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'Abdu'l-Baha (1844-1921)
No agras bērnības Baha'u'llah vecākais dēls Abbas Effendi bija
kopā ar savu tēvu viņa ciešanās un trimdās. Viņš pieņēma 'Abdu'l
Baha vārdu, kas ir "Baha kalps''. Baha'u'llah viņu iecēla par Baha'f
ticības pilnvaroto izkaidrotāju un par ticības Galveno Pārstāvi pēc
savas nāves. 'Abdu'l-Baha dzīve ir lielisks bahājiešu dzīvesveida
paraugs.
Jau 1898.gadā, kamēr "Abdu'l-Baha bija osmaņu cietumnieks,
pirmie bahājiešu svētceļnieki no rietumu pasaules ieradās Akkā. Pēc
atbrīvošanas 1908.gadā 'Abdu '1-Baha devās vairākos ceļojumos.
1911.-1913.g. viņš bija Eiropā un Amerikā. Tur viņš paziņoja
Bah�fu'llah vēsti par apvienošanos un sociālo taisnīgumu baznīcu
draudzēm, miera aizsardzības organizācijām, arodbiedrību locekļiem,
universitāšu pasniedzējiem, žurnālistiem, valdību ierēdņiem un
daudzam publiskām auditorijām.
'Abdu'l-Baha nomira 1921.gadā, kad bija nostiprinājis Baha'f
ticības pamatus un ievērojami palielinājis tās ietekmi. Viņš ir apglabāts
Bab'a svētnīcas ziemeļu pusē, kas ir svētceļojumu mērķis bahājiešiem
kuri apmeklē savas ticības Vispasaules Centru (Haifā, Izrāelā).

'Abdu'l-Baha

3

1. Ak pasaules tautas! Patiesības Saule ir pacēlusies, lai apgaismotu
visu zemi un apgarotu cilvēku cilti. Cildināmi ir tās augļi, bagātīgas ir
svētās liecības šai vēlībai. Tā ir tīra žēlsirdība un skaidrākā balva; tā ir
gaisma pasaulei un visām tās tautām; tā ir saskaņa un brālība, un mīles
tība, un vienprātība; patiesi, tā ir līdzjūtība un vienotība, un atsvešinā
šanās beigas; tā ir cieņas un brīvības pilna saplūšana ar visu uz zemes.
Svētītā Daile saka: "Jūs esat augļi no viena koka, lapas no viena
zara." Tādējādi viņš ir pielīdzinājis esamības pasauli vienam vienīgam
kokam un visas tās tautas tā zariem un ziediem, un augļiem. Zaram ir
jānes ziedi, lapām ir jāplaukst, augļiem ir jābriest, un no šī pasaules
koka visu daļu saistības ir atkarīga lapu plaukšana, ziedu uzziedēšana
un augļa saldums.
Tādēļ ar visu spēku visām cilvēciskajām .būtnēm ir vienai otru jāat
balsta un jātiecas uz mūžīgu dzīvošanu; un tādēļ Dievu mīlošajiem šai
pārejošajā pasaulē jābūt tās žēlastības un svētības cienīgiem, kādu sūta
redzamo un neredzamo valstību maigais Ķēniņš. Lai apskaidro tie sa
vas acis un skata visus cilvēkus kā esības koka lapas un ziedus, un aug
ļus. Lai allaž tiem rūp izdarīt ko labu kādam no saviem brāļiem, sniegt
kādam mīlestību, ie jūtīgumu, izpratnes pilnu palīdzību. Lai tie uz ne
vienu neraugās kā uz naidnieku vai kā nelabvēli, lai domā par visiem
kā par draugiem, lai raugās uz ārzemnieku kā uz tuvinieku, uz svešinie
ku � uz biedru, lai nepakļaujas aizspriedumiem, lai ne velk robežas.
Sai dienā pie tā Kunga sliekšņa labvēlību baudīs tas, kas apkārt
sniegs uzticības kausu, kas visskaistāko dāvanu piešķirs pat saviem
naidniekiem, kas pat savam kritušajam apspiedējam sniegs palīdzot ro
ku, to baudīs tas, kas pat skaudrākajam no saviem nīdējiem būs mīlošs
draugs. Tādas ir Svētītās Dailes mācības, tādi ir Vislielā Vārda padomi.
Ak jūs dārgie draugi! Pasaule karo, un cilvēku cilts ir sāpju spazmās
un nāvējošā sadursmē. Visu pārņēmusi ir naida tumšā nakts, un labās
gribas gaisma ir tikusi izdzēsta. Zemes ciltis un tautas ir ar asiem
nagiem metušās viena pret otru. Tiek iznīcināts pamatu pamats cilvēku
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ciltij. Tūkstošiem gimeņu tiek laupīts viss, un tās klīst apkārt, un ik
gadu tūkstošiem un atkal tūkstošiem cilvēku putekļainos kaujas laukos
slīkst savās dzīvības asinīs. Dzīvībai un priekam nav vairs kur tverties.
Generāļi piepilda savu generāļsūtību un uzteic sevi par tām asinīm, ko
tie izlej, sacenšoties viens ar otru kūdīšanā uz vardarbību. "Ar šo zobe
nu," saka viens no tiem, "es nocirtu galvas veselai tautai!" "Es zemē
ietriecu veselu nāciju," saka kāds cits. Un vēl kāds cits: "Es nogāzu val
dību!" Lūk, ar ko cilvēki lepojas, lūk, kādā slavā tie gūst tīksmi! Mīles
tība un taisnīgums tiek pelti, saskaņa un uzticība patiesībai tiek
nicinātas.
Svētītās Dailes ticība aicina cilvēci uz drošību un mīlestību, uz
draudzību un mieru; tā augstu uz zemes ir uzcēlusi savu svētnīcu un
aicinot vērsusies pie visām tautām. Un tāpēc, ak jūs, kas Dievu mīlat,
apzinieties šīs dārgās ticības vērtību, paklausiet tās mācībām, ejiet šo
ceļu, kas ir taisni iezīmēts, un rādiet to ļaudīm! Paceliet balsis un
dziediet Dieva valstības dziesmu! Viesiet tālumā un plašumā tā mīlošā
Kunga priekš rakstus un padomus, lai šī pasaule kļūst citāda un lai šo
drūmas tumsas skauto zemi pārņem gaisma, un lai cilvēces nedzīvais
ķermenis ceļas un dzīvo, un lai caur Dieva svētajiem vārdiem ikviena
dvēsele tiecas pēc nemirstības.
Drīz paies jūsu strauji plūstošās dienas, un bez miņas būs pazuduši
zemes, šīs pīšļu kaudzes, slava un bagātības, tās sniegtie labumi un
prieki. Tad aiciniet jel ļaudis pie Dieva, aiciniet cilvēkus, lai tie seko
debesu pulkiem augstumos! Esiet mīloši tēvi sērdieņiem un patvērums
bezpalīdzīgajiem, dārgumu glabātava nabagajiem un dziedējums vārg
stošajiem! Esiet palīgi ikvienam apspiešanas upürirn, labvēļi tiem,
kam labvēlība liegta! Allaž domājiet, kā ikvienam cilvēku saimes
loceklim pakalpot! Neņemiet vērā nelabvēlību un noraidījumu, nici
nājumu, naidī gumu, netaisnību; darbojieties pretējā virzienā! Esiet pa
tiesi un ne tikai šķietami laipni! Lai ikviens no Dievam mīļajiem ie
gaumē, lūk, ko: nesiet cilvēkiem Dieva žēlastību, nesiet tiem Dieva
svētību! Lai tie dara ko labu ikvienam, ar ko tiem krustojas ceļi, lai
palīdz tie viņam! Lai ikvienam un visiem tie pilnveido raksturu, lai pār
veido cilvēku prātus! Tādējādi at plaiksnīs dievišķās vadības gaisma,
un Dieva svētība kļūs par šūpuli visai cilvēcei: jo mīlestība ir gaisma,
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vienalga, kādā mājoklī tā mīt; un naids ir tumsa, vienalga, kur tas sev
ligzdu taisa. Ak Dieva draugi! Centieties izkliedēt šo tumsu uz mūžu
mūžiem, lai atklājas, kas mums ir slēpts, lai paveras visu lietu netvertā
būtība!
2. Ak mans Kungs! Es esmu tuvojies Tev šīs tumšās nakts dziļumā,
savas sirds valodā esmu Tev uzticējies, no Tavas valsttoas nākošā saldā
smarža, ak Viscildināmais, ir man likusi notrīsēt priekā, un es saucu
Tevi un saku:
Ak mans Kungs! Es neatrodu vārdus, kā Tevi cildināt; es neredzu
ceļu, pa kuru manas sirds putnam celties augšup uz Tavu svētuma
valstību; jo pašā savā būtībā Tu esi svēts pāri visiem vārdiem, pašā savā
esībā Tu neesi tām slavas dziesmām sasniedzams, kādas Tev dzied cil
vēki, kurus Tu esi radījis. Pats savas būtības svētumā Tu vienmēr esi
bijis augstāk par debesu pulku mācīto saprašanu, un mūžam Tu paliksi
sava svētuma esamībā tīts un Tavas slavas teicēju, Tavas augstās ķēniņ
valsts iemītnieku prātam nesniedzams.
Ak Dievs, mans Dievs! Kā gan man Tevi cildināt, kā gan man Tevi
raksturot, nesniedzamu, kāds Tu esi; neizmērami augsts un svēts Tu esi
un stāvi pāri jebkādam raksturojumam un cildināšanai.
Ak Dievs, mans Dievs! Tad apžēlojies par mani manā bezpalīdzībā,
manā nabadzībā, manā nožēlojamībā, manā pa zemojumā! Dod man
dzert no Tavas žēlsirdības un piedošanas pilnā kausa, ar savas mīlas
saldmes dvašu saviļņo mani, ar Tevis pazīšanas gaismu priecē manu
sirdi, šķīstī manu dvēseli savas vienesmes noslēpumā, cel mani dzī
vībai ar liegajām vēsmām, kas plūst no Tavas žēlastības dārziem, līdz
atraisos es no visa cita, izņemot Tevi, un tveros Tavas cēluma mantijas
maliņā, un aizmirstībai lemju it visu, tik Tevi vien nē, lai pavada mani
šais Tavās dienās virmojošā saldā elpa, līdz es uzticībā sasniedzu Tavu
svēto slieksni un ceļos kalpot Tavai mācībai, un zemoties Tavu mīļoto
priekšā un Tavas labvēlības svētīto klātbūtnē, un būt niecīgākais starp
niecīgajiem.
Patiesi, Tu esi Palīgs, Gādnieks, Visaugstais, Vis dāsnais.
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Ak Dievs, mans Dievs! Piesaucot Tavas dailes gaismas ausmu, kas
apspīd visu zemi, un Tavas dievišķās līdzjūtības skatu, kas ievēro visu,
un Tavu dāvanu jūras viļņojumu, kas apņem visus, un Tava dāsnuma
pāri plūstošos debešus, no kuriem pār visas radības būtību līst Tavas
veltes, un Tavu brīnišķīgo žēlastību, kas pastāvēja, iekams radās pasau
le,-es lūdzu Tevi, palīdzi saviem izraudzītajiem uzticīgiem būt un ļauj
saviem mīļotajiem kalpot pie Tava augstā sliekšņa, un liec, lai caur
Taviem varenajiem pulkiem, kas pārspēj visu, tie gūst uzvaru, un sūti
tiem no debesīm cīņai lielus palīgspēkus!
Ak mans Kungs! Tās ir vājas dvēseles, kas stāv pie Taviem vārtiem;
tie ir nabagi Tavā pagalmā, kas izmisīgi lūdz Tavu vēlību, kam gauži
vajag Tavu palīdzību, kas ceļ skatus uz Tavas vienesmes valstību,
alkstot tavu balvu dāsnuma. Ak mans Kungs! Pildi tiem prātus ar savu
svēto gaismu, savas palīdzības vēlībā šķīstī viņu sirdis, lai priecē tās
līksmes saldme, kas vējo no Tava pulka augstumos; lai iemirdzas tiem
acis, raugot Tavas varenības zīmes; liec viņiem šķīstības simboliem
būt, svētuma karogiem, kas zemes virsotnēs plīvo augstu pāri visai
radībai; liec, lai viņu vārdi aizkustina sirdis, kas ir cietas kā klints. Lai
viņi ceļas kalpot Tev un ziedoties Tavai dievišķajai ķēniņvalstij, lai ceļ
viņi vaigu uz Tavas neatkarības valstību un tālumā un plašumā vieš
Tavas zīmes, lai apgaismo tos no Tevis plūstošā gaisma, lai atšķetina tie
Tavus neizprotamos noslēpumus! Lai vada tie Tavus kalpus uz rāmiem
ūdeņiem un uz Tavas žēlastības avotu, kas plūst un strāvo Tavas vien
esmes debesu pašā sirdī! Uz glābšanās šķirsta lai uzvelk tie atraisīšanās
buru, un lai virzās tie pa Tevis pazīšanas jūru, lai plaši izpleš vienotības
spārnus un traucas uz tiem augšup uz Tavas vienesmes ķēniņvalsti un
kļūst par kalpiem, kam uzgavilēs augstākie debesu pulki, kam slavu
teiks Tavas godības· valsts iemītnieki; lai sadzird viņi vēstnešus no
neredzamās pasaules, kad tie vislielo prieka vēsti vēstīs; savās ilgās
satikt Tevi, lai piesauc un pielūdz tie Tevi, skandējot brīnišķas lūgsnas,
kad gaisma aust-ak mans Kungs, Tu visu lietu Rīkotāj,-lejot asaras
rītos un vakaros, ilgojoties nokļūt Tavas mūžam nebeidzamās
žēlastības pavēnī.
Palīdzi viņiem, ak mans Kungs, visos apstākļos, allaž liec atbalstīt
tos saviem svētajiem eņģeļiem, kas sastāda Tavus neredzamos spēkus,
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Tavus debesu pulkus, kas satriec šīs apakšējās pasaules sapulcētos
spēkus.
Patiesi, Tu esi Varenais, Visspēcīgais, Stiprais, Vis aptverošais, Tu
valdi pār visu, kas pastāv.
Ak svētais Kungs! Ak mīlošais un labestīgais Kungs! Mēs maldā
mies ap Tavu mājokli, ilgojoties skatīt Tavu skaist urnu, un Tava griba
mums ir dārga. Mēs esam neveiksmīgi, zemi, un mazs mums svars.
Mēs esam nabaga lūdzēji: apžēlojies par mums, esi dāsns pret mums,
neraugies uz mūsu trūkumiem, sedz mūsu nemitīgos grēkus! Lai kas arī
mēs esam, mēs tomēr piederam Tev un viss, ko mēs runājam un
dzirdam, teic Tevi, un tieši Tavu vaigu mēs meklējam, Tavu ceļu ejam.
Tu esi mīlošais un žēlīgais Kungs, mēs esam grēcinieki un esam tālu
aizklīduši no mājām. Tāpēc, ak svētību nesošā Debess, dod mums
lietus lāses! Ak ziedošais godības Dārzs, sūti mums smaržu nesošas
vēsmas! Ak visu dāvanu Jūra, vel savu balvu vilni uz mums! Ak dāsnā
Saule, sūti mums lejup gaismas starus! Apžēlojies par mums, esi mums
vēlīgs! Pie Tavas dailes mēs nākam tukšām rokām, tikai ar saviem
grēkiem, bez labiem darbiem, ko pastāstīt, vienīgi ar cerībām. Ja Tavs
slēpjošais plīvurs neaizklās mūs un Tava aizsardzība nenosegs un
nepasargās mūs, kur gan šīm bezpalīdzīgajām dvēselēm rast spēku
celties un kalpot tev, kas gan šiem nožēlojamiem pieder, ko tie
uzdrošinātos parādīt? Tu, kas esi varens un visspēcīgs, palīdzi mums,
esi pret mums labs; mūsu vītumā atdzīvini mūs .ar valgmi no savas
žēlastības mākoņu lietiem; mūsu pieticībā apgaismo mūs ar gaišiem
stariem no sava� vienesmes saules! Laid šīs slāpstošās zivis savas
žēlastības jūrā, aizvadi šo apmaldījušos karavānu uz patvērumu Tavā
vienesmē; uz vadības pirmavotu vadi tos, kas ir tālu noklīduši, un tiem,
kas nav uzgājuši taku, dod ostu savas varas lokā! Cel pie šīm
izkaltušajām lūpām debesu dāsnos, liegi plūstošos ūdeņus, modini šos
nedzīvos mūžīgai dzīvošanai! Aklajiem dāvā acis, kas redzēs! Liec
kurlajiem dzirdēt, mēma jiem runāt! Garā pagurušajiem liec iedegties,
nevērīgos dari vērīgus, lepnos brīdini, gulošos atmodini!
Tu esi Varenais, Tu esi Dāvātājs, Tu esi MHošais. Patiesi, Tu esi
Labestīgais, Visaugstais.
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Ak jūs Dieva mīļotie, jūs, šī mirstīgā Kalpotāja palīgi! Kad no visu
vēlmju ausmas malas Īstenības Saule lēja bezgala dāsnumu un no pola
līdz polam esamības pasaule atmirdzēja šai svētajā gaismā, tā raidīja
savus starus tik spilgti, ka tā izdzēsa Stiksas tumsu uz mūžiem, un šo
mirstīgo zemi apskauda debesu lokos, un šī necilā sāpju leja iemantoja
augstākās valstības iz skatu un stāvokli. Pār to plūda svēti liegas vēs
mas, izplatot jo saldas jausmas, gar to un pār to nāca debesu pavasara
brāzmas, no visa dāsnuma Avota atviļņoja auglības vēji, kas nesa svē
tību bez mēra. Tad atausa gaišais rīts un nāca prieka vēsts. Dievišķais
ziedonis bija iestājies un slēja teltis šai pārejošajā pasaulē tā, ka visa
radība dietin dēja un kūsāja. Izkaltusi zeme deva nemirstīgus ziedus, un
nedzīvie pīšļos atmodās mūžīgai dzīvošanai. Tad plauka netveramas
gudrības ziedi, un, pauz dams Dieva atziņu, no zemes dīga svaigs
zaļums. Laicīgā pasaule rotājās ar Dieva dāsnajām veltēm, redzamā
pasaule atstaroja skatam slēptu pasauļu daiļumus. Dieva aicinājums
tika pavēstīts, mūžīgās Derības galdiņš tika sagatavots, no rokas rokā
tika sniegts Derības kauss, visi tikai aicināti. Tad daži ļaužu vidū
iedegās no debesu vīna, bet dažam šī lielākā no veltēm pagāja secen.
Dažam godības gaisma apskaidroja skatu un izpratni, un bija tādi, kas,
dzirdēdami himnas vienotībai, aiz prieka vai lektin lēca. Bija putni, kas
svētajos dārzos sāka vīterot, debesu rožu kokā bija lakstīgalas, kas
izplūda žēlabās. Tad rotātas un pušķotas tapa debesu ķēniņvalstība
augšā un zeme lejā, un šo pasauli varēja apskaust augstās debesis.
Taču, ak vai! ak vai! vienaldzīgie palika cietā nevērības snaudā, un ne
gudrie šo svētāko no dāvanām noniecināja. Aklie palika savos plīvuros
tīti, kurlie nieguva nekā no visa, kas bija noticies, nedzīvajiem to
i�mantot nav cerību, jo, kā saka Viņš: "Viņi zaudē cerības uz to dzīvi,
kas nāks, tāpat kā neticīgie ir izmisumā par to, ka mirušie atkal celsies
no kapenēm."
Attiecībā uz jums, ak jūs, kas Dievam mīļi! Raisiet mēles un patei
cībā teiciet Viņu; slaviniet un cildiniet Pielūgtā skaistumu, jo jūs esat
dzēruši no šī tīrākā no kausiem, un jūs ir iekvēlinājis un ielīksmojis šis
vīns. Jūs esat sajutuši svētuma saldo smaržu, jūs esat ieelpojuši uzticī
bas muskusu no Jāzepa svārkiem. No vienīgā visu Mīlamā rokām jūs
esat baudījuši uzticības nektāru, pie tā Kunga bagātīgā dzīru galda jūs
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esat mielojušies nemirstības mielastā. Šo pilnību īpašā vēlībā ir
piešķīris mīlošs Dievs, šīs ir dārgas veltes un svētība, kas nāk no Viņa
vēlības. Evaņģēlijā Viņš saka: "Jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzē
tu." 2 Tas nozīmē, ka piedāvāts tiek daudziem, bet reta ir tā dvēsele, ko
izvēlas lielās vadības veltes saņemšanai. "Tāds ir Dieva dāsnums, Viņš
dod, kam grib, un Viņa dāsnums ir neizmērojams." 3
Ak jūs Dieva mīļotie! No pasaules tautām ap Derības lāpu sitas un
pūš nesaskaņu brāzmas. Uzticības Lakstīgalu ir ielenkuši atkritēji, kas
ir kā naida kraukļi. Dieva pieminēšanas Dūjai virsū metas bezprātīgie
tumsas putni, Dieva mīlestības pļavās rijīgi zvēri ielenc Gazeli. Nāvī
gas ir briesmas, mokošas ir sāpes.
Dieva mīļotajiem ir jāstāv stingriem kā klintīm, stipriem kā neieņe
mamiem mūriem. Nesatricinātiem tiem jāpaliek pat visšausmīgākajā
postā, bēdas liekt tos nedrīkst vislielākajās nelaimēs. Lai tveras tie pie
Visvarenā Dieva un lai paļaujas uz Visaugstā Skaistumu, lai balstās tie
uz drošo palīdzību, kas nāk no mūžsenās valstības, lai paļaujas uz
augstsirdīgā Kunga rūpību un gādību! Lai atsvaidzinās un atjaunojas tie
allaž debesu svētības rasā un lai atdzīvojas un atdzimst ik brīdi caur
Svētā Gara elpu! Lai ceļas tie kalpot savam Kungam un dara visu, kas
ir viņu spēkos, lai viestu Viņa svētos vārdus tālumā un plašumā! Lai
kļūst tie par varenu balstu Viņa ticības pasargāšanai, par Senās Dailes
pulku neieņemamu cietoksni! Lai sarga no visām pusēm tie uzticīgi
Dieva mācības celtni; lai kļūst tie par spožām zvaigznēm Viņa gaismu
lejošās debesīs! Jo no visām pusēm šai mācībai uzbrūk tumsas spēki,
un zemes tautas kāro šo redzamo gaismu izdzēst. Un ja visas pasaules
ciltis gatavojas uz brukumam, kā gan mēs kaut vai uz brīdi varam kļūt
neuzmanīgi? Katrā ziņā paturiet to visu prātā, esiet vērīgi un sargiet
Dieva mācību!
Šodien visneatliekamākais no visiem uzdevumiem ir rakstura šķīs
tīšana, tikumu pārveidošana, uzvedības uzlabošana. Dieva mīļotajiem
piedienas starp visām pasaules tautām izcelties ar tādiem tikumiem un
tādiem darbiem, lai saldie vēji kas vējo virs svētajiem dārziem, visu
zemi pielietu ar saldmi un mirušām dvēselēm atdotu dzīvību. Iemesls,
kāpēc Dievs sevi atklāja un lika no neredzamās valstības atspīdēt
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nebeidzamai gaismai, nav nekāds cits, kā audzināt cilvēku dvēseles un
visiem uz zemes raksturu pilnveidot tā, lai svētīti cilvēki, kas ir tikuši
vaļā no dzīvnieciskās pasaules tumsības, izceltos ar tikumiem, kas rotā
cilvēka esamību. Viņa nolūks ir likt zemes ļaudīm pārtapt par debesu
būtnēm un ļaut tiem, kas staigā tumsas ceļus, iznākt gaismā, un tiem,
kas ir izstumti, iekļauties Valstības iekšējā lokā, un tiem, kas ir pati
niecība, kļūt mūžīgai Godībai tuviem. Tas ir tādēļ, lai tukšā palikušie
iegūtu savu tiesu neizmērojamās jūras un lai nezinošie atdzertos no
dzīvinošā atziņas avota; lai tie, kam asiņu slāpst, atmestu savu mežo
nību; lai tie, kam nagi kā dzeloņi, kļūtu iecietīgi un maigi un tie, kas
karu mīl, tā vietā meklētu patiesu izlīgšanu; tas ir tādēļ, lai vardarbīgie
ar asmeņasiem nagiem izjustu, cik svētīgs ir ilgstošs miers; lai netīrie
atjaustu, ka pastāv šķīstības valstība, un lai aptraipītie rastu ceļu uz
svētuma upēm.
Ja cilvēki sevī iekšēji paši nesaskatīs šīs Dieva veltes, Dieva Izpaus
mes dāvinājums nenesīs augļus un žilbinošie Patiesības Saules stari būs
veltīgi lieti.
Tāpēc, ak jūs, kas Dievam mīļi, ar visu sirdi un dvēseli tiecieties
iegūt daļu Viņa svēto īpašību un savu tiesu Viņa svētuma dāsnuma, lai
jūs kļūtu par vienotības zīmēm, par saliedētības paraugiem un lai
saprastu, kāda nozīme vienotībai; lai šajā Dieva dārzā jūs paceltu
balsis un svētlaimē dziedātu slavu garam. Kļūstiet kā putni, kas nes
Viņam pateicību un ziedošajās dzīves lapotnēs dzied tādas melodijas,
kas žilbina prātus zinošajiem. Paceliet karogu pasaules visaugstākajās
virsotnēs, Dieva labvēlības standartu, kas virmos un viļņos Viņa
vēlības vējos: stādiet jel koku dzīves laukā, šīs redzamās pasaules rožu
vidū, kas nesīs jo svaigus un saldus augļus.
Piesaucot patieso Skolotāju, es apliecinu, ka, ja jūs rīkosieties
saskaņā ar Dieva pamācībām, kas atklājas Viņa jo skaidrajās vēstulēs,
šie tumšie pīšļi atspoguļos debesu ķēniņ valsti un šī lejas pasaule - Vis
godātā ·valstību.
Ak jūs tā Kunga mīļotie! Lai slava Viņam, ne redzamajam, no
visām pusēm jūs apņem Patiesības Saules dāsnuma viļņojums,. un
pavērti uz visām pusēm stāv vārti uz Viņa žēlastību! Tagad ir tas laiks
izmantot, kas mums piešķirts, un no tā labumu gūt. Apzinieties šī laika
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nozīmi, neļaujiet aizslīdēt šai iespējai! Palieciet pavisam ārpus šīs
tumšās pa saules interesēm, un lai pazīst jūs pēc to būtņu tikumiem, kas
ķēniņvalstī mīt! Tad jūs saskatīsiet, cik spilgta ir debesu Saules godība
un cik apžilbinoši spožas ir dāsnuma zīmes, kas nāk no neredzamās
valstības.
3. Ak jūs Dieva mīļotie! Ak jūs Viņa ķēniņvalsts bērni! Patiesi, patiesi,
ir atnākušas jaunās debesis un jaunā zeme. Svētā pilsēta, jaunā Jeruza
leme, ir nonākusi lejā no augstumiem debesu kalpones veidolā, plīvurā,
daiļa un vienreizēja, un gatava atkal apvienoties ar saviem mīļotajiem
uz zemes. Debesu pulku eņģeļi ir apvienojušies aicinājumā, kas ir
atskanējis caur visumu, un visi skaļi un vareni pasludina: "Šī ir Dieva
pilsēta un Viņa mājoklis, kurā mitīs šķīstie un svētie no Viņa kalpiem.
Viņš dzīvos ar viņiem, jo tie ir Viņa ļaudis, un Viņš ir viņu Kungs."
Viņš ir noslaucījis viņiem asaras, iededzis viņiem gaismu, ieprie
cējis viņu sirdis un ielīksmojis dvēseles. Nāvei vairs nebūs pār viņiem
varas, un arī bēdas, nelaimes un asaras tos nemāks. Visvarenais Dievs,
tas Kungs, ir sēdies savas ķēniņvalsts tronī un visu ir vērtis jaunu. Šī ir
patiesība, un kāda patiesība var būt lielāka par to, kādu savā Atklāsmē
pavēstīja Svētais Jānis?
Viņš ir alfa un omega. Tiem, kam slāpst, viņš dos no dzīvības ūdens
avota, un slimajiem viņš dāvās patiesu dziedināšanu. Tas, ko vada tāda
vēlība, patiesi, saņem dižu mantojumu no Dieva Praviešiem un Viņa
Svētajiem. Tas Kungs būs viņa Dievs, un viņš būs Viņa sirsnīgi
mīļotais dēls.
Tad līksmojiet, jūs, kas Dievam mīļi un kurus Viņš ir izraudzījis, un
jūs, Dieva bērni un Viņa ļaudis, paceliet balsis, slavinot un daudzinot
visŖugsto Kungu; jo ir atmirdzējusi Viņa gaisma, Viņa zīmes ir parā
dījušās, un Viņa bangojošās jūras viļņi ir izskalojuši krastā dažu labu jo
vērtīgu pērli.
4. Lai slava Viņam, kas radīja esošo pasauli, kas piešķīra veidolu vi
sam esošajam, kas patiesos pacēla goda stāvoklī 4 un neredzamajai pa-
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saulei lika parādīties redzamības plaknē, - un tomēr, savā reibuma ne
maņā 5 cilvēki vēl arvien maldās un noklīst.
Vtņš ir licis pamatus dižajai citadelei, Viņš ir ievadījis Godības
laikmetu, Viņš ir radījis jaunu radību šai dienā, kas acīmredzami ir
Pastarā Tiesas Diena, un tomēr nevērīgie paliek ciešā reibuma miegā.
Ir atskanējusi taure, 6 ir atskanējusi trompete, 7 Saucējs ir saucis savu
saucamo, un viss uz zemes ir pieklusis, un tomēr nedzīvie guļ tālāk
savu miesu kapenēs.
Un otra taure 8 ir atskanējusi, pirmajam 9 brīd inājumam ir sekojis
otrs, un drausmā bēda ir pienākusi, un zīdītājas mātes vairs nejūt bērnu
pie krūts, 10 un vēl arvien mulsumā un neprātā ļaudis neko nejauš.
Un augšāmcelšanās rīts ir atausis, un stunda ir situsi, un taka ir
iztaisnota, un svari ir uzstādīti, un visi uz zemes ir kopā sapulcēti, 11 un
vēl arvien ļaudis neredz ceļa zīmes.
Gaisma ir atmirdzējusi, Sinaja kalns slīkst staros, un no allaž piedo
došā Kunga dārziem pūš liegs vējiņš; plūst gara saldā elpa, un ceļas tie,
kas apglabāti gulēja kapos,-bet nevērīgie snauduļo tālāk savos kapos.
Elles liesmām ir likts uzliesmot, un debesis ir pie tuvinātas; debesu
dārzi ir ziedos, un spirdzinoši avoti pāri plūst, un koši atmirdz Paradī
zes dārzs, bet nezinošie vēl ar vien slīgst tukšos sapņos.
Plīvurs ir kritis, priekškars ir pacēlies, mākoņi ir pa šķīrušies, Vald
nieku Valdnieks ir skaidri skatāms, - bet grēciniekiem tas viss paiet
garām.
Tieši viņš jums radīja jaunu radību, 12 un uzlaida bēdas lielākas par
visām citām, 13 un debesu augstumos .sapulcināja kopā svētos. Patiesi,
tās ir zīmes tiem, kam ir acis, kas redz.
Un starp viņa zīmēm, kas parādījās, ir ļaunu un labu vēstošas, mā
jieni un uzvedinoši pavedieni, daudzu un dažādu ziņu izplatīšanās, un
paredzējumi, ko izteikuši taisnā ceļa gājēji, kas tagad ir savu mērķi sa
snieguši.
Un starp viņa zīmēm ir viņa godība, kas paceļas virs viņa vienesmes
apvāršņa, viņa gaisma, kas plūst no varena gaismas avota un tā vislie
lākā prieka vēsts, kuru pavēstīja Viņa ne �alīdzināmais Vēstnesis.
Patiesi, zinošajiem viss tas ir lielisks pierādījums un apstiprinājums.
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Starp viņa zīmēm ir viņa paša atklāsme, tas, ka visi viņu redzēja, ka
viņš stāvēja kā sevis paša pierādījums, un viņa klātbūtne starp
aculieciniekiem visās zemēs, starp tautām, kas kā vilki metās uz viņu,
ielenkdami viņu no visām pusēm.
Starp viņa zīmēm ir tas, ka viņš noturējās pret spēcīgām nācijām un
visus pakļaujošām valstīm, un milzumu naidinieku, kas alka viņa
asiņu, ik mirkli kārodami viņa bojāeju, lai kur arī viņš nebūtu. Patiesi,
tas ir kaut kas tāds, ko der papētīt tiem, kas izsver Dieva zīmes un ķīlas.
Vēl viena no viņa zīmēm ir viņa izklāstu loģikas brīnums, viņa
vārdu daiļrunība, tas ātrums, ar kādu viņam atklājās domas, ko viņš
pierakstīja, viņa gudrības vārdi, viņa vārsmas, viņa vēstules, viņa saru
nas, viņa Korāna skaidrojumi, gan tā neskaidrajās, gan skaidrajās
vietās. Tik tiešām, ka tu esi dzīvs! Tas ir skaidrs kā diena ikvienam, kas
uz to paraudzīsies ar taisnīgu aci.
Un starp viņa zīmēm ir viņa atziņas austošā saule un viņa zināšanu
un prasmes uzlecošais mēness, un tas, kā viņš visās lietās sasniedza
pilnību, kā to apliecina daudzu nāciju mācītie un izglītotie.
Un atkal, starp viņa zīmēm ir tas fakts, ka viņa daile palika neaptrai
pīta, ka, viņam atklājot savu dižumu, viņa cilvēcisko miesu templis tika
nosargāts, neraugoties uz visu viņa ienaidnieku kopīgiem uzbruku
miem, kas tūkstošiem nāca pret viņu ar bultām, šķēpiem un zobeniem.
Ikvienam godīgam spriedējam šeit, patiesi, slēpjas brīnums un
brīdinājums.
Un starp viņa zīmēm ir viņa izturība, viņa nelaimes un sāpes, viņa
ciešanas, ķēdēs un važās iekaltam, un tas, ka ikkatru brīdi viņš sauca un
aicināja: "Nāciet pie manis, nāciet pie manis, jūs taisnajie! Nāciet pie
manis, nāciet pie manis, jūs, kas labo mīlat! Nāciet pie manis, nāciet
pie manis, jūs austošās gaismas avoti!" Patiesi, uz noslēpumu vārti ir
atvērti plaši, un tomēr ļaunie vēl arvien izklaidējas, pieķeroties
nenozīmīgiem sīkum iem! 14
Vēl viena no viņa zīmēm ir viņa Grāmatas izplatīšanās, viņa neap
strīdamais Svētais Teksts, kurā viņš nosodīja karaļus, un viņa baisais
brīdinājums tam varenajam, 15 kura valdīšana bija jūtama pa visu pasau
li un kura dižais tronis tika gāzts pāris īsās dienās, pie kam tas ir fakts,
kas ir nepārprotami konstatēts un plaši zināms.
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Un starp viņa zīmēm ir viņa diženums un cildenums, viņa augstais
stāvoklis, viņa lielā slava un viņa dailes mirdzums virs cietuma apvārš
ņa: tā, ka viņa priekšā liecās galvas un pieklusa balsis, un sejās, kas pie
vērsās viņam, bija pazemība. Tas ir pierādījums, kāds agrākajos laik
metos nav redzēts.
Un atkal, starp viņa zīmēm ir tie neparastie darbi, kurus viņš pastā
vīgi darīja, tie brīnumi, kādus viņš veica un kas nāca no viņa bez mitas
līdzīgi viņa mākoņu plūsmai, - un viņa varenais gaišums, kuru atzina
pat tie, kas viņam neticēja. Tik tiešām, ka viņš dzīvoja! To bija viegli
pārbaudīt, tas kļuva redzams visu pārliecību cilvēkiem, kas nāca saska
rē ar dzīvo, neatkarīgo Kungu.
Un vēl viena no viņa zīmēm ir viņa laikmeta saules tālu plūstošie
stari, viņa laika austošais mēness visu laiku debesīs: viņa diena, kas ar
savu kārtu un spēku, savām zinātnēm un mākslām stāv pāri visām
dienām un sniedzas tālumā un plašumā, un ir apžilbinājusi pasauli, un
pārsteigusi cilvēku prātus.
Patiesi, tas ir konstatēts un noskaidrots uz visiem laikiem.
5. Pasaules lielā Gaisma, kas reiz apmirdzēja visu cilvēci, ir norietē
jusi, lai uz mūžu mūžiem spīdētu no Abhā apvāršņa, no Viņa nevīstošās
godības ķēņinvalsts, no augstumiem lejot pār saviem mīļotajiem cēlu
mu un iedvešot viņu sirdīs un dvēselēs mūžīgās dzīvības elpu.
Savās sirdīs izsveriet to, ko viņš ir pravietojis savā vēstulē par die
višķo redzējumu, vēstulē, kas ir izplatījusies pa visu pasauli! Tajā viņš
saka: "Un pēc tam viņa vaimanāja un izsaucās: 'Lai pasaule ar visu to,
kas tajā ir, kļūst par tavu sāpju izpirkšanas ķīlu! Ak debesu un zemes
Valdniek! Kādēļ gan tu atstāji sevi šīs cietumu pilsētas Akkas iemītnie
ku rokās? Traucies uz citām valstībām, kuras zemes cilvēku acis nav
skatījušas, uz savu patvērumu debesīs!' Mēs smaidījām un ne runājām.
Apdomā šos cildenos vārdus un apjaut to mērķi, kāds ir šim slēptajam
un svētajam noslēpumam!"
Ak jūs tā Kunga mīļotie! Piesargieties, piesargieties, ka nevilci
nāties un nešaubāties! Neļaujiet bailēm pārņemt sevi un neraizējieties
un nekrītiet izmisumā! Pieraugiet, ka šī nelaimes diena neapslāpē jūsu
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degsmes liesmas un neizdzēš jūsu trauslās cen"bas! Šī ir nelokāmības
un uzticības diena. Svētīti ir tie, kas stāv stingri un nesatricināmi kā
klintis un drosmīgi stāj pretī šīs negaisa stundas vētrai un postam. Vll}i,
patiesi, baudīs Dieva vēlību, viņi, patiesi, saņems dievišķo palīdzību un
noteikti uzvarēs. Cilvēku saimes vidū tie spīdēs ar mirdzumu, kādu teic
un daudzina godības teltī. Viņiem ir domāts viņa vissvētajā Grāmatā
atklātais debesu aicinājums: "Lai nesatraucas jūsu sirdis, ak ļaudis, kad
manas klātienes godība jums tiks liegta un manu vārdu jūra apklusīs. Ir
gudrība manā klātbūtnē ar jums, un manā prombūtnē arī ir gudrība, kas
nav izdibināma nevienam, izņemot viszinošo, nesalīdzināmo Dievu.
Patiesi, mēs raudz īsimies uz jums no mūsu godības valsts un palīdzē
sim ikvienam, kas kopā ar debesu pulkiem augstumos un ar mūsu
izredzētajiem eņģeļiem celsies, lai uzvarētu mūsu mācība."
Patiesības Saule, vislielākā Gaisma ir nokāpusi aiz pasaules apvārš
ņa, lai nemirstības spožumā paceltos virs bezgalības valstības. Savā
vissvētajā Grāmatā viņš aicina stingros un nesatricināmos starp saviem
draugiem: "Nekrītiet izmisumā, ak pasaules tautas, kad norietēs manas
dailes saule un manas svētnīcas debesis taps jūsu skatam slēptas!
Celieties sekmēt manu mācību un cildināt manu vārdu cilvēku vidū! "
6 . Ak ķēniņvalsts tautas! Cik daudz dvēseļu i r pavadījušas savu mūžu
pielūgsmē, apspiedušas savas miesas, ilgojušās iekļūt ķēniņvalstī un
tomēr nav tajā iekļuvušas, kamēr jūs bez pūlēm un pašaizliedzības, bez
sāpēm esat šo balvu iemantojuši un tikuši iekšā.
Tas ir tieši tāpat kā Mesijas laikā, kad farizeji un dievbijīgie palika
tukšā, bet Pēteris, Jānis un Andrejs, kas nebija nodevušies ne dievbijī
gai pielūgsmei, ne askētismam, guva uzvaru. Tāpēc pateicieties Die
vam par to, ka Viņš jums galvā ir uzlicis nebeidzamas godības kroni,
par to, ka Viņš ir izrādījis jums šo nenovērtējamo vēlību.
Ir pienācis laiks, kad pateicībā par šo velti jums ir jāaug ticībā un
uzticībā no dienas dienā un arvien tuvāk jātuvojas tam Kungam, jūsu
Dievam, iedvesmojoties tādā mērā un ie kvēlojoties tā, lai jūsu svētās,
Mīļoto slavinošās melodijas paceltos līdz debesu pulkiem un lai ik-
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viens no jums tāpat kā lakstīgala šai Dieva rožu dārzā godinātu debesu
pulku Kungu un kļūtu par skolotājiem tiem, kas mīt uz zemes.
7. Ak jūs 'Abdu'l-Baha gara draugi! Ir ieradies uzticams vēstnesis un
ir gara pasaulē nodevis vēsti no Dieva mīļajiem. Šis labu vēlošais ziņ
nesis ir kā Dieva lielās mīlas kvēles pūsma, kā dzīvību devēja vēsma.
Viņš liek sirdij aiz prieka straujāk pukstēt un pilda ik dvēseli ar mīlas
līksmi un jūsmu. Tik ļoti dievišķās vienotības svētlaime ir pārņēmusi
sirdis un dvēseles, ka tās visas tagad ir savā starpā ar debesu saitēm
saistītas un ir kā viena sirds, kā viena dvēsele. Tāpēc gara starojums un
Dievišķā ietekme atspoguļojas skaidri un asi pašos sirds dziļumos. Es
lūdzu, lai Dievs no dienas dienā stiprina šīs garīgās saites un liek šai
neaptveramai vienotībai mirdzēt arvien gaišāk, līdz beidzot visi būs kā
kareivji, kas Dieva vārda sargājošajā pavēnī ir kopā stājušies ierindā
zem Derības karoga; lai ar visu spēku tie pūlas, līdz cieša un sirsnīga
vispasaules brālība un neaptumšota mīlestība, un garīga saskarsme
vienos sirdis visā pasaulē. Tad no šī spirdzinošā un žilbinošā dāsnuma
visa cilvēku cilts būs apkopota vienā dzimtenē. Tad no zemes vaiga
nozudīs strīdi un sadursmes, tad visu cilvēci apskaus Visgodātā skais
tums. Nesaskaņa pārtaps saskaņā,domstarpības vienprātībā. Nelab
vēlības saknes būs izrautas, augsne vard arbībai iznīcināta. Vienotības
spilgtie stari dzēsīs trūkumu un tumsību, un debesu krāšņums pārvērtīs
cilvēku sirdis iežos, kas bagāti ar Dieva mīlestības dzīslām.
Ak jūs Dieva mīļotie! Šī ir tā stunda, kad vislielākā labestībā un
mīlestībā jums ir jāapvienojas ar visām zemes tautām un jākļūst tām
par Dieva lielās žēlastības zīmēm un ķīlām. Jums ir jākļūst par pašu
pasaules dvēseli, par dzīvo garu cilvēku bērnu kopā. Šai brīnumainajā
laikmetā, šai laikā, kad Mūžsenā Daile, Visu Lielais Vārds, neskai
tāmas dāvanas nesdams, ir pacēlies virs pasaules apvāršņa, kad Dieva
vārds cilvēku cilts dziļākajai būtībai ir piešķīris tādu iespaidīgu varu,
ka Viņš tīri cilvēciskajam cilvēkos ir atņemis jebkādu ietekmi un savā
visu pārspējošā spēkā ir visas tautas apvienojis vienā plašā vienotības
jūrā.
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Tagad Dievu mīlošajiem ir laiks pacelt augstu vienotības karogu un
pasaules saietos skandēt draudzības un mīlestības vārdus, un pierādīt
visiem, ka Dieva žēlastība ir tikai viena. Tādējādi zemes virsotnēs pa
celsies svētnīcas, kas pulcinās visas tautas vienotības vārda sargājošā
pavēnī. Šī lielā dāvana atausīs pār pasauli, kad tie, kas Dievu mīl, cel
sies piepildīt Viņa mācības un tālumā un plašumā lies visus apņemošas
mīlestības spirdz inošo saldmi.
Ikvienā Dieva Izpausmes laikmetā ir ticis dots bauslis par brālību un
mīlestību, bet šis bauslis bija spēkā tikai saskaņā dzīvojošu· cilvēku
kopienā, bet ne citādi domājošu naidnieku vidū. Tomēr šai brīnišķīgajā
laikmetā - lai Dievam slava -Dieva baušļi nav ierobežoti un domāti
tikai vienai cilvēku grupai, drīzāk gan visiem draugiem ir ticis vēlēts
ikvienai kopienai uz zemes veltīt brālību un mīlestību, iejutīgumu un
augstsirdību, un labestību. Tagad Dievu mīlošajiem jāceļas un jāizpilda
Viņa norādījumi: lai kļūst viņi par mīļiem tēviem cilvēku cilts bērniem,
par līdzjūtīgiem brāļiem jauniešiem, par pašaizliedzīgām atvasēm tiem,
kurus gadi ir saliekuši. Tas viss nozīmē, ka jums jābūt maigiem un
mīlošiem pret ikvienu cilvēku būtni, pat pret ienaidniekiem un jāsveic
tie neaptumšotā draudzībā, labā noskaņā un mīlošā labestībā. Ja jūs
uzduraties citu cilvēku cietsirdībai, ja tie jūs vajā, nezaudējiet ticību
viņiem, ja jums izrāda ļaunprātību, atbildiet no draudzīgas sirds! Kā
spoguļ dzidrus mērķus atsedziet savas krūtis bultām un šķēpiem, kurus
tēmē pret jums, uz lāstiem, nievām un aizskarošiem vārdiem atbildiet
ar nebeidzamu mīlestību! Tādējādi visas tautas būs par lieciniecēm
Visu Lielā Vārda spēkam, un ikviena nācija atzīs Mūžsenās Dailes varu
un redzēs, kā viņš ir sagrāvis nesaskaņu sienas, cik noteikti viņš visas
zemes tautas ir virzījis uz vienotību; kā viņš ir apgaismojis cilvēku
pasauli un licis pīšļu zemei izstarot gaismas straumes.
Šīs cilvēciskās būtnes ir kā bērni, viņi ir trausli un bezrūpīgi. Šie
bērni ir jāaudzina bezgalīgi mīlošā rūpībā, tie maigi jākopj žēlsirdības
klēpī tā, lai viņi baudītu no Dieva mīlestības garīguma saldā nektāra;
lai tie varētu kļūt līdzīgi svecēm, kas pasaules tumsā lej savas gaismas
starus, lai tie skaidri spētu saskatīt, kādu liesmojošu kroni Visu Lielais
Vārds, Mūžsenā Daile, ir licis galvā saviem mīļotajiem, cik dāsns viņš
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ir bijis pret viņam dārgo sirdīm, kādu mīlestību Viņš ir dēstījis cilvēku
krūtīs un kā cilvēku starpā viņš ir licis nākt draudzībai.
Ak Dievs, mans Dievs! Palīdzi saviem uzticamajiem kalpiem izkopt
mīlošas un maigas sirdis! Palīdzi viņiem starp zemes tautām viest to
vadības gaismu, kas nāk no debesu pulka augstumos! Patiesi, Tu esi
Stiprais, Spēcīgais, Varenais, visus Pakļaujošais, mūžam Piedodošai�.
Patiesi, Tu esi Augstsird īgais, Maigais, Saudzīgais, Visdāsnais.
8. Ak jūs 'Abdu '1-Baha mīļotie un jūs Visužēlīgā kalpones! Ir agrs
rīts, un pār visu radību vējo Abhā Paradīzes dzīvinošie vēji, bet saviļ
ņot tie spēj tikai sirdī šķīstos, un to smaržu var sajust tikai nesamaitāta
maņa. Tikai redzīga acs uztver saules starus; tikai ieklausīties spējīga
auss var sadzirdēt debesu saietu dziedam. Lai gan pavasara auglīgie
lieti, šīs debesu veltes, līst pār visu, kas pastāv, auglību tie spēj dot tikai
labai augsnei; tie nemīl sāls augsnes, kurām viss šis dāsnums nedod
nekāda labuma.
Šodien maiga un svēta elpa plūst no Abhā valstības pār visām ze
mēm, bet vienīgi sirdsšķīstie spēj tai tuvoties un gūt no tās labumu. Šī
pārestības cietusī Dvēsele cer, ka ar Neatkarīgā žēlastību un ar Dieva
vārda acīmredzamo spēku gahcas ne vērīgajiem tiks apskaidrotas, ka
tās uztvers saldās jausmas, kas plūst no gara neredzamajiem rožu
dārziem.
Ak jūs Dieva draugi! Uzticīgi draugi ir kā zinoši dziednieki, un Die
va mācības ir kā dziedinošs balzāms, tās dziedē cilvēka sirdsapziņu.
Tās attīra prātu, un cilvēks tās spēj ieelpot un to smaržas saldmē gūt
prieku. Tās atmodina tos, kas ir miegā. Tās nes apjausmu nevērīgajiem
un savu tiesu iz stumtajiem, un cerību bezcerīgajiem.
Ja šajā dienā kāda dvēsele izturēsies saskaņā ar Dieva padomiem un
priekšrakstiem, tā kalpos. kā dievišķs dziednieks cilvēcei un kā Izrafila
taures skaņa, 16 viņš šīs nīcīgās pasaules mirušos sauks uz dzīvību; jo
Abhā valstības liecības nekad nebeidzas, un šādas šķīstas dvēseles
atbalstam ir vienmēr palīgi starp debesu pulkiem augstumos. Un tā
nožēlojams kukainītis kļūs par spēkpilnu ērgli un vārgs zvirbulis par
karalisku medību piekūnu sendienu slavas augstumos.
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Tāpēc neraugies uz to, cik lielas ir tavas spējas, nejautā, vai tu esi
uzdevuma cienīgs, savās cenoās balsties uz Baha'u'llah palīdzību un
mīlošo laipnību, uz viņa labvēlību un dāsnumu-lai ziedo manu dvē
seli viņa draugiem! Dižo centienu kumeļu skubini pāri upurēšanās
laukam un no šīs plašās arēnas saņem dievišķās žēlastības balvu(
Ak jūs žēlīgā Kunga kalpones! Cik daudzas šīs pasaules karalienes
ir nolikušas galvas uz pīšļu spilvena un ir pazudušas! No viņām nav
palicis ne augļu, ne pēdu, ne zīmju, pat vārdu nē. Netiks viņām veltes
veltītas, nebūs viņām nekādas dzīvošanas. Tas nenotika ar kalponēm,
kas kalpoja pie Dieva sliekšņa; tās ir iemirdzējušās kā zaigojošas
zvaigznes pie sendienu slavas debesīm un ir lējušas savu gaismu cauri
laiku lokiem. T ās ir piepildījušas savas dārgākās cerības Abhā
Paradīzē; tā Kunga draudzē tās ir baudījušas atkalsavienošanās medu.
Tādas dvēseles kā šīs ir daudz guvušas caur savu zemes dzīvi, viņas ir
ievākušas dzīvības augli. Kas attiecas uz pārējām, "Viņām, protams,
pienāca laiks, kad viņas vairs nepieminēja. ,,
Ak jūs, kas mīlat šo pārestības cietušo! Apskaidrojiet sev acis, lai
jūs uz nevienu cilvēku neraudzītos kā uz atšķirīgu. Nesaskatiet viņā
svešinieku; drīzāk gan raugieties uz visiem cilvēkiem kā uz draugiem,
jo mīlestību un vienotību sasniegt grūti, ja saredzat tikai atšķirības.
Svētie Raksti teic, ka šai jaunajā un brīnumainajā laikmetā mums ir
jāiet kopsolī ar visiem cilvēkiem; ka mēs nedrīkstam saskatīt ne
dzedrumu, ne ne taisnīgumu, ne ļaunprātību, ne nenovīdību, ne naidu,
bet drīzāk gan mums jāvērš skats uz sendienu godības debesīm. Jo
ikviena no radībām ir Dieva zīme, un tieši caur tā Kunga žēlastību un
caur Viņa spēku ikviens no mums ir nācis šai pasaulē; tāpēc mēs
neesam svešinieki, bet gan piederam pie vienas saimes; mēs neesam
tālinieki, bet draugi un kā tādi uzņemami.
Tāpēc Dieva mīļotajiem ir jābūt draudzīgai un brālīgai attieksmei kā
pret draugu, tā svešnieku, izrādot visiem vislielāko labestību un
laipnību neatkarīgi no viņu spējas mīlēt, nekad nejautājot, vai viņi ir
pelnījuši, ka tos mīl. Ikvienā gadījumā draugiem ir jābūt iejutīgiem un
bezgala laipniem. Nekad nav jāļauj cilvēku ļaunumam, to agresivitātei,
to ienaidam sevi sakaut, lai arī cik liels tas būtu. Ja citi jums virsū met
bultas, pretī sniedziet viņiem pienu un medu; ja viņi saindē jums dzīvi,
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lejiet saldmi tiem dvēselēs; ja viņi dara jums pāri, māciet tiem, kā rast
mierinājumu; ja viņi cērt jums rētu, dodiet balzāmu viņu vainām; ja
viņi jums dzeļ, celiet tiem pie lūpām atspirdzinājuma kausu!
Ak Dievs, mans Dievs! Šie ir Tavi nevarīgie kalpi; šie ir Tavi
uzticīgie kalpi un kalpones, kas ir liekušies Tavu augsto mācību priekšā
un zemojušies pie Tava gaismas sliekšņa, un apliecinājuši Tavu
vienesmi, caur kuru Saulei ir likts atspīdēt tās zenīta spožumā. Viņi ir
dzirdējuši Tavu aicinājumu, ko Tu sūtīji no savas neredzamās valstības,
un mīlā un līksmē trīsošām sirdīm viņi ir atsaukušies uz Tavu saucienu.
Ak Kungs, lej pār viņiem savas žēlastības lietu, liec pār viņiem līt
visiem Tavas vēlības ūdeņiem! Lai tie audzē tikpat krāšņus augus de
besu dārzā un no Tavu dāvanu pārpilnajiem dāsnuma debešiem, un no
Tavas bagātīgās vēlības dziļajiem avotiem liec šim dārzam uzziedēt un
uzturi to allaž zaļu un spilgtu, mūžam svaigu, mirdzošu un skaistu!
Patiesi, Tu esi Varenais, Cildenais, Spēcīgais, Tu esi vienīgais debe
sīs un uz zemes, mūžīgi Nemainīgais. Nav cita Dieva, izņemot Tevi,
visu redzamo zīmju un ķīlu Kunga.
9. Ak tu, kam aiz mīlas pret to Kungu sirds pāri kūsā! No šīs iesvai
dītās vietas es uzrunāju tevi, lai priecētu tev sirdi ar vēstuli, jo šī ir tāda
vēstule, kas liek tā sirdij, kas tic Dieva vienesmei, celties spārnos uz
svētlaimes virsotnēm.
Teiciet Dievu par to, ka Viņš ir ļāvis jums ieiet savā varenajā ķēniņ
valstī! Visai drīz pār tevi viena pēc otras no laidīsies Dieva dāvanas, un
padarīs Viņš tevi par zīmi visiem patiesības meklētājiem.
Ievēro stingri sava Kunga Derību, un dienām paejot, bagātini savas
mīlas krājumu Viņa mīļotajiem! Maigi noliecies pār Visžēlīgā kalpiem,
lai Tu vari uzvilkt mīlas buras miera šķirstam, kas virzās pāri dzīves
jūrai! Lai tevi nekas ne skumdina, uz nevienu neskaisties! Tev pieklājas
samierināties ar Dieva gribu, jo Viņš ir patiess un mīlošs, un uzticams
draugs visām zemes tautām bez jebkāda izņēmuma. Lūk, tādam ir jābūt
patiesīgā tikumam, svētajo dzīves veidam, to īpašībai, kas tic Dieva
vienesmei, un bahājiešu rotai.
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Teici un svētī to Kungu, jo Viņš ir tev atļāvis dot Dievam to, kas
Viņam pienākas. 17 Š ī, patiesi, ir tev īpaša labvēlība no Viņa puses; tad
slavē Viņu par šo bausli, kas ir noteikts tā Kunga, mūžsenā Ķēniņa,
Svētajos Rakstos.
Patiesi, Viņš ir Mīlošais, Maigais, mūžam Devīgais.
10.
Ak tu Dieva dārgā kalpone! Tava vēstule ir tikusi saņemta un
tās saturs iegaumēts. Tu taču lūdzi likumu, pēc kura vadīties dzīvē.
Tici Dievam un nenovērs skatu no Viņa augstās ķēņinvalsts; mīli
Abhā Daili; turies stingri pie Derības; ilgojies pacelties Visuma
Gaismas Debesīs! Atraisies no šīs pasaules un atdzimsti no svētuma
saldajām smaržām, kas plūst no Visaugstā valstības! Aicini uz
mīlestību un esi laipna pret cilvēku cilti! Mīli cilvēku bērnus un dalies
viņu bēdās! Esi starp tiem, kas mieru kopj! Piedāvā savu draudzību, esi
uzticības cienīga! Esi kā balzāms katrai sāpei, esi kā zāles katrai
vainai! Vieno dvēseles! Skaiti vadības vārdus! Pielūdz savu Kungu un
vadi ļaudis pa taisnu ceļu! Raisi valodu un māci, un lai tev seja mirdz
aiz mīlestības kvēles uz Dievu! Ne uz mirkli neapstājies, ne mēģini
mierīgi ievilkt elpu! Tādēj�di tu varbūt kļūsi par Dieva mīlestības zīmi
un simbolu, Viņa žēlastības karogu.
11.
Kalpošana draugiem ir kalpošana Dieva ķēniņvalstij , un
iejūtīgums pret nabagajiem ir viena no Dieva lielākajām mācībām.
12.
Droši zini, ka mīlestība ir Dieva svētās Izpausmes laikmeta
noslēpums, tā ir Visužēlīgā izpausme, tā ir garīgo plūsmu avots. Mīles
tība ir debesu laipnā gaisma, Svētā Gara mūžīgā elpa, kas iedzīvina cil
vēku dvēseles. Mīlestība ir Dieva atklāsmes cēlonis, tā ir dzīvā saite,
kas saskaņā ar visu, ko radījis Dievs, piemīt iekšēji visam, kas pastāv.
Mīlestība ir vienīgais līdzeklis, kas šai pasaulē un nākamajā nodrošina
patiesu laimi. Mīlestība ir gaisma, kas tumsā rāda ceļu, mīlestība ir
saite, kas vieno Dievu ar cilvēku, kas nodrošina ikvienas apgaismotas
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dvēseles attīstību. Mīlestība ir vislielākais likums, kas valda šai varena
jā debesu ciklā, vienreizējs spēks, kas saista šīs materiālās pasaules
atšķirīgos elementus, tā ir augstākais magnētiskais spēks, kas regulē
planētu kustības debesu telpās. Nemaldīgā un bezgalīgā spēkā mīlestī
ba atsedz visumā snaudošos noslēpumus. Mīlestība ir dzīvības gars, cil
vēku saimes rota, patiesas civilizācijas iedibinātājā šai mirstīgo pasaulē
un neiznīcīgas godības lējēja pār ikvienu augšup tiecīgu cilti un nāciju.
Kuru tautu Dievs ar to pagodinās, tās vārdu noteikti daudzinās un
cildinās debesu pulki, eņģeļi un Abhā ķēniņvalsts iemītnieki. Un kura
tauta sirdī novērsīsies no šīs dievišķās mīlestības, kas ir Visžēlīgā
atklāsme, tā .smagi maldīsies, kritīs izmisumā un neglābjami aizies
bojā. Tai tautai tiks liegts jebkāds patvērums, tā kļūs līdzīga viszemākai
zemes radībai, tā kritīs par upuri pagrimumam un kaunam.
Ak jūs, Dieva mīļotie! Tiecieties kļūt par Dieva mīl estības paudē
jiem, par dievišķās vadības lāpām starp zemes ciltīm, kas nes mīlas un
saskaņas gaismu!
Esiet godināti, šīs brīnišķās gaismas atsedzēji!
13.
Ak tu ķēniņvalsts meita! Tava 191 8.gada 5.decembra vēstule
tika saņemta. Tajā bija labā vēsts, ka visi Dieva draugi un Visužēlīgā
kalpotājas ir pulcējušas uz vasaru Zaļajā Akrā, ka dienu un nakti tās ir
pieminējušas Dievu, kalpojušas cilvēku pasaules vienotībai, mīlējušas
visas reliģijas, bijušas bez jebkādiem religiskiem aizspriedumiem un
izturējušās laipni pret visiem cilvēkiem. Dievišķajām reliģijām ir jābūt
par cēloni vienotībai starp cilvēkiem, par apvienošanas un mīlestības
līdzekli; tām ir jāsludina vispasaules miers, jāatbrīvo cilvēki no jebkā
diem aizspriedumiem, jānes prieks un līksmība, jāizrāda laipnība pret
visiem un jānovērš jebkādas atšķirības un domstarpības. Kā teica
Baha'u'llah, uzrunādams cilvēces saimi: "Ak ļaudis! Jūs esat augļi no
viena koka un lapas no viena zara.'' Dažas dvēseles ir nezinošas, tās ir
jāizglīto; dažas ir slimas, tās ir jāizdziedē; dažas vēl ir jaunas, tām ir
jāpalīdz sasniegt briedumu, un pret tām ir jābūt augstākā mērā
labestīgiem. Lūk, kā jāizturas bahājiešiem.
Es ceru, ka tavi brāļi un māsas vēlēs labu cilvēku pasaulei.
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14.
Ak jūs abas svētītās dvēseles! Jūsu vēstules ir tikušas saņemtas.
Tās parādīja, ka jūs esat iedziļinājušās patiesībā un atbrīvojušās no
atdarināšanas un māņticības, ka jūs vērojat ne ar citu acīm, bet pašas ar
savām, ka klausāties ar savām ausīm un ne ar citu ausīm un ka neapzi
nāto atklāt jums palīdz jūsu pašu, bet ne citu apziņa. Jo atdarinātājs sa
ka, ka tāds un tāds cilvēks ir redzējis, ka tāds un tāds cilvēks ir dzir
dējis, ka tāda un tāda apziņa ir atklājusi; citiem vārdiem, viņi ir atkarīgi
no tā, ko redz, dzird un jūt citi, un pašiem savas gribas viņiem nav.
Tagad - lai slava Dievam - jūs esat parādījušas gribas spēku un esat
pievērsušās Patiesības Saulei . Ķēniņvalsts Kunga gaisma ir
apgaismojusi jūsu sirdis, un jūs esat uzvestas uz taisnas takas, jūs esat
gājušas pa ceļu, kas ved uz ķēniņvalsti, iegājušas Abhā Paradīzē un sev
nodrošinājušas savu daļu un tiesu no Dzīvības Koka. Svētītas esat jūs
un svētīts ir tas nams, kas jūs sagaida! Lai jums slava un cildinājums!
15.
Ak Dieva mīlestības gūstītā! Tā vēstule, kuru tu man rakstīji
prombraucot, ir tikusi saņemta. Tā nesa man prieku, un es ceru, ka plaši
atdarīsies tava iekšējā acs un tev atklāsies dievišķo noslēpumu pati
būtība.
Savu vēstuli tu iesāki ar svētiem vārdiem, tu sacīji: "Es esmu kris
tiete." Ak, kaut visi būtu patiesi kristieši! Ir viegli būt kristietim vārdos,
bet grūti būt tādam īstenībā. Šodien kristīgas ir apmēram piecsimt
miljons dvēseļu, bet rets ir īstens kristietis: tā ir dvēsele, kuras seja savā
piemīlībā atstaro Kristus cildenumu un kas pauž debesu ķēniņvalsts
harmoniju; šis ir ļoti svarīgs moments, jo būt kristietim nozīmē iemie
sot ikvienu tikumu, kādi pastāv. Es ceru, ka arī tu kļūsi patiesa kristiete.
Teici Dievu, ka dievišķās mācības tev beidzot ir palīdzējušas iemantot
visdziļāko redzes un izpratnes spēju un ka esi laidusi jo stipras saknes
pārliecībā un ticībā. Es ceru, ka arī citi tāpat iemantos redzīgas acis un
dzirdīgas ausis un iegūs mūžīgo dzīvošanu: ka šīs daudzās upes, plūstot
pa dažādām un šķirtām gultnēm, radīs ceļu atpakaļ uz visu apņemošo
jūru, saplūdīs kopā un pacelsies bangojošā vienesmes vilnī; ka vienīgā
patiesība caur Dieva spēku liks izgaist šīm šķietamajām atšķirībām. Tas
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ir vienīgais, kas ir būtisks, jo, ja būs saniegta vienotība, visas pārējās
problēmas pazudīs pašas no sevis.
Ak cienījamā kundze! Pēc dievišķajām mācībām šīs Izpausmes
brīnišķīgajā laikmetā mums neklājas nevienu no niecināt un par
neizglītotu saukt, un sacīt: "Tu nezini, bet es zinu." Drīzāk gan mums
pienākas uz citiem raudzīties ar cieņu, un, mēģinot kaut ko izskaidrot
un pierādīt, mums jārunā kā patiesības izdibinātājiem, sakot: "Lūk, kas
ir mūsu priekšā. Papētīsim, lai noteiktu, kur un kādā formā ir atrodama
patiesība." Skolotājam neklājas uzskatīt sevi par mācītu un citus par
neizglītotiem. Šāda doma dzemdē lepnību, un lepnība nestiprina
ietekmi. Skolotājam nevajadzētu sevī saskatīt nekādu pārākumu; viņam
jārunā augstākā mērā laipni, pieticīgi un pazemīgi, jo šāda runa
iespaido un audzina dvēseles.
Ak cienījamā kundze! Praviešus, visus kā vienu, sūtīja uz zemi
vienam vienīgam mērķim; šim nolūkam tika atklāts Kristus, un tā
Kunga aicinājumu vēstīja Baha'u'llah: lai taptu šī pasaule par Dieva
pasauli, šī apakšējā pasaule par Ķēniņvalsti, šī tumsa par gaismu, šis
sātaniskais ļaunums par visiem debesņ tikumiem un lai visai cilvēku
ciltij par daļu kļūtu vienotība, brāllba un mīlestība, lai no jauna
parādītos nesaraujama vienotība un tiktu iznīcināts jebkāds pamats
nesaskaņām, un lai mūžīga dzīvošana un mūžīga žēlastība būtu
cilvēces ieguvums.
Ak cienījamā kundze! Ielūkojieties pasaulē ap sevi: tajā vienotība,
savstarpēja pievilkšanās, kopā sanākšana dod dzīvību, bet nevien
prātība un nesaskaņas nozīmē nāvi. Kad jūs patiesi apsvērsiet visas
parādības, tad jūs redzēsiet, ka visa radība ir nākusi pasaulē, sajaucoties
jo daudziem elementiem, un, ja reiz šo elementu kopsakars, šo
sastāvdaļu saskaņa tiek izjaukta, tiek izdzēsta dzīvības forma.
Ak cienījamā kundze! Pagājušajos ciklos, lai gan saskaņa tika
iedibināta, cilvēces vienotību tomēr sasniegt nevarēja, jo nebija tam
līdzekļu. Kontinenti palika tāli šķirti, nē, pat starp viena un tā paša
kontinenta tautām saiešanās un domu apmaiņa bija gandrīz neiespē
jamas. Sekas bija tādas, ka sakari, sapratne un saskaņa starp visām pa
saules tautām un ciltīm nebija sasniedzamas. Mūsdienās tomēr sazinā
šanās iespējas ir daudz kārt pieaugušas un zemes pieci kontinenti
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gandrīz vai saplūduši vienā. Un tagad ikvienam ir viegli aizceļot uz
jebkuru zemi un sastapties un apmainīties viedokļiem ar tās tautām, un
ar preses palīdzību iepazīties ar visu cilvēku apstākļiem, domām un
reliģiskajiem uzskatiem. Līdzīgā kārtā visi cilvēku saimes lo cekļi, vai
tie būtu tautas vai valdības, vai pilsētnieki vai sādžinieki, ir kļuvuši
arvien vairāk atkarīgi viens no otra. Nevienam vairs nav iespējams būt
pašam par sevi, jo visas pasaules tautas un nācijas vieno politiskas sai
tes, un ik dienas tiek stiprināti rūpniecības un tirdzniecības, lauksaim
niecības un izglītības sakari. Tāpēc šodien visas cilvēces vienotība ir
īstenojama. Patiesi, tas nav nekas cits, kā viens no šī brīnišķā laikmeta,
šī dižā gadsimta brīnumiem. Pagājušajiem laikmetiem tas bija ticis
liegts, šim gadsimtam - apgaismības gadsimtam - ir piešķirts vien
reizējs, nekad agrāk neredzēts diženums, apgaismība un spēks. Tāpēc
ik diena atsedz kādu jaunu, neredzētu brīnumu. Beidzot tiks piedzīvots,
cik gaiši tā lāpas iedegsies cilvēku vienotā saimē.
Raugiet, kā tā gaisma tagad jau aust pie pasaules aptumsušā apvārš
ņa. Pirmā lāpa ir vienotība politiskajā jomā, kuras pirmos starus varam
manīt jau tagad. Otra lāpa ir domu vienotība pasaules pasākumos, ku
ras iestāšanos mēs jo drīz redzēsim. Trešā lāpa ir vienotība brīvībā, kas
noteikti īstenosies. Ceturtā lāpa ir reliģijas vienotība, kas ir paša pamata
stūrakmens un kas ar Dieva palīdzību atklāsies visā tās mirdzumā.
Piektā lāpa ir tautu vienotība - vienotība, kas šajā gadsimtā noteikti
iedibināsies un liks visām pasaules tautām uzlūkot sevi par vienas kopī
gas tēvzemes pilsoņiem. Sestā lāpa ir rasu vienotība, kas padara visus,
kas mīt uz zemes, kā vienas rases tautas un ciltis. Septītā lāpa ir valodas
vienotība, proti, vienas kopīgas valodas izvēle, kurā apmācīs un kurā
runās visas pasaules tautas. Ikviena un visas tās iedegsies, jo Dieva
valstības spēks palīdzēs to īstenot.
16.
Ak jūs gaišās un mīļotās un jūs Visžēlīgā Kunga kalponest Lai
kā, kad zemi bija pārņēmusi nezināšanas, dievišķā neievērošanas un
Dieva nesaskatīšanas drūmā nakts, uzausa gaišs rīts un rītausma izgais
moja austrumu debesis. Tad uzlēca Patiesības Saule, un Dieva valstības
mirdzums lējās pār austrumiem un rietumiem. Tie, kam acis bija

