Tajā bija sapulcējušies tūkstošiem dažādu 
reliģiju, rasu un valodu cilvēki. Viņi visi bija vienoti un sēroja par 
`Abdu’l-Bahá zaudēšanu. Bēru dienā pie debesīm nebija neviena 
mākoņa. Procesija sastāvēja no desmit tūkstošiem cilvēku. Tajā gāja 
augstdzimušas personas un augsti stāvoši ierēdņi, diplomāti, visu 
reliģiju līderi, kristieši un musulmaņi, skauti ar saviem karogiem un 
visu ādas krāsu un izcelsmju bahājieši. Procesija sākās pie `Abdu’l-
Bahá mājas Karmela kalna piekājē, un pagāja divas stundas, līdz tā 
sasniedza Báb svētnīcu pusceļā līdz kalna virsotnei. `Abdu’l-Bahá 
mirstīgās atliekas novietoja atdusai istabā, kas atradās blakus tai, 
kurā atdusējās Báb. Báb svētnīcu tagad ieskauj skaisti dārzi.

`Abdu’l-Bahá iedvesmo visus bahājiešus. Viņš bija nevainojams 
piemērs tam, kādam jābūt bahājietim un kā jākalpo Bahá’u’lláh. Kā 
viņš teica: „Lūkojieties uz mani, sekojiet man un esiet tādi kā es!”

(Nākamā grāmata šajā sērijā stāsta par Bahá’í ticības Aizbildņa 
Shoghi Effendi dzīvi.)
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Galvenie `Abdu’l-Bahá dzīves fakti

Dzimis: 1844. gada 23. maijā

Miris: 1921. gada 28. novembrī

Tēvs: Bahá’u’lláh

Māte: Ásíyih Khánum (saukta arī par Navváb)

Māsa: Bahíyyih Khánum – Visdižākā Svētā Lapa

Brālis: Mírzá Mihdí – Visskaidrākais Zars

Cietumā: no 8 līdz 64 gadiem

Izsūtīts: No Teherānas Persijā (Irāna) uz Bagdādi Irākā.
No Bagdādes uz Konstantinopoli (Stambula) Turcijā.
No Konstantinopoles (Stambula) uz Adrianopoli 
(Edirne), arī Turcijā.
No Adrianopoles (Edirne) uz `Akká (Ako) Palestīnā 
(Izraēla).

Vēlākie ceļojumi:

 Apmeklēja Ēģipti, Angliju, Skotiju, Franciju, Vāciju, 
Austriju, Ungāriju, Šveici, Amerikas Savienotās 
Valstis un Kanādu.

Svarīgas grāmatas: 

„`Abdu’l-Bahá rakstu izlase” (Selections from the 
Writings of `Abdu’l-Bahá)
„Uzticīgo piemiņa” (Memorials of the Faithful)
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„Dievišķā plāna vēstules” (Tablets of the Divine Plan)

„ Pēdējā griba un testaments” (The Will and 
Testament of `Abdu’l-Bahá)

„Dievišķās civilizācijas noslēpums” (The Secret of 
Divine Civilisation)

„Ceļotāja stāsts” (A Traveller’s Narrative)

Apkopotās runas:

 „`Abdu’l-Bahá gudrība. Parīzē teiktās runas” 
(Paris Talks)

„Atbildes uz dažiem jautājumiem” (Some Answered 
Questions)
„`Abdu’l-Bahá Londonā” (`Abdu’l-Bahá in London)

„Vispārēja miera pasludināšana” (Promulgation of 
Universal Peace)

Grāmatas par `Abdu’l-Bahá:

Mary Perkins. Servant of the Glory: The Life of 
`Abdu’l-Bahá
Hasan Balyuzi. `Abdu’l-Bahá

Vignettes from the Life of `Abdu’l-Bahá, apkopojusi 
Annamarie Honnold

Earl Redman. `Abdu’l-Bahá in Their Midst



 

 
 

Warwick Bahá’í Bookshop 

Vienkāršā un izteiksmīgā stilā šī grāmata stāsta mums 
`Abbás Effendi, kas bahājiešiem pazīstams kā `Abdu’l-
Bahá, dzīvesstāstu. Būdams Bahá’u’lláh dēls, viņš veltīja 
savu dzīvi kalpošanai sava tēva Lietai un visai cilvēcei. Šī 
grāmata ir pārāk īsa, lai pilnā mērā atklātu viņa dzīvi un 
ceļojumus, bet tās mērķis ir sniegt ieskatu „Slavas Kalpa” 
raksturā.

Šī grāmata ir viena no šīs autores četru grāmatu sērijas par 
Bahá’í ticības galvenajām personām. Pārējās šīs sērijas 
grāmatas ir:

„Báb dzīvesstāsts” 
„Bahá’u’lláh dzīvesstāsts”
„Aizbildņa dzīvesstāsts”

 