26

'Abdu'l-Baha

redzošas, uz gavilēja par prieka vēsti un sauca: "Ak, svētīti, svētīti mēs
esam! " un tie saskatīja visu lietu iekšējo būtību, un tiem atsedzās Dieva
valstības noslēpumi. Un, no savām iedomām un šaubām atbrīvojušies,
viņi skatīja patiesības gaismu, un, Dieva mīlestības kausu iztukšojuši,
tie sajūsmā pilnīgi aizmirsa pasauli un paši sevi. Aiz prieka vai dieda
mi, viņi steidza, kur tos sagaidīja moku gaitas, un tur, kur cilvēki mīlas
dēļ mirst, viņi nolika savas galvas un sirdis.
Bet tie ar neredzošām acīm izbrīnījās par šo troksni, un viņi sauca:
"Kur ir gaisma?" un atkal: "Mēs neredzam gaismu. Mēs neredzam sau
li lecam. Šeit nav patiesības. Šī ir tikai fantāzija, nekas vairāk." Kā silc
spārņi viņi aizbēga pazemes tumsā, un tur, kā tie domāja, tie rada zinā
mu drošību un mieru.
Šis tomēr ir tikai pats rītausmas sākums, un austošās Patiesības
Saules siltums vēl nav jūtams visā tā pilnībā. Kad saule būs uzkāpusi
zenītā, tās ugunis degs ar tādu karstumu, ka sakustēsies pat tie, kas
rāpuļa zem zemes; un, kaut gan tiem nav lemts gaismu skatīt, siltuma
iespaidā tie rosīsies kā neprātīgi.
Tāpēc, ak jūs Dieva mīļotie, pateicieties, ka rītausmas dienā esat cē
luši vaigu uz Pasaules Gaismu un skatījuši tās dižumu! Jūs esat saņē
muši daļu patiesības gaismas, jūs esat baudījuši no svētības, kas mū
žam nebeidzas; un tāpēc pateicībā par šo dāvanu neatslābstiet ne
mirkli, nesēdiet klusu, nesiet cilvēkiem ķēniņvalsts prieka vēsti, tālumā
un plašumā izplatiet Dieva Vārdu!
Rīkojieties saskaņā ar tā Kunga padomiem: tiecieties augšup tā un
ar tādiem tikumiem, lai šīs pasaules ķermenis gūtu dzīvu dvēseli un lai
šo jauno bērnu, cilvēci, novestu līdz briedumam! Cik vien spējat, katrā
saietā iededziet mīlestības sveci un priecējiet un ielīksmojiet ik sirdi!
Aprūpējiet nepazīstamu kā vienu no savējiem; rādiet svešām dvēselēm
to pašu mīlošo laipnību, kādu jūs veltījat saviem uzticīgiem draugiem!
Ja jums ar kādu izceļas konflikts, mēģiniet kļūt par viņa draugu; ja
kāds jūs dziļi sirdī ievaino, esiet viņa vainām kā dziedinošs balzāms; ja
kāds ņirgājas un ŗobojas par jums, ejiet pie tā ar mīlestību! Ja kāds
jums virsū gāž visas vainas, uzteiciet viņu; ja kāds jums sniedz nāvējo
šu indi, pretī dodiet tam vissaldāko medu; un, ja kāds apdraud jūsu dzī
vību, sniedziet viņam zāles, kas to izdziedēs uz mūžiem! Un, ja viņš ir

'Abdu'l-Baha

27

pati sāpe, esiet viņam zāles; un, ja viņš ir dzelksnis un ērkšķis, esiet
viņam rozes zieds un saldinātāja zālīte! Varbūt, ka tāda jūsu rīcība un
tāda jūsu runa lilcs šai tumsā slīgušajai pasaulei beidzot kļūt gaišai; liks
šai pīšļu zemei par debesīm kļūt, šai velnišķajai ieslodzījuma vietai
kļūt par tā Kunga karaļpili - tā, ka kari un ķīviņi beigsies un to nebūs
vairs, un pasaules virsotnēs savas teltis cels mīlestība un uzticība. Tāda
ir Dieva aizrādījumu būtība, tādas kopsavilkumā ir Baha'u 'llah laikme
ta mācības.
17.
Ak jūs Abhā ķēniņvalsts izredzētie! Teiciet debesu pulku Kun
gu, jo, mākoņu nests, Viņš no neredzamās valstības debesīm ir nācis le
jā uz šo pasauli, un austrumi un rietumi iegaismojās Patiesības Saules
godībā, un atskanēja ķēniņvalsts aicinājums, un debesu augstumu vēst
neši debesu melodijās dziedāja prieka vēsti par viņa atnākšanu. Tad
visa esamības pasaule notrīsēja priekā, un tomēr, kā saka Mesija, ļaudis
palika miegā, jo Atklāsmes diena, debesu pulku Kungam nokāpjot,
atrada tos neziņas snaudā tītus. Kā viņš saka Evaņģēlijā: "Mana nāk
šana būs kā zaglim, kad mājas labais saimnieks neskatīsies."
No visiem cilvēkiem viņš ir izraudzījis jūs, un jūsu acis ir tapušas
atdarītas vadības gaismai, un jūsu ausis dzird mūziku, kas plūst no de
besu augstumiem, un, nebeidzamas vēlības svētītas, jūsu sirdis un dvē
seles ir atdzimušas jaunai dzīvošanai. Teiciet un cildiniet to Kungu, ku
ra bezgala dāsnā roka ir likusi jums galvā šos pērlēm rotātos kroņus,
šos kroņus, kuru mirdzošie dārgakmeņi mūžam dzirkstīs un laistīsies
cauri laiku lokiem!
Lai pateiktos Viņam par to, papūlieties izraudzīt sev cildenu mērķi!
Ar ticības spēku klausiet Dieva mācībām un pieskaņojiet visus savus
darbus Viņa likumiem! Lasiet "Apslēptos Vārdus", domājiet par to dzi
ļāko nozīmi, rīkojieties saskaņā ar tiem! Jo vērīgi izlasiet "Tarazata
Vēstules" (Ornamentus), "Kalimatu" (Paradīzes V ārdus), "Tadžalijetu"
(Starojumus), "Išragatu" (Cildenumu) un "Bišaratu" (Prieka Vēsti) un
celieties, kā to jums liek debesu mācības! Tā, lai ikviens no jums kļūst
kā svece, kas lej savu gaismu, kā pievilkšanas centrs it visur, kur
cilvēki sanāk kopā; un kā no ziedu dārza lai lejas saldas smaržas!
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Sauciet jo skaļi kā aurojoša jūra; kā devīgi mākoņi lejiet debesu
vēlību! Paceliet balsis un dziediet dziesmas par Abhā valstību. Slāpē
jiet kara liesmas, celiet jo augstu miera karogus, strādājiet cilvēces
vienības labā, un atcerieties, ka reliģija ir mīlestības nesēja tautām!
Apzinieties, ka cilvēkbērni ir Dieva avis un Viņš ir to mīlošais Gans,
kas maigi rūpējas par visām savām avīm un liek tām ganīties savas
vēlības zaļajās ganībās, un dod tām dzert no dzīvības avota. Tāds ir tā
Kunga ceļš. Tādas ir Viņa veltes. No Viņa mācībām tāds ir Viņa
likums par cilvēci kā vienu veselumu.
Viņa svētības vārti ir plaši atvērti, un Viņa zīmes ir izsludinātas vi
siem, un patiesība liesmo visā savā godībā; nav izsmeļama šī svētība.
Aptveriet, cik vērtīgs ir šis laiks! Tiecieties ar visu sirdi, paceliet balsis
un sauciet, līdz piepildās šī tumšā pasaule ar gaismu un šī šaurā ēnu ze
me vēršas plašāka, un lai šo gaistošo mirkļu putekļu kopa atstaro debe
su mūžīgos dārzus, un šai zemes lodei tiek tās tiesa debesu žēlastības[
Tad sadrups un izzudīs vardarbība un iznīks viss, kas rada nevien
prātību, un uzcelta taps vienotības celtne - lai Svētības Koks savā
pavēnī ņem austrumus un rietumus, un lai augstumu augstumos paceļas
cilvēku saliedētības svētnica, un lai visā pasaulē plīvo mīlestību un
brālību vēstoši karogi, līdz patiesības jūra vels augstu vilni un zeme
radīs svētības saldās rozes un ziedus bez gala, un no pola līdz polam
klūs par Abhā Paradīzi!
· Šādus padomus jums dod 'Abdu'l-Baha. Es ceru, ka caur debesu
pulku Kunga svētību jūs kļūsiet par cilvēces gara būtības dziļāko
starojumu, kas visu sirdis saistīs mīlestības saitēm; ka caur Dieva
Vārda spēku jūs atdzīvināsiet mirušos, kas apglabāti savu juteklīgo
iekāru kapos; ka jūs ar Patiesības Saules stariem atdarīsiet acis tiem,
kas ir iekšēji akli; ka jūs garīgi slimajiem sniegsiet garīgu dziedēšanu.
No Mīļotā dāsnās svētības veltēm savas cerības es saistu ar šīm.
Vienmēr es runāju par jums un atceros jūs. Es lūdzu to Kungu un ar
asarām izlūdzos, lai lej Viņš pār jums visu šo svētību un priecē jūsu
sirdis, lai dod svētlaimi jūsu dvēselēm un piešķir jums nebeidzamu
prieku un debesu līksmību!
Ak Tu mīlošais Gādniek! Šīs dvēseles ir uzklausījušas debesu
valstības aicinājumu un skatījušas Patiesības Saules godību. Tās ir
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cēlušās augšup pretī mīlestības spirdzinošajām debesīm; tām dārga ir
Tava daba, un tās pielūdz Tavu skaistumu. Pie Tevis tās ir griezušās,
runājot par tevi, meklēdamas, kur tu mīti, un alkdamas Tavas debesu
valstības strautu.
Tu esi Devējs, Veltītājs, Mūžam Mīlošais.
18.
Ak tu, kam redzīga sirds! Lai gan, runājot no materiālās pasau
les viedokļa, tev ir ņemta fiziskā redze, taču - lai slavēts Dievs - tev
piemīt garīgā redze. Tava sirds redz, un tavs gars dzird. Fiziskā redze ir
pakļauta tūkstoš kaitēm un beidzot noteikti izzudīs. Tāpēc tai neklājas
piešķirt nekādu nozīmi. Bet sirds redzējums ir gaismas apņemts. Tas
saskata un atklāj Dieva ķēniņvalsti. Tas ir nebeidzams un mūžīgs.
Tāpēc teici to Kungu, ka tava sirds redz gaiši un ka tavs gars ir dzirdīgs
un atsaucīgs!
Ikviena no jūsu organizētajām sapulcēm, kurās jūs pārņem debeš
ķīgs saviļņojums un kurās jūs aptverat patiesības nozīmi, ir kā debesu
jums, un jūsu dvēseles ir kā spilgtas zvaigznes, kas mirdz no vadības
gaismas. Laimīga ir tā dvēsele, kas šai spožajā laikmetā meklē debesu
mācības, un svētīta ir tā sirds, kuru saviļņo un pievelk Dieva mīlestība.
19.
Lai slava Viņam, jo caur Viņa dižumu kvēlo zeme un debesis,
jo caur Viņa saldo elpu priekā virmo svētie dārzi, kas rotā izredzēto sir
dis, lai slava Viņam, kas ir lējis savu gaismu un licis iemirdzēties debe
su jumam! Patiesi, tajā parādījās spilgtas un dzirkstošas zvaigznes, tās
mirdzēja, laistījās un lēja savus starus visaugstajos apvāršņos. Savu
godību un spožumu tās ņēma no Abhā valstības dāsnuma un kā ceļa
zvaigznes lēja pār zemi savu gaismu.
Slava Viņam, kas veidoja šo jauno laikmetu, šo cildenuma laiku, kā
izvērstu parādes gājienu, kurā skatam paveras visu lietu būtībal Tagad
dāsnās debesis lej lejup svētību, un redzamas kļūst mīlošā Kunga
dāvanas; jo izgaismotas ir tapušas gan redzamā, gan neredzamā pa
saule, un Apsolītais ir nācis uz zemi, un ir atmirdzējis Pielūdzamā
skaistums.
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Lai godinām, lai svētījam, lai sveicam to Visuma Īstenību, to Pilnī
bas Vārdu, to Atklāsmes Grāmatu, to Skaistumu, kas ir uzausis visaug
stajās debesīs, to visu tautu Ceļvedi, to pasaules Gaismu - jo Viņa
bagātīgās vēlības jūras viļņojums ir apņēmis visu radību un šis
redzamās pasaules smiltīs atstājis mirdzošas pērles. Tagad ir parādī
jusies Patiesība, un viltus ir izgaisis; tagad ir ataususi diena, un gaviles
ir pacēlušās, tāpēc cilvēku dvēseles ir tapušas svētas, viņu gars šķīstīts,
viņu sirdis līksmotas, viņu prāti apskaidroti, viņu slēptās domas
atveseļotas, viņu sirdsapziņas tīras mazgātas, viņu dziļākā būtība svēta
darīta: jo Augšāmcelšanās Diena ir pienākusi, un tava Kunga, Piedevē
ja, veltes ir apņēmušas visus. Lai cildinām un slavējam tās gaišās,
mirdzošās zvaigznes, kas no augstākajām debesīm lej savus starus, šo
Abhā valstības debesu ķermeņu jostu. Lai nāk pār tām slava!
Un tagad, ak tu godājamais cilvēk, kas esi saklausījis lielo vēsti, ce
lies kalpot Dievam ar Abhā ķēniņvalsts neatvairāmo spēku un ar dves
mu, kas plūst no debesu pulku augstumiem! Neskumsti par to, ko fari
zeji un tukšu baumu piegādātāji atklātībai saka par Baha! Atceries
Kristus dienas un tās ciešanas, kādas viņam pāri gāza ļaudis, un visas
tās mocības un postu, kādu nācās ciest viņa mācekļiem. Tā kā jūs mīlat
Abhā daili, jums tāpat jāpanes ļaužu zaimi, un viss tas, kas nāca pār ag
rāko laikmetu Praviešiem, ir jāpanes arī jums. Tad izredzēto sejas at
plauks Dieva ķēniņvalsts gaismas cildenumā un staros cauri laik
metiem, jā, cauri laiku lokiem, kamēr noliedzēji neapšaubāmi paliks
zaudētājos. Tas notiks, kā teica kungs Kristus: tie vajās jūs manis dēļ.
Atgādini viņiem šos vārdus un saki tiem: "Patiesi, farizeji vērsās
pret Mesiju, neraugoties uz viņa vaiga skaistumu un viņa piemīlību, un
tie sauca, ka viņš neesot Mesija, bet briesmonis, jo apgalvojot, ka esot
Visvarenais Dievs, visu augstais Kungs, un esot tiem teicis: 'Es esmu
Dieva Dēls, un, patiesi, Viņa vienīgā Dēla, Viņa vienīgā Aizbildināmā,
dziļākajā būtībā skaidri atklāts ar visiem saviem tikumiem, visā savā
pilnībā, ir Tēvs'." Tas, tie sacīja, esot atklāta zaimošana un neslava pret
to Kungu, kā to skaidri un neapgāžami liecinot Vecās Derības teksti.
Tāpēc tie notiesāja viņu, noteikdami, ka viņa asinīm jālīst, un viņi sita
viņu krustā, tad viņš izsaucās: "Ak mans mīļotais Kungs, cik ilgi Tu
mani atstāsi viņu varā? Pacel mani pie sevis, ļauj man tverties Tavā
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tuvumā, dod man mājokli pie Tavas godības troņa! Patiesi, Tu esi lūg
šanu Uzklausītājs, Tu esi Līdzjūtīgais un Žēlsirdīgais. Ak mans Kungs!
Patiesi, šī pasaule ar visu savu plašumu mani vairs nevar paturēt, un es
mīlu šo krustu aiz mīlas uz Tavu skaistumu un ilgodamies pēc Tavas
valstības tur augšā, un šīs uguns dēļ, kuras liesmu manā sirdī uztur
Tava svētuma šalkas. Palīdzi, ak Kungs, man nokļūt augšā pie Tevis,
atbalsti mani, lai spēju sasniegt Tavu svēto slieksni, ak mans mīļotais
Kungs! Patiesi, Tu esi Žēlīgais, un Tev pieder bagātīgas veltes! Patiesi,
Tu esi Augstsirdīgais! Patiesi, Tu esi Līdzjūtīgais! Patiesi, Tu esi Viszi
nošais! Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Varenā, Spēcīgā!
Farizeji nekad nebūtu iedrīkstējušies zaimot viņu un apvainot viņu
tik smagā grēkā, ja viņi būtu zinājuši mistēriju iekšējo būtību un ņē
muši vērā viņa dižumu un viņa pierādījumus. Tad viņi būtu pieņēmuši
viņa teikto un apliecinājuši viņa atklātās vārsmas, atzinuši viņa vārdu
patiesību, meklējuši patvērumu viņa karoga pavēnī, uzzinājuši viņa
zīmes un simbolus un priecājušis par viņa svētlaimes vēsti.
Zini, ka Dievišķā Būtība, kuru sauc par Neredzamo no Neredzama
jām un kas nav aprakstāma, kas nav prātam aptverama - ir tik svēta, ka
tā nav ne pieminama, ne definējama. Tā nepielaiž mājienu vai atsauk
šanos, uzslavu vai cildinājumu. Tai nozīmē, ka tā ir, kas tā ir, tā inte
lektam nav aptverama, un dvēsele, kas meklē atziņu par to, ir kā nomal
dījies ceļinieks tuksnesī. "Neviena redzes lokā Viņš nav ietverams, bet
savā redzes lokā Viņš ietver visus: Viņš ir Netveramais, Viszinošais."
Tomēr, kad tu ieskatīsies visu lietu iekšējā būtībā un ikvienas lietas
īpatnībā, tu ikvienā no radībām saskatīsi Dieva žēlastības zīmes, un pa
visu esamības valstību plešamies tu redzēsi starojumu no Viņa vārdiem
un īpašībām ar pierādījumiem, kurus noliegt var tikai ietiepīgie vai
nezinošie. Tad tu redzēsi, ka visums ir kā vīstoklis, kas atklāj Viņa
noslēpumus, kuri slēpjas labi glabātajā Vēstulē. Un nav ne puteklīša no
visiem esošajiem puteklīšiem, nav nevienas radības starp Viņa radību,
kas neteic Viņa slavu, kas nepauž Viņa vārdus un īpašības, kas neatklāj
Viņa varenību un godību, kas nenorāda uz Viņa vienesmi un Viņa
žēlastību: to nenoliegs neviens, kam ir ausis, kas dzird, acis, kas redz,
un prāts, kas ir vesels.
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Un vienmēr, kad tu vērosi radību tās kopumā un ielūkosies ikvienā
tās atomā, tu ievērosi, ka Patiesības Saules stari lejas pār visām lietām
un mirdz tajās, un pauž šīs Saules dižumu, tās noslēpumus un tās
gaismu.
Paraugies uz kokiem, uz ziediem un augļiem, pat uz akmeņiem!
Tiem pāri lejamies un tajos skaidri izpaužoties, tu arī redzēsi šīs Saules
starus.
Ja tu tomēr savu skatu vērsīsi Spogulī, mirdzošā, neaptraipītā un tī
�' kurā atstarojas dievišķā Daile, tu tajā atradīsi Saules starus, tās siltu
mu, tās disku, tās veidolu visā skaistumā un veselumā. Jo ikkatrai atse
višķai vienībai ir piešķirta daļiņa Saules gaismas, un tā stāsta par Sauli,
bet tā Visuma Īstenība visā savā spožumā, tas neaptraipītais Spogulis,
kura īpašības atbilst tajā atstarotās Saules īpašībām -savā kopumā un
veselumā pauž visas Godības Avota īpašības. Un tā Visuma Īstenība ir
Cilvēks, tā dievišķā Būtne, tā Būtība, kas paliek uz mūžiem. "Saki, pie
sauc Dievu, vai piesauc Visžēlīgo; vienalga, kā tu Viņu piesauc, visskaistākie ir Viņa Vārdi." 18
Lūk, tāda ir Mesijas vārdu nozīme, ka Tēvs ir Dēlā. 19 Vai tad tu ne
redzi, ka, ja neaptraipīts spogulis paziņotu: "Patiesi, manī spīd saule ar
visām savām īpašībām, pazīmēm un zīmēm," šāds spoguļa izteikums
nebūtu ne maldinošs, ne aplams. Nē, mans liecinieks ir Radītājs, tā Vei
dotājs, kas piešķīra tam esamību, kas atbilst visām savām tajā slēptās
godības īpašībām! Lai slava tam, kas to radīja! Lai slava tam, kas to
veidoja! Lai slava tam, caur kuru tas kļuva redzams!
Lūk, šādus vārdus sacīja Kristus. Šiem vārdiem viņi pieķērās un
uzbruka viņam, kad viņš tiem sacīja, "Patiesi, Dēls ir Tēvā, un Tēvs ir
Dēlā." 20 Tad pieņem to zināšanai un izzini tā Kunga noslēpumus!
Kas attiecas uz noliedzējiem, viņus no Dieva šķir plīvurs: tie neredz,
tie nedzird, un tie arī nesaprot. "Lai izklaidējas tie, vainas meklējot." 21
Atstāj tos klīstam pa upju gultnēm, kurās nav straumes! Kā kustoņi, kas
ganās, viņi nespēj atšķirt stiklus no pērlēm. Vai nav viņi nošķirti no tā
Kunga, no Maigā, no Žēlīgā?
Kas attiecas uz tevi, priecājies par šo visjaunāko no prieka vēstīm
un celies cildināt Dieva Vārdu, un vies Viņa saldo smaržu visā plašajā
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un varenajā zemē! Zini droši, ka palīgā tev, savu debess pulku pavadīts,
nāks tavs Kungs un pulki no Abhā ķēniņvalsts. Tie dosies uzbrukumā
un spīvi apkaros tumšos un aklos spēkus. Pavisam drīz tu skatīsi aus
mas sārtumu plešamies no visaugstās valstības un rītu apņemam visus
novadus. Tas raidīs projām tumsu, un nakts drūmums izbālēs un izgai
sīs, un atplauks ticības gaišais vaigs, pacelsies Saule un pārņems pasau
li. Tai dienā līksmos ticīgie un garā stiprie kļūs svētlaimīgi; tad atkāp
sies pulgotāji un pazudīs svārstīgie tāpat, kā pie svīstošās rītausmas pir
majiem stariem atkāpjas visdziļākās ēnas. Lai tev sveicieni un slava!
Ak Dievs, mans Dievs! Šis ir Tavs starojošais kalps, Tavs garīgais
gūsteknis, kas ir Tev tuvojies un jūt Tavu klātbūtni. Viņš ir cēlis savu
vaigu uz Tevi, atzīstot Tavu vienesmi un Tavu vienreizīgumu, un Tavā
vārdā viņš ir saucis tautas un vadījis ļaudis uz Tavas žēlastības
plūstošajiem ūdeņiem, ak visdāsnais Kungs! Tiem, kas lūdza, viņš ir
devis dzert no vadības kausa, kas pāri plūst no Tavas neizmērojamās
vēlības vīna.
Ak Kungs! Palīdzi viņam visos apstākļos, liec viņam izzināt Tavus
labi sargātos noslēpumus un kaisi pār viņu savas neredzamās pērles!
Padari viņu par karogu, kas no pils torņiem plīvo Tavas debesu palī
dzības vējos, padari viņu par kristaltīru ūdeņu avotu!
Ak mans piedodošais Kungs! Apgaismo sirdis tās lāpas stariem, kas
pasaulē lej savu gaismu, atsedzot Tevis vēlīgi izredzētajiem Tavu ļaužu
vidū visu lietu īstenību!
Patiesi, Tu esi Varenais, Spēcīgais, Aizstāvis, Stiprais un Labes
tīgais. Patiesi, Tu esi žēlastības Kungs!
20. 22 Kad pirms divdesmit gadsimtiem nāca Kristus, lai gan jūdi
nepacietīgi gaidīja viņa nākšanu un ar asarām katru dienu lūdza, sakot:
"Ak Dievs, pasteidzini Mesijas atklāsmi," taču, kad Patiesības Saule
uzausa, tie viņu noliedza un ar vislielāko naidu cēlās pret viņu, un
beigās šo dievišķo Garu sita krustā, šo Dieva Vārdu, un nosauca Viņu
par Belcebulu, ļauno, kā par to ir rakstīts Evaņģēlijā. Viņi sacīja: "Pēc
jo skaidrā Toras teksta par Kristus atklāšanos liecinās dažādas zīmes,
un, iekams šādas zīmes nebūs parādījušās, ikviens, kas apgalvos, ka ir
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Mesija, būs viltvārdis. Starp šīm zīmēm viena ir, ka Mesijam jānāk no
nezināmas vietas, taču mēs visi zinām, ka šī vīra nams ir Nacaretē, un
vai vispār kas labs var nākt no Nacaretes? Otra zīme ir, ka viņš valdīs ar
dzelzs rīksti, tas ir, ka viņam jānāk ar zobenu, bet šim Mesijam nav pat
koka nūjas. Vēl viens nosacījums un zīme ir: Viņam jāsēž uz Dāvida
troņa un jānostiprina Dāvida vara. Nu, nerunājot nemaz par tronī
celšanu, šim vīram nav pat paklājiņa, uz kura apsēsties. Vēl viens
nosacījums ir visu Toras likumu izsludināšana; taču šis cilvēks ir šos
likumus atcēlis un pārkāpis sabatu, kaut gan Taras tekstā ir skaidri
pateikts, ka ir jānonāvē ikviens, kas pretendē uz pravietību un dara
brīnumus, un neievēro sabata dienu. Vēl viena no zīmēm ir, ka viņa
valdīšanā tiks veicināts taisnīgums, ka taisnīgums un labdarība aptvers
kā cilvēku, tā arī dzīvnieku pasauli - čūska un pele mitīs vienā alā,
erglis un irbe vienā ligzdā, lauva un stirna uzturēsies vienās ganībās, un
vilks un kazlēns dzers no viena avota. Tomēr viņa laikā netaisnība un
tirānija ir tā pieņēmušās, ka viņu sita krustā! Vēl viens no nosacīju
miem ir, ka Mesijas dienās jūdi uzplauks un pacelsies augstāk par vi
sām pasaules tautām, bet tagad viņi dzīvo galējā pazemotībā un kalpībā
romiešu impērijai. Tad kā gan šis var būt Torā apsolītais Mesija?"
Lūk, kā viņi iebilda pret Patiesības Sauli, lai gan šis Dieva Gars tie
šām bija Torā Apsolītais. Bet tā kā viņi nesaprata šo zīmju nozīmi, viņi
Dieva Vārdu sita krustā. Tagad bahājieši uzskata, ka Kristus atklāsmē
aprakstītās zīmes tomēr piepildījās, kaut arī ne tādā nozīmē, kādā to iz
prata jūdi, jo apraksts Torā bija allegorisks. Piemēram, viena no zīmēm
ir vara. Bahājieši saka, ka Kristus vara bija no debesu valstības, dieviš
ķa, mūžīga vara, nevis napoleoniska vara, kas pēc īsa laika izgaist. Jo šī
Kristus vara ir pastāvējusi turpat vai divi tūkstoš gadus, un tā pastāv
mūsdienās, un mūžu mūžos šī Svētā Būtne paliks augstu savā mūžīgajā
tronī.
Līdzīgā kārtā ir tikušas atklātas arī visas pārējās zīmes, tikai jūdi tās
nesaprata. Lai gan ir pagājuši gandrīz divdesmit gadsimti, kopš
dievišķā godībā parādījās Kristus, taču jūdi vēl arvien gaida Mesijas
nākšanu un uzskata sevi par uzticīgiem un Kristu par viltvārdi.
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21.
Ak tu izcilais cilvēk, tu patiesības meklētāj ! Tava 1921.g. 4.
aprīļa vēstule ir tikusi izlasīta ar mīlestību.
Dievišķās Būtnes eksistence ir tikusi skaidri konstatēta uz loģisku
pierādījumu pamata, bet Dievības būtība prātam nav aptverama. Ja tu
šo jautājumu rūpīgi apsvērsi, tu redzēsi, ka zemākam līmenim augstāks
nekad nav aptverams. Tā, piemēram, minerālu valstij, kas ir zemāka,
nav lemts apjēgt augu valsti; minerālu pasaulei jebkāda šāda izpratne
būtu gluži neiespējama. Tāpat, lai cik arī tālu attīstītos augu valsts, tā
nekad nesasniegs dzīvnieku pasaules uztveri, un jebkāda tās izpratne
šai līmenī būtu neiedomājama, jo dzīvnieks atrodas augstākā līmenī
nekā augs: Kokam nepiemīt ne dzirde, ne redze, un dzīvnieku valsts, lai
cik tālu tā neattīstītos, nevar sasniegt intelekta līmeni, kas atklāj lietu
būtību un apjauš lietu sakarības, kuras nevar redzēt; jo cilvēka līmenis,
salīdzinot ar dzīvnieka līmeni, ir ļoti augsts. Un, lai gan visas šīs būtnes
pastāv līdzās šai laicīgajā pasaulē, ikvienā gadījumā atšķirības viņu
stāvokļi izslēdz visa kā viena veseluma izpratni; jo neviena zemāka
kārta nevar saprast augstāku, šāda izpratne ir neiespējama.
Augstākais līmenis tomēr saprot zemāko. Dzīvnieks, piemēram,
saprot minerālu un augu, cilvēks izprot dzīvnieku, augu un minerālu
līmeņi esošo. Bet nav iespējams, ka minerāls uztvertu cilvēka pasauli.
Un, neraugoties uz faktu, ka visas šīs būtnes pastāv līdzās parādību
pasaulē, zemāka kārta nekad nevar aptvert augstāku.
Tad kā gan būtu iespējams pārejošai parādībai, proti, cilvēkam,
saprast iepriekš eksistējošas Būtības, dievišķās Būtnes dabu? Atšķirība
stāvokļos starp cilvēku un dievišķo īstenību ir tūkstoš un tūkstoš reiz
lielāka par atšķirību starp augu un dzīvnieku. Un tas, ko cilvēciska
būtne uzburtu savā prātā, būtu tikai nereāls paša cilvēciskā stāvokļa
tēls, tas neietver Dieva īstenību, bet tā drīzāk aptver to. Tas ir, cilvēks
aptver pats savu iluzorisko koncepciju, bet Dieva īstenība nekad nav
aptverama: tā pati kā tāda ietver visu, kas ir ticis radīts, un viss radītais
ir tai aptverams. Tā Dievība, kādu cilvēks iztēlojas pats priekš sevis,
pastāv tikai viņa domās, bet ne īstenībā. Cilvēks tomēr pastāv gan
savās domās, gan īstenībā; tādējādi cilvēks ir lielāks par to nereālo
īstenību, kādu viņš ir spējīgs iedomāties.
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Lūk, kādas ir tālākās robežas šim māla putnam: viņš var palidināties
kādu īsu gabaliņu bezgalīgajā plašumā; bet viņš nekad nevar uzspurgt
augšup pretī Saulei augstajās debesīs. Tomēr mums jāizvirza saprātīgi
vai iedvesmā apgaroti pierādījumi attiecībā uz dievišķās Būtnes
eksistenci, proti, pierādījumus, kas ir samērojami ar cilvēka izpratni.
Ir acīmredzams, ka visas radības ir savā starpā saistītas ar saitēm, tik
pilnveidotām un nobeigtām, kā piemēram, cilvēka ķermeņa locekļi.
Ievērojiet, kā cilvēka ķermeņa locekļi un sastāvdaļas ir saistītas savā
starpā! Tādā pašā veidā savā starpā saistīti ir arī visi šī bezgalīgā
visuma locekļi. Piemēram, pēda un solis, ko tā sper, saistās ar ausi un
aci; acij ir jāraugās uz priekšu, iekams solis tiek sperts. Ausij ir
jāizdzird, iekams acs vērīgi ielūkosies. Un ikviens cilvēka ķermeņa
loceklis, kam ir kāds trūkums, izraisa kādu trūkumu citos locekļos.
Smadzenes ir saistītas ar sirdi un kuņģi, plaušas ir saistītas ar visiem
locekļiem. Tāpat tas ir ar pārējiem ķermeņa locekļiem.
Un ikvienam no šiem locekļiem ir savas īpašas funkcijas. Prāta
spēks - vai nu mēs to saucam par iepriekš eksistējošu vai pārejošu virza un koordinē visus cilvēka ķermeņa locekļus, nodrošinot, lai katra
daļa vai loceklis izpilda savu īpašo funkciju. Tomēr, ja prāta spējās būs
kaut kāds pārtraukums, visi locekļi nespēs izpildīt savas būtiskās
funkcijas, kļūs jūtami trūkumi organismā un tā locekļu funkcionēšanā,
un prāta spējas izrādīsies maziedarbīgas.
Tāpat ielūkojieties bezgalīgajā visumā: noteikti pastāv kāds univer
sāls spēks, kas ietver visu un virza un pakārto visas šīs bezgalīgās radī
bas daļas; un, ja nebūtu šī virzītāja, šī pakārtotāja spēka, visums būtu
trūkumu un vainu pilns. Tas būtu kaut kas līdzīgs ārprātīgajam; turpre
tim jūs redzat, ka šis bezgalīgais visums veic savas funkcijas pareizā
secībā, katrai tā daļai pilnīgi droši izpildot pašai savu uzdevumu, un
tāpat nav atrodamas nekādas vainas tās darbībā. Tādējādi kļūst skaidrs,
ka pastāv kāds universāls spēks, kas virza un pakārto visu šai bezgalī
gajā visumā. Tas ir aptverams ikkatram racionālam prātam.
Vēl vairāk, lai gan viss radītais aug un attīstās, tas tomēr ir pakļauts
ietekmēm no ārienes. Piemēram, saule silda, lietus veldzē, vējš nes
dzīvību, tā kā cilvēkam ir iespējams augt un attīstīties. Tādējādi kļūst
skaidrs, ka cilvēka ķermenis ir pakļauts ietekmēm no ārienes un ka bez
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šīm ietekmēm cilvēks nevarētu augt. Un tāpat šīs ārējās ietekmes ir,
savukārt, pakļautas citām ietekmēm. Piemēram, cilvēka augšana un
Ŗttīstišanās ir atkarīga no ūdens, un ūdens ir atkarīgs no lietus
eksistences, un lietus ir atkarīgs no mākoņu eksistences, un mākoņi ir
atkarīgi no saules eksistences, kas liek jūrai un zemei tvaikot, jo, tvai
kiem sabiezējot, rodas mākoņi. Tā ikviena no šīm parādībām ietekmē
kaut ko un, savukārt, tiek ietekmētas. Tātad ir neizbēgami, ka šāds pro
cess noved pie tā, ka ir jābūt kādam, kas ietekmē it visu, kuru tomēr
neietekmē nekas, tādējādi ķēdei tiekot pārrautai. Tomēr šīs Būtnes dzi
ļākā esamība nav zināma, lai gan tās iespaids ir acīmredzams un
skaidrs.
Un tālāk, visas radītās būtnes ir ierobežotas, un tieši šī visu būtņu
ierobežotība pierāda Neierobežotā esamību, jo ierobežotas būtnes
eksistence norāda uz Neierobežotā eksistenci.
Rezumējot, ir daudz pierādījumu, kas apstiprina šīs universālās
Esamības eksistenci. Un tā kā šī Esamība ir iepriekšeksistējoša, to ne
skar tie nosacījumi, kas valda pār parādībām; jo jebkura parādība ir
pakļauta apstākļiem, un notikumu gaita nav iepriekseksistējoša, bet
gan kaut kas tāds, kas seko. Tad zini, ka tā dievība, kuru ir uzbūrusi
sabiedrība un tautas, atrodas viņu iztēles robežās, bet ne ārpus tām,
kamēr īsteni dievišķais atrodas ārpus iedomājamā.
Kas attiecas uz Dieva svētajām Izpausmēm, tajās koncentrētas un
visā savā spožumā parādās šīs svētās, iepriekšeksistējošās Esamības
pazīmes, zīmes un pilnveidīgums. Tās pauž mūžīgu skaistumu un de
besu godību, un no tām ir atkarīga cilvēku cilts mūžīgā dzīvošana.
Ilustrējot: Patiesības Saule mīt debesīs, kas nav pieejamas nevienai
dvēselei un sasniedzamas nevienam prātam. Tā ir viņpus visas radības
izpratnes. Taču Dieva svētās Izpausmes ir kā spogulis, nospodrināts,
neaizmiglots, kurš savāc Saules staru plūsmas un tad lej šo godību pār
pārējo radību. Šai spodrinātajā virsmā tiek atklāta visā savā godībā
Saule. Tādējādi, ja atstarotā Saule paziņotu: "Es esmu Saule!" tā būtu
tikai patiesība; un, ja tā sauktu: "Es neesmu Saule!" - tā arī būtu
patiesība. Un, lai gan šī Saule visā savā godībā, visā savā skaistumā,
visā savā pilnībā neaptraipītā spogulī ir skaidri saskatāma, tomēr tā nav
no savas augstās mītnes augšējā valstībā nonākusi zemē, tā nav ienāku-
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si spogulī, tā turpina mājot, kā tā mūžam mājos, pašas svētuma nesa
sniedzamajos augstumos.
Un vēl, visai zemes radībai vajadzīgs saules dāsnums, jo pati tās
pastāvēšana ir atkarīga no saules gaismas un siltuma. Ja tai atņemtu
sauli, tā pazustu. Lūk, ko nozīmē būt ar Dievu, kā tas ir teikts Svētajās
Grāmatās: cilvēkam ir jābūt kopā ar savu Kungu.
Tātad ir skaidrs, ka Dieva esamības būtība atklājas Viņa pilnveidībā,
un spogulī atstarotā saule savā pilnīgumā ir kaut kas redzams, tā ir
parādība, kas skaidri pauž Dieva dāsnumu.
Es ceru, ka tu iemantosi vērīgu aci, dzirdīgu ausi un ka no tava skata
nokritīs plīvuri.

22.
Ak tu, kas vērs savu skatu uz Dievu! Aizver savas. acis visam
citam un atdari tās Godības Kunga valstībai! Ko vien tu gribi, lūdz tik
no Viņa vien, ko vien tu meklē, meklē no Viņa vien. Ar vienu skatienu
Viņš iedveš simt tūkstoš cerību, ar vienu skatienu Viņš dziedē simt
tūkstoš kaites, ar vienu skatienu Viņš uzliek balzamu ikvienai vainai, ar
vienu mājienu Viņš atbrīvo sirdis no bēdu žņaugiem. Viņš dara savu
darāmo, un ko darīt mums? Viņš piepilda savu gribu, Viņš nosaka visu,
kas Viņam tīk. Tev labāk liekt galvu padevībā un pilnīgi paļauties uz
visžēlīgo Kungu.

23.
Ak tu, kas patiesi meklē patiesību! Tava 1920. g. 13. decembra
vēstule ir pienākusi.
No Ādama līdz mūsdienām viena pēc otras ir tikušas atklātas Dieva
reliģijas, un katra no tām ir izpildījusi savu uzdevumu, ir atdzīvinājusi
cilvēci un sniegusi izglītību un apgaismību. Tās atbrīvoja ļaudis no
dabas pasaules tumsas un ieveda viņus ķēniņvalsts gaismā. Atklājoties
ikvienai sekojošajai ticībai un likumam, tās uz dažiem gadsimtiem
palika kā bagātīgi augļus nesoši koki, un uzticēta tām bija cilvēku cilts
laime. Tomēr, gadu simteņiem aizritot, tās novecoja, tās neplauka vairs,
nenesa vairs augļus, un tāpēc tās atkal tika·atjaunotas.:
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Dieva reliģija ir viena reliģija, bet tā ir muzam atjaunojama.
Piemēram, pie cilvēkiem tika sūtīts Mozus, un viņš iedibināja likumu,
un caur šo Mozus likumu Izraēla bērni atbrīvojās no nezināšanas un
ienāca gaismā; viņi cēlās no savas pakļautības un iemantoja nevīstošu
slavu. Tomēr ilgiem gadiem ritot, tas dižums, tā spilgtā diena iegrima
naktī; un kad šīs nakts tumsa trīskāršojās, atausa Mesijas zvaigzne, tā
ka pasaule no jauna iegaismojās godībā.
Mēs gribam teikt, ka Dieva reliģija ir viena un ka tā cilvēci izglīto,
un tomēr tā katrā ziņā ir jāatjauno. Kad tu iestādi kociņu, tas dienu no
dienas aug garumā. Tas nes ziedus un lapas, un sulīgus augļus. Bet pēc
ilgāka laika tas kļūst vecs un augļus vairs nenes. Tad Patiesības Kopējs
ņem sēklu no tā paša koka un liek to tīrā augsnē; un raugi, tur atkal stāv
pirmais koks, tāds kā senāk.
Ievēro labi, ka šai esamības pasaulē viss ir allaž atjaunojams. Ierau
gies materiālajā pasaulē un redzi, kā tā ir tikusi atjaunota. Ir izmainīju
šās domas, dzīves veidi ir tikuši pārskatīti, zinātnes un mākslas ir smē
lušas jaunu sparu, ir jauni atklājumi un izgudrojumi, ir jauna uztvere.
Kā gan tad tāds dzīvinošs spēks kā reliģija, cilvēces progresa garants,
īstais līdzeklis mūžīgās dzīvošanas iemantošanai, nebeidzamas pilnvei
došanās veicinātājs un abu pasauļu gaisma, kā gan tā varētu palikt neat
jaunota? Tas nekādi nebūtu savienojams ar tā Kunga mīlošo labestību
un žēlastību.
Vēl vairāk, reliģija nav vienkārši virkne ticējumu vai ieradumu ko
pa; reliģija ir Dieva tā Kunga mācības, mācības, kas veido pašu cilvēku
dzīves kodolu, kas ierosina cildenas domas, padara smalkāku raksturu
un ieliek pamatus cilvēka mūžīgam godam.
Ievēro: vai gan šī prāta pasaules drudžainība, naida un karu, nenovī
dības un ļaunuma ugunis nāciju starpā, tautu vardarbība pret tautām,
kas ir noārdījusi mieru visā pasaulē, vai gan viss tas jebkad pierimtu, ja
nebūtu Dieva mācību dzīvinošo ūdeņu? Nē, nekad!
Un viens ir skaidrs, katrā ziņā ir jāiedarbina kāds spēks, kas ir aug
stāks par dabas spēku un viņpus tā, lai vērstu šo melno tumsu gaismā
un šo aizvainojumu un naidu, šo nenovīdību un ļaunprātību, šīs nebei
dzamās ķildas un karus - brālībā un mīlestībā starp visām zemes
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tautām. Šis spēks nav nekas cits kā Svētā Gara elpa un Dieva Vārda
varenā plūsma.
24.
Ak apgaroto jaunekli! Teici to Kungu, ka esi atradis ceļu cēlu
ma valstībā un sarāvis tukšu iedomu plīvurus, un ka dvēseles
noslēpumu būtība ir tapusi tev zināma.
Šī tauta, visi ļaudis, ir iedomājušies kādu dievu savā prātā un pie
lūdz tēlu, kuru ir radījuši paši priekš sevis. Un tomēr šo tēlu saprot, un
tā sapratējs ir cilvēka prāts, un nav šaubu, ka šis sapratējs ir lielāks par
to, ko tas aptver; jo iztēle ir tikai zars, bet prāts ir sakne, un sakne ir
svarīgāka par zaru. Tad apdomā, kā visas pasaules tautas liec ceļus
pašu sagudrotas iedomas priekšā, kā savos prātos tās ir radījušas
radītāju un sauc to par visa esošā Veidotāju, kamēr īstenībā tas viss ir
ilūzija. Un tā cilvēki pielūdz tikai uztveres maldu.
Bet tā Būtību Būtība, tas Neredzamākais no Neredzamajiem, ir
svēts un paceļas augstāk par jebkādiem cilvēku minējumiem, un
cilvēka prātam to nekad neaptvert. Šai neatminami senajai Esamībai
nekad neiekļauties laicīgas būtnes robežās. Viņš ir no citas valstības, un
šī valstība prātam nav izprotama. Tai nevar piekļūt, tajā iespiesties
aizliegts. Vislielākais, ko par to var pateikt, ir, ka tās esamība ir
pierādāma, bet tās esamības apstākļi ir nezināmi.
Ka šāda Būtība tiešām pastāv, to, visi kā viens, ir sapratuši filozofi
un mācītie doktori; bet vienmēr, kad tie mēģināja izzināt kaut ko par tās
esamību, tie nonāca apjukumā un nesaprašanā, un beigās izmisumā un
bezcerībā, tie aizgāja no šīs dzīves. Jo, lai aptvertu šīs Būtību Būtības,
šī Noslēpumu Noslēpuma s'tāvokli un neizprotamību, ir vajadzīgs vēl
kāds īpašs spēks un kādas citas spējas; un šāds spēks, šādas spējas būtu
vairāk, nekā cilvēki varētu panest, tāpēc vārds no Viņa līdz tiem nonākt
nevar.
Piemēram, ja kādam ir dotas dzirdes, garšas, smaržas un taustes ma
ņas, bet tam atņemta redzes maņa, tam nebūs iespējams raudzīties sev
apkārt; jo redzēšana nav īstenojama caur dzirdēšanu vai garšošanu, vai
smaržas un taustes maņu. Tāpat ir arī ar cilvēkam dotajām spējām,
viņam nav iespējams aptvert neredzamo Esamību, kas ir svēta un stāv
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augstāk par skeptiķu šaubām. Šim mērķim ir nepieciešamas citas spē
jas, citas maņas; ja šādas maņas kļūtu tam pieejamas, tad cilvēciska
būtne spētu par to pasauli kaut kādas zināšanas iemantot; citādi gan
nekad.
25.
Ak tu Dieva kalpone! Austrumu hronikās stāv rakstīts, ka So
krāts aizceļoja uz Palestīnu un Sīriju un tur no Dieva lietās mācītiem
vīriem apguva zināmas garīgās patiesības; ir zināms, ka, atgriezies
Grieķijā, viņš izplatīja divus uzskatus: vienu par Dieva vienesmi un
otru par dvēseles nemirstību pēc tās šķiršanās no miesām; ka šie
priekšstati, tik sveši to domāšanas veidam, tik ļoti satrauca grieķus, ka
tie viņam iedeva indi un viņu nogalināja.
Un tas tā patiesi bija; jo grieķi ticēja daudziem dieviem, un Sokrāts
apgalvoja, ka Dievs ir viens, un, acīmredzot, tas bija pretrunā ar grieķu
ticējumiem.
Monoteisma dibinātājs bija Abrahāms; tieši līdz viņam var izsekot
šo priekšstatu, un šis uzskats bija populārs starp Izraēla bērniem pat
Sokrāta dienās.
Augšā sacīto tomēr neatrast jūdu hronikās; ir daudz faktu, kuri jūdu
hronikās nav iekļauti. Ne visi notikumi no Kristus dzīves ir izklāstīti
Jāzepa, kas bija jūds, hronikā, lai gan tieši viņš rakstīja Kristus dienu
vēsturi. Bet nevar atteikties ticēt Jēzus dienu notikumiem tikai tādēļ, ka
tie nav atrodami Jāzepa vēsturē.
Austrumu hronikas tāpat vēstī, ka Hipokrāts kādu laiku uzturējās
Tīras pilsētā, un tā ir pilsēta Sīrijā.
26.
Ak tu Debesu ķēniņvalsts meklētāj! Tava vēstule ir tikusi
saņemta un tās saturs ievērots.
Dieva svētajām Izpausmēm ir divējādi stāvokļi: viens ir fiziskais
stāvoklis un otrs ir garīgais. Citiem vārdiem, viens ir cilvēciskas būtnes
stāvoklis, un otrs ir dievišķas Esamības stāvoklis. Ja Dieva Izpausmes
pakļauj pārbaudēm, tas notiek tikai to cilvēciskajā stāvoklī, bet nevis to
dievišķas Esamības godībā.
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Un vēl vairāk, šīs pārbaudes ir pārbaudes tikai no cilvēku viedokļa.
Tas nozīmē, ka svēto Dieva Izpausmju cilvēciskais stāvoklis tikai
šķietami tiek pakļauts pārbaudēm, un, kad caur šo līdzekli visā pilnībā
atklājas Viņu izturība un spēks, citi cilvēki no tā mācās un sāk apjaust,
cik lielai ir jābūt viņu nelokāmībai un izturībai likstās un pārbaudīju
mos. Jo dievišķajam Audzinātājam ir jāmāca ar vārdiem un arī ar dar
biem, tādējādi atsedzot visiem patiesības taisno ceļu.
Kas attiecas uz manu stāvokli, tas ir Baha'u 'llah kalpa stāvoklis;
'Abdu ' 1-B aha, kalpošanas redzamā izpau sme pie Abhā Dailes
Sliekšņa.
27.
Pagājušajos ciklos ikvienai no Dieva Izpausmēm bija esamības
pasaulē sava kārta, un tās ir pārstāvējušas zināmu stadiju cilvēces
attīstībā. Bet Vislielākā Vārda Izpausme - lai mana dzīve būtu upuris
Viņa mīļotajiem - bija pilngadības zīme, cilvēka dziļākās esamības
pilnbriedums šajā pastāvošajā pasaulē. Jo saule ir gaismas un siltuma
avots un pirmsākums, godības centrs, un tā iemieso visu to pārējo
zvaigžņu pilnību, kas ir uzausušas pār pasauli. Papūlies, lai arī tu varetu
ieņemt savu vietu zem saules un saņemt dāsnu tās žilbinošās gaismas
tiesu. Patiesi, es tev saku, ka tad, kad tu reiz būsi šo stāvokli iemantojis,
tu redzēsi svētos pazemībā liecam galvas Viņa priekšā. Steidzies uz
dzīvošanu, iekams pienāk nāve, steidz pretī pavasarim, iekams tuvojas
rudens; un iekams slimība spēj šaust, steidzies dziedināt, lai tu varētu
kļūt par dvēseles dziednieku, kas ar Svētā Gara elpu dziedina visādas
vainas šai dižajā godības laikmetā.
28.
Ak lapa pie Dzīvības Koka! Tas Dzīvības Koks, kas tiek
pieminēts Bībelē, ir Baha'u'llah, un Dieva ķēniņvalsts meitas ir lapas
pie tā svētītā Koka. Tad pateicies Dievam, ka esi kļuvusi rada šim
Kokam un ka tu plauksti, maiga un svaiga!
Vārti uz ķēniņvalsti ir plaši vaļā, un ikviena labvēlību baudoša
dvēsele sēž pie tā Kunga dzīru galda un saņem savu debesu mielasta
daļu. Lai slavēts Dievs, ka esi klāt pie šī galda un baudi savu tiesu no
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dāsnā debesu mielasta. Tu kalpo ķēniņvalstij, un tev labi zināms, cik
saldi smaržo Abhā Paradīze.
Tad ar visu savu spēku centies vadīt ļaudis un ēd no maizes, kas ir nā
kusi no debesīm. Jo, lūk, ko nozīmē Kristus vārdi: "Es esmu dzīvības
maize, kas nākusi no debesīm ... kas ēdīs no šīs maizes, dzīvos mūžīgi." 23

29.
Ak tu, ko pievelk Debesu ķēniņvalsts un saista patiesība! Tava
garā vēstule ir pienākusi, un tā atnesa lielu prieku, jo tā skaidri liecināja
par tavām lielajām pūlēm un cēlajiem mērķiem. Lai slavēts Dievs, tu
vēli cilvēkiem labu un ilgojies Baha ķēniņvalsts, un alksti redzēt
cilvēku saimi tiecamies uz priekšu. Es ceru, ka dēļ šiem augstajiem
ideāliem, šīs cēlās sirds balss mudināta un šo debess vēsti saņēmusi, tu
mirdzēsi tik spoži, ka tavas mīlestības gaisma lies savu mirdzumu cauri
laiku lokiem.
Tu raksturo sevi kā garīgās virzības skolas skolnieci. Tev ir pavei
cies! Ja šīs virzības skolas vedīs uz debesu augstskolu, tad izveidosies
zināšanu nozares, kuras ļaus cilvēkiem lasīt esamības vēstulē kā
vīstoklī, kas nemitīgi attinas; un visas radības šai vīstoklī būs skatāmas
kā burti un vārdi. Tad taps izdibinātas visas dažādo nozīmju skaldnes,
un tad ikvienā visuma puteklītī parādīsies Dieva vienesmes zīmes. Tad
cilvēki izdzirdēs ķēniņvalsts Valdnieka saucienu un radīs apstiprinā
jumu, ka Svētais Gars nāk tiem palīgā. Un tad izjutīs tie tādu svētlaimi,
tādu līksmību, ka plašā pasaule tos savā plašumā vairs nenoturēs, un tie
dosies ceļā uz Dieva valstī�u un trauksies uz gara mitekli. Jo, kad reiz
putnam ir izauguši spārni, tas ilgāk uz zemes vairs nepaliek, bet ceļas
lidojumam augstu debesīs - izņemot aiz kājas piesietos putnus un tos,
kam spārni ir salauzti vai dubļos salipuši.
Ak tu patiesības meklētāj ! Ķēniņvalsts pasaule ir viena. Atšķirība ir
vienīgi tā, ka pavasaris atgriežas atkal un atkal un visā radībā izraisa
jaunu rosīšanos. Tad dzīvībā atplaukst kalns un leja, un koki sedzas
maigā zaļ urnā, un, nebeidzami un liegi, plaukst ziedi, lapas, un briest
augļi. Tādēļ pagājušo Dieva Izpausmju laikmeti ir cieši saistīti ar nāko
šajiem: īstenībā tie ir· vieni un tie paši, bet tāpat, kā attīstās pasaule, tā
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pieaug arī gaisma, tā pieņemās arī debesu vēlības lieti, un tad visā
pusdienas krāšņumā paceļas Saule.
Ak tu ķēniņvalsts meklētāja! Ikviena Dieva Izpausme ir pasaules
dzīvības pulss un ikvienas sirgstošas dvēseles zinošais dziednieks.
Cilvēku pasaule ir slima, un tas gudrais Dziednieks zin zāles un ceļas
ar mācībām, padomiem un brīdinājumiem, kas dziedē katru sāpi, ir
remdējošs balzams ik rētai. Nav šaubu, ka gudrs dziednieks jebkurā
laikā var noteikt, kas viņa slimniekam ir vajadzīgs, un atrast zāles. Tā
dēļ pielieto Abhā Dailes mācības atbilstoši mūsdienu neatliekamām
vajadzībām, un tu redzēsi, ka tās tūlīt iedarbosies uz pasaules sirgstoša
jām miesām. Patiesi, tās ir eliksīrs, kas nes mūžīgu dziedināšanu.
Tā ārstēšana, kādu paraksta pagātnes gudrie ārsti un tā, kādu nozīmē
viņiem sekojošie, nav viena un tā pati, tā ir atkarīga no tā, kas slim
niekam kait; un, lai gan zāles var mainīt, mērķis vienmēr paliek viens atdot slimniekam veselību. Iepriekšējo Dieva Izpausmju laikmetos
pasaules vārgais ķermenis nespēja izturēt stingru un stipru ārstēšanas
kursu. Dēļ šī iemesla Kristus sacīja: "Man jums vēl daudz kas sakāms,
ir lietas, kuras ir jāsaka, bet dzirdēt tās jums vēl nav pa spēkam.
Tomēr, kad nāks tas Mierinātājs Gars, kuru sūtīs Tēvs, Viņš jums
patiesību skaidru darīs." 24
Tāpēc šai brīnišķīgajā laikā mācības, kas kādreiz bija domāta�
nedaudziem, tagad kļūst pieejamas visiem, un tā Kunga žēlastība spēj
apņemt gan austrumus, gan rietumus tā, ka cilvēku pasaules vienotība
var parādīties pilnā skaistumā un īstenības žilbinošie stari prāta jomu
pieliet ar gaismu.
Jaunās Jeruzalemes nolaišanās ir debesu likums, likums, kas nodro
šina cilvēku laimi, un ir Dieva pasaules atplaiksnījums.
Emanuēls, 25 patiešām, bija Kristus otrās atnākšanas vēstnesis, kas
aicināja uz ķēniņvalsts ceļu . Ir acīmredzams, ka burts ir Vārda
sastāvdaļa, un šī iekļaušanās Vārdā nozīmē, ka burts ir atkarīgs no
Vārda vērtības, proti, tas gūst savu svētību no Vārda; tam ir garīga
radniecība ar Vārdu, un to uzskata par Vārda būtisku sastāvdaļu.
Apustuļi bija kā burti, un Kristus bija pati Vārda būtība; un Vārda
nozīme, kas ir mūžīga svētība, lēja mirdzumu pār šiem burtiem. Un
atkal, tā kā burts ir Vārda sastāvdaļa, tas saskaņojas ar Vārdu.
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Mēs ceram, ka tu šai dienā celsies, lai ve1crnatu Emanuēla
pravietojumu. Tad nešaubies, ka tu gūsi sekmes, jo Svētā Gara svētība
pār mums nāk nepārtraukti, un Vārda spēkam būs tāda radniecība ar
Vārdu, un to uzskata par Vārda būtisku sastāvdaļu. Apustuļi bija kā
burti, un Kristus bija pati Vārda būtība; un Vārda nozīme, kas ir
mūžīga svētība, lēja mirdzumu pār šiem burtiem. Un atkal, tā kā burts
ir Vārda sastāvdaļa, tas saskaņojas ar Vārdu.
Mēs ceram, ka tu šai dienā celsies, lai veicinātu Emanuēla pravieto
jumu. Tad nešaubies, ka tu gūsi sekmes, jo Svētā Gara svētība pār
mums nāk nepārtraukti, un Vārda spēkam būs tāda ietekme, ka burts
kļūs par spoguli, kurā atstarosies mirdzošā Saule - pats Vārds - un
Vārda žēlsirdība un godība izgaismos visu zemi.
Kas attiecas uz debesu Jeruzalemi, kas ir nolaidusies pasaules vir
sotnēs, un uz Dieva Svētāko no Svētumiem, kam karogs ir augstu celts,
ar to ir jāsaprot visu iepriekšējo Dieva Izpausmju laikmetu gudrība un
sasniegumi. Un tā vēstī cilvēkbērnu vienotību. Tā ir vispārēja miera
karogs, tā ir mūžīgās dzīvības gars; tā ir Dieva pilnība visā godībā, tā ir
visu pastāvošo apņemošā vēlība, rota, kas grezno visas radības, tā ir
iekšējā miera avots visai cilvēcei.
Pievērs uzmanību svētajām vēstulēm; lasi "Cildenumu", "Staro
jumus", "Paradīzes Vārdus", "Prieka Vēsti", "Ornamentus", "Vissvēto
Grāmatu". Tad tu redzēsi, ka mūsdienās šīs debesu mācības ir zāles
sirgstošajai un cietējai pasaulei un dziedinošs balzams uz cilvēces
ķermeņa vātīm. Tās ir dzīvinošais gars, glābšanas šķirsts, magnēts, kas
pievelk mūžīgu godību, dinamisks spēks cilvēka iekšējā "es"
ierosināšanai.
30.
Ir divējādu veidu eksistence. Viena ir Dieva eksistence, kas ir
pāri cilvēka saprašanai. Viņš ir Neredzamais, Augstais un Neaptvera
mais, kam nav nekāda cēloņa, bet kas pats ir visu cēloņu cēloņu Pirm
sākums. Viņam, Mūžsenajam, nav sākuma, un Viņš ir no visiem neat
karīgs. Otrs eksistences veids ir cilvēku eksistence. Tā ir parasta eksis
tence, kas cilvēka prātam ir aptverama, tā nav mūžsena, tā ir atkarīga,
un tai ir cēlonis. Mirstīgā viela mūžīga nekļūst un otr�di; cilvēks netop
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Radītājs un otrādi. Iedzimtas substances pārveidošanās ir neiespējama.
Īstenības pasaulē - tajā, kas ir aptverama - ir dažādas mirstīguma
pakāpes: pirmajā pakāpē atrodas minerālu pasaule, pēc tam nāk augu
valsts. Otrajā pieminētajā pasaulē minerāli tomēr pastāv, bet atšķirīgā
kvalitātē, kas raksturīga augiem. Tāpat arī dzīvnieku valstī atrodamas
minerālu un augu iezīmes, un bez tam ir atrodamas dzīvnieku valsts
īpašības, kuras ir dzirde un redze. Cilvēku pasaulē ir atrodamas mine
rālu, augu un dzīvnieku valsts īpašības, bet tām klāt nāk cilvēkiem rak
sturīgās, proti, intelekta īpašības, kuras ir spēja atsegt lietu realitāti un
universālu principu aptveršanas spēja.
Tāpēc cilvēks pārejošās pasaules līmenī ir vispilnveidotākā būtne.
Ar cilvēku mēs domājam pilnveidotu indivīdu, kas ir līdzīgs spogulim,
kurā tiek atstarota un izpaužas dievišķā pilnība. Bet saule jau nenolai
žas no saviem svētajiem augstumiem, lai ienāktu spogulī, bet, kad pē
dējais top nospodrināts un pagriezts pret Patiesības Sauli, šai spogulī
tiek atstarota un izpaužas Saules pilnība, proti, gaisma un siltums. Šīs
dvēseles ir Dieva Izpausmes.
31.
Ak tu mīļā un gudrā! Tava 1905.g. 27.maija vēstule ir pienākusi,
un tās saturs ir augstākā mērā patīkams, un par to man bija liels prieks.
Tu jautā, vai šī jaunā un dzīvinošā mācība varētu aizstāt Anglijā pa
mirušās ceremonijas un rituālus; vai būtu iespējams šai jaunajai
mācībai tagad, kad ir radušās dažādas grupas, kuru locekļi ir augstu
stāvoši garīdznieki un teologi, kas savā izglītībā ir daudz pārāki par
pagātnes teologiem, tā ietekmēt šādu grupu locekļus, ka tā pulcētu tos
un pārējos savā sargājošā pavēnī.
Ak tu dārgā draudzene! Zini, ka izcils indivīds ikvienā laikmetā ir
apveltīts ar spējām atbilstoši sava laikmeta augstākajiem sasniegu
miem. Tas indivīds, kas pagājušos laikos izvirzījās pāri saviem laika
biedriem, bija apveltīts ar dāvanām, kas atbilda viņa laika tikumiem.
Bet šai dižajā laikmetā, šai Dieva ērā, izcilākā personība, mirdzošā acs,
izredzētais indivīds atmirdzēs tādā pilnībā un spēkā, ka galu galā
apžilbinās ikvienu grupu un kopienu. Un tā kā šāda personība garīgā
pilnīguma un debesu apgaismības ziņā ir pārāka par visām pārējām un,
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tiešām, ir Dieva svētības centrs un gaismas loka ass, tā aptvers visus
pārējos, un nav vispār nekādu šaubu, ka tā atmirdzēs tādā spēkā, ka
savā paspārnē pulcinās ikvienu dvēseli.
Ja jūs šo jautājumu rūpīgi apsvērsiet, tad kļūs skaidrs, ka tas viss
notiek atbilstoši vispārējam likumam, kura darbību mēs atrodam visās
lietās: veselais pievelk daļu, un apļa centrs ir cirkuļa atbalsta punkts.
Padomā par Garu: 26 tāpēc ka viņš bija garīgā spēka degpunkts, Dieva
dāsnuma avots, lai gan sākumā ap viņu pulcējās tikai pavisam nedau
dzas dvēseles, vēlāk, pateicoties tam visu, pakļaujošajam spēkam, kāds
viņam piemita, viņš kristietības svētnama patvērumā spēja apvienot
visas tik atšķirīgās grupas. Salīdzini tagadni ar pagātni un redzi, cik
starpība ir liela; tā tu nonāksi pie patiesības un pārliecības.
Atšķirības pasaules reliģijās rodas tāpēc, ka cilvēku prāti ir tik dažādi. Tik ilgi, kamēr prāta spējas būs tik atšķirīgas, nav šaubu, ka cilvēku
spriedumi un viedokļi atšķirsies viens no otra. Tomēr, ja atradīsies
viens atsevišķs, visaptverošs uztvērējs spēks - visu pārējo aptverošs
spēks - šie atšķirīgie viedokļi saplūdīs, un kļūs redzama garīga saskaņa
un vienotība. Piemēram, kad tika atklāts Kristus, dažādo viņa laika
biedru un tautu prāti, viedokļi, emocionālās nostājas, vienalga vai tie
bija romiešu, grieķu, sīriešu, izraēliešu vai citu, bija viens ar otru nesa
skaņā. Bet, kad nu reiz sāka iedarboties viņa visaptverošais spēks, tam
beidzot, pēc tam, kad bija notecējuši trīs simti gadu, izdevās sapulcēt
kopā visus šos atšķirīgos prātus viena centra aizsardzībā un pārvaldīša
nā, un viņu sirdīs valdīja vienādas garīgas izjūtas.
Pielietojot metaforu, ja armija ir pakļauta dažādiem komandieriem,
kuriem ir katram sava stratēģija, viņiem, acīmredzot, būs dažādi vie
dokļi par kaujas līnijām un karaspēku kustību, bet, kad komandu
pārņem Virspavēlnieks, kas ir pilnīgi kompetents kara mākslā, pārējie
plāni pazudīs, jo augstākā mērā apdāvinātais ģenerālis pārņems visu
armiju savā vadībā. Šī ir domāta tikai kā metafora, nevis kā tiešs
salīdzinājums. Nu un, ja jūs teiktu, ka ikviens un ikkatrs no šiem
ģenerāļiem ir augstākā mērā prasmīgs kara mākslā, ļoti kompetents un
pieredzējis un tāpēc atteiksies pakļauties viena indivīda komandai, lai
arī cik neaprakstāmi liels viņ š būtu , tad jūsu apgalvojums ir
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nepamatots, jo augstāk aprakstītā sitācija rāda, kas patiešām notiek, un
par to nav nekādu šaubu.
Tāpat ir arī ar Dieva svētajām Izpausmēm. It īpaši tas tā ir ar Vislie
lākā Vārda, ar Abhā Dailes dievišķo esamību. Kad viņš stāv atklājies
pasaules sapulcētajām tautām un parādās tik piemīlīgs, tik apburošs,
vilinošs kā Jāzeps gara Egiptē-viņš valdzina uz zemes visus, kas mīl.
Kas attiecas uz tām dvēselēm, kas dzimst un ienāk šai dzīvē smalkas
un starojošas un kurām tomēr dažu trūkumu un likstu rezultātā tiek
liegtas īstenas un lielas iespējas, un kas šo pasauli atstāj, dzīvi pilnībā
nepiepildījušas-tas, bez šaubām, skumdina. Lūk, kāpēc visaptverošās
Dieva Izpausmes atsedz savu vaigu cilvēkiem un izcieš jebkuru nelaimi
un sūrus pārbaudījumus, un liek savu dzīvību ķīlā; tās to dara, lai rosi
nātu tieši šos ļaudis, gatavos un uz to spējīgos, kļūt par rītausmas gais
mas centriem, un piešķirtu tiem dzīvību, kas neizdziest nekad. Tā ir pa
tiesa upurēšanās: sevis ziedošana, kā ziedojās Kri�tus, lai pasaule
dzīvotu.
Kas attiecas uz svēto Būtņu ietekmi un viņu žēlastības turpināšanos
pret cilvēci pēc tam, kad tās nolikušas savu cilvēcisko ģērbu, bahā
jiešiem tas ir neapstrīdams fakts. Patiesi, svēto Dieva Izpausmju pāri
plūstošā vēlība, to cēluma starojums kļūst īsteni redzams pēc tam, kad
tās ir pacēlušās debesīs. Dieva Vārda slava, Dieva spēka atklāšanās,
dievbijīgu dvēseļu pievēršana, mūžīgās dzīvošanas piešķiršana, viss tas
pieauga un pieņēmās spēkā pēc tam, kad Mesija bija nogājis savu moku
ceļu. Tāpat visu laiku, kopš Svētītās Dailes debesīs braukšanas, veltes
ir nākušas bagātīgāk, gaisma ir lējusies spilgtāka, Dieva varas zīmes ir
izpaudušās varenāk, Viņa Vārda ietekme ir bijusi daudz stiprāka, un
pavisam drīz viņa īstenības Saules darbība, siltums un gaisma, un
mirdzums apņems visu zemi.
Neskumsti par bahājiešu mācības lēno attīstību šai zemē. Gaismiņa
tikai sāk svīst. Padomā, kā Kristus mācībai vajadzēja trīssimt gadu,
iekams tās lielā ietekme kļuva jūtama. Šodien, pat vēl ne sešdesmit
gadus kopš tās dzimšanas, šīs ticības gaisma ir apspīdējusi visu planētu.
Attiecībā uz to veselības organizāciju, kuras locekle tu esi, tās
ietekme pieaugs simtkārt, kad tā nokļūs šīs ticības paspārnē.
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Tu tiešām esi ievērojusi, ka mīlestība bahājiešu vidū ir liela un ka
mīlestība ir galvenais. Tieši tāpat, kā mīlestības spēks starp bahājiešiem
ir ticis izkopts tik augstā pakāpē un ir daudz lielāks nekā starp citu
reliģiju cilvēkiem, tāpat ir ar visu pārējo; jo visam pamats ir mīlestība.
Kas attiecas uz Svētītās Dailes grāmatu un vēstuļu pārtulkošanu, ne
paies ilgs laiks, kad spēcīgus, skaidrus un skaistus tulkojumus veiks ik
vienā valodā. Kad tās būs pārtulkotas saskaņā ar oriģināliem un spēcīgā
un skaistā stilā, to dziļākās nozīmes cēlums izplatīsies pasaulē un atda
rīs cilvēkiem acis. Pieliec visas pūles, lai tulkojums saskanētu ar
oriģinālu!
Uz Haifu Svētītā Daile devās vairākos gadījumos. Tu skatīji viņu
tur, bet tai laikā tu viņu nepazini. Es ceru, ka tu viņu patiesi iepazīsi, bet
tas nozīmē raudzīties uz viņu ne ar ārējo, bet gan ar iekšējo aci.
Baha'u 'llah mācību būtība ir visus apņemoša mīlestība, jo mīlestība
ietver visu to labāko, kas ir cilvēkos. Tā liek ikvienai dvēselei attīstī
ties. Ikvienam tā mantojumā piešķir nemirstīgu dzīvošanu. Pavisam
drīz tu būsi par liecinieci tam, ka pasaules apvārsni apgaismos viņa
dievišķās mācības, kas ir īstenības augstākais sasniegums.
Tā īsā lūgsna, kuru tu uzrakstīji vēstules noslēgumā ir tiešām vien
reizēja, aizkustinoša un skaista. Vienmēr skaiti šo lūgšanu!
Ak jūs tā Kunga kalpones! Šai gadsimtā - Visvarenā Kunga
32.
laikmetā - Debesu valstības Saule, Patiesības Gaisma, spīd savā zenīta
spožumā, un tās stari izgaismo visas malas. Jo šis ir Mūžsenās Dailes
laikmets, Vislielākā Vārda varas un spēka atklāšanās laikmets - lai
ziedoju es savu dzīvi kā upuri Viņa mīļotajiem.
Nākamajos laikmetos, lai gan Dieva ticība varbūt celsies un pieaugs
simtkārt un Baha'u'llah, Svētais Koks, dos patvērumu visai cilvēcei,
tomēr šis pašreizējais gadsimts paliks nepārspēts, jo tas ir bijis par lie
cinieku tās Saules ausmai un tam Rītam. Patiesi, šis gadsimts ir viņa
Atklāsmes un viņa Gaismas avots. Nākamie laikmeti un nākamās
paaudzes piedzīvos tā starojuma izplatīšanos un tā zīmju izpaušanos.
Tāpēc, papūlieties, lai jūs no viņa veltēm un svētības iemantotu sev
pilnu daļu un tiesu!
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33.
Ak Dieva kalps! Mēs pievērsām uzmanību tam, ko tu rakstīji
DžinablbnAbharam, un tavam jautājumam par pantu: "Ikviens cilvēks,
kas apgalvo, ka ir Atklāsme tieši no Dieva, iekams ir apritējuši pilni
tūkstoš gadi, noteikti ir melis un viltvārdis."
Tas nozīmē, ka jebkurš indivīds, kas pirms tūkstoš gadu apritēšanas,
gadu, kas ir visiem zināmi un iesakņojušies ticībā un kuriem skaidro
jums nav vajadzīgs - apgalvo, ka ir Dieva tieša Atklāsme, noteikti
melo un ir viltvārdis, pat ja viņš uzrāda zināmas zīmes.
Šeit nav runa par universālu Dieva Izpausmi, jo Svētajos Rakstos ir
skaidri sacīts, ka gadsimtiem, nē gadu tūkstošiem, ir jāaprit, iekams
atkal parādīsies Izpausme līdzīga šai Izpausmei.
Tomēr ir iespējams, ka pēc pilna gadu tūkstoša apritēšanas zināmām
svētām Būtnēm tiks piešķirtas tiesības nest Atklāsmi: tas tomēr
nenotiks caur universālu Dieva Izpausmi. Tāpēc ikviena diena Svētītās
Dailes ciklā īstenībā ir pielīdzināma vienam gadam, un katrs gads ir
vienāds ar tūkstoš gadiem.
Padomā, piemēram, par sauli: tās pāreja no vienas zodiaka zīmes
nākamajā notiek īsā laika posmā, taču tikai pēc gara perioda tā sasniedz
pilnu spožumu, siltumu un krāšņumu Lauvas zīmē. Tai papriekšu ir
jāveic viens pilns apgrieziens cauri pārējiem zvaigznājiem, iekams tā
atkal ieies Lauvas zīmē, lai atkal uzliesmotu pilnā spožumā. Savos
pārējos stāvokļos tā savu siltumu un gaismu tik pilnīgi neatklāj.
Būtība ir tā, ka pirms tūkstoš gadu apritēšanas neviens indivīds
nedrīkst iedrošināties teikt ne vārda. Visiem ir sevi jāuzskata par
padotajiem, jādzīvo pēc Dieva baušļiem un jāpakļaujas Taisnīguma
Nama likumiem. Ja kāds pat vai par mata galiņu novirzīsies no Vispa
saules Taisnīguma Nama lēmumiem vai svārstīsies to ievērošanā, tas
tiks atgrūsts un izraidīts.
Kas attiecas uz Svētītās Dailes ciklu - uz Vislielākā Vārda laikiem tas nav ierobežots ar tūkstoš vai divi tūkstoš gadiem...
Sakot, ka tūkstoš gadu periods iesākas ar Svētītās Dailes Izpausmi
un ka ikviena diena tajā ilgst tūkstoš gadu, mūsu nolūks ir atsaukties uz
Svētītās Dailes ciklu, kurš tādējādi sniegsies cauri laikmetiem un ieies
vēl nedzimušu laiku lokos.
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34.
Ak tu, kas kalpo cilvēku pasaulei! Tava vēstule ir saņemta, un
tās saturs mūs ļoti iepriecināja. Tā bija izšķirošs pierādījums un lieliska
liecība. Ir pareizi un piedienīgi, ka šai apgaismotajā laikmetā - cilvēku
pasaules progresa laikmetā - mums jābūt pašaizliedzīgiem un jākalpo
cilvēku ciltij. Visi vispārīgie mērķi nāk no Dieva, un visi atsevišķie ir
laicīgi. Tāpēc Dieva Izpausmju principi bija universāli un visaptveroši.
Ikviena nepilnveidojusies dvēsele ir egocentriska un domā tikai par
pašlabumu. Bet, tās domu pasaulei mazliet paplašinoties, tā pievēršas
arī savas ģimenes labklājībai un labsajūtai. Ja tās priekšstati paplašinās
vēl vairāk, viņai rūpēs arī līdzpilsoņu laime; un, ja vēl tā augs, tā sāks
domāt par savas zemes un cilts slavu. Bet, kad priekšstati un viedokļi
sasniedz savu visplašāko izvērsumu un nonāk līdz pilnveidībai, tad to
jau interesēs visas cilvēces izaugsme. Tad tā vēlēs labu visiem
cilvēkiem un tieksies pēc visu zemju labklājības un uzplaukuma. Tas
viss norāda uz pilnveidošanos.
Tādējādi Dieva Izpausmēm bija universāls un visaptverošs sākums.
Tās pūlējās visu labā un uzņēmās pienākumu kalpot visu izglītošanai.
Viņu mērķi nebija šauri - nē, tie bija plaši un visaptveroši.
Tāpēc arī jums ir jādomā par ikvienu, lai cilvēki kļūst izglītotāki,
raksturi apvaldītāki un lai šī pasaule kļūst par Edenes dārzu.
Mīliet visas reliģijas un visas rases ar patiesu un sirsnīgu mīlestību,
un rādiet šo mīlestību ar darbiem un nevis vārdiem; jo pēdējiem nav
nozīmes, tā kā vairums cilvēku vārdos vēl labu, bet darbi ir vēl labāki.
35.
Ak Dieva pulki! Ir tikusi saņemta vēstule, kuru parakstījuši esat
jūs visi kopā. Tā ir augstākā mērā daiļrunīga, un lasīt to bija prieks.
Jūs rakstījāt par gavēņa mēnesi. Jūs esat laimīgi, ka esat paklausījuši
Dieva baušļiem un ieturējuši gavēni svētajā laikā. Jo šis fiziskais
gavēnis ir ķīla garīgajam gavēnim; tas ir pašierobežošanās simbols,
atturēšanās no visām savtīgām iekārēm, pieņemšanās garīgumā,
iedvesmošanās no debesu vēsmas un iedegšanās Dieva mīlestībā.
Jūsu vēstule tāpat liecināja par jūsu vienotību un siržu tuvību. Es
ceru, ka caur to neizmērojamo žēlastību, kāda šai jaunajā laikmetā
mums plūst no Dieva debesīm, rietumi kļūs par austrumiem, par
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Patiesības Saules uzaušanas apvārsni, un ticīgie rietumos par gaismas
avotiem un Dieva zīmju nesējiem; ka viņi tiks pasargāti no paviršo šau
bām un stingri un nelokāmi turēsies pie Derības; ka dienu un nakti tie
pūlēsies, līdz atmodinās gulošos un darīs uzmanīgus nezinošos, un
uzņems izstumtos kā draugus savā lokā, un tukšā palikušajiem piešķirs
viņu tiesu mūžīgās žēlastības. Lai kļūst tie par ķēniņvalsts vēstnešiem,
lai sauc tie šīs zemākās pasaules iemītniekus, lai aicina tos ienākt
debesu valstībā!
Ak Dieva pulki! Šodien ikkatra tauta noklīdusi maldās pati savā
tuksnesī, šaudās šurp un turp, vadoties no pašas iedomām un untu
miem, piepildot pati savas īpašas iegribas. Šo baru vidū, kas drūzmējas
uz zemes, tikai Vislielā Vārda kopiena ir skaidra un brīva no cilvēcis
kām intrigām un nedzenas ne pēc kādiem savtīgiem mērķiem. Starp
viņiem visiem tikai šie ļaudis ir cēlušies ar nesavtīgiem mērķiem,
sekodami Dieva mācībām, jo dedzīgi pūloties un tiecoties uz vienu
vienīgu mērķi: pārvērst šo pīšļu zemi te apakšā par augstām debesīm,
pārvērst šo pasauli par Debesu valstības spoguli, pārveidot šo pasauli
un likt cilvēkiem pieņemt jaunu dzīves veidu un iet taisnus ceļus.
Ak Dieva pulki! Ar Svētītās Dailes palīdzību un aizsardzību - lai
tiek mana dzīve ziedota tiem, kurus Viņš mīl - jums ir jāizturas tā, lai
citu dvēseļu vidū jūs stāvētu izcili un mirdzoši kā saule. Ja kāds no
jums ienāk kādā pilsētā, viņam ir jākļūst par pievilkšanas punktu,
pateicoties viņa sirsnīgumam, viņa uzticīgumam un mīlestībai, viņa
godīgumam, viņa patiesīgumam un labestībai pret visām pasaules
tautām, lai tās pilsētas cilvēki varētu izsaukties un teikt: "Nav šaubu, ka
šis cilvēks ir bahājietis, jo viņa manieres, viņa uzvedība, viņa iztu
rēšanās, viņa tikumi, viņa daba un noslieces atspoguļo bahājiešu
īpašības." Ja jūs neesat sasniedzis šo stāvokli, par jums nevar sacīt, ka
jūs esat pildījuši Dieva Derību. Jo caur neapstrīdamiem rakstiem viņš
ar mums visiem ir stājies saistošā Derībā un prasa, lai mēs dzīvojam
saskaņā ar viņa svētajiem norādījumiem un padomiem.
Ak Dieva pulki! Ir pienācis laiks Vislielākā V ārda spēkam
un pilnībai šai lielajā laikā nākt redzamiem, lai bez jebkādām
šaubām varētu secināt, ka šis laikmets ir Baha'u ' llah laikmets,
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lai šis laikmets paceļas jo augstu pāri visiem citiem laikme
tiem.
Ak Dieva pulki! Vienmēr, kad jūs skatāt kādu cilvēku, kas visu savu
uzmanību pievērš Dieva mācībai, kura vienīgais mērķis ir panākt, lai
Dieva Vārds stājas spēkā; kas nodomu šķīstībā dienu un nakti kalpo ti
cībai; kura uzvedībā nevar manīt ne mazāko pēdu egoisma vai personī
gas intereses - kas drīzāk pašaizliedzīgi staigā Dieva mīlestības ceļus
un dzer tikai no Dieva atziņas kausa, un ir pilnīgi nodevies Dieva
saldās elpas izplatīšanai un iemīlējis Dieva valstības svētos pantus - tad
ziniet jo droši, ka šo cilvēku balstīs un stiprinās debesis; ka līdzīgi rīta
zvaigznei viņš mūžam spulgi staros pie nebeidzamās vēlības debesīm.
Bet, ja viņā parādīsies kaut vai vismazākā savtīgu iekāru un patmīlības
izpausme, viņa pūliņi neko nedos, un viņš tiks iznīcināts un beigās
atstāts bez cerībām.
Ak Dieva pulki! Lai slava Dievam, Baha'u'llah ir noņēmis važas
cilvēkiem no kakla un ir atbrīvojis tos no visa, kas tos kavēja, un ir tiem
sacījis: "Jūs esat viena koka augļi un viena zara lapas." Esiet līdzjutīgi
un mīļi pret visiem cilvēkiem! Ar svešiniekiem apejieties tāpat kā ar
draugiem, lai citi ir jums tikpat dārgi kā savējie! Ienaidniekos redziet
draugus, dēmonos skatiet eņgeļus; sniedziet tirānam to pašu lielo
mīlestību, kādu jūs dāvajat uzticīgajam un patiesajam, un kā gazeles
Khatas un Khutanas 27 saldsmaržu pilsētās ar muskusu svaidiet plēsoņu
vilku! Esiet patvērums bailīgajiem, sniedziet atpūtu un mieru
satrauktajiem; ar uzturu nodrošiniet trūcīgos, esiet dārgumu krātuve
nabagajiem; esiet kā dziedinošs balzams sāpju cietējiem, esiet
dziednieks un aprūpētājs sirgstošajiem, sekmējiet draudzību un godu,
un samierināšanas, un ziedošanos Dievam, šai nepastāvīgajā pasaulē!
Ak Dieva pulki! Pielieciet vislielākās pūles: varbūt, ka jūs spēsiet
pieliet šo zemi ar gaismu, lai šī māla būdiņa, šī pasaule, kļūtu par Abhā
Paradīzi. Tumsa ir visu pārņēmusi, un dzīvnieciskais gūst virsroku. Šī
cilvēku pasaule tagad ir arēna meža zvēriem, tā ir lauks, kur laimestu
tver tumsoņi un nevērīgie. Cilvēku dvēseles ir kā rijīgi vilki un
dzīvnieki ar aizsietām acīm, tās ir vai nu indīgas kā nāve vai kā nezāles
bez labuma - izņemot ļoti nedaudzas, kam, patiesi, ir dārgi pašaizlie
dzīgi mērķi un plāni citu cilvēku labklājībai: bet, to darot -, proti,
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kalpojot cilvēcei, - jums ir jāziedo pašu dzīve, pat dzīvība, un, ziedojot
sevi, jāpriecājas.
Ak Dieva pulki! Cēlais Bab's atdeva savu dzīvību. Ar katru savu el
pas vilcienu šī Svētītā Pilnība atdeva dzīvību simtkārt. Viņš panesa
nelaimes. Viņš cieta sāpes. Viņš tika ieslodzīts. Viņš tika važās kalts.
Viņam atņēma mājas, un viņu raidīja trimdā uz tālām zemēm. Tad bei
gās viņš pavadīja savas pēdējās dienas Vislielākajā Cietumā. Tāpat mil
zums Dieva mīlētāju, kas gāja viņa ceļu, ir baudījuši no mocību medus,
un viņi atdeva it visu - dzīvību, mantību, tuviniekus - visu, kas viņiem
bija. Cik daudz māju tapa gruvešos grautas; cik daudzos mājokļos
ielauzās un tos izlaupīja; cik daža laba stalta ēka sabruka; kā daža laba
pils tika sagrauta un kļuva par kapvietu. Un tas viss notika, lai pār
cilvēci nāktu gaisma, lai nezināšana dotu vietu atziņai, lai zemes ļaudis
kļūtu par debesu ļaudīm, lai ķildas un nesaskaņas tiktu izrautas ar
saknēm, un lai visā pasaulē nostiprinātos Miera valstība. Centieties
tagad, lai šī dāvātā bagātība kļūtu jūtama un lai šī visdārgākā no visām
cerībām ar godu īstenotos visā cilvēku saimē!
Ak Dieva pulki! Pieraugiet, ka nevienai dvēselei nedarāt pāri, ka
nevienai sirdij neliekat skumt; ka nevienu cilvēku neievainojat ar vār
diem, vienalga, vai viņš jums ir pazīstams vai svešs, vai draugs vai
ienaidnieks! Lūdziet par visiem; lūdziet, lai visi tiek svētīti, lai visiem
tiek piedots! Piesargieties, ak, piesargieties, ka neviens no jums
nemeklē atriebību pat pret tādiem, kam slāpst jūsu asins! Piesargieties,
ak piesargieties, ka neaizskarat cita cilvēka jūtas, pat ja viņš dara ļaunu
vai. vēl jums sliktu! Neskatieties uz radību, skatieties uz Radītāju!
Neredziet nekad nepakļāvīgos ļaudis, redziet tik vien debesu pulku
Ķēniņu! Neraugieties lejup uz pīšļiem, raugieties augšup uz starojošo
sauli, kas katram tumšās zemes ielāpiņam liek gaismā iekvēloties!
Ak jūs Dieva pulki! Kad nelaime nāk, esiet pacietīgi un mierīgi! Lai
cik arī mokošas ir jūsu ciešanas, palieciet nesatraukti un pilnīgā
paļāvībā uz Dieva neizsmeļamo žēlastību stājiet pretī nelaimju vētrām
un pārbaudījumu ugunīm!
Pagājušo gadu vairāki neticīgie, gan šejienieši, gan no tālienes, gan
mums pazīstami, gan sveši, cēla neslavu šiem bezdzimtenes trimdinie
kiem Turcijas sultāna priekšā, bez jebkāda faktu pamatojuma izvirzot pret
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mums smagus apvainojumus. Valdība, kā to prasa piesardzība, nolēma
izskatīt šos apvainojumus un uz šo pilsētu nosūtīja izmeklēšanas komisiju.
Ir acīmredzams, kādu iespēju tas deva mūsu nelabvēļiem un kādu nedz
mēlei, nedz spalvai neaprakstāmu vētru tas izraisīja. Tikai tas, kas to
redzēja, zināja, kādu kņadu viņi sacēla un kādu ciešanu zemestrīci tas
radīja Un, neraugoties uz to, mūsu atbilde bija pilnīga paļāvība uz Dievu.
Mēs palikām mierīgi, droši, pacietīgi, nesatraukti tādā mērā, ka cilvēks,
kas par šo situāciju neko nezināja, būtu nodomājis, ka mums prāti un
sirdis ir viegli, ka mēs esam pilnīgi laimīgi, plaukstoši un mierīgi.
Un tad apvainotāji paši, tie, kas bija pret mums izvirzījuši zaimojo
šās sūdzības, apvienojās ar komisijas locekļiem, lai sūdzības izmeklē
tu, tā kā apsūdzētāji, liecinieki un tiesnesis bija vieni un tie paši ļaudis,
un viņu slēdziens bija jau iepriekš nolemts. Tomēr ir godīgi jāatzīst un
jāsaka, ka līdz šim Viņa Majestāte Turcijas sultāns šiem nepatiesajiem
apvainojumiem, šai neslavas celšanai, šīm izdomām un apmelojumiem
nav piegriezis nekādu vērību un ir izturējies taisnīgi...
Ak tu Gādniek! Tu esi licis Svētā Gara elpai plūst pār draugiem rie
tumos un ar dievišķās vadības gaismu esi izgaismojis rietumu debesis.
Tiem, kas kādreiz stāvēja nomaļu, tu esi licis tuvoties sev; tu esi vērtis
svešiniekus mīlošos draugos; tu esi atmodinājis gulošos; paviršajiem tu
esi licis kļūt rūpīgiem.
Ak tu Gādniek! Palīdzi šiem cēlajiem draugiem iemantot tavu labo
gribu un liec viņiem, kā draugiem, tā svešiniekiem, kļūt par labvēļiem!
Ieved viņus pasaulē, kas mūžam nebeidzas; dod viņiem savu tiesu
debesu vēlības; liec viņiem kļūt par īsteniem bahājiešiem, patiesiem un
no Dieva; paglab viņus no ārišķtoas un palīdzi tiem stingri sakņoties
patiesībā! Pārvērt viņus par Dieva valstības zīmēm, un simboliem, par
mirdzošām zvaigznēm virs šīs zemes dzīves apvāršņiem! Ļauj viņiem
kļūt par atvieglinājumu un prieku cilvēku ciltij un par kalpiem mieram
visā pasaulē! Rosini un pacilā tos ar savas gudrības vīnu un gādā, lai tie
visi iet pa tavu baušļu ceļu.
Ak tu Gādniek! Dārgākā vēlēšanās šim kalpotājam pie tava sliekšņa
ir skatīt austrumu un rietumu draugus ciešās skavās; redzēt visus cil
vēku sabiedrības locekļus mīlestībā pulcinātus vienā lielā saimē, tāpat
kā atsevišķas ūdens pilītes saplūst kopā vienā varenā jūrā; skatīt tos
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visus kā putnus vienā rožu dārzā, kā viena okeāna pērles, kā viena koka
lapas, kā vienas saules starus.
Tu esi Varenais, Spēcīgais, un Tu esi spēku devējs Dievs, visu
Varošais un visu Redzošais.
36.
Ak jūs divas izredzētās tā Kunga kalpones! Esam saņēmuši
vēstuli no Mātes Bīčeras, un, patiesi, tā runāja par jums abām, tāpēc es
griežos pie jums abām. Man tas šķiet ļoti pareizi, jo jūs abas tīrās būt
nes esat kā viena dārga pērle, jūs esat divi zariņi pie viena koka; jūs
abas dievināt to pašu Mīļoto, jūs abas ilgojaties pēc tās pašas mirdzošās
Saules.
Es ceru, ka visas Dieva kalpones tajā pusē apvienosies kā vienas
bezgalīgas jūras viļņi, kas, vēju nesti, šķiet atsevišķi, tomēr patiesībā ir
vienoti ar visu neizmērojamo dzīli.
Cik labi, ka draugi ir saliedēti kā stari gaismas kūlī, ka ciešā, nepār
trauktā līnijā tie stāv kopā sānu pie sāna. Jo tagad īstenības stari no pas
tāvošās pasaules Saules ir pielūgsmē vienojuši visus šīs gaismas pielū
dzējus; un bezgalīgā žēlastībā šie stari ir savākuši visas tautas kopā vie
nā plašā patvērumā; tāpēc visām dvēselēm ir jākļūst kā vienai dvēselei
un visām sirdīm kā vienai sirdij. Lai atraisās it visi no daudzajām
patībām, kas dzima kaislē un iekārē, un lai rod jaunu dzīves ceļu
vienotā mīlestībā uz Dievu!
Ak jūs abas Dieva kalpones! Tagad ir laiks jums kļūt kā dāsnumā
pāri plūstošiem kausiem un kā spirdzinošām vēja šalkām, kas pūš no
Abhā Paradīzes, lai viestu visā zemē muskusa smaržu. Atraisieties no
šīs zemes dzīves un vienmēr tiecieties pēc nebūtības; jo, kad stars at
griežas pie saules, tas tiek dzēsts, un, kad pilīte nonāk jūrā, tā pazūd,
un, kad patiess mīlētājs atrod savu Mīļoto, tas ziedo savu dvēseli.
Kamēr būtne nesper soli uzupurēšanās laukā, tai ir liegta jebkāda
vēlība vai žēlastība; un šī uzupurēšanās ir valstība, kurā tu nomirsti pats
sev, lai var atmirdzēt dzīvā Dieva starojums. Mocekļa lauks ir pašam
no sevis atraisīšanās vieta, lai varētu atskanēt himnas mūžībai. Dariet,
ko varat, lai pilnībā atraisītos no sevis, un saistieties ar Gaismas Vaigu;
un kad jūs būsiet sasnieguši šādus kalpošanas augstumus, jūs atradīsiet,
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ka jūsu paēnā pulcēta ir visa radība. Tā ir neizsmeļama žēlastība; tā ir
augstākā vara; tā ir dzīvība, kas nemirst. Izņemot to, viss pārējais ir
galu galā tikai tīrā iznīcība un liels zaudējums.
Lai slava Dievam, vārti uz nebeidzamu žēlastību ir plaši vaļā, debe
su galds ir klāts, svētkos klāt ir Visžēlīgā kalpi un Viņa kalpones. Tie
cieties saņemt savu tiesu no šī mūžības mielasta, lai jūs mīlētu un lolotu
šajā pasaulē un nākamajā!

37.
Ak jūs 'Abdu'l-Baha dārgie draugi! No jums ir tikusi saņemta
svētīga vēstule, kas stāsta par vienas Garīgās Padomes vēlēšanām. Ma
nu sirdi priecēja ziņa, ka, lai Dievam slava, draugi tajā pusē pilnīgā vie
notībā, brālībā un mīlestībā ir novadījuši šīs jaunās vēlēšanas un tiem
izdevies nobalsot par šķīstām dvēselēm, kas pie Svētā Sliekšņa bauda
labvēlību un ir draugiem labi zināmas kā uzticīgas un stingras Derībā.
Tagad šiem ievēlētajiem pārstāvjiem ir jāceļas kalpot apgaroti un
līksmi, ar tīriem nodomiem, Visvarenā saldmes valdzinātiem un Svētā
Gara balstītiem. Lai tie paceļ vadības karogu un kā augsto debesu pul
ku karavīri teic Dieva Vārdu, lai vieš plašumā Viņa saldo smaržu, lai
izglīto cilvēku dvēseles, lai sekmē Vislielāko Mieru!
Patiesi, svētītas dvēseles ir tikušas ievēlētas. Tiklīdz es izlasīju viņu
vārdus, es iedegos garīgā priekā, zinot, ka, lai slavēts Dievs, jūsu zemē
ir izaudzināti cilvēki, kas kalpo Dieva valstībai un ir gatavi atdot savu
dzīvi tā labā, kam nav līdzīga un par kuru nav pārāka.
Ak jūs mani dārgie draugi! Apgaismojiet šo Padomi Dieva mīlestības
spožumā! Lieciet tai atbalsot svēto dārzu līksmo mūziku! Lai zeļ tā no
mielasta, ko pasniedz tā Kunga Vakarēdienā pie Dieva debesu svētku
galda! Nāciet kopā tīrā priekā un sapulces sākumā skaitiet šo lūgsnu:
"Ak Tu Debesu Valstības Valdniek! Lai arī mēs esam pulcējušies
šeit kā miesiskas būtnes, taču mūsu savaldzinātās sirdis aizrauj Tava
mīlestība un uz augšu mūs nes Tava starojošā vaiga gaišums. Lai gan
mēs esam vāji, mēs gaidām Tavas varas un spēka atklāsmi. Lai gan mēs
esam nabagi, bez mantības un bez rocības, taču mēs gūstam bagātību
no Tavas ķēniņvalsts dārgumiem. Lai gan mēs esam tikai pilītes, taču
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mēs smeļam vēl no T�va okeāna dzelmēm. Lai gan mēs esam tikai
puteklīši, taču mēs atmirdzam Tavas spožās Saules godībā.
Ak Tu mūsu Gādniek! Sūti lejā savu palīdzību, lai ikviens no šeit
sanākušajiem kļūst kā iedegta svecīte, ikviens kā pievilkšanas spēks,
ikviens kā aicinātājs uz tavām Debesu mājām, līdz beidzot mēs
pārvērtīsim šo lejas pasauli par Tavas Paradīzes atspoguļojumu."
Ak jūs mani dārgie draugi! Jūsu puses Padomēm jābūt vienai ar otru
saistītām un vienai ar otru jāsarakstās, kā arī jāuztur sakarus ar aus
trumu padomēm, tādējādi kļūstot par starpniekiem vienotības sasnieg
šanai visā pasaulē.
Ak jūs gara draugi! Tādai jābūt jūsu pastāvībai, ka, ja nelabvēļi
aizsūtītu nāvē ikvienu ticīgo un ja paliktu tikai viens vienīgs, tad tas
vienīgais viens pats stātos pretī visām zemes tautām un tālu un plaši
turpinātu viest Dieva svēto un saldo elpu. Tālab, ja no Svētās Zemes
jūs sasniedz kāda baisa vēsts, kāda ziņa par drausmiem notikumiem,
raugiet, ka nesvārstāties, ka nesabrūkat bēdās, ka neesat satriekti! Bet
gan tūlīt celieties augšā un dzelzs apņēmībā kalpojiet Dieva Valstībai!
Šis kalps pie Dieva sliekšņa ir bijis pakļauts briesmām visu laiku.
Viņš ir briesmās patreiz. Nekad es neesmu cerējis uz drošību, un mana
dārgākā vēlēšanās ir izdzert šo bagātīgi pāri plūstošo mocekļa kausu un
mirt uz upuru lauka, izbaudot to vīnu, kas ir visdārgākā no Dieva
dāvanām. Šī ir mana lielākā cerība, šī ir mana kvēlākā vēlēšanās.
Mēs esam dzirdējuši, ka jūsu pusē esot pārtulkotas un laistas klajā
Išragata Vēstules (Cildenums), Tarazats (Ornaments), Bišarats (Prieka
Vēsts), Tadžalijets (Starojums) un Kalimats (Paradīzes Vārdi). Šais
vēstulēs jūs atradīsiet paraugu, kādam ir jābūt un kā ir jādzīvo.
38.
Ak Dieva kalpone, kas trīsi kā jauns un trausls zariņš Dieva
mīlestības vējos! Es izlasīju tavu vēstuli, kas stāsta man par tavu lielo
mīlestību, tavu dziļo uzticību, tavu kalpošanu Dievam.
Paļaujies uz Dievu! Atsakies pati no savas gribas un turies pie Viņa,
atliec pati savas vēlmes un meklē Viņu, lai tu spētu kļūt par paraugu
Viņa kalponēm, - svētu, apgarotu un no Debesu valstības!
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Tad zini, ak kalpone, ka bahājiešu skatījumā uz sievieti ir jāraugās
tāpat kā uz vīrieti, jo Dievs visus cilvēkus ir radījis pēc sava vaiga un
līdzības. Tas nozīmē, ka vīrieši un sievietes ir vienādā mērā Viņa
vārdu un īpašību atsedzēji un no garīguma viedokļa starp viņiem
nekādas atšķirības nav. Dieva vislielāko vēlību iemanto tas, kas nonāk
viņam tuvāk, vienalga, vīrietis vai sieviete. Cik daža laba kalpone,
kvēla un pašaizliedzīga, Baha sargājošā pavēnī ir izrādījusies pārāka
par vīrieti un ir pārspējusi zemes slavenos!
Tomēr Taisnīguma Namā, saskaņā ar skaidru Dieva likuma tekstu ir
tikai vīrieši; tas tā ir dēļ Dieva tā Kunga gudrības, kas pavisam drīz
kļūs redzama, skaidra kā saule zenītā.
Kas attiecas uz jums, citām kalponēm, kas esat debesu saldo smaržu
valdzinātas, rīkojiet svētus saietus, dibiniet Garīgās Padomes, jo tās ir
pamats Dieva saldās elpas plūsmai, Viņa Vārda teikšanai, Viņa
žēlastības lāpas pacelšanai, Viņa reliģijas sludināšanai, Viņa mācību
sekmēšanai, un kāda gan var būt lielāka bagātība par šo? Šīm
Garīgajām Padomēm palīdz Svētais Gars. To aizstāvis ir 'Abdu'l
Baha. Pār tām izpleš viņš savus spārnus. Kāda gan bagātība ir lielāka
par šo? Šīs Garīgās Padomes ir mirdzošas lāpas un debesu dārzi, no
kuriem uz visām malām izplatās svētuma saldā elpa un pār visu radību
visapkārt lejas atziņas gaisma. No tām uz visām pusēm plūst dzīvības
gars. Tās, patiesi, ir spēcīgi avoti cilvēka attīstībai visos laikos un visos
apstākļos. Kāda gan bagātība ir lielāka par šo?
39.
Ak Dieva kalpone! Tava vēstule ir tikusi saņemta, un tā nes
vēsti, ka tavā pilsētā ir nodibināta Padome. Neraugieties uz savu mazo
skaitu, drīzāk gan izraugiet sirdis, kas ir šķīstas. Viena svēti ziedojusies
dvēsele ir vairāk nekā tūkstotis citu dvēseļu. Ja mīlestībā kopā pulcējas
neliels skaits cilvēku, pilnīgā šķīstībā un svētībā, no pasaules atraisītām
sirdīm, un piedzīvo Debesu valstības jūtas un dievišķā stipro pievilkša
nas spēku, un savā brālīgā draudzībā ir visi kā viens, tad šāds saiets
ietekmēs visu zemi. Šīs cilvēku grupas daba, vārdi, kurus viņi saka,
darbi, kurus viņi dara, izraisīs Debesu svētību un sniegs mūžīgās svēt-
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laimes priekšnojautu. Tos aizstāvēs Debesu pulki augstumos, un
nepārtraukti palīgā viņiem nāks eņģeļi no Abhā Paradīzes.
Vārds "eņģeļi" nozīmē Dieva un Viņa debesu spēka apstiprinājumu.
Eņģeļi tāpat ir svētītas būtnes, kas ir pārrāvušas visas saites ar šo ze
māko pasauli, kas ir tikuši atbrīvoti no savtības un miesas iekāru saitēm
un ir nostiprinājuši savas sirdis tā Kunga debesu valstībā. Tie ir no Die
va valstības, no debesīm; tie ir Dieva apgaroti; tie ir Dieva neizsme
ļamās vēlības atsedzēji; tie ir Viņa garīgās svētības rītausmas apvāršņi.
Ak Dieva kalpone! Lai slava Viņam, tavs mīļais vīrs ir uztvēris sal
do elpu, kas plūst no debesu dārziem. Tagad ik dienu ar Dieva mīlestī
bu un ar saviem labajiem darbiem tev viņš arvien tuvāk jātuvina ticībai.
San Francisko notikušais, tiešām, bija kas drausmīgs. 28 Šāda veida
nelaimēm vajadzētu atmodināt ļaudis un viņu sirdīs mazināt pieķerša
nos šai nepastāvīgajai pasaulei. Tieši šai zemākajā pasaulē notiek šādas
traģēdijas: tas ir kauss, kurā sniedz rūgtu vīnu.
40.
Ak jūs, kurus 'Abdu'l-Baha mīl! Jūsu ziņojumus esmu izlasījis ar
lielu prieku; tie atspirdzina sirdi un priecē dvēseli. Ja caur Visžēlīgā svēto
elpu un Viņa dievišķo svētību šī Padome pastāvēs un paliks stingra un
noteikta, tā gūs ievērojamus rezultātus un sekmes svarīgos pasākumos.
Šai Dieva laikmetā dibināmajām Garīgajām Padomēm, bez šaubām,
iepriekšējos ciklos nav bijis nekā līdzīga vai par tām pārāka. Jo tās pa
domes, kam tolaik piederēja vara, paļāvās uz ietekmīgu cilvēku vadoņu
atbalstu, kamēr šīm Padomēm tiek sniegts Abhā Dailes atbalsts. Tās ci
tas padomes aizstāvēja un atbalstīja vai nu kāds princis, vai ķēniņš, vai
virspriesteris, vai arī daudz cilvēku. Bet šo Garīgo Padomju sargs,
palīgs un iedvesmotājs ir visvarenais Kungs.
Neskatieties uz tagadni, vērsiet skatus uz to, kas nāks! Cik sīka iesā
kumā ir sēkla, taču beigās tā izaug par varenu koku. Neskatieties uz sēk
liņu, skatieties uz koku un tā ziediem, un tā lapām, un tā augļiem.
Padomājiet par Kristus dienām, kad viņam sekoja tikai mazs pulciņš;
ievērojiet, par kādu varenu koku tā sēkla kļuva, raugieties uz tā
augļiem! Un tagad piepildīsies vēl daudz kas lielāks par to, jo šis ir
debesu pulku Valdnieka aicinājums, šis ir dzīvā Dieva bazūnes
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aicinājums, šī ir himna mieram pasaulē, šis ir godīguma un uzticības, un
saprašanās karogs, kas tiek pacelts visu zemes lodes dažādo tautu vidū;
šis ir Patiesības Saules spožums, šis ir paša Dieva Gara svētums. Šis
varenākais no visu Dieva Izpausmju laikmetiem apņems visu zemi, un
zem tā karoga pulcēsies un kopā patversies visas tautas. Tātad apzinies
šīs sīciņās sēkliņas nozīmi, kuru īstenais Zemkopis ar savas žēlsirdības
rokām ir iesējis tā Kunga uzartajos tīrumos un ir laistījis ar dāsnuma un
svētības lietiem, un audzē tagad Patiesības Saules gaismā un siltumā.
Tāpēc jūs, kas Dievam esat mīļi, sūtiet Viņam savu pateicību, jo
Viņš ir pret jums bijis tik dāsns un jūs esat guvuši no Viņa šādas veltes!
Esiet svētīti, pieņemiet prieka vēsti par šo neizsmeļamo vēlību!
41.
Ak tu Derībā nelokāmā un drosmīgā! Man ir parādījuši tevis
rakstīto vēstuli, un tajā izteiktās domas ir augstākā mērā teicamas. Nu
jorkas Konsultatīvajai Garīgajai Padomei jābūt pilnīgā saskaņā ar Čikā
gas Padomi, un šīm abām Konsultatīvajām Padomēm ir jāatbalsta un
jāapstiprina viss, ko tās uzskata par piemērotu publicēšanai un izplatī
šanai. Pēc tam lai tās nosūta vienu kopiju uz Akku, lai to par labu atzīst
arī tur, un pēc tam materiāls ir jānodod publicēšanai un izplatīšanai.
Jautājums par abu Garīgo Padomju, Čikāgas un Ņujorkas, koordinē
šanu un apvienošanu ir augstākā mērā svarīgs, un, kad ar laiku Garīgā
Padome būs izveidota Vašingtonā, šīm abām Padomēm vajadzētu nodi
bināt vienotības saites arī ar to. Rezumējot, tā ir Dieva tā Kunga griba,
lai Dievam mīļie un Visžēlīgā kalpones Rietumos dienu no dienas tuvi
nātos saskaņā un vienotībā, un, kamēr tas nebūs sasniegts, darbs nekad
uz priekšu nevirzīsies. Visas Garīgās Padomes kopā ir visiedarbīgākie
no visiem līdzekļiem saskaņas un vienotības nostiprināšanai. Šis
jautājums ir ļoti svarīgs; tas ir tas magnēts, kas pievelk Dieva atzinību.
Ja reiz draugu vienotības skaistums - šis Dievišķais Mīļotais - tiks
rotāts Abhā ķēniņvalsts rotā, nav šaubu, ka ļoti īsā laikā šīs zemes kļūs
par Visaugstā Paradīzi un no Rietumiem vienotības spožā gaisma metīs
savus gaišos starus pāri visai pasaulei.
Mēs cenšamies ar visu sirdi un dvēseli, nerimstot ne dienu, ne nakti,
ne uz brīdi nemeklējot atelpu, pārvērst šo pasauli par Dieva vienesmes
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spoguli. Tad cik daudz vairāk gan tā Kunga vienesme ir jāatspoguļo
Viņa mīļotajiem? Un šo senloloto cerību, šo mūsu ilgoto vēlmi mēs
redzēsim piepildītu tikai tai dienā, kad Dieva patiesie draugi celsies
īstenot Abhā Dailes mācības lai mana dzīve kļūst par ķīlu Viņu mīlo
šajiem! Viena starp Viņa mācībām ir tāda, ka mīlestībai un labai gribai
cilvēku sirdī ir jāvalda tā, lai tie uzlūkotu svešinieku kā tuvu draugu,
ļaundari kā vienu no savējiem, tālinieku kā mīļotu cilvēku, ienaidnieku
kā dārgu un tuvu ceļa biedru. To, kas viņus nogalina, viņi sauks par
dzīvības devēju; to, kas no tiem novēršas, viņi uzlūkos kā tādu, kas
viņiem pievēršas; to, kas noliegs viņu ideju, viņi uzlūkos kā tādu, kas
atzīst tās patiesību. Tas nozīmē, ka pret visiem cilvēkiem ir jāizturas tā,
kā jūs izturaties pret tiem, kas jums simpatizē, kas domā tāpat kā jūs, kā
ar mīļotiem un tuviem draugiem.
Ja tāda lāpa apgaismos pasaules cilvēku saimi, jūs atklāsiet, ka no
visas zemes plūdīs salda elpa, ka tā būs kļuvusi par līksmes Paradīzi un
tās vaigs par augstās debess atspulgu. Tad visa pasaule būs kā viena
dzimtā zeme, tās dažādās tautas kā vienas cilmes, gan rietumu, gan
austrumu nācijas kā viena saime.
Es ceru, ka šāda diena pienāks, ka šāds mirdzums atspīdēs, ka šāds
sapnis atsegsies pilnā daiļurnā.
42.
Ak jūs kopu darba darītāji, kurus atbalsta pulki no Visaugstā
valstības! Esiet svētīti, jo jūs esat pulcējušies Dieva Vārda sargājošā
pavēnī un raduši patvērumu Viņa Derības alā, jūs esat guvuši mieru
savām sirdīm, apmetoties Abhā Paradīzē, un jūs aijā liegie vēji, kas pūš
no Viņa mīlošās labestības avota; jūs esat cēlušies kalpot Dieva ticībai
un izplatīt Viņa reliģiju tālumā un plašumā, daudzināt Viņa Vārdu un
pacelt Viņa ticības karogu augstu visās zemēs.
Piesaucu Baha dzīvi! Patiesi, Viņa dievišķās Esamības augstākais
spēks iedvesīs jums Svētā Gara dāsno elpu un palīdzēs jums veilct
varoņdarbu, kam līdzīgu radības acs nekad nav skatījusi.
Ak jūs ap Denou Apvienotie! Patiesi, Abhā Daile solīja saviem mīļo
tajiem, kas ir Denoā nelokāmi, ka Viņš stiprinās un stingri atbalstīs viņu
centienus un palīdzēs viņiem ar savu uzvarošo spēku. Pavisam drīz jūs
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redzēsiet, ka jūsu apgaismotais saiets ir atstājis acīmredzamas zīmes un
ķīlas cilvēku sirdīs un dvēselēs. Turieties cieši pie Dieva ģērba maliņas
un visas savas pūles veltiet Viņa Derības sekmēšanai, un, iedegoties ar
vien kvēlāk Viņa mīlestības ugunī, lai jūsu sirdis dejo aiz prieka kalpoša
nas elpā, kas plūst no 'Abdu'l-Baha krūtīm! Apvienojiet sirdis, speriet
stingrāk soli, uzticieties nebeidzamajai pilnībai, kas līs pār jums viena
pēc otras no Abhā ķēniņvalsts! Vienmēr, kad jūs sanākat savā gaišajā
saietā, ziniet, ka Baha gaisma mirdz pār jums. Jums pieklājas tiekties pēc
saprašanās un apvienoties; jums pieklājas kļūt tuviem viens otram, būt
vienotiem miesā un dvēselē, līdz jūs varēs salīdzināt ar zvaigznājiem vai
mirdzošu pērļu virknēm. Tā jūs laidīsiet stipras saknes, tā jūsu vārdam
būs svars, tā iemirdzēsies jūsu zvaigzne, un jūsu sirdis būs vieglas.
Vienmēr, kad jūs ienākat saieta telpā, jūsu sirdīm sitot mīlestībā uz
Dievu un jūsu mēlēm attīrītām no visa, un pieminot tikai Dievu, skaitiet šo
lūgšanu, lai visspēcīgais Dievs palīdz jums sasniegt visaugstāko uzvaru.
Ak Dievs, mans Dievs! Mēs esam Tavi kalpi, kas pielūgsmē raugās
Tavā svētajā Vaigā, kas šai godības Dienā ir atraisījušies no visa, izņe
mot Tevi. Mēs esam pulcējušies šai Garīgajā Padomē vienoti domās un
uzkatos, ar saskaņotiem mērķiem, lai cilvēku vidū teiktu Tavu Vārdu.
Ak Kungs, mūsu Dievs! Liec mums kļūt par savas dievišķās vadības
zīmēm, par savas cēlās ticības emblēmām cilvēku vidū, par kalpiem
Tavai varenajai Derībai, ak Tu mūsu Kungs Visaugstākais, par savas
dievišķās vienesmes izpausmēm Abhā ķēniņvalstī un par mirdzošām
zvaigznēm, kas apmirdz visas zemes! Kungs! Palīdzi mums kļūt kā
jūrām, kurās viļņo Tavas brīnumainās žēlastības viļņi, kā straumēm,
kas strāvo no Tavas godības augstumiem, kā krāšņiem augļiem Tavas
debesu mācības kokā, kā kokiem, kas šalko Tava dāsnuma vēsmās
Tavā debesu vīna dārzā! Ak Dievs! Liec, lai mūsu dvēseles sakņojas
Tavas dievišķās vienesmes vārsmās, priecē mūsu sirdis ar savas vēlības
veltēm, lai mēs kļūstam vienoti kā vienas jūras viļņi un saplūstam kopā
kā Tavas gaismas mirdzošie stari, lai mūsu domas un viedokļi, mūsu
jūtas saplūst vienā īstenībā un visā pasaulē pauž vienotības garu! Tu esi
Žēlīgais, Dāsnais, Dāvātājs, Visvarenais, Līdzjūtīgais.
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43.
Pirmā prasība tiem, kas kopā apspriežas, ir nolūka tīrība, gara
starojums, atraisīšanās no visa, izņemot Dievu, tiecība pēc Viņa dievišķās
elpas, pazemība un pieticība Viņa mīļoto vidū, pacietība un izturība grū
tībās un kalpošana pie Viņa augstā sliekšņa. Ja viņiem žēlīgi palīdzēs
iemantot šos tikumus, neredzamā Baha ķēniņvalsts dāvās viņiem uzvaru.
44.
Tās 29 locekļiem savā starpā jāapspriežas, tā lai nerastos iemesls
nepatikai vai domstarpībām. To var panākt, ja katrs loceklis brīvi izsa
ka savas domas un izvirza savus argumentus. Ja kādam ir iebildumi,
viņš nekādā ziņā nedrīkst justies aizskarts, jo pareizais ceļš nav atklā
jams, ja jautājumi nav pilnībā apspriesti. Patiesības gaišā dzirkstelīte
uzdzirkstī tikai pēc atšķirīgu viedokļu sadursmes. Ja pēc apspriedes lē
mums tiek pieņemts vienbalsīgi, tad ir labi; bet ja, pasarg Dievs! rodas
domstarpības viedokļos, izšķirošam ir jābūt balsu vairākumam.
45.
Pirmais nosacījums ir pilnīga mīlestība un harmonija starp
Padomes locekļiem. Tiem ir jābūt pavisam brīviem no jebkādas atsvešinā
tības, un tiem caur sevi ir jāpauž Dieva vienesme, jo tie ir vienas jūras viļņi,
vienas upes pilieni, vienas debess zvaigznes, vienas saules stari, viena
augļu dāna koki, viena dārza ziedi. Ja trūks domu saskaņas un pilnīgas
vienotības, tad saietam nāksies izklīst un Padome izjuks. Otrs nosacījums:
sanākušiem kopā, tiem jāvērš skati uz ķēniņvalsti augstumos un jālūdz
palīdzība no Godības Valsts. Pēc tam ar vislielāko pašaizliedzību,
pieklājību, cieņu, rūpību un savaldību jāsāk izklāstīt savas domas. Ikvienā
jautājumā ir jāatrod patiesība un nav jāuzspiež citiem savu viedokli, jo
ietiepšanās un neatlaišanās no saviem ieskatiem galu galā noved pie
nesaskaņām un ķildām, un patiesība paliks slēpta. Godājamajiem Padomes
locekļiem pilnīgi brīvi ir jāizsaka savas domas, un nav nekādi pielaižams,
ka kāds noniecina otra domas, nē, viņam apvaldīti ir jāizskaidro patiesība,
un, ja izceļas domstarpības viedokļos, tad virsroku ir jāņem balsu
vairākumam, un visiem ir jāpaklausa un jāpakļaujas vairākumam. Tāpat
nav pieļaujams, ka kāds no godājamajiem locekļiem sapulcē vai ārpus tās
iebilst vai nosoda iepriekš pieņemto lēmumu, kaut arī šis lēmums būtu
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nepareizs, jo šāda laitika būtu šķērslis jebkāda lēmuma īstenošanai. Īsi
sakot, viss, kas tiek noorganizēts saskaņā, nolūka tīrībā un mīlestībā,
rezultātā nes gaismu, bet, ja paliksies kaut vai mazākās atsvešināšanās
pēdas, iestāsies viena tumsa pēc otras ... Ja to ievērosim, šī Padome būs no
Dieva, bet citādi iestāsies vēsums un atsvešināšanās, kas nāk no Ļaunā
Gara... Ja tie pūlēsies apmierināt šīs prasības, tiem būs nodrošināta Svētā
Gara žēlastība, un šī Padome kļūs par Dieva svētības centru, dievišķā
atbalsta pulki nāks tai palīgos, un dienu dienā tie gūs jaunu Gara starojumu.
46.
Ak jūs, kas stingri turaties pie Derības! ' Abdu'l-Baha ir pastā
vīgi un lieliski sakari ar jebkuru Garīgo Padomi, kas ir dibināta caur
Dieva dāsnumu un kuras locekļi vislielākā pašaizliedzībā griežas pie
Dieva ķēniņvalsts un ir nelokāmi Derībā. No visas sirds viņš ir pie
ķēries tiem, un ar mūžīgām saitēm viņš sevi ar tiem ir saistījis. Tāpēc
sarakste ar šādu Padomi ir sirsnīgi patiesa, pastāvīga un nepārtraukta.
Ik katru mirkli es izlūdzos jūsu palīdzību, dāsnumu un kādu jaunu
labvēlību un svētību tā, lai Baha'u'llah atzinība nemitīgi pieaugtu kā
viļņi jūrā, lai Patiesības Saules stari mirdzētu pār jums un lai jūsu
kalpošana tiktu svētīta, lai jūs kļūtu par dāsnuma izpausmēm un lai
ikviens no jums, rītam austot, varētu celt skatu uz Svēto Zemi un izjust
spēcīgu garīgu saviļņojumu.
47.
Ak jūs patiesie draugi! Esam saņēmuši jūsu vēstuli un guvuši
no tās lielu prieku. Lai slavēts Dievs, jūs bijāt noorganizējuši svinības,
kas jāsvin ik pēc deviņpadsmit dienām. Jebkurš augstākā mīlestībā
rīkots saiets, kura apmeklētāji ceļ skatu uz Dieva ķēniņvalsti un kurā
tiek pārrunātas Dieva mācības, un kura ietekmē klātesošie pilnveidojas,
- ir no Dieva, un tā mielasta galds ir nācis no debesīm.
Es ceru šie svētki tiks rīkoti ik pa deviņpadsmit dienām, jo tie ciešāk
tuvina jūs; tie ir neizsīkstošs avots vienotībai un mīlošai labestībai.
Ievērojiet, cik lielā un nemitīgā konfliktā ir pasaule, un kādā nemie
rā un līdz kādai neatrisināmai situācijai tās tautas pašreiz ir nonākušasl
Varbūt, ka Dievu mīlošajiem izdosies pacelt cilvēku vienotības karogu,
tā lai vienojošais Dieva ķēniņvalsts svētnams met savu sargājošo ēnu
pāri visai zemei, tā lai nozūd pārpratumi starp pasaules tautām, lai tau-
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tas saplūst ar tautām, lai saprotas tās savā starpā kā mīlētājs ar savu
mīļoto.
Jums ir pienākums būt ārkārtīgi laipniem pret ikvienu cilvēku būtni
un vēlēt tai labu, nodoties pasaules pilnveidošanai, mirušajiem iedvest
dzīvības dvašu, rīkoties atbilstoši Baha'u'llah norādījumiem un iet viņa
ceļu-līdz jūs pārvērtīsiet cilvēku pasauli par Dieva pasauli.
48.
Ak jūs Mūžsenās Dailes kalpi! Ikvienā ciklā un Dieva Izpausmes
laikmetā svētki ir bijuši ļoti iecienīti, un galda klāšana Dievu mīlošajiem
ir tikusi uzskatīta par slavējamu rīcību, it īpaši šodien, šai nesalī
dzinājamajā Dieva Izpausmes laikmetā, šai visdāsnākajā no laikmetiem,
kad tāda rīcība tiek augsti slavēta, un patiesi novērtēta saietos, kas sa
saukti, lai pielūgtu un slavinātu Dievu. Tajos atskan svētās vārsmas, de
besu odas un cildinājumi, un sirds pukst straujāk un atraisās pati no sevis.
Pirmais un galvenais nolūks ir iekvēlināt gara strāvojumu, bet tajā
pašā laikā ir pats par sevi saprotams, ka klātesošie iebauda ko ēdamu,
tā lai ķermenis varētu atspoguļot gara pasauli un miesas iegūtu dvēse
les īpašības; un kā garīgais prieks šeit kūsā pārpilnībā, tāpat ir jākūsā
ari laicīgajam priekam.
Jūs esat laimīgi, ka ievērojat šo noteikumu ar visām tā mistiskajām
nozīmēm, tādējādi uzturot Dieva draugus modrus un vērīgus un dāvājot
tiem prieku un mieru.
49.
Tava vēstule ir tikusi saņemta. Tu rakstīji par Deviņpadsmit die
nu svētkiem, un tas iepriecināja manu sirdi. Šie saieti liek dievišķajam
mielastam nolaisties no debesīm un piesaista Visžēlīgā svētību. Es ceru,
ka Svētā Gara elpa strāvos pār tiem un ka ikviens lielā saietā klātesošais
ar daiļiem vārdiem un mīlestībā uz Dievu ar pāri plūstošu sirdi slavēs
Patiesības Saules parādīšanos, tās Saules rītausmu, kas apmirdz pasauli.
50.
Jūs esat jautājuši man par bahājiešu ikmēneša svētkiem. Šos
svētkus rīko, lai koptu brālības un mīlestības garu, lai pieminētu Dievu
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un pielūgtu Viņu ar nožēlas pilnu sirdi, un lai atbalstītu labdarīgus
pasākumus.
Tas nozīmē, ka draugiem svētkos vajadzētu pakavēties pie Dieva un
teikt Viņu, lasīt lūgšanas un svētās vārsmas un izturēties vienam pret
otru augstākā mērā sirsnīgi un mīloši.
51.
Kas attiecas uz Deviņpadsmit dienu svētkiem, tie priecē. prātu
un sirdi. Ja šos svētkus svin pienācīgā veidā, draugi atklās, ka ik pa
deviņpadsmit dienām, tie top garīgi atjaunoti un apgaroti ar spēku, kas
nav no šīs pasaules.
52.
Ak vienīgā patiesā Dieva kalps! Lai slavēts tas Kungs, Dieva mī
ļotie ir atrodami ikvienā zemē un visi kā viens atrodas Dzīvības Koka
pavēnī un Viņa labajā gādībā. Viņa rūpība un labestība plūst kā jūras mū
žīgais viļņojums, un no Viņa mūžīgās ķēniņvalsts līst nemitīga svētība.
Mums jālūdz, lai Viņa svētība tiktu dāvāta vēl lielākā pilnībā, mums
jāizturas tā, lai Viņa vēlība vēl dāsnāk plūst pār mums un lai lielāks ir
Viņa dievišķās palīdzības mērs.
Un viens no labākiem veidiem, kā to sasaniegt ir patiesas brālības un
mīlošas sadraudzības gars draugu starpā. Atcerieties teicienu: "No vi
siem svētceļojumiem vislielākais ir tas, kas atvieglo bēdu mākto sirdi."
53.
'Abdu'l-Baha ieelpo Dieva mīlestības smaržu ikvienā sanāks
mes vietā, kur tiek teikts Dieva Vārds un kur atskan apstiprinājumi un
pierādījumi, kas lej savus starus pāri pasaulei, un kur tiek stāstīts par to,
kā 'Abdu '1-Baha cieta no to rokām, kas ir lauzuši Dieva Derību.
Ak tā Kunga kalpone! Nesaki ne vārda par politiku, tev jārūpējas
par savu dvēseles dzīvi, jo, patiesi, tā ved cilvēku uz prieku Dieva pa
saulē. Nepiemini šīs zemes ķēniņus un laicīgo varu, ja nevari pateikt
par viņiem ko labu. Drīzāk tad taupi vārdus svētlaimes ziņai par Dieva
ķēniņvalsti un stāstam par Dieva Vārda spēku un Dieva ticības
svētumu. Stāsti par mūžīgo prieku un gara līksmi, un par dievišķiem
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tikumiem, un par to, kā virs zemes apvāršņa ir pacēlusies Patiesības
Saule. Stāsti par to, kā iedvest pasaules miesās dzīvības garu.
54. Jūs esat rakstījuši par draugu tikšanos un par to, cik miera un prieka
pārpilni tie ir. Protams, ka ta tas ir, jo visur, kur kopā pulcējas garīgi
cilvēki, tur savā skaistumā valda Baha'u'llah. Tādējādi nav šaubu, ka
šie saieti nesīs bezgalīgu laimi un mieru.
Šodien visiem jāizvairās pieminēt visu pārējo un pievērst tam vērī
bu. Lai viņu iekšējo stāvokli, lai viņu runas raksturojam šādi: "Liec, lai
manas lūgšanas un manu pateicību pavada tikai viena doma: ļauj visu
manu dzīvi kalpot Tev." Tas ir, lai viņi vērš visas savas domas, visus sa
vus vārdus uz Dieva ticības mācīšanu un lai tiecas tie raksturā iemantot
Dieva īpašības; cilvēku mīlestību; šķīstību un tīrību visās lietās; taisnī
gumu un nesavtību, degsmi un kaismi. No visa ir jāatsakās, tikai no
Dieva pieminēšanas vien nē; visu jāpārstāj daudzināt, tikai Viņu vien
nē. Šodien pēc šīs debesu pulku melodijas! lēks un dies pasaule: "Lai
slava manam Kungam, Visu Godināmam!" Bet ziniet jūs sekojošo;
izņemot šo Dieva dziesmu, neviena cita dziesma pasauli nesaviļņos,
un, izņemot lakstīgalas patiesības aicinājumu no Dieva dārza, neviena
cita melodija tavu sirdi nevilinās. "No kurienes nāk šis Dziedātājs, kas
izrunā Mīļotā vārdu?"
55. Draugiem pienākas sasaukt saietu, sanāksmi, kur viņi daudzinās
Dievu un pievērsīs savas sirdis Viņam, un lasīs un skandēs Svētītās
Dailes Svētos Rakstus - lai mana dvēsele ir Viņa mīlētāju ķīla.
Visaugstās valstības gaisma, Visaugstākā apvāršņa stari plūdīs pār šā
dām gaišām sapulcēm, jo šie jau tieši ir Mašrigul-Askara (Mashriqu'l
Adhkar), Dieva pieminēšanas ausmas punkti, kas ir, kā to vēlē Vis
augstā Spalva, jānodibina ikvienā ciematā un pilsētā. Šie garīgie saieti
ir jānotur vislielākā šķīstībā un atdevē tā, lai jau no pašas saieta vietas
un no tā augsnes un gaisa, cilvēks ieelpotu Svētā Gara elpas saldmi.
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56. Vienmēr, kad cilvēku pulciņš sapulcēsies saieta vietā un daudzinās
Dievu, un runās savā starpā par Dieva neizprotamību, nav šaubu, ka
viņus apņems Svētā Gara maigā elpa un ikviens saņems daļiņu no tās.
57. Mēs esam dzirdējuši, ka tu esi nolēmis laiku pa laikam daiļot savu
namu ar bahājiešu saietiem, kuros tie teiks Visaugsto Kungu... Tad zini,
ka, ja tu to izdarīsi, tad tavs pasaulīgais nams kļūs par debesu namu un
tas akmeņu veidojums par gara forumu.
58. Tu esi jautājis par bahājiešu lūgšanu vietām un to nozīmi. Nolūks
šādu namu celšanai ir tas, ka dotajā stundā cilvēki zinās, ka tagad ir
laiks satikties un ka visiem ir jāsanāk un vienprātīgā saskaņā jānododas
lūgšanām, kuru rezultātā šādās sanāksmēs cilvēku sirdīs augs un plauks
vienotība un mīloša draudzība.
59. "Abdu '1-Baha ir ilgi lolojis cerību, ka tajā apvidū pacelsies
Mašrigul-Askars. Lai slavēts Dievsl Pateicoties drau-gu neatlaidīgajām
pūlēm, pēdējās dienās ir atskanējusi šī prieka vēsts. Šī kalpošana pie
Dieva sliekšņa ir jo apsveicama, jo Mašrigul-Askars iedvesmo Dievu
mīlošos un iepriecina viņu sirdis, un padara tās drošas un nešaubīgas.
Šis ir jo svarīgs jautājums. Ja lūgšanu nama uzcelšana sabiedriskā
centrā izraisītu ļaundaru naidīgumu, tad satikšanās it vh;ur ir jānotur
kādā slēptā vietā. Pat ikvienā ciematā ir jāparedz tāda vieta kā
Mašrigul-Askars, pat ja tas būtu pagrīdē.
Tagad, lai slavēts Dievs, jums ir paveicies! Pieminiet Dievu, rītam aus
tot; celieties un teiciet, un daudziniet Viņu! Esiet svētīti, lai nāk pār jums
prieks, ak jūs patiesie, par to, ka esat nodibinājuši Ausmas Punktu Dieva
daudzināšanai. Patiesi, es lūdzu Dievu, lai Viņš jums liek kļūt par glāb
šanas un pestīšanas karogiem, kas plīvo augstu pāri ielejām un kalniem.
60. Lai gan šķiet, ka Mašrigul-Askars ir materiāla celtne, tā ietekme ir
garīga. Tas kaldina vienotības saites sirdij ar sirdi, tas ir dvēseļu kopī
bas centrs. Ikviena pilsēta, kur Dieva Izpausmes laikmetā tika uzcelts
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dievnams, ir radījusi drošību un pastāvību, un mieru, jo šādas ēkas tika
veltītas mūžīgai Dieva cildināšanai, un mieru rast dvēsele spēj tikai
Dieva pieminēšanā. Žēlīgais Dievs! Lūgšanas namam ikvienā dzīves
posmā ir spēcīgs ie-spaids. Pieredze Austrumos ir skaidri parādījusi, ka
tas tā ir. Pat ja kādā mazā ciemā kādu māju izraudzīja kā Mašrigul
Askaru, tam bija jūtams iespaids; cik daudz jūtamāks tas būtu, ja tādu
uzceltu īpaši.
61. Ak Kungs, Tu svētī visus, kas ir stingri Derībā, dodot viņiem
iespēju aiz viņu mīlestības pret Pasaules Gaismu, ziedot to, kas viņiem
ir dāvājams Mašrigul-Askaram, Tavu visus apņemošo staru gaismas
avotam un Tavu liecību paudējam, palīdzi kā šai, tā tai pasaulē, kas
nāks, šiem taisnajiem, šiem godīgajiem un dievbijīgajiem tuvoties
Tavam · svētajam slieksnim un liec viņu sejām iemirdzēties no Tava
žilbinošā cēluma!
Patiesi, Tu esi Dāsnais un Devīgais.
62. Ak tu mana mīļotā ķēniņvalsts meita! Vēstuli, kuru tu uzrakstīji
doktoram Eslemontam, viņš nogādāja uz Ilgu Zemi (Svēto Zemi). Es to
izlasīju ar vislielāko uzmanību. No vienas puses, tā mani dziļi
aizkustināja, jo tu esi nogriezusi savas krāšņās bizes ar atraisītības
dzirklēm, ziedojoties Dieva valstībai. Un, no otras puses, man bija ļoti
patīkami, jo dziļi mīļotā meita ir parādījusi tik lielu pašaizliedzības
garu, ka ziedo tik vērtīgu savas dzīves daļu, ejot Dieva ticības ceļu. Ja
tu būtu jautājusi manas domas, es nekādi nebūtu piekritis, ka tu nogriez
kaut vai vienu pavedienu no savām košajām un vijīgajām cirtām; nē, es
pats būtu tavā vārdā ziedojis Mašrigul-Askaram. Tomēr tava rīcība jo
daiļrunīgi liecina par pašuzupurēšanās cildenumu. Tu, patiesi, esi upu
rējusi savu dzīvi, un liels būs tavs garīgais ieguvums. Vari būt droša, ka
dienu pēc dienas tu gūsi panākumus un tu kļūsi vēl uzticīgāka un stin
grāka. Tevi apņems Baha'u'llah dāsnums un laiku pa laikam tev no
augšas vēstīs prieka vēstis. Un, kaut arī tu ziedoji savus matus, tu tomēr
būsi apgarota, un kaut arī tā bija iznīcīga tava ķermeņa daļa, kuru tu esi
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nolikusi uz Dieva cela,
� tu tomēr atradīsi debesu dāvanu, raudzīsi
debesu daiļumu, iemantosi neiznīcīgu godību un sasniegsi mūžīgo
dzīvošanu.
63. Ak jūs svētītās dvēseles! 30 Vēstule, kuru jūs r akstījāt
Rahmatullam, ir izlasīta. Daudzas un dažādas bija tās prieka vēstis,
kuras tā nesa, proti, ka caur ticības spēku un uzticību Derībai ir tikušas
sasauktas daudzas sanāksmes, un it visur rosās un darbojas mīļotie.
'Abdu'l-Baha ir vienmēr karsti vēlējies, lai zeme no tās svētītās
vietas, kura ticības agrajās dienās tapa atjaunota un tagad zaļo no žēlas
tības pavasara lietiem, varētu plaukt un ziedēt, viešot prieku ikvienā
sirdī.
Lai slavēts tas Kungs! Dieva ticība ir tikusi pasludināta un veici
nāta austrumos un rietumos tā, kā neviens prāts nekad nebija doinājis,
un Dieva elpas saldme drīz pārņems visus novadus. Tas, patiesi, nāk
caur mūžam svētību nesošās Dailes lielo dāsnumu, un Viņa vēlība un
uzvarošais spēks atkal un atkal pār pilnam nāk pār mums.
Viens no brīnumainākajiem pēdējā laika notikumiem, ir tas, ka
pašā Amerikas kontinenta sirdī tiek celts Mašrigul-Askars, un
ziedojumus šī svētnama celšanai no visiem novadiem sūta daudzas
dvēseles. Starp tām ir arī kāda augsti cienījama kun�ze no Mančestras,
kas arī izjuta aicinājumu ziedot savu daļiņu.
Tā kā viņai nebija rocības un pasaulīgu bagātību, viņa pati savām
rokām nogrieza savas košās, garās un vijīgās matu pīnes un pāŗdeva
tās, par tām iegūto naudu ziedojot Mašrigul-Askara celšanai.
Padomājiet, lai gan sievietes acīs visvērtīgākais ir kupls un cirtains
matu kronis, šī godājamā sieviete ir parādījusi tik neparastu, skaistu un
apgarotu pašaizliedzību.
Un, lai gan tas netika prasīts un 'Abdu'l-Baha šādam solim nekad
nebūtu piekritis, tomēr, tā kā tas liecina par augstu un cēlu pašaizliedzī
bas garu, tas viņu dziļi aizkustināja. Lai gan sievietei rietumos mati ir
dārgi, pat dārgāki par dzīvību, taču viņa tos veltīja Mašrigul-Askara
celšanai.
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Stāsta, ka Dieva Apustuļa 3 1 dienās viņš izteica vēlēšanos, lai
zināmā virzienā dodas annija, un ticīgajiem tika vēlēts vākt ziedojumus
svētam kara gājienam. Starp daudziem ziedotājiem bija kāds vīrs, kas
deva tūkstoš kamieļu ar smagu labības kravu, bija vēl kads cits, kas
deva pusi savas mantības, un vēl kāds cits, kas atdeva visu, kas viņam
bija. Bet kāda sieviete jau gados, kurai bija tikai riekšava dateļu,
atnāca pie Apustuļa un nolika viņam pie kājām savu pieticīgo
ziedojumu. Pēc tam Dieva Pravietis - lai ziedoju es viņam savu dzīvilika šo dateļu riekšavu uzlikt virsū visiem pārējiem ziedojumiem, kas
bija tikuši savākti, tādējādi apstiprinādams tā vērtību un pārākumu pār
pārējiem. Tas tika darīts tāpēc, ka šai pavecajai sieviņai nebija nekādas
citas pasaulīgas mantības kā vien šī.
Un, lūk, tāpat arī šai cienījamai sievietei nebija nekā cita, ko ziedot,
kā vien viņas krāšņie mati, un tos viņa ar prieku ziedoja Mašrigul
Askara celšanai.
Pārdomā un apsver, cik stipra un varena ir kļuvusi ticība Dievam.
Rietumu sieviete ir ziedojusi savus matus Mašrigul-Askara godībai.
Nē, šī ir tikai pamācība tiem, kas spēj saskatīt.
Un beidzot, es esmu ļoti apmierināts ar mīļajiem Nadžaf-Abadā, jo
no ticības visagrākās gaismiņas līdz pat šai dienai viņi visi kā viens un
visos apstākļos ir apliecinājuši lielu pašaizliedzības garu.
Visu savu mūžu Zeinul-Mukarabins visā savas neaptraipītās
dvēseles sirsnībā lūdza par Nadžaf-Abadas ticīgajiem un izlūdzās
priekš tiem Dieva žēlastību un dievišķo svētību.
Lai slavēts tas Kungs par to, ka šīs cēlās dvēseles lūgšanas ir
· tikušas uzklausītas, jo to augļi ir redzami it visur!
64. Mašrigul-Askars ir viena no vissvarīgākajām institūcijām pasaulē,
un tai ir daudz papilduzdevumu. Lai gan tas ir lūgšanu nams, tas tāpat
ir saistīts ar dziedināšanu, zāļu sadali, tas kalpo par mītni ceļiniekiem,
skolu sērdieņiem un universitāti augst-ākām mācībām. Ikviens
svētnams ir saistīts ar šiem pieciem uzdevumiem. Es ceru, ka tagad
Mašrigul-Askars tiks nodibināts arī Amerikā un ka pamazām tam
sekos slimnīca, skola, universitāte, aptieka un ceļinieku mītne, kas
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regulāri un veiksmīgi darbosies. Dariet to visu zināmu tā Kunga
mīļotajiem, lai viņi saprot, cik svarīga ir šī Dieva Pieminēšanas
Ausmas maliņa. Templis nav tikai lūgšanu vieta, drīzāk gan tas ir kaut
kas nobeigts un vesels.
Ak tu mīļā Dieva kalpone! Ja vien tu zinātu, cik augsts stāvoklis ir
lemts tām dvēselēm, kas ir atteikušās no pasaules, kuras jo stipri
pievelk ticība un kura sludina Baha'u'llah pavēnī un patvērumā! Kā tu
līksmotu, kā pacilātībā un jūsmībā tu atplestu spārnus un trauktos
augšup, lai kļūtu šāda ceļa gājēja un ceļiniece uz Dieva ķēniņvalsti!
Kas attiecas uz vārdiem, kādus es lietoju savā vēstulē, vēlēdams tev
veltīt sevi kalpošanai Dieva mācībai, tas nozīmē, lūk, ko: savas domas
veltī vien ticības mācīšanai! Dienu un nakti izturies tā, kā māca, ieteic
un atgādina Baha'u'llah! Tas neizslēdz laulības. Tu vari ņemt sev vīru
un tai pašā laikā kalpot Dieva mācībai; tie neizslēdz viens otru.
Apzinies, cik vērtīgas ir šīs dienas, neļauj šai iespējai paiet tev garām!
Lūdz Dievu, lai Viņš liek tev būt par degošu svecīti, lai caur šo tumšo
pasauli tu varētu izvadīt ļaužu pulkus!
65. Ak tu izraudzītā debesu ķēniņvalsts meita! Tavu vēstuli esam
saņēmuši. Tajā ir runa par augstiem centieniem un cildeniem mērķiem,
un tu esi nolēmusi aizceļot uz Tālajiem Austrumiem un ka tu esi gatava
paciest vislielākās grūtības, lai vadītu dvēseles un tālumā un plašumā
viestu prieka vēsti par Dieva valstību. Tavs nodoms liecina, ka tu, mīļā
Dieva kalpone, lolo viscēlāko no visiem mērķiem.
Nesot prieka vēsti, skaļi pasludini: visām pasaules tautām Apsolī
tais ir ticis atklāts. Lai visas tautas un katra reliģija sa-gaida Apsolīto,
un šis Apsolītais ir Baha'u'llah, ko visi gaida. Un tāpēc Baha'u'llah no
drošinās cilvēces vienotību, un pasaules augstumos pacelsies vienotī
bas svētnīca, un zemes kalngalos atraisīsies cilvēku saimes kopīguma
karogi. Kad tev raisīsies mēle šīs lielās, labās vēsts pavēstīšanai, tā kļūs
par līdzekli cilvēku audzināšanai.
Tu esi ieplānojusi ceļojumu uz ļoti tālu zemi, un, ja tajā vietā būs
maz cilvēku, tavai prieka vēstij nebūs lielas ietekmes. Labāk pado
mājot, brauc uz Persiju, un atpakaļceļā brauc caur Japānu un Ķīnu. Tas,
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šķiet, būs daudz labāk un dos arī lielāku prieku. Lai nu kā, dari visu,
kas šķiet īstenojams, un tas tiks atzīts par labu.
66. Ak tu, kas apgaismību meklē no vadības uguns! Teici Dievu, ka
Viņš ir tevi vadījis uz patiesības gaismu un uzaicinājis tevi ieiet Abhā
ķēniņvalstī. Tavs skats ir ticis apgaismots, un tava sirds ir kļuvusi par
rožu dārzu. Es lūdzu, lai tu mūžam audz ticībā un pārliecībā, lai saietos
tu mirdzi kā lāpa un dāvā tiem vadības gaismu.
Vienmēr, kad apgaismībā pulcējas Dieva draugi, 'Abdu'l-Baha,
nebūdams klāt fiziski, ir tomēr klāt garā un dvēselē. Es savā garā
labprāt ceļoju uz Ameriku un noteikti uzturu sakarus ar apgarotiem un
apgaismotiem cilvēkiem. Attālums izzūd un nekavē ciešā sirsnībā
saieties sirdīm, kas jo stipri pieķērušās viena otrai, kaut gan tās varbūt
mīt divās dažādās zemēs. Tātad es tev esmu tuvs ceļa biedrs, kas meklē
saskaņu ar tavu dvēseli.
67. Ak tu ķēniņvalsts cienīgā! Ir tikusi saņemta tava no Ņujorkas sūtītā
vēstule. Tās saturs sniedza prieku un laimes izjūtu, jo no tā izrietēja, ka
tu stingrā apņēmībā un ar tīru nodomu esi nolēmusi doties uz Parīzi, lai
šai klusajā pilsētā iedegtu Dieva mīlestības uguni un tajā materiālisma
tumsībā atspīdētu kā mirdzoša svecīte. Šis ceļojums ir augstākā mērā
teicams un piemērots. Kad tu sasniegsi Parīzi, tev jātiecas, lai cik arī
maziņš ir tavu draugu pulciņš, nodibināt Derības padomi un caur
Derības spēku atdzīvināt dvēseles.
Parīze ir garīgi pavisam tukša un sastingusi, un līdz šim tā nav
iedegusies liesmās, lai gan pēc dabas francūži ir rosīgi un darbīgi. Bet
materiālā pasaule ir pilnībā pārņēmusi Parīzi un pavisam iznīcinājusi
reliģiskās jūtas. Bet Derības spēks sasildīs ikvienu salstošu dvēseli un
dāvās gaismu ikvienam, kas atrodas tumsā, un nodrošinās materiālisma
gūsteknim ķēniņvalsts patieso brīvību.
Celies tagad Parīzē ķēniņvalsts spēkā, ar dievišķo svētību, ar
patiesu degsmi un kaismi, ar Dieva mīlestības liesmu! Sauc jo skaļi un
šo nedaudzo dvēseļu pulciņā parādi tādu mīlestību un prieka jūsmu, lai
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no dievišķās ķēniņvalsts tevi allaž sasniegtu uzslava un cildināšana un
pār tevi nolaistos spēcinoša svētība! Nezaudē pārliecību! Ja tu atbilstoši
nKosies un pacelsi Derības karogu, Parīze iedegsies liesmās. Vienmēr
griezies pie Baha'u'llah, meklē svētību pie viņa, jo tā vērš pilīti jūrā un
knislīti ērglī.
68. Ak jūs, Derībā nelokāmie! Jūsu vēstuli saņēmām un vienu pēc otra
izlasījām jūsu svētītos vārdus. Vēstules saturs ir dievišķi iedvesmojošs
un acīmredzami dāsns, jo tas runā par draugu vienotību un siržu
saskanu.
Š�dien Dieva visbrīnišķīgākā labvēlība tiek veltīta vienotībai un
saskaņai draugu starpā, tā lai šī vienotība un saskaņa kalpotu cilvēku
pasaules vienotības sludināšanai, lai tā atbrīvotu pasauli no naida un
nesaskaņu dziļās tumsas un lai Patiesības Saule varētu atspīdēt pilnā un
žilbinošā spožumā.
Šodien visas pasaules tautas ir nodevušās savtībai un pieliek vislie
lākās pūles, lai apmierinātu savas materiālās intereses. Viņi pielūdz pa
ši sevi un ne dievišķo īstenību, ne cilvēku saimes pasauli. Tie cītīgi
dzenas pēc pašlabuma, bet nevis pēc kopējās labklājības. Tas notiek
tāpēc, ka viņi ir materiālās pasaules gūstā un neapjauš dievišķās mācī
bas, Dieva valstības dāvanas un Patiesības Sauli. Bet jūs, lai slavēts
Dievs! - tagad baudāt sevišķu labvēlību, jūs esat nonākuši starp
izredzētajiem, jūs no debesīm esat saņēmuši norādījumus, esat tikuši
ielaisti Dieva ķēniņvalstī, kļuvuši par neizmērojamas svētības
saņēmējiem un tapuši kristīti ar dzīvības ūdeni, ar Dieva mīlestības
uguni un Svēto Garu.
Tāpēc ar sirdi un dvēseli tiecieties kļūt par iedegtām svecītēm
pasaules kopienā, par mirdzošām zvaigznītēm virs patiesības apvāršņa,
lai spētu izplatīt Dieva valstības gaismu; lai cilvēku pasaule pārvērstos
dievišķā valstībā, lai zemākā pasaule kļūtu par augstāko, lai virs
pasaules virsotnēm savu mītni varētu uzcelt Dieva mīlestība un Dieva
žēlastība, lai cilvēku dvēseles kļūtu kā viļņi patiesības okeānā, lai cil
vēku pasaule izaugtu kā svētīts koks, lai dziedātas tiktu vienprātības
dziesmas, lai svētas melodijas sasniegtu debesu pulkus.
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Dienu un nakti es griežos pie Dieva ķēniņvalsts un lūdzos priekš
jums nebeidzamu palīdzību un svētību. Neņemiet vērā paši savas
spējas, bet pievēršiet skatu Svētā Gara lielajai pilnībai, spējām un
spēkam, spēkam, kas pilīti pārvērš jūrā un zvaigznīti saulē!
Lai slava Dievam, debesu pulki nodrošina uzvaru, un ķēniņvalsts
spēks ir gatavs palīdzēt un atbalstīt jūs. Ja jūs ikvienu mirkli pateicībai
un teikšanai raisītu mēles, pat tad jūs nespētu Viņam pienācīgi
pateikties par to, ko Viņš ir dāvājis.
Padomājiet: izcilas personības, kuru slava ir izplatījusies visā
pasaulē, pavisam drīz aizies nebūtībā, tāpēc ka viņiem liegts šis debesu
dāsnums; ne vārdu, ne slavu viņi neatstās aiz sevis, un nekādu augļu
vai pēdu aiz viņiem nepaliks. Bet pār jums pilnā spožumā ataususi
Patiesības Saule, un jūs iemantojat mūžīgo dzīvošanu, un jūs mirdzē
siet un dzirkstīsiet mūžam no esamības apvāršņa.
Pēteris bija zvejnieks, un Marija Magdalēna bija zemniece, bet tā
kā viņi bija īpaši izraudzīti Kristus svētībai, viņu ticības apvārsnī uz
ausa gaisma, un līdz pat šai dienai viņi mirdz pie mūžīgās godības
apvāršņa. Cilvēkiem nav jāņem vērā nopelni un spējas; nē, drīzāk ir
jārēķinās ar Patiesības Saules žilbinošajiem stariem, kas atstarojās
šajos spoguļos.
Jūs aicināt mani uz Ameriku. Es arī ilgojos raudzīties jūsu gaismas
pārņemtajās sejās un satikties un sarunāties ar saviem patiesajiem
draugiem. Bet tas magnētiskais spēks, kas aicinās mani uz jūsu
krastiem, ir draugu vienotība un saticība, viņu centieni dzīvot saskaņā
ar Dieva mācībām un būt nelokāmiem Derībā.
Ak dievišķais Gādniek! Šeit ir sanākuši Tavi draugi, kurus saista
Tava Daile un kas ir iedegušies mīlestībā uz Tevi. Vērs šīs dvēseles
debesu eņģeļos, atdzīvini tās ar Svētā Gara elpu, dod tām daiļrunīgas
mēles un apņēmīgas sirdis, piešķir tām debesu spēku un lielu iejūtī
gumu, liec, lai tās kļūst par cilvēces vienotības sludinātājām un lai tās
cilvēku pasaulē rosinātu mīlestību un saskaņu tā, lai nezināšanas un
aizspriedumu tumsa atkāptos Patiesības Saules gaismas priekšā, lai
nemīlīgā pasaule kļūtu gaiša, lai šī materiālā pasaule piesūktos gara
pasaules starojumu, lai šīs dažādās krāsas saplūstu vienā krāsā un līdz
Tavai svētajai ķēniņvalstij paceltos slavinājumu melodijas!
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Patiesi, Tu esi Visspēcīgais, Tu esi Visvarenais t
69. Tu raksti par organizatoriskiem jautājumiem. Baha'u 'llah dievišķās
mācības, lūgšanas un pamācības ir acīmredzamas un skaidras. Tās
veido ķēniņvalsts struktūru, un to īstenošana ir obligāta. Vismazākā no
virzīšanās no tām ir smaga kļūda.
Tu raksti par manu ceļojumu uz Ameriku. Ja tu varētu redzēt, cik
ļoti es esmu aizņemts un cik man daudz darba, tu uzskatītu, ka ceļo
šanai absolūti nav laika. Kad esi apmeties uz pastāvīgu dzīvi, pat daļēja
atpūta nav iespējama. Ja Dievs gribēs, es ticu, ka ar Baha'u'llah svē
tību, tiklīdz būs apstākļi prāta un sirds mieram, es nolemšu ceļot un
paziņošu tev par to.
70. Ak tu iedegtā svecīte! Tavu vēstuli saņēmām. Tās saturs iepriecēja
sirdi, jo caurstrāvoja to apgarotas jūtas, un bija redz-ams, ka tavu sirdi
pievelk Dieva ķēniņvalsts un ka tā mīl Viņa dievišķās mācības.
Patiesi, tu parādi lielu uzņēmību, tavs nolūks ir svēts un tīrs, tu
nevēlies nekā cita kā vien Dieva atzinību, tu netiecies ne pēc kā cita, kā
vien pēc nebeidzamas svētības, un tu nodarbojies ar dievišķo mācību
paušanu un grūti izprotamu metafizikas problēmu izskaidrošanu. Es
ceru, ka caur Baha'u'llah labvēlību tu un tava cienījamā sieva ik dienas
pieaugsiet pastāvībā un stingrībā tā, lai tai cēlajā zemē jūs varētu kļūt
par diviem paceltiem karogiem un divām mirdzošām lāpām.
Ilga ceļošana oktobrī uz ziemeļiem, dienvidiem, au-strumiem un
rietumiem Maksvela kundzes, kas ir kā Dieva mīlas svecīte, pavadībā
ir lielā mērā pieņemama Es ceru, ka viņa pilnīgi atlabs. Šī Dieva iemī
ļotā kalpone ir kā uguns liesma, kas nakti un dienu domā tikai par
kalpošanu Dievam. Pašreiz paceļojiet pa ziemeļu štatiem un, kad at
nāks ziema, steidzieties uz štatiem dienvidos. Jūsu kalpošanai Dievam
jāizpaužas saietos, daiļrunīgi atsedzot dievišķās mācības. Ja iespējams,
dodieties kādreiz uz Havaju salām.
Tas, kas ir noticis, tas viss pirms piecdesmit gadiem bija pierakstīts
Baha'u'llah vēstulēs, kuras ir tikušas iespiestas, publicētas un izplatītas
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pa visu pasauli. Baha'u'llah vēstules ir šī laikmeta gaisma un šī gad
simta gars. Skaidrojiet tās visas ikvienā saietā.
* Pirmā mācība ir patiesības izpēte.
* Otrā mācība ir cilvēces vienotība.
* Trešā mācība ir vispārējs miers.
* Ceturtā mācība ir saskaņa starp zinātni un dievišķo atklāsmi.
* Piektā mācība ir rasu, reliģijas, laicīgu un politisku aizsprie
dumu atmešana, jo aizspriedumi izārda cilvēces pamatus.
* Sestā mācība ir patiesīgums un taisnīgums.
* Septītā mācība ir tikumu uzlabošana un audzināšana dievišķā
garā.
* Astotā mācība ir abu dzimumu vienlīdzība.
* Devītā mācība ir zināšanu un izglītības izplatīšana.
* Desmitā mācība ir par ekonomiskiem jautājumiem.
Un tā tālāk. Tiecieties, lai dvēseles saskata vadības gaismu un lai
tveras Baha'u'llah tērpa maliņā!
Tā vēstule, kuru tu biji pievienojis, ir tikusi izlasīta. Kad cilvēka
dvēsele tiek šķīstīta un svētīta, kad tiek nodibinātas garīgās saites, no
šīm saitēm rodas sirds izjusti pārdzīvojumi. Cilvēka sirds ir līdzīga
spogulim. Kad sirds spoguļus notīra, cilvēku sirdis pieskaņojas viena
otrai un atstaro viena otru, un tādējādi dzimst apgarotas jūtas. Tas
atgādina sapņu pasauli, kurā cilvēks ir atrauts no taustāmām lietām un
izjūt garīgās. Kādas pārsteidzošas likumsakarības šeit vērojamas un cik
daudz kas ievērojams atklājas! Un varbūt ir iespējama garīga sazinā
šanās visos sīkumos.
Un, beidzot, es ceru, ka Čikāgā draugi būs vienoti un pilsētā nesīs
gaismu, jo tieši tur sākās ticības rītausma, un tāpēc tai ir dodama
priekšroka pār citām pilsētām. Tāpēc tā ir jātur augstā godā, varbūt, ja
Dievs tā vēlēs, tā atbrīvosies no nesaprašanās garīgajā jomā un atvese
ļosies, un kļūs par Derības centru.
71. Ak tu Dieva iemīļotā kalpone! Tavu vēstuli saņēmām un no tās
uzzinājām, ka draugi ir energiski iesaistījušies debesu mācību
izplatīšanā. Šī vēsts izraisīja lielu prieku un sajūsmu. Jo katram laikam
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ir savs gars, un šī apgaismības laikmeta gars ir Baha'u 'llah mācības, jo
tās liek pamatus cilvēces vienotībai un sludina vispārēju brālību. Tās
balstās uz patiesības izdibināšanu un uz zinātnes un reliģijas kopību.
Tās atbalsta principu, ka reliģijai cilvēkos ir jāierosina draudzīgums,
vienotība un saskaņa. T ās iedibina abu dzimumu vienlīdzību un izvirza
ekonomiskus principus, kas sekmē katra cilvēka labklājību. Tās ievieš
vis-pārēju izglītību tā, lai ikviena dvēsele var iegūt pēc iespējas lielāku
tiesu zināšanu. Tās noraida un atceļ reliģijas, rasu, politiskos, patriotis
kos un ekonomiskos un tiem līdzīgus aizspriedumus. Šīs mācības, kas
ir izklāstītas Vēstulēs, ap-gaismo un piešķir jaunu dzīvību visiem pa
saules cilvēkiem. Ikvienam, kas tās izplata, tiks sniegta palīdzība no
Dieva ķēniņvalsts.
Republikas prezidents, Dr. Vilsons, tiešām kalpo Dieva ķēniņval
stij, jo viņš nerod sev mieru un dienu un nakti cenšas, lai visu cilvēku
tiesības tiktu katrā ziņā nodrošinātas, lai pat mazās tautas, tāpat kā lie
lās, varētu dzīvot mierā un drošībā, patiesīguma un taisnīguma aizsar
gātas. Šis nolūks ir tiešām cildens. Es esmu pārliecināts, ka visaugstais
Gādnieks visos apstākļos palīdzēs šādām dvēselēm un svētīs tās.
72. Ak tu patiesais draugs! Dieva skolā apgūsti gara mācības un no
mīlestības Skolotāja iemācies visdziļākās patiesības! Izdibini debesu
noslēpumus un paud par Dieva pāri plūstošo žēlastību un vēlību!
Gan zināšanu un mākslu apgūšana ir viena no cilvēku lielākajām
godībām, bet tikai ar nosacījumu, ka cilvēku upes ieplūdīs varenajā jūrā
un smelsies no Dieva senā avota Viņa iedvesmu. Kad tas piepildīsies,
tad ikviens skolotājs būs kā bezgalīgs okeāns, ikviens skolēns būs
bagātīgs zināšanu avots. Ja tad tieksme pēc zināšanām atsegs Dieva
skaistumu, kas ir visu zināšanu mērķis, cik teicams būs šis mērķis; bet
ja nē, tad viena vienīga pilīte šķirs cilvēku no žēlastības straumes, jo
līdz ar zināšanām nāk augstprātība un lepnums, un tām seko kļūdīšanās
un vienaldzība pret Dievu.
Šīs pasaules zinātnes ir īstenības pilieniņi; ja nu tās nenoved pie
īstenības, taci kādi gan augļi var būt ilūzijām? Pie vienīgā patiesā Die-
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va! Ja zināšanas nav līdzeklis, lai tuvinātos Viņam, Visredzamākajam,
tās ir noved pie neapšaubāma zaudējuma.
Tev pieklājas apgūt dažādas zināšanu jomas un vērst savu vaigu uz
Vislielākās Dailes krāšņumu, lai tu kļūsti par glābēju un vadības zīmi
pasaules tautu vidū un saprašanās viduspunktu jomā, no kuras tiek
izslēgti gudrie ar savu gudrību, izņemot varbūt tos, kas sper soli
gaismas ķēniņvalstī un uzzin par aizplīvuroto un neatminēto mīklu, par
labi glabāto noslēpumu.
73. Ak ķēniņvalsts meita{ Tava vēstule ir pienākusi, un no tās izriet, ka
tu visas savas domas vērs uz gaismas iemantošanu no nezināmā
valstības. Tik ilgi, kamēr indivīda domas būs vispārīgas, viņš nekādu
rezultātu nesasniegs, bet, ja savā domāšanā viņš koncentrēsies uz vienu
ideju, tad brīnišķi būs tam augļi.
Saules gaismas pilnu spēku nevar iegūt, ja tai liek laist us plakanu
spoguli, bet, ja saule spīd uz ieliektu spoguli vai uz lēcu, kas ir izliekta,
viss tās karstums tiks koncentrēts šai vienā punktā, un šis punkts degs
viskarstāk. Tāpat ir nepieciešams arī savu domāšanu virzīt uz vienu
punktu, lai tā izvērstos par iespaidīgu spēku.
Tu vēlējies atzīmēt Rizvāna Dienu ar svētkiem, un uzaicināt šai
dienā klātesošos priekā un līksmē nodoties Vēstuļu lasīšanai, un tu
lūdzi mani atsūtīt vēstuli, ko nolasīt tai dienā. Lūk, mana vēstule:
Ak jūs mīļotie un jūs Visžēlīgā kalpones! Šī ir diena, kad virs
dzīves apvāršņa pacēlās Patiesības Saule un tās godība izplatījās, un tās
mirdzums atspīdēja ar tādu spēku, ka tas šķēla biezos un blīvos
mākoņus un kāpa pasaules debesīs visā savā spilgtumā. Tāpēc visā
radībā jūs esat liecinieki lielam sa-viļņojumam.
Redziet, kā šai dienā ir paplašinājies zinātņu un mākslu loks un kā
ir sasniegts apbrīnojams tehniskais progress, un cik augstā mērā ir pie
augušas prāta spējas, un kādi neaptverami izgudrojumi ir nākuši klajā.
Šis laikmets tiešām ir kā simts citu laikmetu: ja jūs apkopotu simts
laikmetu devumu un nostādītu to pret mūsu laikā radīto, šīs vienas ēras
devums izrādītos lielāks par simts agrākajiem. Ņemiet, piemēram,
pagājušos laikmetos uzrakstīto grāmatu skaitu un salīdziniet to ar
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apcerējumiem un grāmatām, kādas ir devis mūsu laiks: to grāmatu
skaits, kas ir uzrakstītas mūsu dienās, tālu pārsniedz to sējumu skaitu,
kas sarakstīti laikmetu gaitā. Raugi, cik spēcīgi pasaules Saule ir
ietekmējusi visu radīto lietu dziļāko būtību!
Bet ak vai! Tūkstošreiz ak vai! Acis to neredz, ausis ir kurlas, sirdis
un prāti aizmirst šo visaugstāko dāvanu. Tad tiecieties jūs ar visu sirdi
un dvēseli atmodināt tos, kas snauž, likt aklajiem redzēt un mirušajiem
celties!
74. Ak putns, kas tik skaisti dziedi par Abhā Daili! Šai jaunajā un
brīnumainajā Dieva Izpausmes laikmetā ir tikuši sarauti māņticības
plīvuri, un austrumu tautu aizspriedumi ir izpelnījušies nosodījumu.
Dažas austrumu tautas uz mūziku raudzījās kā uz kautko nosodāmu,
bet šī jaunā laikmeta Gaismas Izpausme savās svētajās vēstulēs ir
pateicis, ka mūzika, ko dzied vai spēlē, ir garīga barība sirdīm un
dvēselēm.
Mūziķa māksla ir to starpā, kas ir augstākās uzslavas cienīga, un tā
aizkustina visu skumstošo sirdis. Tāpēc ak Šanāz, 32 brīnišķos toņos
spēlē un dziedi svētos Dieva vārdus draugu saietos, lai tiem, kas to
dzird, nokrīt rūpju un skumju važas un to sirdis sit straujāk aiz prieka,
un zemojas lūgsnās Godības valstības priekšā!
75. Ar sirdi un dvēseli tiecieties, lai panāktu saskaņu un vienotību starp
baltajiem un melnajiem, tādējādi pierādot bahājiešu pasaules vienotību,
kurā šķirošana pēc ādas krāsas vietu neatrod, bet kurā vērā tiek ņemtas
vienīgi sirdis! Lai Dievam slava, draugu sirdis ir vienotas un saliedētas,
vienalga, vai tās ir no austrumiem vai rietumiem, no ziemeļiem vai
dienvidiem, vienalga, vai tās ir vāciešu, franču, japāņu, amerikāņu sir
dis un vai tās pieder baltajai, melnajai, sarkanajai, dzeltenajai vai brū
najai rasei. Bahājiešu ticībā nav svarīga ādas krāsa, zeme un rase; gluži
otrādi, bahājiešu vienotība pārvar tās visas un tiek vaļā no šīs fantāzijas
un iedomām.
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76. Ak tu, kam sirdī ir gaisma! Tu esi kā acu zīlīte, pats gaismas
avotiņš, jo Dieva mīlestība ir metusi starus tavā visdziļākajā būtībā, un
tu esi cēlusi vaigu uz sava Kunga ķēniņ-valsti.
Liels ir naids Amerikā starp melnajiem un baltajiem, bet es ceru, ka
ķēniņvalsts spēks savienos abas rases draudzībā un kalpos tām kā
dziedinošs balzāms.
Lai viņi neraugās uz cilvēka krāsu, bet uz viņa sirdi! Ja viņa sirds ir
gaismas pielieta, tad cilvēks ir tuvu sava Kunga slieksnim, bet, ja nē,
tad cilvēkam, vai viņš ir balts vai melns, viņa Kungs nerūp.
77. Ak tu cienījamā Dieva kalpone! Saņēmām tavu vēstuli no Losan
dželosas. Paldies dievišķam liktenim, kas tev ir pa-līdzējis kalpot un
veicināt cilvēku pasaules vienotības sludināšanu tā, lai tiktu izkliedēta
tumsa cilvēku starpā un lai pāri visiem novadiem paceļas cilvēku vie
notības nams. Bez šādas vienotības nav sasniedzama atelpa un drošība,
vispārīga izlīgšana un miers. Š im gaismas gadsimtam nepieciešams
savs pie-pildījums. Atbilstoši ikkatra gadsimta vajadzībām Dievs
izvēlas kādu īpašu galveno tēmu. Šai gaismas gadsimtā šī izvēlētā tēma
ir cilvēku pasaules vienotība. Ikviena dvēsele, kas kalpo šai vienotībai,
bez šaubām, tiks svētīta un saņems palīdzību.
Es ceru, ka saietos tu skaistos toņos vari dziedāt slavu un tādējādi
nest prieku un līksmību it visiem.
78. Ak tu, kas esi sirdī šķīsta, garā svētīta, raksturā ne-pārspējama, sejā
daiļa! Esam saņēmuši tavu fotogrāfiju, kas atsedz tavu fizisko veidolu
visā skaistumā un cildenumā. Tu esi tumša pēc sejas un gaiša pēc
dabas. Tu esi kā acs zīlīte, kas pēc krāsas ir tumša, bet ir gaismas
avotiņš un atspoguļo apkārtējo pasauli.
Es neesmu aizmirsis un arī neaizmirsīšu tevi. Es lūdzu Dievu, lai
Viņš žēlīgi padara tevi par zīmi Viņa dāsnumam pret cilvēkiem, lai
izgaismo tavu vaigu ar tādas svētības gaismu, kādu dod žēlīgais Kungs,
lai izvēlas Viņš tevi savai mīlestībai šai laikā, kas ir izcilāks par visiem
pagājušajiem laikiem un gadsimtiem.
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79. Ak cienījamais cilvēk! Es esmu izlasījis jūsu darbu "Bagātības
Evaņģēlijs" 33 un esmu ievērojis tajā noderīgus un saprātīgus ieteiku
mus cilvēku likteņa atvieglošanai.
Jautājumu īsumā formulējot, Baha'u 'llah mācības ir par brīvprātīgu
dalīšanos bagātībā, un tas ir kaut kas lielāks nekā bagātības izlīdzi
nāšana. Jo izlīdzināšana ir jāuzspiež no ārienes, bet dalīšanās nāk no
brīvas izvēles.
Cilvēks sasniedz pilnveidību caur labiem darbiem, kurus tas dara
labprātīgi, bet nevis tādēļ, ka viņam tos uzspiež. Un dalīšanās ir per
sonīgi izvēlēts taisnīgs solis: tas nozīmē, ka bagātajiem vajadzētu
sniegt palīdzību nabagajiem, viņiem vajadzētu dot no savas mantības
nabagajiem, bet tikai pēc pašu brīvas gribas un nevis tāpēc, ka nabagie
šādu mērķi sasniedz, pateicoties spēkam. Jo spēka pļauja ir nemiers un
sabiedriskās kārtības noārdījums. Turpretīm brīvprātīga dalīšanās, brīvi
iz-vēlēta došana no savas mantības ved pie sabiedrības drošības un
miera. Tā nes pasaulē gaismu, tā piešķir cilvēcei godu.
Ceļojot no pilsētas uz pilsētu, es esmu redzējis jūsu pašu labdarības
lieliskās sekas dažādās Amerikas universitātēs, mieram veltītās sapul
cēs un zināšanu veicināšanas organizācijās. Tāpēc es lūdzu par jums,
lai jūs vienmēr apņem debesu dāsnums un svētība un lai austrumos un
rietumos jūs veiktu daudzus labdarības darbus. Tad jūs mirdzēsiet kā
iedegtas svecītes Dieva valstībā un iemantosiet godu un mūžīgo
dzīvošanu, un spīdēsiet uz mūžības apvāršņa kā spulgas zvaigznes.
80. Ak tu, kas skatu cel uz Dievu! Saņēmām tavu vēstuli. No tās mēs
uzzinājām, ka tu vēlies kalpot nabagajiem. Kāda gan var būt vēl labāka
vēlēšanās! Tās dvēseles, kas ir no Dieva ķēniņvalsts deg aiz vēlēšanās
kalpot nabagajiem, just tiem līdzi, būt laipniem pret nožēlojamiem un
padarīt viņu dzīvi auglīgu. Tu esi laimīga, ka tev ir šāda vēlēšanās.
Manā vārdā esi pret abiem saviem bērniem, cik vien iespējams,
laipna un mīļa! Esmu saņēmis viņu vēstules, bet, tā kā man nav laika,
pašreiz nevaru uzrakstīt viņiem atsevišķi. Esi manā vārdā jo mīļa pret
tiem!
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81. To dvēseļu, kas kara laikā ir kalpojušas nabagajiem un ir
piedalījušās Sarkanā Krusta misijas darbā, pakalpojumi tiek pieņemti
Dieva ķēniņvalstī un nes tiem mūžīgu dzīvošanu. Nodod viņiem šo
prieka vēsti!

82. Ak tu, Derībā nelokāmā, tavu vēstuli saņēmām. Tu esi veltījusi
lielas pūles šī gūstekņa labā, varbūt, ka tās nesīs augļus. Tomēr pasaki
viņam: "Pasaules iemītnieki ir ieslodzīti dabas cietumā, tas ir ilgstošs
un mūžīgs ieslodzījums. Ja tevi pašreiz ierobežo pagaidu cietuma
sienas, lai tas tevi neapbēdina, es ceru, ka tu izrausies no dabas cietuma
un iekļūsi mūžīgās dzīves galmā. Dienu un nakti lūdz Dievu un
izlūdzies Viņa piedošanu. Dieva visvarenība atrisinās jebkuru grūtību."
83. 'Abdu '1-Baha vārdā nodod savai cienījamajai sievai manus Abhā
sveicienus un saki: "Cietumniekiem sniegtā laipnība, apmācības un
izglītība ir ārkārtīgi svarīgas. Tā kā tu esi pielikusi lielas pūles un dažus
no viņiem esi atmodinājusi un ierosinājusi viņus vērst skatu uz dievišķo
ķēniņvalsti, šis cēlais darbs ir augstākā mērā apsveicams. Nekādā ziņā
neatlaidies! Abiem cietumniekiem San Kventinā nodod no manis vis
sirsnīgākos sveicienus un saki tiem: "Gudru cilvēku skatījumā cietums
ir apmācības un attīstības skola. Ar sirdi un dvēseli tiecies, lai vari
izcelties ar tikumiem un zināšanām!"

84. Ak tu Dieva mīļā kalpone! Tavu vēstuli saņēmām un tās saturu
ņēmām vērā.

Laulības starp cilvēkiem ir galvenokārt fiziska saite, un tāpēc šī
apvienošanās var būt tikai pagaidu rakstura, jo tai jau iepriekš lemts
izbeigties ar fizisku šķiršanos.
Turpretī starp bahājiešiem laulībā ir jābūt gan fiziskai, gan arī
garīgai kopībai, jo bahājiešu vīrs un sieva reibst no viena un tā paša

'Abdu'I-Baha

85

vīna, abi ir iemīlējuši to pašu Vaigu, līdzīga kuram nav, abi dzīvo un
strādā viena un tā paša gara iedvesmoti, abus apgaismo tā pati godība.
Saikne starp viņiem ir garīga, tātad tā ir saikne, kas turpināsies mūžīgi.
Tāpat viņiem prieku nes stipras un ilgstošas saites fiziskajā pasaulē, jo,
ja laulība balstās gan uz garīgo, gan uz miesisko, tad šī apvienība ir
patiesa un pastāvēs mūžam. Ja pastāv tikai fiziskas saites un nekas
vairāk, tad tā noteikti ilgs tikai kādu laiku un nepielūdzamā kārtā
beigsies ar šķiršanos.
Tāpēc, kad bahājieši apņemas stāties laulībā, viņu apvienībai ir
jābalstās uz patiesām attiecībām, gan garīgu, gan fizisku apvienošanos
tā, lai ikkatrā dzīves posmā un visās Dieva pasaulēs viņu saite
pastāvētu, jo šī patiesā vienotība atstaro Dieva mīlestību.
Tāpat arī, kad jebkuras dvēseles sāks patiesi ticēt, tās sasniegs garī
gas attiecības viena ar otru un paudīs maigumu, kas nav no šīs pasau
les. Viņas visas pacilās dievišķās mīlestības dzēriens, un viņu vienība,
viņu saites pastāvēs mūžam. Šīs dvēseles aizmirsīs sevi, nometīs no
sevis cilvēciskos trūkumus, atraisīsies no cilvēcisko nepilnību važām,
tās, bez šaubām, iegaismosies vienotības debešķīgajā spožumā un visas
iemantos patieso saplūšanu tai pasaulē, kura neiznīkst.
85. Kas attiecas uz jautājumu par laulībām saskaņā ar Dieva likumu:
vispirms tev ir jāizvēlas cilvēks, kas tev patīk, un tālāk
šis jautājums ir atkarīgs no tēva un mātes pielaišanas. Pirms tu neesi
savu izvēli izdarījis, viņiem nav tiesību iejaukties.
86. Bahājiešu laulības balstās uz abu pušu savstarpēju uzticību un
savstarpēju siržu un prātu pieķeršanos. Kā vienam, tā otram tomēr ir
jābūt augstākā mērā piesardzīgiem un rūpīgi jāiepazīst otras puses
raksturs, lai abu saistošā derība kļūtu par saiti, kas pastāvēs mūžīgi.
Viņiem jāizvēlas sev mērķi: kļūt par mīlošiem draugiem un biedriem
un dzīvot saskaņā vienam ar otru dzīves laikā un mūžībā ...
Patiesas bahājiešu laulības ir tad, kad vīrs un sieva ir vienoti kā
garīgi, tā fiziski, kad tie nepārtraukti pilnveido viens otru garīgi un
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visās Dieva pasaulēs gūst prieku nebeidzamā vienotībā. Tās ir
bahājiešu laulības.
87. Ak tu, par Svētīto Daili mirušā atvase! Nesen saņēmām vēsti par
tavām laulībām ar to starojošo lapu, un tā ļoti iepriecēja Dieva ļaužu
sirdis. Visā pazemībā pie svētā sliekšņa ir teiktas lūgsnas, lai šīs
laulības kļūtu par prieka vēstnesi draugiem, lai tās kļūtu par mīlestības
saitēm uz visu mūžību un nemitīgi nestu augļus.
Šķiršanās rada sāpes un skumjas, bet radību apvienošanās vienmēr
nes lieliskus augļus. Jo esamības pasaulē pat vissīciņāko puteklīšu
saplūšana pauž Dieva dāsnumu un vēlību, un, jo savienība ciešāka, jo
lielāka nozīme ir šādai saplūšanai. "Lai slava tam, kas radījis visus
pārus, visus zemes pārus, cilvēku pārus un visu, kas paceļas pāri
cilvēkam." 34 Un par visām saplūšanām augstākā ir cilvēcisko būtņu
savienošanās, it īpaši, ja tas notiek Dieva mīlestībā. Caur to redzama
kļūst pirmatnējā vienesme, tā tiek radīts pamats garīgai mīlestībai. Nav
šaubu, ka tāda laulība kā jūsējā liks Dieva dāvanām līt pār jums. Tāpēc
mēs vēlam jums laimi un izlūdzamies jums svētību, un lūdzam Svētīto
Daili, lai palīdzot un labu vēlot, viņš padara jūsu laulības svētkus par
priecīgu notikumu, un lai rotā tos debesu saskaņa.
Ak mans Kungs! Ak mans Kungs! Šie divi mirdzošie mēneši savie
nojas Tavā mīlestībā, kopīgā kalpošanā pie Tava svētā sliekšņa, tie ir
savienojušies, lai sekotu Tavai mācībai. Ļauj, lai šo laulību apņem
Tavas neizsmeļamās vēlības gaišie pavedieni, ak mans visžēlīgais
Kungs, un Tavu dāvanu spožie stari, ak Tu Labestīgais, Tu Mūžam
Devīgais, liec, lai no šī lielā koka aug zari, lai plaukst un zaļo tie no
dāsnajiem lietiem, kas līst no Tavām debesīm!
Patiesi, Tu esi Augstsirdīgais, patiesi, Tu esi Vis-varenais, patiesi,
Tu esi Līdzjūtīgais, Visžēlīgais.
88. Ak mani mīļie bērni! Tiklīdz mani sasniedza vēsts par jūsu abu
apvienošanos, tā izraisīja manī pateicību un prieku. Lai slava Dievam,
šie divi uzticīgie putni ir �eklējuši patvērumu vienā ligzdiņā. Es lūdzu
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Dievu, lai Viņš dod viņiem spēju veidot cienījamu ģimeni, jo laulību
nozīme slēpjas bērniem bagātīgi svētītā ģimenē, lai pilnā priekā viņi
var kā svecītes nest gaismu pasaulē. Jo pasaules apgaismība atkarājas
no cilvēka pa-stāvēšanas. Ja pasaulē nepastāvētu cilvēks, tā būtu kā
koks bez augļiem. Es ceru, ka jūs abi būsiet kā viens koks un gūsiet
atjaunošanos un skaistumu no lietiem, kas līst no mīlošas labestības
debesīm, un ziedēsiet un nesīsiet augļus, un mūžam turpināsies jūsu
dzimta.
Lai ir ar jums visaugstā Godība!
89. Ak tu Derībā nelokāmais! Tavu 1919.g. 2.maijā rakstīto vēstuli
esam saņēmuši. Slavē Dievu, ka pārbaudījumos tu esi stingrs un
nelokāms un cieši turies pie Abhā ķēniņvalsts! Tevi nesatricina neviena
liksta, un neviena nelaime tevi neapmulsina. Tikai, kad cilvēks tiek
pakļauts pārbaudījumiem, zelts tiek atšķirts no sārņiem. Mokas ir
pārbaudes uguns, kurā spoži atmirdz tīrais zelts, bet sārņi sadeg un
nomelnē. Patreiz tu esi, lai slava Dievam, pārbaudījumos stingrs un
nelokāms, tie tevi nav satricinājuši.
Tava sieva nav saskaņā ar tevi, bet, lai Dievam slava, Svētītā Daile
ir apmierināts ar tevi un dāsni dod tev svētību. Bet tomēr centies būt
iecietīgs pret savu sievu, varbūt, ka viņa izmainīsies un viņas sirds kļūs
apskaidrota. Tavs ieguldījums mācīšanā ir augstākā mērā slavējams un
tiks mūžam pieminēts Dieva ķēniņvalstī, jo caur to izplatās Dieva
Vārda cildenums un saldme.
90. Ak Dievs, mans Dievs! Tava kalpone piesauc Tevi, uzticas Tev, ceļ
savu vaigu uz Tevi, lūdz Tevi, lai tu liec savam debesu dāsnumam līt
pār viņu un lai Tu atsedz viņai sava gara noslēpumus, un lai pār viņu
spīd Tava dievišķā gaisma.
Ak mans Kungs! Dari redzīgas mana vīra acis! Priecē viņa sirdi ar
Tevis zināšanas gaismu, pievērs viņa prātu savam mirdzošajam
skaistumam, ielīksmo viņa garu ar savu acīm-redzamo cildenumu!
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Ak mans Kungs! Noņem plīvuru viņam no acīm! Liec, lai pār viņu
līst Tavs bagātais dāsnums, apreibini viņu ar savas mīlestības vīnu,
iecel viņu par vienu no saviem eņģeļiem, kuru soļi skar šo zemi, kaut
arī viņu dvēseles lido caur augstajām debesīm! Liec, lai viņš kļūst kā
spoža lāpa, kas Tavas tautas vidū atmirdz Tavas gudrības gaismā!
Patiesi, Tu esi Dārgais, mūžam Devīgais, Tu esi atvērta Plauksta.
91. Ak tu, kas lūdzot esi liekusi galvu Dieva valstības priekšā! Tu esi
svētīta , jo tavu sirdi ir ielīksmojis dievišķā Vaiga skaistums, un to ir
izgaismojusi iekšējās gudrības gaisma, un tā mirdz ķēniņvalsts
spožumā. Zini, ka visos apstākļos ar tevi ir Dievs un ka Viņš tevi sarga
no pasaules nepastāvības un nedrošības, un ka Viņš ir iecēlis tevi par
kalponi savā varenajā vīna dārzā.
Kas attiecas uz tavu cienījamo vīru: tev pieklājas būt pret viņu ļoti
laipnai, ņemt vērā viņa vēlēšanās, vienmēr samierināties ar viņu, līdz
viņš sapratīs, ka, pievēršoties Dieva ķēniņvalstij, tavs maigums pret
viņu un tava mīlestība uz Dievu ir tikai pieauguši, tāpat kā tavs
iejūtīgums pret viņa vēlmēm it visos apstākļos.
Es lūdzu Visvareno, lai Viņš uztur tevi stipru tavā mīlestībā uz
Viņu, lai tu varētu liet svētuma gaismu šajā zemē.
92. Ak jūs abi dievticīgie! Tas Kungs, kuram nav līdzīga, ir radījis
vīrieti un sievieti, lai tie dzīvotu viens ar otru vistuvākajā kopībā un lai
tie būtu kā viena dvēsele. Viņi ir divi sabiedrotie, divi tuvi draugi, kam
jārūpējas vienam par otra labklājību.
Ja viņi tā dzīvos, viņi staigās pa šo pasauli pilnīgā apmierinātībā,
sirds svētlaimē un mierā un taps dievišķās žēlastības un vēlības
izraudzīti debesu ķēniņvalstī. Bet ja viņi to neievēros, viņu dzīve būs
rūgta, tie ik brīdi ilgosies pēc nāves un netiks ievēroti debesu valstībā.
Tiecieties tāpēc ar sirdi un dvēseli sadzīvot viens ar otru kā divi
baloži vienā ligzdā, jo tas tiks svētīts abās pasaulēs.
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93. Ak tu Dieva kalpone! Ikviena sieviete, kas kļūst par Dieva kalponi,
slavā aptumšo pasaules valdnieces, jo viņa ir rados ar Dievu, un viņas
valdīšana ir nebeidzama, kamēr valdnieču vārdus un slavu dzēsīs
saujiņa smilšu. Citiem vārdiem, tiklīdz viņas aizies kapā, viņas vairs
nebūs nekas. Turpretim Dieva ķēniņvalsts kalponēm par tiesu krīt
mūžīgā valdīšana, kuru neiespaido laikmetu un paaudžu mija.
Padomājiet, cik daudz valdnieču ir nākušas un aizgājušas kopš
Kristus laika! Ikviena no tām valdīja par kādu zemi, bet tagad bez
miņas tām zuduši gan vārdi, gan pēdas, kamēr Marija Magdalēna, kas
bija tikai zemniece un Dieva kalpone, vēl arvien mirdz pie mūžīgās
slavas apvāršņa. Tāpēc centies palikt Dieva kalpone!
Tu cildināji Konvenciju. Šī Konvencija nākotnē iegūs lielu nozīmi,
jo tā kalpo Dieva ķēniņvalstij un cilvēces pasaulei. Tā sludina vispārēju
mieru un liek pamatus cilvēces vienotībai; tā atbrīvo dvēseles no
reliģiskiem, rasu un laicīgas dabas aizspriedumiem un pulcina cilvēkus
vienojošā Dieva paviljona paēnā. Teici to Kungu, ka tu esi bijusi klāt
šādā Konvencijā un esi klausījusies dievišķajās mācībās!
94. Ak Abhā dailes kalpones! Jūsu vēstule ir pienākusi, un lasīt to bija
liels prieks. Lai slavēts Dievs, ticīgās sievietes ir noorganizējušas sa
nāksmes, kurās viņas uzzinās, kā mācīt Viņa ticību, kurās viņas izplatīs
Viņa mācību saldo smaržu un izstrādās plānus bērnu apmācīšanai.
Šādai sapulcei ir jābūt pilnīgi garīgai. Tas nozīmē, ka diskusijās ir
jāizvirza skaidri un droši pierādījumi, ka patiešām ir pacēlusies
Patiesības Saule. Un bez tam, klātesošajiem vajadzētu apskatīt
jautājumus, kā audzināt meitenes, kā mācīt dažādas zinību nozares,
labu uzvedību, pareizu dzīves veidu, laba rakstura izveidošanu, šķīstību
un uzticību, neatlaidību, spēku, apņēmību, gribasspēku, mājturību,
bērnu izglītošanu un it visu, kas it īpaši attiecas uz meiteņu vajadzībām
- ar mērķi, lai pilnveidošanās cietoksnī audzinātas un laba rakstura
pasargātas, tās, kļuvušas mātes, audzinātu savus bērnus jau no agras
bērnības tā, lai tiem izveidotos labs raksturs un lai tie labi uz-vestos.
Lai tāpat tās mācās, kā tos uzturēt un kopt ķermeņa veselību un kā
pasargāt bērnus no slimībām.
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Kad jautājumi būs tik labi nokārtoti, ikviens bērns būs kā
nepārspējams stādiņš Abhā Paradīzes dārzā.
95. Ak tā Kunga kalpones! Garīgā Padome, kuru jūs no-dibinājāt tai
apgaismotajā pilsētā, ir ļoti daudzsološa. Jūs esat guvušas milzīgas
sekmes, jūs esat pārspējušas citus, jūs esat cēlušās kalpot pie svētā
sliekšņa un esat guvušas debesu dāvanas. Tagad ar visu gara degsmi
jums ir jāpulcējas tai gaišajā Padomē un jālasa Svētie Raksti un jāno
dodas tā Kunga pieminēšanai. Izklāstiet Viņa pierādījumus un liecības!
Strādājiet, lai vadītu sievietes jūsu zemē, māciet jaunas meitenes un
bērnus, lai jau no agras bērnības mātes varētu audzināt savus mazuļus,
vispusīgi apmācīt tos, attīstīt viņos labus tikumus un izveidot viņiem
labu raksturu, tuvināt viņus visiem labākajiem cilvēces tikumiem, no
vērst nepiedienīgu un peļamu uzvedību un audzināt viņus bahājiešu ti
cības garā! Tādējādi šie maigie bērniņi barosies pie Dieva atziņas un
Dieva mīlestības krūts. Tā viņi augs un plauks, mācīsies būt taisnīgi un
cilvēka vārda cienīgi, apņēmīgi un ar gribu censties un izturēt. Tādējādi
viņi iemācīsies pār visām lietām neatlaidību, gribu attīstīties, prāta cil
denumu un cēlu apņēmību, šķīstību un tīrību dzīvē. Tādējādi viņi kļūs
spējīgi novest līdz sekmīgam noslēgumam visus savus pasākumus.
Lai mātes saprot, ka bērnu izglītošanai ir vislielākā nozīme! Lai
viņas šai ziņā pieliek vislielākās pūles, jo, ja zariņš ir zaļš un maigs,
viņš augs tā, kā mēs viņu audzēsim. Tāpēc mātēm ir pienākums au
dzināt un kopt savus mazuļus tā, kā dārznieks kopj jaunos stādiņus. Lai
dienu un nakti tās cenšas savos bērnos ieaudzināt ticību un pārliecību,
dievbijību, mīlestību pret visu pasauļu Mīļoto un visas labās īpašības
un tikumus. Vienmēr, kad māte redz, ka bērns ir labu darījis, lai tā
uzslavē un uzteic viņu, un iepriecē viņa sirsniņu; un, ja izpaužas kaut
vai vismazākā nevēlāmā īpašība, lai tā pamāca bērnu un soda viņu, un
lai pielieto saprātīgus līdzekļus, pat vieglu nosodījumu vārdos, ja tas ir
nepieciešams. Tomēr nav pieļaujams bērnu sist vai runāt par viņu kā
par nelieti, jo, ja bērnu pakļaus sitieniem un paļām, tas viņa raksturu
pavisam izkropļos.
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96. Ak Visužēlīgā kalpones! Pateicībā slavējiet Mūžseno Daili par to,
ka esat uzaugušas un pulcētas šai varenākajā no gadsimtiem, šai
apgaismotākajā no laikmetiem! Patiesā pateicībā par šādu dāvanu,
palieciet drošas un nelokāmas Derībā un ie-vērojiet Dieva priekš
rakstus un svēto likumu, lai ar mātes pienu jūsu bērni saņemtu vispā
rīgu izglītību, audziniet tos tā, lai jau no agrām dienām pašos sirds dzi
ļumos viņu iedaba, viņu dzīves veids, visi viņu d�u'bi atbilstu dievišķī
gajām mācībām!
Jo mātes ir pašas pirmās audzinātājas, pirmās pa-domdevējas, un,
patiesi, tieši mātes nosaka savu mazuļu laimi, nākotnes panākumus, to
pieklājīgumu un zināšanas, izpratni un spriešanas spēju, un ticību.
97. Ir zināmi pīlāri, kas ir doti nesatricināmam Dieva ticības balstam.
Visvarenākais no tiem ir zināšanas un prāta spējas, ap-ziņas
paplašināšana un ieskatīšanās spēja visuma būtībā un visvarenā Dieva
glabātajos noslēpumos.
Tātad zināšanu veicināšana ir neatliekams Dieva draugu pienā
kums. Garīgajai Padomei, šim Dieva saietam, jāpieliek visas pūles, lai
audzinātu bērnus tā, lai jau no mazām dienām viņi mācītos izturēties kā
bahājieši un ietu Dieva ceļus, un kā jauni mācītos izturēties kā bahā
jieši un ietu Dieva ceļus, un kā jauni stādiņi lai viņi plauktu un ziedētu
liegi plūstošos ūdeņos, kas ir Svētītās Dailes pamācības un padomi.
98. Ja nebūtu audzinātāju, visas dvēseles būtu mežonīgas, un, ja nebūtu
skolotāju, bērni būtu neizglītoti radījumi.
Tieši dēļ šī iemesla mūsu jaunajā ciklā audzināšana un izglītošana
ir Dieva Grāmatā ierakstītas nevis kā brīvprātīgas, bet kā obligātas. Tas
nozīmē, ka tēva un mātes pienākums ir ar visiem spēkiem censties,
izglītot dēlu un meitu, barot tos no zināšanu krūts un audzināt tos
zinātņu un mākslu azotē. Ja viņi šo darbu atstās novārtā, tie izpelnīsies
pārmetumus un tiem būs jāatbild stingrajam Dievam.
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99. Tu rakstīji par bērniem: jau no mazām dienām bērniem jāsaņem
dievišķa audzināšana, un tos vienmēr jāmudina at-cerēties Dievu. Lai
mīlestība uz Dievu caurstrāvo viņu vis-dziļāko būtību, lai nāk tā jau ar
mātes pienu!
100. Es vēlos, lai šie bērni saņem bahājiešu audzināšanu, lai viņi
varētu attīstīties kā šeit, tā ķēniņvalstī un priecēt tavu sirdi.
Laikā, kas vēl nāks, tikumība pieredzēs ārkārtīgu pagrimumu. Ir
svarīgi audzināt bērnus bahājiešu garā, lai viņi spētu rast laimi kā šajā,
tā arī nākamajā pasaulē. Ja nē, viņus māks bēdas un raizes, jo cilvēku
laime balstās uz viņu garīgumu.
101. Ak jūs, kam dvēselē ir miers! Dievišķajos tekstos Vissvētajā
Grāmatā un arī citās vēstulēs ir teikts: tēva un mātes pienākums ir
mācīt bērnus labi uzvesties un meklēt zināšanas grāmatās, tā, lai
neviens bērns, ne zēns, ne meitene, nepaliktu analfabēts. Ja tēvs savu
pienākumu nepilda, viņu jāpiespiež uzņemties atbildību, un, ja viņš
izrādās nespējīgs to darīt, bērnu audzināšana jāpārņem Taisnīguma
Namam. Nekādā gadījumā bērnu nedrīkst atstāt bez izglītības. Tas ir
viens no vis-stingrākajiem un vissaistošākajiem baušļiem, kuru pārkāpt
nozīmē izraisīt visvarenā Dieva sašutumu un dusmas.
102. Ak uzticamie pavadoņi! Visi cilvēki ir kā bērni skolā, un
Gaismas Ausmas nesēji, dievišķās atklāsmes Avoti, ir brīnišķīgi un
nepārspējami skolotāji. Īstenības skolā viņi izglīto šos dēlus un šīs
meitas saskaņā ar mācībām, kas saņemtas no Dieva, un audzē tos
žēlsirdības azotē, tā lai viņi varētu attīstīties visās jomās, izpaust visas
savas teicamās dotības un Dieva svētību un apvienot sevī cilvēku
pilnīgākās īpašības, lai tie varētu attīstīties visās cilvēku darbības
jomās, kā ārējās, tā iekšējās, kā redzamajās, tā neredzamajās, kā
materiālajās, tā garīgajās, līdz no šīs mirstīgo pasaules viņi izveidos
visaptverošu spoguli, kas atstaros to otro pasauli, kas ir nemirstīga.
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Ak jūs Dieva draugi! Tā kā šai vislielākajā no laikmet-iem
visaugstākajā pavasara saulgriežu punktā ir pacēlusies Patiesības Saule
un metusi savus starus visās zemēs, tā iedegs tādu virmojošu
saviļņojumu, tā esamības pasaulē izraisīs tādas trīsas, tā ierosinās tādu
atīstību un izaugsmi, tā izstaros tādu gaismas godību, un debesu vēlība
dāsni lies savus ūdeņus, un lauki un līdzenumi uzplauks un uzziedēs
tādā bagātā saldsmaržu augu un ziedu dažādībā, ka šī zeme kļūs par
Abhā ķēniņvalsti un šī zemākā pasaule par augšējo. Tad šis putekļu
plankumiņš kļūs kā plašais debesu loks, šis cilvēku miteklis par Dieva
pils galmu, šī māla pika par Kungu Kunga nebeidzamās labvēlības
gaismas avotu.
Tāpēc, ak jūs Dieva mīļotie, pielieciet vislielākās pūles, lai jūs paši
kļūtu par zīmēm šai attīstībai un visiem šiem apliecinājumiem, un par
Dieva svētības degpunktiem, Viņa vienesmes gaismas avotiem,
civilizētas dzīves dāvanu un priekšrocību veicinātājiem! Esiet savā
zemē cilvēces sasniegumu priekšgalā, attīstiet dažādas zinātnes
nozares, esiet darbīgi un radoši izgudrojumu un mākslas laukā!
Centieties uzlabot cilvēku uzvedību un papūlieties tikumībā būt labāki
par visiem pasaulē! Jau no mazām dienām ļaujiet bērniem baudīt no
debesu vēlības krūts, aijājiet viņus izcilības šūpulī, audziniet tos
dāsnuma klēpī! Dodiet tiem tās priekšrocības, kas slēpjas derīgās
zināšanās! Ļaujiet tiem iemācīties ikvienu jaunu un neparastu, un
brīnumainu amatu un mākslu ! Audziniet viņus par strādīgiem un
centīgiem cilvēkiem un pieradiniet viņus pie grūtībām! Māciet viņiem
veltīt dzīvi būtiskajam un iedvesmojiet viņus nodoties pētījumiem, no
kuriem labumu gūs visa cilvēce!
103. Bērnu audzināšana un apmācīšana ir cilvēku vis-teicamākā
nodarbošanās, un tās gūst Visžēlīgā _Kunga labvēlību un svētību, jo
audzināšana ir jebkādai cilvēku izcilībai ne-pieciešamais pamats, tā
dod cilvēkam iespēju pacelties līdz paliekošas slavas augstumiem. Ja
bērnu apmācīs jau no mazām dienām, viņš caur svētā Dārznieka
mīlošām rūpēm dzers no gara un zināšanu ūdeņiem kā jauns koks, kas
aug urdziņu un strautiņu vidū, un, protams, viņš sevī uzsūks Patiesības
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Saules gaišos starus un no tās gaismas un siltuma augs spēcīgs un
skaists dzīves dārzā.
Tāpēc audzinātājam ir jābūt arī dziedniekam: tas nozīmē, ka, mācot
bērnu, audzinātājam ir jāārstē viņa vainas, jādod viņam zināšanas un
tajā pašā laikā jāieaudzina viņā garīgums. Lai skolotājs ir bērna
rakstura dziednieks, tādā ceļā viņš sadziedēs cilvēku bērnu garīgās
rētas.
Ja viņš šo nozīmīgo uzdevumu veiks ar lielu centību, tad cilvēku
pasaule atmirdzēs vēl jaunā košumā un izstaros visskaistāko gaismu.
Tad šis tumšais miteklis pielīs ar gaismu, šī zeme kļūs par Debesīm.
Dēmoni kļūs par eņģeļiem un vilki par avju pulka ganiem, un meža
suņu bars par gazelēm, kas ganās kopīgās līdzenumu ganībās, un rijīgie
zvēri par mier-mīlīgiem ganāmpulkiem, un maituputni ar nagiem asiem
kā naži kļūs par dziedātājputniem un vīteros savas saldās melodijas.
Jo cilvēka iekšējā būtība ir robežlīnija starp ēnu un gaismu, tā ir
vieta, kurā sastopas abas jūras; 35 tā ir zemākais punkts uz pakāpju loka,
36
un tāpēc tā spēj sasniegt visus augstākos pakāpienus . Caur
izglītošanu tā var sasniegt pilnību; bez izglītības tā neattīstīsies un būs
trūkumu pārpilna.
Potenciāli ikviens bērns ir pasaules gaisma, un tajā pat laikā tas ir
tās tumsa; tāpēc audzināšanas jautājums ir sevišķi svarīgs. Jau no
mazām dienām bērns ir jābaro pie Dieva mīlestības krūts, un tam jātiek
stiprinātam Viņa atziņas skavās, lai viņš izstarotu gaismu, kļūtu
garīgāks, pieaugtu zināšanās un gudrībā un iegūtu eņgeļu pulku
īpašības.
Tā kā tu esi tikusi nozīmēta šim svētajam uzdevumam, tev ir
jāpieliek visas pūles, lai padarītu jūsu skolu slavenu visā pasaulē, lai tā
darītu godu tā Kunga Vārdam.
104. Ak Dieva mīļotie un Visžēlīgā kalpones! Daudzi mācīti ļaudis
domā, ka cilvēku prāti un uztveres spējas ir tik dažādas tāpēc, ka
dažāda ir audzināšana, apmācīšana un kultūra. Tātad viņi domā, ka
prāti ir vienādi, bet ka izglītošana un audzināšana dod dažādas garīgās
spējas un dažādus inteliģences līmeņus, un ka šādas atšķirības nav
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indivīdam iekšēji piemītošas īpašības, bet ir izglītības rezultāts, ka
neviens no dzimšanas nav pārāks par otru...
Arī Dieva Izpausmes piekrīt viedoklim, ka izglītība atstāj uz
cilvēkiem vislielāko ietekmi. Tomēr viņi apgalvo, ka int-eligences
līmeņi ir dažādi no dzimšanas; un šis fakts ir acīmredzams un nav
pārrunāšanas vērts. Jo mēs redzam, ka viena vecuma bērni no tās pašas
zemes, tās pašas rases, un, pat no tās pašas ģimenes un tā paša cilvēka
mācīti, tomēr atšķiras izpratnes un inteliģences ziņā. Dažs ātri gūst
sekmes, dažs uztver mācīto tikai pakāpeniski, dažs paliek viszemākajā
pakāpē. Jo, lai kā jūs arī nespodrinātu gliemežnīcu, tā nekļūs par
mirdzošu pērli, un tāpat nevar pelēku oli pārvērst par dārg-akmeni,
kura tīrie stari lej gaismu pasaulē. Nekad caur apmācību un kopšanu
meženis 37 nekļūs par Svētības Koku. 38 Tas nozīmē, ka izglītība nevar
izmainīt cilvēka iekšējo būtību, bet tās ietekme tomēr ir ļoti liela, un ar
savu spēku tā var atraisīt cilvēkā tās spējas un pilnību, kas viņā ir
ieliktas. Zemnieka kultivēts kviešu grauds dos ražu, sēkliņa, pateicoties
dārznieka rūpībai, izaugs par lielu koku. Pateicoties skolotāja mīlošiem
pūliņiem, pamatskolas bērni var gūt vislielākos panākumus; patiesi,
viņa labdarība var pacelt dažu labu necilu bērnu līdz augstam zināšanu
tronim. Tātad ir skaidri redzams, ka pēc savas būtības cilvēku prāta
spējas ir dažādas, bet izglītībai ir liela nozīme to attīstībā.
105. Kas attiecas uz atšķirību starp tagad valdošo materiālo
civilizāciju un dievišķo civilizāciju, kas būs viena no Taisnīguma
Nama nākošajām svētībām, tā ir sekojošā: materiālā civilizācija,
pateicoties soda un atmaksas likumiem apvalda cilvēku noziedzīgās
tieksmes; bet, kaut gan likumi, kas pieprasa atmaksu vai sodu
cilvēkam, visu laiku pieaug skaitā, nav, kā jūs redzat, nekādu likumu
viņa apbalvošanai. Visās pilsētās Eiropā un Amerikā ir tikušas uzceltas
milzīgas ēkas, lai kalpotu par cietumiem noziedzniekiem.
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Dievišķā civilizācija turpretī audzina ikvienu sabiedrības locekli tā,
ka neviens, izņemot nedaudzus, neķersies pie nozieguma.
Tātad ir liela atšķirība starp noziegumu novēršanu ar vardarbīgiem
un atmaksas paņēmieniem un to novēršanu, cilvēkus audzinot un ap
gaismojot, un apgarojot tā, ka tie vairīsies no noziedzīgas rīcības bez
jebkādām bailēm no soda vai no atriebības. Patiesi, viņi raudzīsies uz
pašu noziegumu kā uz lielu kaunu un negodu, kas pats par sevi jau ir
visbargākais no sodiem. Viņi iemīlēs cilvēku tikumus un veltīs savu
dzīvi visam, kas vieš gaismu pasaulē, un kops tās īpašības, kas Dieva
svētā sliekšņa priekšā ir pieņemamas.
Redziet, cik liela ir atšķirība starp materiālo un dievišķo civilizāci
ju. Ar spēku un sodiem materiālā civilizācija cenšas atturēt cilvēkus no
sliktiem darbiem, no kaitēšanas sabiedrībai un no noziegumiem. Bet
dievišķā civilizācijā indivīds tiek noskaņots tā, ka bez kādas iebaidīša
nas ar sodiem viņš vairās no nozieguma, saskata jau pašā noziegumā
vissmagākās mocības un ar prieku un dedzību cenšas apgūt cilvēces
tikumus, sekmēt cilvēku attīstību un izplatīt gaismu pasaulē.
106. Starp vislielākajiem pakalpojumiem, kādus cilvēkam ir iespē
jams izdarīt visvarenajam Dievam, ir bērnu, šo jauno Abhā Paradīzes
stādiņu, audzināšana un izglītošana tā, ka šie bērni, žēlsirdīgi kopti un
glābti, kā Dieva dāvātas pērles izglītības gliemežnīcā augdami, rotās
nebeidzamās godības kroni.
Tomēr ir ļoti grūti uzņemties šo kalpošanu un pat vēl grūtāk gūt tajā
panākumus. Es ceru, ka tu šo vissvarīgāko no uzdevumiem labi veiksi
un gūsi uzvaru, un kļūsi par Dieva dāsnās žēlastības karognesēju; ka
šie bērni, visi kā viens Dieva svētajās mācībās audzināti, kļūs pēc da
bas kā liegās vēsmiņas, kas vējo caur Visgodātā dārziem un izplata sa
vu saldo smaržu visā pasaulē.
107. 'Abdu'l-Baha cer, ka jaunās dvēseles dziļāko zināšanu klasē
aprūpēs cilvēks, kas mācīs tām mīlēt. Lai viņi visās gara jomās labi
izzina visdziļākos noslēpumus, lai Visgodātā ķēniņvalstī ikviens no vi-
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ņiem kā lakstīgala, kas apveltīta ar valodu, spētu sludināt Dieva vals
tības noslēpumus un kā ilgās tvīkstošs mīlētājs izteiktu savas alkas un
tieksmi pēc Mīļotā.
108. Jautājumu par labestīga rakstura izkopšanu jums vajadzētu
uzskatīt par vissvarīgāko. Katra tēva un mātes pienākums ir ilgstoši būt
saviem bērniem par padomdevējiem un vadīt viņus uz rīcību, kas ved
uz nebeidzamu godu.
Jau no pašas bērnības pamudiniet savus skolēnus teikt skaistas ru
nas, tā lai savā brīvajā laikā viņi varētu iespaidot un pārliecināt citus,
izsakoties skaidri un daiļrunīgi.
109. Ak jūs Dieva labvēlības saņēmēji! Šī jaunā un brīnumainā
laikmeta nesatricināmais pamats ir zinātņu un mākslu mācīšana. Saska
ņā ar nepārprotamiem Svētiem Rakstiem, katram bērnam nepieciešamā
pakāpē ir jāiemāca kāds amats un kāda māksla. Tāpēc katrā pilsētā un
ciematā ir jānodibina skolas un ikviens bērns šai pilsētā vai ciematā ir
jāiesaista mācībās nepieciešamā apjomā.
Protams, ka jebkura dvēsele, kas piedāvās savu palīdzību šī mērķa
īstenošanai, noteikti tiks atbalstīta pie debesu sliekšņa un to cildinās
debesu pulki.
Tā kā tu esi ļoti tiekusies uz šo svarīgo mērķi, es ceru, ka tu no
skaidro zīmju un simbolu Kunga gūsi sev gandarījumu un debesu
vēlības acis tiks pievērstas tev.
110. Kas attiecas uz skolu organizāciju, ja iespējams, visiem bēr
niem vajadzētu valkāt vienādas drēbes, pat ja tās ir no dažāda auduma.
Ir ieteicams, lai arī audums būtu vienāds; tomēr, ja tas nav iespējams,
nav nekāda nelaime. Jo tīrāki ir bērni, jo labāk: viņiem vajadzētu būt
nevainojami tīriem. Skolai vajadzētu atrasties vietā, kur gaiss ir liegs
un skaidrs. Bērniem rūpīgi ir jāiemāca uzvesties ļoti pieklājīgi un
laipni. Viņus vajadzētu nemitīgi mudināt aizrautīgi censties visās jomās
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sasniegt vislabākos rezultātus tā, lai jau no pašas mazotnes viņi tiktu
mācīti tiekties uz augstiem mērķiem, uzvesties labi, būt šķīstiem un
tīriem, un nesamaitātiem, un lai viņi iemācītos būt ļoti apņēmīgi un
mērķtiecīgi visās lietās. Neļaujiet viņiem ākstīties un niekoties, bet lai
viņi nopietni tuvojas nospraustajiem mērķiem, lai jebkurā situācijā viņi
būtu stingri un apņēmīgi.
Audzināšana tikumos un labā uzvedībā ir daudz svarīgāka par grā
matu gudrībām. Bērns, kas ir tīrīgs, piemīlīgs, ar labu raksturu, uzve
dīgs - pat ja viņš neko daudz nezina - ir labāks par bērnu, kas ir rupjš,
nemazgājies, īgns un tomēr dziļi apgūst zinātnes un mākslas. Tas ir tā
pēc, ka bērns, kas labi uzvedas, pat ja viņš ir neizglītots, nes labumu ci
tiem, kamēr slikta rakstura un uzvedības bērns ir samaitāts un kaitē ci
tiem, pat ja viņš ir mācīts. Tomēr, ja bērns ir tā audzināts, ka viņš ir gan
gudrs, gan labs, iznākums ir lielisks.
Bērni ir kā jauni un zaļoksnēji zari, tie augs tā, kā tos audzēs. Jo rū
pīgi iedvesiet tiem cēlus ideālus un mērķus, tā lai, kļūstot pilngadīgi,
viņi pasaulē izstarotu gaismu kā mirdzošas svecītes un nebūtu kā dzīv
nieki, iekāru un kaislību aptraipīti, nevērīgi un nezinoši, bet gan ar visu
sirdi tiektos sasniegt paliekošu godu un apgūt cilvēces augstākos
sasniegumus.
111. Ļaunuma sakne ir nezināšana, un tāpēc mums ir stingri jāturas
pie izpratnes un zināšanu ieročiem. Labs raksturs ir jāieaudzina. Gais
mai ir jāizplatās tālu, tā lai cilvēku skolās visi varētu apgūt garīguma
debešķīgās īpašības un paši redzētu bez jebkādām šaubām, ka nav nik
nākas elles, nav liesmaināka bezdibeņa par to, kurā krīt cilvēks, kam ir
ļauns, sakropļots raksturs; nav tumšākas bedres, nedz riebīgāku moku
par tām, kurām nolemts cilvēks ar īpašībām, kas pelna nosodījumu.
Indivīda audzināšanai ir jābūt tik augstā līmenī, ka tas drīzāk ļaus,
lai viņam pārgriež rīkli, nekā stāstīs melus, un uzskatīs, ka ir vieglāk, ja
to griež zobens vai caururbj šķēps, nekā viņš ļaujas dusmām vai runā
zaimus.
Tādējādi tiks iedegta cilvēciskās cieņas un lepnuma apziņa, kurā
sadegs miesaskāru iegribu augļi. Tad ikviens Dieva mīļotais staros ga-
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rīgumā kā spožs mēness, un ikviena cilvēka attieksme pret sava Kunga
svēto slieksni nebūs pavirša, bet īsta un veselīga, tā būs kā paši ēkas pa
mati, bet nevis kā kaut kādi tās fasādes izskaistinājumi.
No tā izriet, ka bērnu skolai ir jābūt vietai, kur valda augstākā dis
ciplīna un kārtība, ka mācībām jābūt pamatīgām un ka ir jāparedz rak
stura labošana un pilnveidošana, tā lai jau no mazotnes bērna visdziļā
kā būtībā tiktu ielikti dievišķie pamati un uz tiem celta svēta celtne.
Zini, ka bērna izglītošana, rakstura labošana un pilnveidošana, viņa
ierosināšana un iedrošināšana ir augstākā mērā svarīgi uzdevumi, jo tie
balstās uz Dieva pamatprincipiem.
Tādējādi, ja Dievs vēlēs, no šīm garīguma skolām nāks apgaismoti
bērni, cilvēces visskaistāko tikumu rotāti, un savu gaismu lies nevien
Persijā, bet visā pasaulē.
Ir ārkārtīgi grūti veidot indivīdu un labot viņa raksturu pēc pubertā
tes. Pēc tās, kā to ir parādījusi pieredze, visas pūles, lai izmainītu kādu
viņa noslieci, ir nesekmīgas. Viņš spēj varbūt kļūt mazliet labāks šo;.
dien, bet paiet pāris dienas, un viņš visu aizmirst un atkal ieslīgst savā
ierastajā stāvoklī un paradumos. Tāpēc tieši agrā bērnībā ir jāieliek
stingri pamati. Kamēr zars ir zaļoksnējs un mīksts, to var viegli izlocīt
taisnu.
Mēs ar to gribam teikt, ka garīgās īpašības ir galvenais un dievišķais
pamats, un tās dara skaistu cilvēka patieso būtību, un zināšanas ir cēlo
nis cilvēku progresam. Dieva mīļotajiem liela vērība ir jāpievērš šim
jautājumam un tas aizrautīgi un cītīgi jārisina.
112. Šai svētajā lietā jautājumam par bāreņiem ir ārkārtīga nozīme.
Bāreņiem ir jāpievērš vislielākā uzmanība: tie ir jāizglīto, jāmāca, jāau
dzina. It īpaši tiem katrā ziņā, cik vien iespējams, jāmāca Baha'u'llfill
mācības.
Es lūdzu Dievu, lai tu spētu kļūt par mīlošu vecāku bāreņiem, atdzī
vinot tos ar Svētā Gara elpas saldmi, tā lai viņi sasniedz brieduma ve
cumu kā īsti cilvēku pasaules kalpi un kā spožas sveces cilvēku kopībā.
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113. Ak Dieva kalpone! Mātēm ir jāmāca dievišķās mācības un tām
ir jādod labi padomi, un tās jāiedrošina un jāiedvesmo savu bērnu ap
mācīšanai, jo māte ir bērna pirmā audzinātāja. Tieši viņai no paša sāku
ma ir jāzīda jaunpiedzimušais bērns pie Dieva ticības un Dieva likuma
krūts, lai viņš iesūc dievišķo mīlestību jau ar mātes pienu un lai tā ir ar
viņu līdz viņa pēdējam elpas vilcienam.
Ja mātei neizdosies apmācīt savus bērnus un uzvest tos uz pareizā
ceļa dzīvē, tad apmācīšanai un audzināšanai, kādu viņš saņems vēlāk
dzīvē, nebūs rezultātu. Garīgo Padomju pienākums ir nodrošināt mātes
*1r labi izplānotām programmām bērnu audzināšanai, kas rāda, kā no
mazotnes bērns ir jāuzmana un jāmāca. Šādas instrukcijas ir jādod
ikvienai mātei, lai tās kalpotu tai kā rokasgrāmata un lai tā mācītu
savus bērnus saskaņā ar dievišķām mācībām.
Tādējādi, savas mātes rokas vadīti, šie jaunie stādiņi augs un plauks
Dieva mīlestības dārzā Patiesības Saules siltumā, debesu maigajos
pavasara vējos. Tādējādi Abhā Paradīzē ikviens kļūs par koku, kas
nesīs augļu ķekarus, un ikviens šai jaunajā un brīnumainajā laikmetā
gūs skaistumu un balvas no pavasara dāsnuma.
114. Ak jūs mīlošās mātes, ziniet, ka Dieva acīs vislabākais Viņa
pielūgsmes veids ir audzināt bērnus un iemācīt viņiem visus cilvēces
sasniegumus, un cildenāku darbu par šo nevar iedomāties.
115. Ak jūs abas Dievam mīļās kalpones! Lai ko arī runā cilvēka
mēle, lai pierāda viņš teikto ar saviem darbiem. Ja viņš apgalvo, ka ir
ticīgais, tad lai viņš rīkojas saskaņā ar Abhā ķēniņvalsts priekšrakstiem.
Lai slavēts Dievs, jūs abas ar darbiem esat pierādījušas savu vārdu
patiesīgumu un ieguvušas svētību no Dieva tā Kunga. Katru dienu,
gaismiņai svīstot, jūs pulcināt bahājiešu bērnus un mācāt viņiem Svētos
Rakstus un lūgšanas. Tā ir augstākā mērā teicama rīcība un nes prieku
bērnu sirdīm: katru rītu viņi ceļ vaigu uz ķēniņvalsti un piemin to Kun
gu, un teic Viņa Vārdu, un dzied un skaita vismaigākajās balsīs.
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Šie bērni ir kā jauni stādiņi, un lūgšanu mācīšana viņiem ir kā lietus,
kas līst pār viņiem, lai viņi kļūtu maigi un atjaunoti un pār viņien plūstu
Dieva mīlestības liegās vēsmiņas un liktu viņiem notrīsēt no prieka.
Svētlaime gaida jūs un droša osta.
116. Ak tu ķēniņvalsts meita! Tavas vēstules saņēmām. No to satura
sapratām, ka tava māte ir pacēlusies neredzamajā valstībā un ka tu esi
atstāta viena. Tu vēlies kalpot savam tēvam, kas tev ir dārgs, un arī Die
va ķēniņvalstij, un tu esi apmulsusi par to, kuru no abiem tev vajadzētu
izvēlēties. Noteikti kalpo savam tēvam un tāpat arī, kad tev ir laiks,
izplati dievišķo aromātu.
117. Ak tu, 'Abdu'l-Baha dārgais! Esi sava tēva dēls un auglis no vi
ņa koka! Esi dēls, kas ir dzimis no viņa dvēseles un sirds un ne tikai no
ūdens un māla! Īsts dēls ir tas, kas ir atzarojies no cilvēka garīgās daļas.
Es lūdzu Dievu, lai tu katru brīdi tiktu spēcināts un svētīts.
118. Ak jūs jaunie bahājiešu bērni, jūs patiesas izpratnes un zinā
šanu meklētāji! Cilvēks no dzīvnieka atšķiras vairākos veidos. Pirm
kārt, viņš ir radīts pēc Dieva līdzības, pēc Mūžīgās Gaismas līdzības,
kā tas ir teikts Torā: "Radīsim cilvēku pēc mūsu līdzības un mūsu vai
ga." 37 Šī dievišķā līdzība sola pilnveidību un īpašības, kuru gaisma,
plūzdama no Patiesības Saules, apgaismo cilvēka esamību, un starp
tām ir gudrība un zināšanas. Tāpēc jums ir jāpieliek lielas pūles, jācen
šas dienu un nakti, ne uz mirkli neatslābstot, lai iemantotu bagātu tiesu
no visām zinātnēm un mākslām, lai dievišķais tēls, kas staro no Patie
sības Saules, apgaismo cilvēku siržu spoguli.
'Abdu'l-Baha kvēla vēlēšanās ir redzēt jūs abas atzītas par vado
šajām profesorēm akadēmijās un garīgajās skolās, lai jūs vadītu
zinības.
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119. Bahājiešu bērniem pienākas pārspēt citus bērnus zinātņu un
mākslu apgūšanā, jo viņi ir Dieva vēlības auklēti.
To, ko citi bērni iemācās gada laikā, bahājiešu bērniem jāiemācās
vienā mēnesī. 'Abdu'l-Baha sirds savā mīlestībā ilgojas redzēt bahājie
šu jauniešus visā pasaulē izceļamies ar saviem intelektuālajiem sasnie
gumiem. Nav šaubu, ka viņi pieliks visas pūles, ieguldīs visu savu
enerģiju, savu pašlepnumu, lai apgūtu zinātnes un mākslas.
120. Ak mani dārgie bērni! Jūsu vēstuli saņēmām. Mēs neizsakāmi
un neaprakstāmi priecājāmies, ka, lai slavēts Dievs, Dieva ķēniņvalsts
spēks ir izveidojis šādus bērnus, kas jau no agras bērmoas dedzīgi vēlas
apgūt bahājiešu izglītību, lai varētu jau no mazotnes iesaistīties kalpo
šanā cilvēcei.
Manas lielākās cerības un vēlēšanās ir, lai jūs, kas esat mani bērni,
_izglītotos saskaņā ar Baha'u'llah mācībām un saņemtu bahājiešu izglī
tību; lai jūs visi kļūtu kā iedegtas svecītes cilvēces pasaulē, lai jūs vel
tītu savu dzīvi kalpošanai cilvēcei, lai jūs atteiktos no atpūtas un vieg
luma, lai jūs nestu mieru radības pasaulē.
To es ceru no jums, un es esmu pārliecināts, ka jūs varēsiet sagādāt
man prieku un līksmību Dieva ķēniņvalstī.
121. Ak tu, kam gadu vēl nav daudz, taču kam ir tik daudz garīgo
dotību! Cik daudz bērnu, lai gan tie ir gados jauni, ir nobrieduši un
spriež pareizi! Cik daudz vecāku cilvēku ir nezinoši un apjukuši! Jo
izaugsme un attīstība ir atkarīga no cilvēka intelekta un prāta un nevis
no viņa vecuma un nodzīvotā dienu skaita.
Lai gan tu vēl esi bērns, taču tu jau esi iepazinusi savu Kungu, tur
pretī neskaitāmas sievietes Viņu nepazīst, un tām Viņa debesu
ķēniņvalsts ir slēgta un Viņa dāvanas liegtas. Pateicies tam Kungam par
šo brīnumaino dāvanu!
Es lūdzu Dievu, lai Viņš izdziedē tavu māti, kura debesu ķēniņvalstī
ir godājama.
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122. Attiecībā uz tavu jautājumu par bērnu audzināšanu: tev nākas
barot viņus no Dieva mīlestības krūts un mudināt viņus uz garīgumu,
lai viņi celtu skatu uz Dievu, lai viņu dzīves veids atbilstu labas uzve
dības noteikumiem un lai raksturā viņi būtu pārāki pr visiem, lai viņi
apgūtu un iemantotu visus cilvēces tikumus un teicamās īpašības; lai
labi apgūtu zināšanas dažādās gudrības jomās, tā lai pašā dzīves rītā
viņi kļūtu par apgarotām būtnēm, par ķēniņvalsts iemītniekiem, kam
mīļa ir svētuma saldā elpa un kas spēj uzņemt reliģisku garīgu mācību,
kas nāk no Debesu valstības. Patiesi, es lūgšu Dievu, lai šai lietā Viņš
dod laimīgu iznākumu.
123. Ak tu, kas raugies uz Dieva ķēniņvalsti! Tavu vēstuli saņēmām
un ievērojām, ka tu esi nodarbināta ar ticīgo bērnu apmācīšanu, ka šīs
mazās, maigās būtnes mācās "Apslēptos vārdus" un lūgšanas un uzzin,
ko nozīmē būt bahājietim.
Š o bērnu apmācība ir kā mīloša dārznieka darbs, kas visaugstā Kun
ga ziedošajos laukos aprūpē jaunos stādiņus. Nav šaubu, ka tas dos
cerētos augļus; it īpaši tas attiecas uz bahājiešu pienākumu un bahā
jiešu uzvešanās mācīšanu, jo katrā ziņā ir jāpanāk, lai mazie bērni savās
sirdīs un dvēselēs apjauš, ka "bahājietis" nav vienkārši nosaukums, bet
ka tā ir patiesība. Ikviens bērns ir jāapmāca garīguma jomā, tā lai viņš
var iemiesot it visus tikumus un kļūt par slavas avotu Dieva mācībai.
Citādi vien vārds bahājietis, ja tas nenesīs augļu, kļūs par tukšu skaņu.
Tiecies tad, cik vien tas ir tavos spēkos, lai šie bērni uzzina, ka
"bahājietis" ir cilvēks, kas sevī ietver visu, kas ir pilnīgs, ka viņam ir
jālej gaisma kā iedegtai svecei-ka tam nav jābūt kā dziļākajai tumsai,
nesot "bahājieša" vārdu.
Nosauc šo skolu par Bahājiešu Svētdienas skolu. 38
124. Svētdienas skola bērniem, kurā lasa Baha'u'llah vēstules un
mācības un skaita Dieva Vārdus, patiesi, ir liela svētīļ>a. Protams, ka
tev bez mitas jāturpina šī nodarbošanās un jāpiešķir tai liela nozīme, tā
lai no dienas dienā tā augtu un to iedvesmotu Svētā Gara elpa. Tu vari
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būt pārliecināta, ka, ja šis darbs būs labi organizēts, tas nesīs lieliskus
rezultātus. Tomēr ir nepieciešama stingrība un nelokāmība, citādi tā
darbosies kādu laiku un vēlāk to pamazām aizmirsīs. Būtisks nosa
cījums ir neatlaidība. Ikvienā pasākumā stingrība un nelokāmība, bez
šaubām, novedīs pie laba iznākuma; citādi tā pastāvēs dažas dienas un
tad tiks slēgta.
125. Skolotāju nomaiņai nevajadzētu būt pārāk biežai, ne arī pārāk
novilcinātai, ieteicama ir mēra sajūta. Saietu noturēšana laikā, kad citās
baznīcās ir Dievkalpojumi, nav ieteicama, tas novestu pie atsvešināša
nās, jo bahājiešu bērniem, kuriem ir pašiem sava Svētdienas skola,
tiktu laupīta iespēja to apmeklēt, ja viņi mēģinātu apmeklēt citas
svētdienas skolas. Vēl jo vairāk, ir pieļaujama to bērnu uzņemšana
bahājiešu bērniem domātās skolās, kuru vecāki nav bahājieši. Un, ja
šajā skolā bērnu zināšanai vispārīgos vilcienos tiek izklāstīti principi,
kas ir pamatā visām religijām, no tā nekāds ļaunums nevar celties.
Tā kā bērnu nav daudz, nav iespējams noorganizēt vairākas grupas,
un, protams, ir nepieciešama tikai viena. Kas attiecas uz tavu pēdējo
jautājumu par domstarpībām starp bērniem, rīkojies, kā tev šķiet labāk.
126. Tavu vēstuli saņēmu. Lai slava Dievam, tā atnesa labas ziņas
par tavu veselību un drošību, un par to, ka tu gatavojies iestāties zem
kopības skolā. Tas ir ļoti noderīgi. Centies kļūt pēc iespējas kompeten
tāka zemes kopšanas mākslā, jo saskaņā ar dievišķajām mācībām zināt
ņu apgūšana un pilnveidošanās mākslās ir uzskatāmas par pielūgšanas
aktiem. Ja kāds cilvēks ar visiem saviem spēkiem nododas zinātņu
apgūšanai vai pilnveidošanās mērķim kādā mākslā, tas ir, it kā viņš
pielūgtu Dievu baznīcās un dievnamos. Tā kā tu stājies zemkopības
skolā un centies apgūt šo zinātni, tātad tu dienu un nakti nododies
Dieva pielūgšanai, kas tiek pieņemta pie Visvarenā sliekšņa. Kāda gan
var būt lielāka dāvana par to, ka zinātne tiek uzskatīta par pielūgsmes
aktu un māksla par kalpošanu Dieva ķēniņvalstij!
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127. Ak tu kalpotāj vienīgajam patiesajam Dievam! Šajā visaptvero
šajā Dieva Izpausmes laikmetā cilvēka brīnumainā amata prasme un
meistarība tiek uzskatītas par Mirdzošās Dailes pielūgšanu. Padomā,
kas tā par dāvanu un svētību, ka amata prasmi uzlūko kā Dieva pielūg
šanu. Agrākajos laikos šādas iemaņas uzskatīja par nezināšanu, vai ne
laimi, kas traucē cilvēkam tuvoties Dievam. Tagad padomā, kā Viņa
nebeidzamās dāvanas un bagātīgā labvēlība ir pārvērtušas elles ugunis
svētlaimes Paradīzē un melnas zemes kaudzīti par gaismas pielietu
dārzu.
Pasaules arodu pratējiem pieklājas pie svētā sliekšņa ik brīdi teikt
pateicību un ar vislielākajām pūlēm un uzcītību nodoties savai
profesijai, tā lai viņu pūļu rezultātā rastos vislielākā pilnība un
skaistums, ko atzītu visi cilvēki.
128. Tavu vēstuli saņēmu. Es ceru, ka tu esi pasargāta, un ka tev pa
līdz patiesā Kunga labvēlība, ka tu esi visu laiku nodarbināta ar Dieva
tā Kunga pieminēšanu un ka tu centies pabeigt izglītību savā specialitā
tē. Tev ir ļoti jācenšas, tā lai tu savā profesijā būtu nepārspējama un tik
tu daudzināta savā zemē, tāpēc ka sasniegt pilnību savā profesijā šai
Dieva žēlastības laikā nozīmē Dieva pielūgšanu. Un, nodarbojoties ar
savā profesiju, tu vari daudzināt patieso Dievu.
129. Ak cēlā un visvarenā Dieva draugi! Visās lietās būt šķīstam un
svētam ir svaidītas dvēseles īpašība un brīva prāta būtiska iezīme.
Vislielākā pilnība ir šķīstība un atbrīvošanās no visiem trūkumiem. Kad
nu reiz indivīds ir visādā ziņā kļuvis tīrs un šķīsts, viņš kļūst par
degpunktu, kas atstaro Skaidro Gaismu.
Cilvēka dzīvē pirmajā vietā ir jābūt šķīstībai, pēc tam možumam,
tīrīgumam un gara neatkarībai. Papriekšu ir jāiztīra straumes gultne, tad
tajā var ievadīt upes saldūdeni. Šķīstas acis bauda svēŗlaimi nesošo tā
Kunga redzējumu un saprot šīs sastapšanās nozīmīgumu; tīra maņa
ieelpo smaržas, kas vējo no Viņa žēlastības rožu dārziem, skaidra
dvēsele atstaro patiesības skaisto seju.
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Lūk, kāpēc Svētajos Rakstos debesu padomus pielīdzina ūdenim, kā
tas ir teikts Korānā: "Un tīru ūdeni Mēs sūtam lejup no debesīm," 39 un
Evaņģēlijā: "Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un
Garā, netikt tam Dieva valstībā." 40 Tādējādi kļūst skaidrs, ka mācības,
kas nāk no Dieva, ir debesu vēlības ūdens; tās ir dievišķās žēlastības
lieti, un tās attīra cilvēka sirdi.
Ar to es gribu sacīt, ka ikvienā dzīves jomā šķīstība un svētums, tīrī
ba un dvēseles smalkums padara cēlāku cilvēka stāvokli un veicina cil
vēka iekšējo attīstību. Pat fiziskajā pasaulē tīrība veicina garīgumu, kā
to skaidri pasaka Svētie Raksti. Un, lai gan ķermeņa tīrība ir fizisks stā
voklis, tā tomēr stipri ietekmē gara dzīvi. Tā ir kā brīnumaini skaista
balss vai arī kā nospēlēta melodija: lai gan skaņas ir tikai gaisa vibrāci
jas, kas iedarbojas uz auss dzirdes nervu, un šīs vibrācijas ir tikai gaisa
nestas gadījuma rakstura parādības, pat ar visu to, raugi, kā tās var
aizkustināt sirdi. Brīnišķa melodija ir kā spārni garam, un tā liek dvē
selei ietrīsēties priekā. Ķermeņa tīrība tāpat iespaido cilvēka dvēseli.
Ievēro, cik patīkama Dieva skatam ir tīrība, kā tā ir īpaši uzsvērta
Praviešu Svētajās Grāmatās, jo Svētie Raksti aizliedz ēst vai lietot
jebko netīru. Daži no šiem aizliegumiem bija kategoriski un obligāti
visiem, un tie, kas pārkāpa doto likumu, Dievam bija netīkami, un
ticīgie tos nosodīja. Tā, piemēram, bija pilnīgi aizliegtas lietas, kuru
izdarīšana tika uzskatīta par smagu grēku, un starp tām bija tik pretīgi
darbi, ka ir kauns tos pat vārdā nosaukt.
Bet ir vēl daudz citu aizliegtu darbu, kas neizraisa tūlītēju ļaunumu
un kuru kaitīgās sekas kļūst jūtamas tikai ar laiku: šādi darbi arī ir Die
vam nepieņemami un ir noraidāmi un nopeļami Viņa acīs. To pilnīga

nelikumība tomēr nav Svētajos Rakstos skaidri izteikta, bet šķīstība,
tīrība, veselības saglabāšana un neatkarība no reibinošām vielām ir
nepieciešamas.
Starp šīm pēdējām ir tabakas smēķēšana, kas ir netīra, smirdoša un
netīkama - ļauns paradums, kura kaitīgums pakāpeniski kļūst redzams
visiem. Ikviens kvalificēts ārsts ir noteicis - un tas ir ticis pierādīts arī
ar eksperimentiem - ka viena no tabakas sastāvdaļām ir nāvīga inde un
ka smēķētājs ir pakļauts daudzām un dažādām slimībām. Lūk, kāpēc ir
skaidri uzsvērts, ka smēķēšana ir noraidāma no higiēnas viedokļa.
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Savas misijas sākumā Bab's nepārprotami aizliedza tabaku, un
draugi, visi kā viens, atmeta smēķēšanu. Bet, tā kā tie bija liekulības
laiki, un tie, kas atturējās no smēķēšanas, tika pakļauti uzmācībai, iz
smiešanai un pat nāvei, - draugi, lai neizceltos ar savu pārliecību, to
mēr smēķēja. Vēlāk tika atklāta Akdas Grāmata, un, tā kā tajā smēķēša
na nebija īpaši noliegta, ticīgie to tomēr neatmeta. Svētītā Daile tomēr
vienmēr nosodīja to, un, lai gan sākumā viņš dažādu iemeslu dēļ maz
liet smēķēja tabaku, vēlāk viņš no tās pilnīgi atteicās, un tās svētītās
dvēseles, kas viņam sekoja visos jautājumos, arī atmeta tās lietošanu.
Es ar to gribu sacīt, ka Dieva acīs smēķēšana ir peļama, pretīga un
ārkārtīgi netīra, un arī, ilgāk lietota, augstākā mērā kaitīga veselībai. Tā
ir arī naudas un laika izšķiešana, un tā padara tās lietotāju par upuri
kaitīgai atkarībai no narkotikām. Tiem, kas stingri pastāv Derībā, šis
paradums ir peļams gan no saprāta, gan no pieredzes viedokļa, un
atteikšanās no tā atnesīs atvieglojumu un mierīgu prātu visiem
cilvēkiem. Vēl jo vairāk, tas ļauj viemēr uzturēt svaigu muti un tīrus
pirkstus bez tabakas plankumiem un atbrīvoties no nelabas un pretīgas
smakas matos. Saņēmuši šo vēstuli, draugi, protams, kā nu kurš varēs,
ar laiku atmetīs šo kaitīgo paradumu. Tāda ir mana cerība.
Kas attiecas uz opiju, tas ir apkaunojošs lāsts. Lai Dievs pasargā
mūs no tās sodības, kāda krīt pār tā lietotāju! Saskaņā ar nepārprotamo
Vissvētākās Grāmatas tekstu, tas ir aizliedzams, un tā lietošana tiek
kategoriski nosodīta. Saprāts saka, ka opija smēķēšana ir sava veida
vājprātība, un pieredze apliecina, ka tā lietotājs tiek pilnīgi atrauts no
cilvēku pasaules. Lai pasargā Dievs visus no tik riebīga soļa kā šis, no
soļa, kas saārda pašos pamatos visu to, kas ir cilvēcisks, un kas padara
tā lietotāju par nabagu uz mūžu mūžiem. Jo opijs iesēžas dvēselē tā, ka
lietotāja sirdsapziņa mirst, viņa prāts tiek aptumšots, viņa uztvere
notrulināta. Dzīvo tas pārvērš nedzīvā. Tas izdzēš dabisko siltumu.
Nevar iedomāties lielāku ļaunumu kā to, kādu nes opijs. Laimīgi ir tie,
kas nekad pat neizrunā šo vārdu, tad tu vari iedomāties, cik nožēlojams
ir tā lietotājs!
Ak jūs Dieva mīlētāji! Š ai Visvarenā Dieva ciklā tiek nosodīta
vardarbība un spēks, ierobežojumi un apspiešana. Tomēr ir absolūti
nepieciešami ar jebkādiem līdzekļiem novērst
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opija lietošanu, lai cilvēku dzimums tiktu atpestīts no šīs drausmīgās
sērgas. Citādi bēdas un posts tam, kas šo pienākumu Dieva tā Kunga
priekšā neizpilda. 41
Ak dievišķais Gādniek! Dāvā bahājiešiem visās lietās tīrību un
šķīstību! Ļauj, lai tie atbrīvojas no jebkādiem kauna traipiem un atrai
sās no jebkādas apreibināšanās! Glāb viņus no jebkādas sliktas rīcības,
atbrīvo tos no jebkāda ļauna paraduma važām, lai viņi var dzīvot skaid
ri un brīvi, veselīgi un tīri, cienīgi kalpot pie Tava svētā sliekšņa un
tuvoties savam Kungam. Atpestī viņus no reibinošiem dzērieniem un
tabakas, glāb viņus, ak glāb, no opija, kas nes ārprātu, ļauj viņiem bau
dīt svētuma saldo smaržu, lai viņi varētu gūt veldzi no debesu mīlestī
bas noslēpumainā kausa un lai viņi iepazītu līksmi, kas nāk caur tuvo
šanos Dievam Godībā. Jo ir tā, kā Tu esi sacījis: "Viss, kas ir tavā krā
tuvē, neremdēs manas mīlas slāpes - nes man, ak kausa Pasniedzēj, ga
ra vīna kausu, pilnu kā jūra!"
Ak jūs Dieva mīļotie! Pieredze ir parādījusi, cik lielā mērā atteik
šanās no smēķēšanas, reibinošiem dzērieniem un opija dod enerģiju un
stiprina veselību, kā tas paplašina un asina prātu un spēcina ķermeni.
Mūsdienās pastāv tauta, 42 kas stingri izvairās no tabakas, reibinošiem
dzērieniem un opija. Šī tauta ir daudz, daudz pārāka pār citām spēka un
fiziskās drosmes, veselības, skaistuma un pievilcības ziņā. Viens
vienīgs no viņu vīriem var stāties pretim desmit vīriem no jebkuras
citas cilts. Tas attiecas uz visu šo tautu; tas nozīmē, ka katrs šīs cilvēku
kopienas indivīds ir visādā ziņā pārāks par citu kopienu indivīdiem.
Tad pielieciet vislielākās pūles, lai šķīstība un svētums, kas
'Abdu'l-Baha ir dārgāki par visu citu, izceļ bahājiešus, lai teicamu īpa
šību ziņā Dieva ļaudis pārspēj visas citas cilvēciskas būtnes, lai gan
ārēji, gan iekšēji viņi izrādās pārāki par citiem, lai šķīstībā, tīrībā dvē
seles smalkumā un veselības ziņā viņi būtu visiem priekšgalā un, brīvi
no atkarības caur zināšanām, caur paškontroli, viņi būtu pirmie starp
šķīstajiem, brīvajiem, gudrajiem.
130. Ak tu izcilais dziedniek! Lai Dievam slava, ka tev ir divējas
spējas: viena - dziedēt fiziskas vainas un otra - dziedēt garīgas vainas.
Lietām, kas ir saistītas ar cilvēka garu, ir liels iespaids uz viņa fizisko
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stāvokli. Tā, piemēram, pacientu jāuzmundrina, viņam ir jāsniedz
mierinājums un prieks, viņš jānoved līdz ekstāzei, līdz līksmībai...
Tāpēc dziedē slimos ar abām spējām! Garīgajam pārdzīvojumam ir
pārsteidzoša ietekme uz nervu kaitēm.
131. Sniedzot medicīnisko palīdzību, griezies pie Svētītās Dailes un
tad seko savai sirdsbalsij! Dziedē savus slimniekus ar debesu prieku un
garīgo pacilātību, ārstē galīgi nomāktos ar svētlaimi nesošām prieka
vēstīm, un dziedini ievainotos ar Viņa lieliskajām dāvanām! Pie slim
nieka gultas priecē un ielīksmo viņa sirdi un caur debesu spēku noved
viņa garu ekstāzē! Patiesi, šāda debesu elpa sadziedē ikvienu lauztu
kaulu un atjauno ikviena slimā un sirgstošā garu.
132. Lai gan slikta veselība ir viens no nenovēršamiem cilvēka stā
vokļiem, patiesi, tā ir grūti panesama. Labas veselības dāvana ir tiešām
vislielākā no visām svētībām.
133. Slimību var ārstēt divējādi: ar fiziskiem līdzekļiem un ar garī
giem līdzekļiem. Pirmais veids ir ārsta sniegtā dziedēšana, otrais veids
izpaužas lūgšanās, ar kurām garīgi cilvēki griežas pie Dieva. Vajadzētu
lietot un praktizēt abus veidus.
Slimības, kuras izraisa fiziski cēloņi, vajadzētu dziedēt ārstiem ar
medicīnas palīdzību; garīgu cēloņu izraisītās slimības ir novēršamas ar
garīgiem līdzekļiem. Tā, piemēram, nelaimju, baiļu, nervu šoka
izraisītas slimības ir daudz sekmīgāk ārstējamas ar garīgu, bet ne ar
fizisku ārstēšanu. Tātad būtu praktizējami abi ārstēšanas veidi, tie nav
nesaderīgi. Tāpēc tev vajadzētu pieņemt arī fizisko ārstēšanu, jo abi
ārstniecības veidi ir nākuši caur Dieva žēlsirdību un vēlību, Dieva, kas
ir atklājis un redzamu darījis medicīnas zinātni, tā lai Viņa kalpi varētu
gūt labumu arī no šī ārstēšanas veida. Tev vajadzētu tādu pašu vērību
piegriezt arī garīgajai ārstēšanai, jo tā dod brīnišķīgus rezultātus.
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Nu, un, ja tu vēlies zināt īstās zāles, kas izdziedēs cilvēku no visām
slimībām un piešķirs viņam dievišķās ķēniņvalsts veselību, zini, ka tās
ir Dieva priekšraksti un mācības. Pievērs tām uzmanību!
134. Ak tu, kuru pievelk Dieva elpas saldā smarža! Esmu izlasījis
tavu Luai Getsindžeras kundzei adresēto vēstuli. Tu, patiesi, esi ļoti rū
pīgi izpētījis cēloņus slimību iekļūšanai cilvēka ķermenī. Protams, ir
taisnība, ka grēki ļoti sekmē fizisku kaišu rašanos. Ja cilvēki būtu brīvi
no grēka un iegribu traipiem un dzīvotu dabiskā, iedzimtā līdzsvarotībā,
nesekojot savām kaislībām, nav noliedzams, ka slimības vairs neņemtu
virsroku un arī ar tādu intensitāti nerastos arvien jaunas slimības.
Bet cilvēks ir nesaprātīgi vienmēr iztapis savām baudkārēm un
nekad nav bijis mierā ar vienkāršu uzturu. Viņš ir devis priekšroku
ēdieniem, kas gatavoti no daudzām sastāvdaļām, no vielām, kas stipri
viena no otras atšķiras. Viņu pievilka šādi ēdieni un netīras un
nekrietnas izdarības, un viņš pārstāja dzīvot dabiskā mērenībā un
atturībā. No tā radās dažādas akūtas slimības.
Dzīvnieka ķermenis ir veidots no tādām pašam sastāvdaļām kā
cilvēka ķermenis. Tomēr, tā kā dzīvnieks samierinās ar pieticīgu barību
un netiecas lielā mērā izdabāt uzmācīgām iekārēm, un negrēko, tas,
salīdzinot ar cilvēku, necieš no tik daudzām kaitēm. Tāpēc mēs skaidri
redzam, cik spēcīgi patogēni faktori ir grēks un negausīgums. Un, reiz
radušās, šīs slimības pārveidojas, tās vairojas un tiek pārnestas uz
citiem. Tādi ir slimību garīgie, iekšējie cēloņi.
Tomēr slimību ārējie, fiziskie cēloņi ir līdzsvara zudums, visu to
elementu, no kuriem cilvēka ķermenis ir veidots, nepareizas
proporcijas. Ilustrācijai: cilvēka ķermenis sastāv no daudzām vielām,
kuras tam piemīt noteiktā daudzumā un dod savu ieguldījumu visa
veselā nepieciešamam līdzsvaram. Kamēr šīs satāvdaļas paliek pareizā
proporcijā un atbilst visa veselā dabiskam līdzsvaram - ja neviena
sastāvdaļa neizmainās sava dabiskajā daudzumā un svarā, nevienai
sastāvdaļai nedz pieaugot, nedz samazinoties, - nebūs nekāda fiziska
cēloņa slimības izsraisīšanai.
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Piemēram, cietei organismā jabūt noteiktā daudzumā, un arī cuku
ram noteiktā daudzumā. Ja kā viens, tā otrs saglabās savu dabisko pro
porciju attiecībā pret visu organismu, nebūs nekāda iemesla tam, lai
iestātos slimība. Tomēr, ja šo sastāvdaļu dabīgais un nepieciešamais
daudzums izmainīsies, tas ir, ja tas palielināsies vai samazināsies, tas
noteikti ļaus slimībai iekļūt organismā.
Šo jautājumu ir visrūpīgākā kārtā jāizpētī. Bab's ir teicis, ka bahā
jiešiem ir jāattīsta medicīnas zinātne tik augstā līmenī, ka viņi ārstēs
slimības ar diētu. Tas ir jādara, galvenokārt, tāpēc, ka, ja kādā cilvēka
ķermeņa sastāvdaļas vielā rodas līdzsvara traucējumi, izmainot pareizo
relatīvo attiecību pret veselo, tas nenovēršami beigsies ar slimības
iestāšanos. Piemēram, ja pārmērīgi palielināsies cietes saturs vai arī
samazināsies cukura saturs, virsroku gūs slimība. Zinoša ārsta pienā
kums ir noteikt, kāda sastāvdaļa pacienta ķermenī ir samazinājusies un
kāda ir palielinājusies. Kad viņš to ir atklājis, viņam ir jāparaksta diēta,
kas samazinājušos vielu satur lielākos daudzumos, lai atjaunotu orga
nismam nepieciešamo līdzsvaru. Pacients atbrīvosies no slimības, kad
viņa organisma līdzsvars būs atjaunots.
To pierāda sekojošais: dzīvnieki nekad nav mācījušies medicīnas
zinātnes vai pētījuši slimības, zāles un ārstēšanu, bet, ja kāds no tiem
krīt par upuri slimībai, daba aizved to laukos vai nomaļās vietās tieši
līdz tam augam, kurš, ja viņš to apēdīs, atbrīvos dzīvnieku no tā kaites.
To var izskaidrot ar piemēru: ja cukura daudzums dzīvnieka organismā
ir samazinājies, saskaņā ar dabas likumu dzīvniekam stipri gribas kādu
augu, kas satur daudz cukura. Tad caur dabisku dziņu, kuru sauc par
ēstgribu, starp tūkstoš dažādām augu sugām uz lauka dzīvnieks atradīs
un notiesās to augu, kas satur cukuru lielos daudzumos. Tādējādi
atjaunojas organismu sastādošo vielu būtiskais līdzsvars un dzīvnieks
atbrīvojas no savas slimības.
Šis jautājums ir visrūpīgākā kārtā jāizpētī. Kad augsti kvalificēti
ārsti neatlaidīgi šo jautājumu pilnībā izpētīs, būs skaidri redzams, ka
slimības cēlonis ir traucējumi organismu sastādošo vielu attiecīgajos
daudzumos un ka jāārstē tā ar šo attiecīgo daudzumu atjaunošanu, un
ka to var izdarīt ar diētas palīdzību.
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Ir drošs, ka šai brīnišķīgajā jaunajā laikmetā medicīnas attīstība
novedīs pie tā, ka ārsti dziedēs savus slimniekus ar diētas palīdzību. Jo
redze, dzirde, garša, oža, tauste - tās visas ir atšķirīgas spējas, un to
uzdevums ir atdalīt labdabīgo no tā, kas kaitē. Un vai ir iespējams, ka ja
cilvēka oža, tas ir maņa, kas uztver atšķirību starp dažādām smaržām
un smakām, atradīs kādu smaržu par pretīgu, šī smarža būs cilvēka
organismam labvēlīga? Absurdi! Neiespējami! Tāpat, vai ir iespējams,
ka cilvēka ķermenis, pateicoties redzei, maņai, kas palīdz atšķirt redza
mās lietas, gūs labumu, skatoties uz pretīgu ekskrementu masu? Ne
kad! Un atkal, ja garša, kas tāpat ir maņa, kas izvēlas un noraida, pret
kaut ko izjūt nepatiku, ir skaidrs, ka tas noteikti nav labvēlīgs
organismam, un, ja arī no sākuma tas varbūt dos kādu labumu, pēc
ilgāka laika tiks konstatēts tā kaitīgums.
Un tāpat, ja mūsu ķermenis ir līdzsvarā, nav vispār nekādu šaubu,
ka viss tas, kas ir baudāms, ir noderīgs veselībai. Ievēro, kā dzīvnieks,
kas ganās uz lauka, kur aug simtiem tūkstošiem zāļu un puķu,. ar ožu
saož augu smaržas un sagaršo tos ar garšu; tad tas notiesā augu, kurš ir
tā maņām patīkams, un tas tam nāk par labu. Ja nebūtu šīs atlasitspējas,
dzīvnieki visi nobeigtos vienā dienā, jo ir ļoti daudz indīgu augu, un
dzīvnieki par farmakoloģiju neko nezina. Un tomēr ievēro, kādi tiem ir
droši svari, ar kuriem atšķirt labo no kaitīgā. Lai arī kāda to organisma
sastāvdaļa ir samazinājusies, tie var to atjaunot, atrodot un apēdot kādu
augu, kam ir bagātīgs krājums trūkstošās vielas; un tādējādi tiek
atjaunots to organisma sastāvdaļu līdzsvars, un tie atbrīvojas no savas
slimības.
Reiz pienāks laiks, kad augsti kvalificēti ārsti būs izstrādājuši
metodi, kā izārstēt slimības ar diētas palīdzību un radījuši nosacījumus
vienkāršam uzturam, un aizliegs cilvēkiem būt savu baudkāro iegribu
vergiem, un saslimstība ar hroniskām un daždažādām slimībām
noteikti ies mazumā, un cilvēku veselība stipri uzlabosies. Tas noteikti
piepildīsies. Tādā pat veidā īstenosies arī vispārējas izmaiņas cilvēku
raksturā, uzvedībā un manierēs.
135. Pēc nepārprotama Baha'u'llah norādījuma nedrīkst neievērot
kompetenta ārsta padomu. Ir noteikti jāgriežas pie tā, pat ja slimnieks
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pats ir izcils ārsts. Īsi sakot, ir svarīgi rūpēties par savu veselību,
konsultējoties ar augsti kvalificētu ārstu.
136. Ikvienam ir pienākums meklēt medicīnisko ārstēšanu un pa
klausīt ārsta norādījumiem, jo tas ir saskaņā ar dievišķiem priekš
rakstiem, bet īstenībā patiesais dziednieks ir Dievs.
137. Ak tu, kas teic sava Kunga slavu! Esmu izlasījis tavu vēstuli,
kurā tu izteici izbrīnu par dažiem Dieva likumiem, tādiem kā nevainīgu
dzīvnieku, radību, kas neko ļaunu nedara, medīšanu.
Nebrīnies par to! Padomā par visuma eksistences būtību, par tā
noslēpumainām gudrībām, mīklām, iekšējām sakarībām, noteikumiem,
kas visu pārvalda. Jo ikviena visuma daļa ir saistīta ar visām citām tā
daļām ar saitēm, kas ir ļoti stipras un nepieļauj nekādu līdzsvara zudu
mu vai vispār kādu atslābumu. Radības materiālajā jomā visas būtnes
ēd un tiek ēstas: augs uzsūc minerālus, dzīvnieks noplūc un norij augu,
cilvēks pārtiek no dzīvnieka, un minerālā pasaule aprij cilvēka ķerme
ni. Fiziskie ķermeņi iziet cauri robežai pēc robežas, pāriet no vienas
dzīves citā, un it viss ir pakļauts izmaiņām un pārveidībām, izņemot
pašas eksistences Cēloni, jo Viņš ir pastāvīgs un nemainīgs, un uz Viņu
balstās ikvienas sugas un veida, ikvienas pārejošas būtnes pastāvēšana
visā radības pasaulē.
Vienmēr, kad tu mikroskopā apskatīsi ūdeni, kuru tu dzer, gaisu,
kuru tu ieelpo, tu redzēsi, ka, ikreiz ieelpojot gaisu, cilvēks ieņem sevī
milzumu dzīvu organismu, un ar katru iedzerto ūdens malku viņš tāpat
norij daudz dažādu dzīvību. Kas gan jebkad varētu šo procesu apturēt?
Jo visi radījumi ēd un tos ēd, un jau pats dzīves audums tiek austs uz
šādas parādības stellēm. Ja tas tā nebūtu, tās saites, kas kā mežģīnes
savij visu visuma radību, tiktu atšķetinātas.
Un tālāk, vienmēr, kad kaut kas tiek iznīcināts un tas sairst, un tiek
šķirts no dzīves, tas tiek pacelts pasaulē, kas ir augstāka par to, kādu tas
zināja pirms tam. Tas atstāj, piemēram, minerāla eksistenci un pāriet uz
auga eksistenci, tad tas iziet no veģetācijas pasaules un paceļas
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dzīvnieka dzīvē, pēc kam viņš atstāj dzīvnieka dzīvi un paceļas cilvēka
dzīvē, un tas tā notiek aiz tava žēlīgā un līdzjūtīgā Kunga vēlības.
Es lūdzu Dievu, lai Viņš tev palīdz izdibināt tos noslēpumus, kas
slēpjas radības būtībā, un noņem tev un tavai māsai no acīm plīvuru, lai
skaidrs kā saule pusdienas laikā jums atklājas apsargātais noslēpums,
lai Viņš palīdz tavai māsai un tavam vīram ienākt Dieva ķēniņvalstī un
lai izdziedē no visām kaitēm, kā fiziskām, tā garīgām, kas cilvēkam
uzbrūk šai dzīvē.
138. Ak jūs tā Kunga mīļotie! Dieva ķēniņvalsts ir dibināta uz
godīgumu un taisnīgumu, un arī uz žēlastību, līdzjūtību un labestību
pret katru dzīvu dvēseli. Tāpēc ar visu sirdi centieties pret cilvēkiem
izturēties līdzjūtīgi, izņemot pret tiem, kam ir kādi savtīgi personīgi
nolūki vai arī kas ir dvēselē slimi! Labestību nevar iemācīt tirānam,
krāpniekam vai zaglim, jo, neapjaušot savas rīcības maldīgumu, tie
spītīgi turpina grēkot. Lai arī cik labestīgi jūs esat pret meli, viņš melos
vēl jo vairāk, jo viņš domā, ka viņš ir jūs apmānījis, kurpretim jūs taču
viņu pārāk labi saprotat un klusējat tikai aiz savas lielās līdzcietības.
Īsi sakot, ne jau tikai pret saviem līdzcilvēkiem Dieva mīļotajiem ir
jābūt žēlsirdīgiem un līdzjūtīgiem, nē viņiem ir jābūt cik vien iespē
jams mīloši labestīgiem pret visu dzīvo radību. Jo jebkādā fiziskā ziņā
un tur, kur ir darīšana ar kādas būtnes dzīves dziņu, cilvēkam un dzīv
niekam ir tādas pašas izjūtas. Tomēr cilvēks nav aptvēris šo patiesību
un domā, ka fiziskās sajūtas ir tikai cilvēciskām būtnēm, un tāpēc viņš
pret dzīvniekiem ir cietsirdīgs un netaisns.
Un tomēr, patiesi, kāda tad ir atšķirība starp fiziskajām sajūtām?
Radot sāpes cilvēkam vai dzīvniekam, sajūtas ir tādas pašas. Starp tām
nav nekādas atšķirības. Un, tiešām, ir sliktāk darīt pāri dzīvniekam, jo
cilvēkam ir valoda un viņš var sūdzēties, viņš var iekliegties un vaidēt;
ja viņam dara pāri, viņš var griezties pie varas iestādēm, un tās viņu no
agresora pasargās. Bet nelaimīgais dzīvnieks ir mēms un nevar ne
izteikt savas sāpes, ne arī iesniegt savu lietu varas iestādēs. Ja cilvēks
tūkstoškārt dara pāri dzīvniekam, pēdējais nevar viņu atvairīt ar vār
diem vai vest viņu tiesas priekšā. Tāpēc ir svarīgi, lai jūs pret dzīvnie-
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kiem būtu augstākā mērā iejutīgi un pat vēl laipnāki nekā pret
cilvēkiem.
Jau no mazām dienām pieradiniet bērnus būt labiem un mīļiem pret
dzīvniekiem! Ja dzīvnieks saslimst, lai bērni mēģina to izārstēt, ja tas ir
izsalcis, lai tie to pabaro, ja izslāpis, lai remdē tam slāpes, ja noguris,
lai parūpējas, ka tas atpūšas.
Vairums cilvēku ir grēcinieki, bet dzīvnieki ir nevainīgi. Saprotams,
ka tiem, kas ir bez grēka, jāsaņem visvairāk laipnības un mīlestības,
visiem, izņemot plēsīgos zvērus, tādus kā asinskārie vilki, kā indīgās
čūskas un līdzīgi bīstami radījumi, tādēļ ka būt laipnam pret tiem
nozīmē būt netaisnam pret cilvēkiem un arī pret citiem dzīvniekiem.
Piemēram, ja jūs būsiet žēlsirdīgi pret vilku, tas nozīmēs tirāniju pret
avīm, jo vilks iznīcinās veselu aitu pulku. Traks suns, ja tam dos vaļu,
var nogalināt tūkstoš dzīvnieku un cilvēku. Tāpēc nikniem un rijīgiem
zvēriem izrādīta līdzjūtība_ nozīmē cietsirdību pret rāmajiem, un tāpēc
ar bīstamajiem ir jātiek galā. Bet svētītajiem dzīvniekiem ir jāizrāda
vislielākā laipnība un jo vairāk, jo labāk. Maigums un mīloša labestība
ir Dieva debesu ķēniņvalsts pamatprincipi. Jums tas jo rūpīgi jāpatur
prātā.
139. Ak tu Dieva kalpone! Debesu prieka vēsts ir jānogādā ar vislie
lāko augstsirdību un cieņu. Un, ja neparādīsies kāda dvēsele ar īpašī
bām, kas šādu ziņu nesējam ir nepieciešamas, viņa vārdiem nekāda
svara nebūs.
Ak Dieva savaldzinātā! Cilvēka garam piemīt brīnišķīgas spējas,
bet spēku tas iegūst no Svētā Gara. Viss pretējais, ko tu dzirdi, ir vien
iedomas. Bet, ja tam palīdzēs Svētā Gara dāsnums, tad tā spēks būs
apbrīnošanas cienīgs. Tad cilvēka gars atklās patiesības un atrisinās
noslēpumus. Ar visu sirdi pievērsies Svētajam Garam un mudini citus
darīt to pašu, tad tu kļūsi par liecinieci brīnišķiem rezultātiem!
Ak Dieva kalpone! Debesu zvaigznes uz šo pīšļu pasauli nekādu
garīgo ietekmi neatstāj, bet visas visuma daļas šai neaptveramajā
plašumā ir savā starpā cieši saistītas, un šī saistība rada fizisku
mijiedarbību. Ārpus Svētā Gara dāsnuma, lai arī ko tu nedzirdi runājam
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par transa efektiem vai mēdiju lielību par mirušo dziedošajām balsīm,
tas viss ir vienkārši tīrās iedomas. Tomēr, kas attiecas uz Svētā Gara
dāsnumu, stāsti, ko vien tu gribi, to nav iespējams pārspīlēt; tāpēc tici it
visam, ko tu par to dzirdi! Bet tie cilvēki, kurus es minēju, tie
lielībnieki, ir izslēgti no šīs labvēlības un nesaņem no tās neko; viņu
ceļš ir ilūziju ceļš.
Ak Dieva kalpone! Lūgšanas tiek uzklausītas caur Dieva Izpaus
mēm. Tomēr pat tur, kur ir vēlēšanās iemantot laicīgās lietas, kur ir
darīšana ar bezrūpīgajiem, ja viņi pievēršas lūgšanām, pazemīgi
izlūdzoties Dieva palīdzību - pat viņu lūgšanas tiek uzklausītas.
Ak Dieva kalpone! Lai gan Dieva būtība ir svēta un neaptverama,
radību vajadzības un mērķi ir ierobežoti. Dieva vēlība ir kā lietus, kas
nāk no debesīm: ūdens nepieņem noteiktu formu, tas nav ierobežots,
tomēr tas tiek ierobežots tajā vietā, kur tas nolīst - tas pieņem izmēru,
veidu un formu - atkarībā no tās vietas īpašībām. Četrstūra formas otķī
ūdens, kas pirms tam bija neierobežots, pieņem kvadrāta formu, sešu
malu dīķī tas kļūst par sešstūri, astoņmalu dīķī tas iegūst astoņstūra
apveidu, un tā tālāk. Lietum pašam nav ģeometrisko formu, nav
robežu, nav veida, bet tas pieņem vienu vai otru formu atkarībā no
trauka formas. Tādā pat veidā Dieva tā Kunga svētā Būtība ir bez
robežām un ir neizmērojama, bet Viņa žēlsirdība un cēlums kļūst
galīgi lielumi Viņa radībā sakarā ar to ierobežojumiem, tāpēc atsevišķu
cilvēku lūgšanas noteiktos gadījumos tiks ar labvēlību uzklausītas.
Ak Dieva kalpone! Ar Kungu Kristu ir tāpat kā ar Ādamu. Vai
pirmajai cilvēciskajai būtnei, kas nonāca uz šīs zemes, bija tēvs vai
māte? Ir skaidrs, ka viņam to nebija. Bet Kristum nebija tikai tēva.
Ak Dieva kalpone! Tās lūgšanas, kas tapa dotas, lai izlūgtos
dziedināšanu, attiecas kā uz fizisko, tā uz garīgo dziedināšanu. Tad
skaiti tās, lai dziedētu gan dvēseli, gan miesas! Ja dziedēšana slimnie
kam ir pareiza, tās, protams, tiks uzklausītas; bet dažiem sirgstošiem
cilvēkiem dziedēšana tikai izraisītu citas vainas, un tāpēc gudrība
neatļauj lūgšanas uzklausīt.
Ak Dieva kalpone! Svētā Gara spēks dziedina gan fiziskas, gan
garīgas vainas.
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Ak Dieva kalpone! Torā stāv rakstīts: "Un Es tev došu Āhoras ieleju
kā cerību vārtus." Āhoras ieleja ir Akkas pilsēta, un tie, kas to ir
savādāk skaidrojuši, neko nezin.
140. Tu jautāji man par Bībelē pieminēto Jēzus apskaidrību, kad pa
rādījās Mozus un Elija, un debesu Tēvs Tabora kalnā. Š o gadījumu ar
savām gara acīm skatīja viņa mācekļi, un tāpēc tas bija viņu garīgs
atklājums, kas tika glabāts kā noslēpums. Jo citādi, ja viņi būtu redzē
juši miesisku veidolu, proti, ja viņi šo parādību būtu skatījuši ar savu
ārējo aci, tad kāpēc gan to neredzēja tie daudzie cilvēki, kas atradās tai
kalnā un tai līdzenumā? Un kādēļ tas Kungs viņiem pavēlēja nevienam
par to nestāstīt? Ir skaidrs, ka tas bija garīgs redzējums un aina no
Dieva ķēniņvalsts. Kādēļ Mesija pavēlēja viņiem to slepenībā glabāt,
"līdz Cilvēka Dēls būs no miroņiem uzcēlies?" 43 - proti, līdz brīdim,
kad Dieva lieta būs godā celta, kad Dieva vārds valdīs un Kristus
pacelsies kā īstenība.
141. Ak tu ilgu pilnā liesma, kas dedzi ar Dieva mīlas guni! Izlasīju
tavu vēstuli, un tās saturs, izteiksmīgi un daiļi pateikts, priecēja man
sirdi, jo pauda tavu dziļo ticību Dieva lietai, tavus negurstošos soļus,
Viņa ķēniņvalsts ceļu ejot, un tavu pastāvību Viņa ticībā, jo no visām
lietām Viņa acīs tā ir vislielākā.
Kā daža laba dvēsele pievērsās tam Kungam un rada patvērumu
Viņa vārda sagājošā pavēnī, un tapa daudzināta visā pasaulē kā,
piemēram, Jūda lskariots. Un kad nāca skarbi pārbaudījumi un kļuva
arvien skaudrāki, ceļā tiem paslīdēja kājas un tie novērsās no ticības,
un noliedza to, kaut bija atzinuši tās patiesību, un, atteikušies no
mīlestības un saskaņas, tie krita grēkā un naidā. Tad kļuva redzams
pārbaudījumu spēks, kas liek drebēt un grīļoties vareniem pīlāriem.
Jūda Iskariots bija visizcilākais no mācekļiem, un viņš aicināja ļau
dis nākt pie Kristus. Tad viņam šķita, ka Jēzus arvien vairāk ievērības
veltī Apustulim Pēterim, un, kad Jēzus teica: "Tu esi Pēteris, un uz šīs
klints es celšu savu baznīcu," šie Pēterim teiktie vārdi, šis īpašais gods,
kas tika viņam parādīts, uz Apustuli atstāja jūtamu iespaidu un iededza
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skaudību Jūdas sirdī. Dēļ šī iemesla viņš, kas kādreiz bija jo tuvu,
novērsās, un kas bija ticējis, šo ticību noliedza, viņa mīlestība izvērtās
naidā, un viņš kļuva par cēloni tam, ka cēlo Kungu, šo acīmredzamo
spožumu, sita krustā. Lūk, tāds ir iznākums nenovīdībai, kas ir
galvenais iemesls, kādēļ cilvēki nomaldās no taisnā ceļa. Tā tas ir bijis
agrāk, un tā tam ir lemts būt lielajā ticībā. Bet tam nav svara, jo pārējos
dzimst uzticība, kas liek nākt dvēselēm, kas nešaubās, kas mīlestībā uz
Gaismas Izpausmi ir stingras un nelokāmas.
Visužēlīgā kalponēm liec saprast, ka tad, kad pārbaudījumi kļūst
skaudrāki, viņām savā mīlestībā uz Baha'u'llah ir jāpaliek nesatri
cinātām un uzticīgām. Ziema nāk ar vētrām, un aukas plosās, bet tad
pilnā krāšņumā sekos pavasaris un rotās kalnus un lejas ar smaržīgiem
augiem un sārtām anemonēm, kas tīkamas skatam. Tad zaros putni
vīteros prieka dziesmas un no kokiem kā kancelēm liegos toņos
skandēs sprediķus. Pavisam drīz jūs būsiet liecinieki tam, ka plūdīs
gaisma, plīvos debesu valstības karogi, visu pārņems Visžēlīgā elpas
saldme, nāks debesu pulki, uz priekšu trauksies debesu eņģeļi un pār šo
pasauli lidināsies Svētais Gars. Tajā dienā tu skatīsi svārstīgos, gan vī
rus, gan sievas, savās cerībās vīlušos un visu zaudējušus. To tā ir
noteicis tas Kungs, Vārsmu Viedējs.
Kas attiecas uz tevi, tu esi svētīta, jo ticībā Dievam esi stingra, Viņa
Derībā nelokāma. Es izlūdzos no Viņa, lai Viņš tev dāvā dvēseles
apgarotību un mūžīgu dzīvošanu un lai padara tevi par lapu, kas plaukst
un zaļo dzīvības kokā, lai Visužēlīgā kalponēm tu varētu palīdzēt ar
apgarotību un gaišu noskaņu.
Tas Kungs savā augstsirdībā palīdzēs tev strādāt Viņa vīnadārzā un
liks tev būt par Viņa vienotības gara viesēju Viņa kalpotāju vidū. Viņš
liks. tev ar gara acīm saskatīt atziņas gaismu, Viņš piedos tavus grēkus
un vērtīs tos cildenos darbos. Patiesi, Viņš ir piedodošais, līdzjūtīgais,
bezgalīgi žēlsirdīgais Kungs.
142. Ak tu dārgā Dieva kalponīte i Teici to Kungu, ka tu pie Viņa
svētā sliekšņa baudi Viņa labvēlību un Viņa varenajā ķēniņvalstī tieci
lolota. Tu vadi saietu, kas ir debesu pulku tieša līdzība un Viņa godības
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valstības spoguļattēls. Ar visu sirdi un dvēseli pazemīgās lūgšanās un
pašaizliedzībā turi augstu Dieva likumu un vies pasaulē Viņa elpas
saldmi. Centies kļūt par apgarotu dvēseļu saietu īstu vadītāju un
Visužēlīgā valstības eņģeļu pavadoni.
Tu man jautāji par Svētā Jāņa dievišķās atklāsmes grāmatas
21 .nodaļas pantiem, no 10.-17. Zini, ka saskaņā ar matemātikas
principiem mūsu zemes spožās saules debesis ir tikušas sadalītas 12
zvaigznājos, kurus sauc par 1 2 Zodiaka zīmēm. Gluži tāpat arī
Patiesības Saule atmirdz un lej savus dāsnos starus no 12 svētiem
stāvokļiem, un ar šīm debesu zīmēm ir jāsaprot tās šķīstās un
neaptraipītās būtnes, kas ir svētuma pirmavoti un rītausmas mala, no
kuras pausta top Dieva vienesme.
Atceries, ka Starpnieka (Mozus) dienās arī bija 12 svētas būtnes,
kas vadīja 1 2 ciltis; un tāpat Gara (Kristus) laikmetā arī bija 12
Apustuļi, kas pulcējās tās Augstās Gaismas patvērumā, un tāpat kā
saule debesīs no šiem spožajiem ausmas punktiem atspīdēja Patiesības
Saule. Un ievēro, ka arī Muhameda dienās bija 12 svēti gaismas punkti,
Dieva svētās palīdzības paudēji. Tā tas ir.
Tāpat arī Svētais Jānis, Dievišķais, stāstīja par 12 vārtiem un 12
pamatiem, kas parādījās viņam. Ar "to lielo pilsētu, Svēto Jeruzalemi,
kas nolaidās no Dieva debesīm," ir jāsaprot svētie Dieva likumi, un tie
ir izklāstīti daudzās vēstulēs, un par tiem var izlasīt pagātnes Praviešu
rakstos: piemēram, par to, ka Jeruzaleme pazūd tuksnesī.
Š īs rindas nozīmē, ka šai debesu Jeruzalemei bija 12 vārti, pa
kuriem Dieva pilsētā ienāk svētītie. Š ie vārti ir dvēseles, kas ir kā
ceļazvaigznes, kā vārti, kas ved uz atziņu un godību; un šajos vārtos
stāv 12 eņģeļi. Ar "eņgeff' ir jāsaprot Dieva apliecinājuma spēks - ka
Dieva apliecinošā spēka gaisma atmirdz no šo dvēseļu dzīlēm, un tas
nozīmē, ka ikviena no šīm būtnēm saņems viskvēlāko atbalstu un
svētību.
Šie 12 vārti apņem lokā visu pasauli, proti, tie ir patvērums visai
radībai. Un bez tam, šie 1 2 vārti ir pamats Dieva pilsētai, debesu
Jeruzalemei, un ikviens no šiem pamatiem nes viena Kristus Apustuļa
vārdu. Tas nozīmē, ka ikviens no tiem pauž tās svētās būtnes
pilnveidību, dižumu un prieka vēsti.
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Svētajos Rakstos ir teikts: "Un tam, kas runāja ar mani, bija zizlis,
kas bija izgatavots no zelta, proti, tas bija mērs, ar kuru viņš mērīja
,,
pilsētu un tās vārtus, un tās torņus. Tas nozīmē, ka zināmas personas
vadīja ļaudis ar spieķi, kas bija izaudzis no zemes, un virzīja viņus ar
zizli, kas atgādināja Mozus zizli. Citi mācīja un vadīja ļaudis ar dzelzs
zizli, kā tas bija Muhameda laikmetā. Un pašreizējā laikmetā, tāpēc ka
no cikliem tas ir visvarenākais, tas zizlis, kas ņemts no augu
ķēniņvalsts un tas dzelzs zizlis pārtaps tīrākā zelta zizlī, kas ņemts no tā
Kunga ķēniņvalsts neizsmeļamajām bagātībām. Ar šo zizli ļaudis tiks
mācīti.
Labi ievēro atšķirību: bija laiks, kad Dieva mācības bija kā
ceļaspieķis, un tādējādi tika izplatīti Svētie Raksti, izsludināti Dieva
likumi un nostiprināta Viņa ticība. Un tad sekoja laiks, kad patiesā
Gana spieķis bija kā no dzelzs. Un šodien, šai jaunajā un dižajā
laikmetā, zizlis ir kā no tīra zelta. Cik liela šajā gadījumā ir atšķirība!
Tad zini, tik ļoti ir izplatījušies Dieva likumi un Viņa mācības šajā
laikmetā, ka tie ir sasnieguši tādus augstumus, kas paceļas pāri agrā
kiem laikmetiem: patiesi šis zizlis ir no vistīrākā zelta, bet tajos citos
laikmetos tas bija no dzelzs un no koka.
Lūk, te tev uzrakstīta īsa atbilde, tāpēc, ka garākai nebija laika.
Protams, tu man piedosi. Dieva kalponēm ir jāpaceļas līdz tādam
stāvoklim, lai viņas patstāvīgi, bez palīdzības aptvertu šīs dziļākās
nozīmes un spētu katru vārdu pilnībā izklāstīt, tādam stāvoklim, kurā
no viņu sirds dziļumiem strāvotu gudrības straume, kas kā avots
traucas ārā pats no savām dzīlēm.
143. Ak tu, kas esi tik tuvu nonākusi Kristus garam Dieva ķēniņ
valstī! Patiesi, mūsu ķermenis sastāv no vieliskiem elementiem, un
ikviens savienojums kādreiz sairst. Gars tomēr ir atsevišķa esība,
smalka un trausla, netverama, mūžīga un no Dieva. Tādēļ tie, kas
meklē Kristu viņa miesas veidolā, meklē veltīgi un būs šķirti no viņa ar
šķidrautu. Bet kas alkst atrast viņu garā, tas kļūs no dienas dienā priekā
un ilgās, un kvēlā mīlestībā tuvāks viņam un skaidri un nepārprotami
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skatīs viņu. Šai jaunajā un brīnumainajā laikmetā tev pienākas meklēt
Kristus garu.
Patiesi, tās debesis, kurās pacēlās Mesija, tās nebija šīs bezgalīgās
debesis, bet tās bija viņa labvēlīgā Kunga ķēniņvalsts debesis. Kā viņš
pats ir sacījis: "Es nonācu no debesīm," 44 un citā vietā: "Cilvēka Dēls
ir debesīs." 45 Tātad ir skaidrs, ka viņa debesis nav ietveramas mūsu
debesu pusēs; tās apņem visu esamību, un tās ir uzceltas tiem, kas godā
Dievu. Karsti lūdz savu Kungu, lai paceļ Viņš tevi tajās debesīs un dod
tev ēst no debesu ēdiena šajā dižuma un varenības laikmetā.
Zini, ka līdz pat šai dienai cilvēki nav spējuši atšķetināt Svētās
Grāmatas noslēpumus. Tie iedomājas, ka tajās dienās, kad Kristus stai
gāja virs zemes, viņš bija izslēgts no savām debesīm, ka viņš nokrita no
sava cildenuma augstumiem un pēc tam atkal pacēlās pašās augstākajās
debesīs, kuras vispār nepastāv, jo tās ir tikai telpa. Un tie gaida, ka viņš
no turienes atkal nāks lejā, mākoņa nests, tie iedomājas, ka tajā
bezgalīgajā telpā ir mākoņi un ka viņš brauks uz tiem un nolaidīsies
lejā ar to palīdzību. Bet patiesībā mākoņi ir tikai tvaiki, kas paceļas no
zemes, tie nenāk no debesīm. Pareizāk sakot, Evaņģēlijā minētais
mākonis ir cilvēka ķermenis, tādēļ ka ķermenis cilvēkam ir kā plīvurs,
jo tāpat kā mākonis tas neļauj viņam saskatīt Patiesības Sauli, kas
mirdz no Kristus apvāršņa.
Es lūdzu Dievu, lai viņš tavu acu priekšā atver atklāsmju un
izpratnes vārtus, lai tu uzzinātu Viņa noslēpumus šajā vislielākajā
atklāsmes dienā.
Es ļoti vēlos satikt tevi, bet laiks tam nav labvēlīgs. Ja Dievs gribēs,
mēs paziņosim tev izdevīgu laiku, kad tu varēsi ar prieku ierasties.
144. Ak tu cilvēces mīlētāja! Tavu vēstuli saņēmām, un, paldies
Dievam, tā stāsta mums, ka tu esi vesela un ka tev iet labi. No tavas
atbildes uz kādu agrāku vēstuli izriet, ka starp tevi un taviem draugiem
nostiprinās draudzīgas mīlestības jūtas.
Ikvienā cilvēkā ir jāsaskata tikai tas, kas ir uzslavas cienīgs. Ja to
dara, tad var būt draudzīgs pret visu cilvēku cilti. Tomēr, ja mēs
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raugāmies uz cilvēkiem no viņu trūkumu viedokļa, tad būt draudzīgam
pret viņiem ir ļoti grūts uzdevums.
Kristus laikā kādu dienu gadījās - lai ziedota tiek viņam visa
pasaules dzīve, - ka viņš gāja garām kāda beigta suņa ķermenim, no
kura ira nost trūdošās miesas un smirdēja, un uz ko bija pretīgi
raudzīties. Viens no klātesošajiem sacīja: "Cik riebīga tam smaka!" Un
kāds cits teica: "Man kļūst nelabi I Vai nav riebīgi!" Īsi sakot, ikvienam
no viņiem bija kaut kas šim uzskaitījumam pieliekams. Un tad runāja
Kristus pats,un viņš teica viņiem: "Palūkojieties uz tā suņa zobiem! Cik
mirdzoši balti tie ir!" Mesijas grēkus piedodošais skats ne uz brīdi
neapstājās pie atbaidošās maitas. Beigtā suņa skeleta vienīgā daļa, kas
nebija riebīgs, bija tā zobi, un Kristus skatījās uz to mirdzumu.
Tā arī mums nākas, kad mēs ceļam skatu uz citiem cilvēkiem,
ievērot to, ar ko viņi izceļas, bet nevis to, ar ko viņiem nav veicies.
Lai slavēts Dievs, tavs mērķis ir veicināt cilvēces labklājību un
palīdzēt cilvēkiem pārvarēt savus trūkumus. Šis labais nodoms dos
teicamus rezultātus.
145. Tu rakstīji mums par garīgo atklāsmju jautājumu. Cilvēka gars
ir visaptverošs spēks, kas caurauž visu lietu esamību. Viss, ko tu redzi
sev apkārt, cilvēka meistarības apbrīnojamie augļi, izgudrojumi,
atklājumi un tamlīdzīgas liecības - viss tas kādreiz bija noslēpums, kas
glabājās nezināmā valstībā. Cilvēka gars šos noslēpumus atsedza un no
neredzamās pasaules iznesa tos redzamajā. Ņemiet piemēram tvaika
spēku un fotogrāfiju, un fonogrāfu, un bezdrāts telegrāfu, un progresu
matemātikā: tie visi kādreiz bija kā mistērija, cieši noglabāts
noslēpums, taču cilvēka gars šos noslēpumus atšķetināja un no
neredzamās jomas iznesa tos dienas gaismā. No tā kļūst skaidrs, ka
cilvēka gars ir visaptverošs spēks, kas pārvalda visu radīto lietu iekšējo
būtību, atsedzot parādību pasaules labi noglabātos noslēpumus.
Dievišķais gars turpretī atsedz dievišķo esamību un universālus
noslēpumus garīgajā pasaulē. Es ceru, ka tu iemantosi šo dievišķo garu,
lai tu spētu atsegt šīs otrās pasaules noslēpumus, kā arī zemākās
pasaules mistērijas.
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Tu jautāji man par Jāņa Evaņģēlija 14.nodaļas 30.pantu, kurā
Kungs Kristus saka: "Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs
pasaules valdnieks, un viņam nav nekā no manis." Šīs pasaules
valdnieks ir Svētītā Daile. "Un viņam nav nekā no manis" nozīmē: pēc
manis visi smelsies žēlastību no manis, bet viņš nav no manis atkarīgs
un no manis žēlastību nesmelsies. Proti, viņš ir bagāts, un mana
žēlsirdība viņam nav vajadzīga.
Kas attiecas uz tavu jautājumu par to, ko atklāj dvēsele, kad tā ir
atstājusi savu cilvēcisko veidolu, protams, tā pasaule ir uztveres un
atklājumu pasaule, jo aizsegplīvurs tiks noņemts un cilvēka gars
raudzīsies uz dvēselēm, kas atrodas augšā, lejā un vienā līmenī ar sevi.
Tas ir stāvoklis, kas atgādina cilvēka stāvokli mātes miesās, kur viņa
acis sedz plīvurs un visas lietas ir viņam slēptas. Kad viņš dzimst no
mātes miesām un ienāk šai dzīvē, viņš atklāj, ka, atšķirībā no mātes
miesām, pasaule ir atklājumu un uztveru vieta, un viņš visas lietas vēro
ar savu ārējo aci. Tāpat pēc tam, kad viņš būs aizgājis no šīs dzīves,
viņš tajā pasaulē redzēs it visu, kas viņam bija slēpts šajā, bet tur viņš
uz visu skatīsies un visu aptvers ar gara acīm. Tur viņš raudzīsies uz
sev līdzīgiem un par sevi pārākiem, un uz tiem, kas ir par viņu zemāki.
Kas attiecas uz to, kā ir jāsaprot dvēseļu vienlīdzība tai visaugstajā
valstībā, tad tas ir, lūk, kā: ticīgo dvēseles, kad tās pirmo reizi parādās
vieliskajā pasaulē, ir vienlīdzīgas, un ikviena no tām ir svēta un tīra.
Tomēr šajā pasaulē tās sāks viena no otras atšķirties - dažas no tām
sasniegs augstāku stāvokli, dažas vidēju stāvokli, un citas paliks
esamības zemākajā stadijā. Vienlīdzīgs stāvoklis tām ir viņu
eksistences sākumā. Atšķiras tās, no šīs pasaules aizejot.
Tu rakstīji mums par Seiru. Seira ir kāda vieta Nācaretes tuvumā.
Kas attiecas uz Ījaba vārdiem 19.nodaļas 25.- 27. pantos: "Es zinu, ka
mans Pestītājs ir dzīvs un ka beigās viņš celsies pār zemes pīšļiem," to
nozīme ir, lūk, kāda: es netikšu pazemots, man ir Uzturētājs un Sargs;
un mans Palīgs, mans Aizstāvis beigās tiks atklāts. Un, lai gan tagad
manas miesas ir vājas un tārpu pārņemtas, tomēr es tikšu izdziedināts,
un ar šīm manis paša acīm, proti, ar savu iekšējo redzi, es skatīšu viņu.
Lūk, ko Ījabs sacīja pēc tam, kad tie viņam bija pārmetuši un viņš pats
bija vaimanājis par tām likstām un vainām, kas bija nākušas pār viņu.
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Un pat tad, kad viņa slimības bija atstājušas viņa miesās drausmīgas
pēdas un pār tām rāpoja tārpi, viņš centās pateikt tiem, kas bija ap viņu,
ka viņš tomēr taps pilnībā izdziedēts un ka, būdams pats savās miesās,
pats ar savām acīm viņš skatīs savu Pestītāju.
Un sieviete Svētā Jāņa atklāsmes grāmatas 12.nodaļā, sieviete kura
devās tuksnesī un pēc tam debesīs parādījās lielais brīnums-sieviete,
kas bija saules tērpā tērpta un kurai zem kājām bija mēness: tad ar
sievieti šeit ir domāts Dieva likums. Jo atbilstoši Svēto Grāmatu termi
noloģijai, šī atsauce attiecas uz likumu, un sieviete šeit simbolizē to.
Un tad abi spīdekļi, saule un mēness, ir abi troņi, turku un persiešu, kas
bija pakļauti Dieva likumam. Saule simbolizē Persijas impēriju un
mēness, proti, pusmēness, simbolizē Turciju. Divpadsmitstaru kronis ir
divpadsmit Imāmi, kas tāpat kā Apustuļi atbalstīja Dieva ticību.
Jaundzimušais bērns ir Dievinātā Daile, 46 kas ir dzimis no Dieva li
kuma. Tad viņš saka, ka sieviete bēga uz tuksnesi, proti, Dieva likums
tika izvests no Palestīnas uz Hidžāzas tuksnesi, kur tas palika 1 260
gadus, proti, līdz apsolītā Bērna atnākšanai. Un, kā tas ir labi zināms,
Svētajās Grāmatās katra diena tiek rēķināta kā viens gads.
146. Ak tu kalpotāja, kas iedegusies mīlā uz Dievu! Es esmu
pārdomājis tavu lielisko vēstuli un pateicies Dievam par to, ka tu droši
esi ieradusies tajā lielajā pilsētā. Es izlūdzos palīdzību no Viņa, lai Viņš
liek, ka tava atgriešanās atstātu jo spēcīgu iespaidu. Kaut kas tāds varēs
notikt tikai tad, ja tu atmetīsi jebkādu pieķeršanos šai pasaulei un uz
ģērbsi svētuma tērpu, ja visas savas domas un visus savus vārdus tu
veltīsi tikai Dieva pieminēšanai un Viņa cildināšanai, Viņa elpas sald
mes viešanai pasaulē un taisnīgu darbu veikšanai, ja tu ziedosies nevē
rīgo atmodināšanai un redzes atdošanai aklajiem, dzirdes-kurlajiem,
runas-mēmajiem un ar gara spēku dosi dzīvību mirušajiem.
Jo, kā Evaņģēlijā sacīja Kristus par cilvēkiem: "Tie ir akli, tie ir
kurli un tie ir mēmi," un viņš sacīja: "Es tos izdziedināšu."
Esi laipna un līdzjūtīga pret savu vārgstošo māti un stāsti viņai par
karaļvalsti, lai viņas sirds priecātos.
Pasveicini no manis Fordas jaunkundzi. Pavēstī viņai prieka vēsti,
ka šīs ir Dieva valstības dienas. Saki viņai: Esi svētīta par saviem
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cēlajiem mērķiem, esi svētīta par saviem labajiem darbiem! Esi svētīta
par savu apgaroto dabu! Patiesi, es mīlu tevi tavu mērķu, tikumu un
darbu dēļ. Tāpat arī pasaki viņai: Atceries Mesiju un viņa uz zemes
pavadītās dienas, un viņa pazemojumus, un viņa likstas, un to, kā
cilvēki nepiegrieza viņam vērību. Atceries, kā jūdi pakļāva viņu
izsmieklam un ņirgājās par viņu, un teica viņam: "Lai miers ar tevi,
jūdu ķēniņ! Lai miers ar tevi, ķēniņu ķēniņ!" Kā viņi sacīja, ka viņš
esot ārprātīgs un jautāja viņam, kā tā Krustā Sistā mācība jebkad
varēšot izplatīties līdz pasaules austrumiem un rietumiem. Toreiz vi
ņam nesekoja neviens, izņemot tikai nedaudzas dvēseles, - zvejnieki,
namdari un citi vienkārši ļaudis. Ak vai, ak vai par šādiem maldiem!
Un raugi, kas notika pēc tam! Kā viņu varenības karogi tika norauti
un to vietā tika pacelts viņa cēlais karogs, kā visas lepnās un godātās,
un spilgtās debesu zvaigznes norietēja, kā tās nogrima rietumos līdz ar
visu, kas izgaist, kā viņa mirdzošā saule gadsimtu un laikmetu gaitā
turpina liet nemirstošas godības gaismu no viņa negaistošās slavas
debesīm. Tad mācieties no tā, jūs, kam ir acis, kas redz! Pavisam drīz
jūs skatīsiet vēl lielākas lietas nekā šīs.
Ziniet, ka visām pasaules lielvalstīm apvienojoties, nav tā spēka, lai
nodibinātu vispasaules mieru, vai lai noturētos pretī pārspēka varai
šajos nebeidzamajos karos. Tomēr pavisam drīz debesu spēks, Svētā
Gara vara, augstākajās kalnu virsotnēs pacels mīlestības un miera karo
gus, un tur, virs staltajām un varenajām pilīm, šie karogi plīvos
trauksmīgajos vējos, kas vējo no Dieva maigās žēlastības.
Nodod manus sveicienus Florenses kundzei un saki viņai: "Daudzās
dažādās draudzes ir atteikušās no savas ticības pamatiem un pieņēmu
šas mācības, kurām Dieva acīs nav svara. Tās ir kā farizeji, kas gan
lūdza, gan gavēja un tad notiesāja Jēzu Kristu uz nāvi. Tik tiešām, kā
Dievs ir dzīvs, tas ir visai neaptverami! "
Kas attiecas uz tevi, ak t u Dieva kalponīte, tad skaiti pie sevis klusi
šo lūgšanu Dievam: Ak Dievs, mans Dievs! Piepildi manu kausu ar
atteikšanos no it visa un Tavu dāvanu un mirdzošo balvu vidū priecē
mani ar savas mīlestības vīnu! Atbrīvo mani no iekāres un kaislības
uzbrukumiem, norauj no manis šīs pasaules važas, līksmībā cel mani
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savā visaugstajā Valstībā un savu kalpoņu vidū veldzē mani ar savu
svēto elpu!
Ak Kungs! Apgaismo manu vaigu ar savu dāvanu gaismu, iededz
manas acis, liekot tām skatīt Tavas visupakļaujošās varas zīmes; priecē
manu sirdi ar savas atziņas spožumu, kas apņem visu, kas pastāv, liec
līksmot manai dvēselei, dzirdot visu dzīvinošo prieka vēsti, ak Tu, šīs
pasaules un debesu karaļvalsts Ķēniņ, ak Tu, varenais Kungs un Vald
niek, lai varu viest pasaulē Tavas zīmes un simbolus un sludināt Tavu
lietu, un izplatīt Tavas mācības, un kalpot Taviem likumiem, un
daudzināt Tavu vārdu.
Patiesi, Tu esi Spēcīgais, Devīgais, Spējīgais, Visvarenais!
Kas attiecas uz ticības mācīšanas pamatiem, zini, ka vēsti var vēstīt,
tikai darot labus darbus, vadoties no garīgiem tikumiem, ar vārdiem,
kas ir kristāla dzidrumā, un mācību skaidrotāja sejai starojot laimībā. Ir
svarīgi, lai skolotāja darbi apliecinātu viņa vārdu patiesību. Lūk, tādam
ir jābūt tam, kas vieš pasaulē Dieva saldo elpu, un tādiem tā tikumiem,
kas ir patiess savā ticībā. Kad reiz Dievs būs devis tev spēju šādu
stāvokli sasniegt, esi droša, ka Viņš tev iedvesīs patiesus vārdus un liks
tev runāt ar Svētā Gara elpu.
147. Pārdomā Kristus laikmeta pēdējos notikumus, un tev kļūs
skaidri un acīmredzami mūsdienu notikumi.
148. Ak jūs kēniņvalsts dēli un meitas! Pateicības pārņemti, gara
putni tiecas uzlidot augstu debesīs un dziedāt savas brīnumainās
dziesmas. Bet nožēlojamie zemes tārpi mīl tikai dzīt savas vagas zemē,
un cik ļoti gan viņi pūlas nokļūt pašos tās dziļumos! Gluži tāpat ir ar
zemes dēliem. Viņu augstākais mērķis ir vairot savus līdzekļus, lai
turpinātu pastāvēt šai iznīkstošajā pasaulē, ko var saukt par dzīvi nāvē;
un to viņi dara, neraugoties uz to, ka tūkstošiem rūpju un raižu saista
tiem rokas un kājas un ka nekad, pat ne uz acumirkli, tie nav drošībā no
briesmām, nekad, nevienu brīdi nav pasargāti no pēkšņas nāves. Tādēļ
pēc īsa dzīves sprīža viņi tiek galīgi iznīcināti un nepaliek ne zīmes, kas
par viņiem stāstītu, un par viņiem nedzird vairs ne vārda.

'Abdu'l-Baha

127

Tad cildiniet Baha'u'llah, jo tieši ar viņa žēlsirdību un palīdzību jūs
esat kļuvuši par ķēniņvalsts dēliem un meitām, tieši pateicoties viņam,
jūs tagad esat dziedātājputni patiesības ārēs un esiet pacēlušies augšup
uz tās godības augstumiem, kas nekad nebeidzas. Jūs savu vietu esat
atraduši pasaulē, kas neiznīkst; pār jums ir vējojušas Svētā Gara
vēsmas; jūs esat ieguvuši citu dzīvošanu, jūs esat iemantojuši pieeju
Dieva slieksnim.
Tāpēc lielā priekā dibiniet garīgās padomes un teiciet un cildiniet to
Kungu, godājot Viņu kā svētu un lielu. Visu godātā valstībā liekat
atskanēt saviem lūdzošiem saucieniem pēc palīdzības un ik mirkli
sakiet neskaitāmus paldies par to, ka esat ieguvuši šo nebeidzamo
labvēlību un lielo godību!
149. Ak tu, kam ir redzīgas acis! Tas, ko tu pieredzēji, ir pati patie
sība, un tas attiecas uz atklāsmes valstību.
Smarža ir cieši ietverta un saplūdusi pumpurā un, kad nu pumpurs
atveras, tā saldā smarža izplūst pasaulē. Nav zāles bez sava augļa, kaut
gan liekas, ka ir, jo šajā Dieva dārzā ikviens augs atstāj savu ietekmi un
ikkatram ir savas īpašības, un ikviens augs var pat sacensties ar sme
jošo simtziedlapu rozi, iepriecinot ar savu smaržu. Esi par to droša! Lai
gan lapas grāmatā nezin neko par vārdiem un to nozīmēm, to saistības
dēļ ar šiem vārdiem draugi sniedz tās lielā bijībā no rokas rokā. Bez
tam šī saistība ir vistīrākā bagātība.
Kad cilvēka dvēsele trauksies ārā no šīs pārejošo pīšļu saujiņas un
pacelsies Dieva pasaulē, tad kritīs plīvuri un gaismā nāks patiesības, un
viss iepriekš nezināmais kļūs skaidrs, un slēptās patiesības tiks sa
prastas.
Padomā, kā būtne mātes klēpja pasaulē nedzirdēja, neredzēja un
nerunāja, kā tai bija liegta vispār jebkāda uztvere. Bet, izkļuvusi ārā no
tumsas pasaules, tā ienāk šajā gaišajā pasaulē, un tad tās acis redz, tās
ausis dzird, tās mēle runā. Gluži tāpat, kad kāda būtne būs aizsteigusies
projām no šīs mirstīgo pasaules Dieva ķēniņvalstī, tā atdzims garā; tad
atvērsies tās uztveres acs, tās dvēseles auss ieklausīsies, un visas tās
patiesības, par kurām iepriekš tā neko nezināja, kļūs tai skaidras un
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saprotamas. Vērīgs ceļinieks, savu ceļu iedams, protams, atsauks prātā
to, ko viņš atklāja, ja kaut kas neatgadīsies, kas izdzēsīs viņa atmiņu.
150. Ak tu kalpotāja, kas iedegusies Dieva mīlestības ugunī! Ne
skumsti par šīs zemākās pasaules raizēm un grūtībām un tāpat arī
nelīksmo vieglos un ērtos laikos, jo paies kā vieni, tā otri. Šī mūsu
pašreizējā dzīve ir kā uzbangojošs vilnis, kā mirāža vai slīdošas ēnas.
Vai tad izkropļots tēls tuksnesī kādreiz ir veldzējis ar dzīvinošiem ūde
ņiem? Nē, zvēru pie visu Kungu Kunga! Īstenība un tās vienkāršota
līdzība nekad nevar būt viens un tas pats, un jo liela ir atšķirība starp
šķietamību un esošo, starp patiesību un tās rēgu.
Zini, ka ķēniņvalsts ir īstā pasaule un šī zeme ir tikai tās ēna. Ēnai
nav pašai savas dzīves. Tā pastāv tikai fantāzijā, tā nav nekas vairāk; tā
ir kā ūdenī atspoguļotas lietas un acij uztveramas, šķietamas ainas.
Paļaujies uz Dievu! Uzticies Viņam! Teici Viņu un turi Viņu
vienmēr prātā! Viņš patiesi pārvērš smagumu vieglumā, bēdas mierinā
jumā un nemieru pilnīgā mierā. Patiesi, Viņš valda pār visām lietām.
Ja tu gribi uzklausīt manus vārdus, atraisies no tām bažām, kuras
rada it viss, kas notiek. Nē, tad drīzāk visos apstākļos pateicies savam
mīlošajam Kungam un visās lietās pakļaujies uz Viņa gribu, jo viss
notiek pēc Viņa gribas. Patiesi, tas ir tev labāk, nekā viss cits, kā vienā,
tā otrā pasaulē.
151. Ak tu, kas tici Dieva vienesmei! Zini, ka dvēselei labumu nes
vien mīlestība uz visžēlīgo Dievu, nekas neapgaismo sirdi tā, kā tas
mirdzums, kas atspīd no tā Kunga valstības.
Atmet jebkādas citas rūpes, lai aizmirstībā grimst atmiņa par visu
pārējo! Savas domas piesaisti tam, kas pacels cilvēka dvēseli debesu
godības Paradīzē un liks ikvienam ķēniņvalsts putnam plest spārnus
lidojumam uz augstāko apvārsni, kas šai iznīcīgajā pasaulē ir galvenā
nebeidzamās godības vieta.
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152. Attiecībā uz tavu jautājumu par slepkavas dvēseli un to, kāds
būs viņa sods. Dotā atbilde skanēja, ka slepkavam savs noziegums ir
jāizpērk: proti, ja slepkavam liks iet nāvē, viņa nāve būs viņa vainas
izpirkums, un pēc viņa nāves Dievs savā taisnīgumā viņam otru sodu
neuzliks, jo dievišķais taisnīgums to neatļauj.
153. Ak Dieva kalpone! Pateikties Dievam par Viņa dāsnumu šai
laikā nozīmē būt ar gaismā starojošu sirdi un gara mudinājumiem
atvērtu dvēseli. Lūk, kur slēpjas pateicības būtība.
Attiecībā uz vārdos vai rakstiski izteiktu pateicību, lai gan tā katrā
ziņā ir pieņemama, tomēr salīdzinājumā ar iepriekšminēto pateicības
veidu, tā nav īsta, tā ir tikai šķietama, jo būtiski ir strāvojumi no tavas
sirds dziļumiem, tas, ko liek tev apjaust gars. Es ceru, ka šāda labvēlība
kļūs par tavu tiesu.
Attiecībā uz cilvēka spēju un nopelnu nepietiekamību Augšāmcel
šanās Dienā, tā neliedz baudīt Dieva dāsnumu, jo tā jau nav tiesas, tā ir
žēlsirdības diena, bet taisnīgums piešķir katram to, kas tam pienākas.
Tad neskaties uz to, cik augstas tev piemīt spējas, bet raugies uz
Baha'u'llah nebeidzamo žēlsirdību. Visaptverošs ir viņa dāsnums un
nebeidzama viņa žēlastība. Es lūdzu Dievu, lai Viņš tevi atbalsta un tev
palīdz mācīt Toras dziļāko jēgu ar sapratni, spēku, izveicību un daiļru
nību. Pacel vaigu uz Dieva ķēniņvalsti, lūdz dāsnumu no Svētā Gara,
un Gara apliecinājumi nāks.
Kas attiecas uz to vareno saules lodi, kuru tu skatīji savā sapnī, tā ir
Apsolītais, un tās līstošie stari ir viņa dāsnās veltes, un ūdens caur
spīdīgā virsma nozīmē sirdis, kas ir skaidras un neaptraipītas, bet viļņu
bangotnes apzīmē šo siržu dziļo saviļņojumu un to faktu, ka tās bija
satriektas un dziļi aizkustinātas, proti, viļņi ir gara strāvojumi un
dvēseles balss svētie čuksti. Teici to Kungu, ka sapņa pasaulē tev
atklājās kaut kas tāds.
Attiecībā uz to, ka indivīds pilnīgi aizmirst pats sevi, tad jēga šeit ir
tāda, ka viņam ir jāceļas un jāziedo sevi šī vārda patiesajā nozīmē, ka
viņam ir jāapspiež tas, ko viņam čukst viņa cilvēciskās dziņas, un
jātraisās no īpašībām, kas pelna nopēlumu un vieš tumsu mūsu zemes
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dzīvē, bet tas nenozīmē, ka viņam vajadzētu pieļaut, ka viņa fiziskā
veselība sabrūk un viņa miesas kļūst vārgas.
Visā nopietnībā un pazemībā pie svētā sliekšņa es izlūdzos, lai
debesu svētība un dievišķa piedošana pavada tavu māti, kā arī tavas
mīlošās māsas un radiniekus. Īpaši es lūdzu par tavu saderināto, kas
pēkšņi ir no šīs pasaules aizgājis viņsaulē.
154. Ak tu ķēniņvalsts dēls! Manu sirdi allaž priecē tavas jaukās
vēstules, kas rakstītas tādā tīkamā stilā. Ja dziesma ir par ķēniņvalsti, tā
veldzē dvēseli.
Teici Dievu, ka esi devies uz to zemi, 47 lai sludinātu Dieva vārdu un
viestu pasaulē Viņa ķēniņvalsts svēto saldmi un ka debesu dārzā kalpo
kā dārznieks. Nepaies ilgs laiks, un tavas pūles vainagosies ar
panākumiem.
Ak tu ķēniņvalsts dēls! Ar Dieva mīlestību it visas lietas nes labu,
un bez Viņa mīlestības visas lietas nes ļaunu un ir kā plīvurs, kas šķir
cilvēku no ķēniņvalsts Valdnieka. Kur ir Viņa mīlestība, tur ikviens
rūgtums izvēršas saldumā un ikviena dāvana dod veselīgu prieku.
Piemēram, melodija, kas ausij salda, mīlestībā uz Dievu nes sirdij
dzīvības garu, taču aptraipa ar baudkāri dvēseli, kas ieslīgusi juteklis
kās iekārēs. Un ikviena zinātņu nozare, ja tā saistīta ar Dieva mīlestību,
ir atzīstama par labu un pelna uzslavu, bet ja tām laupīta Viņa mīles
tība, zināšanas nenes augļus. Patiesi - tās nes ārprātu. Jebkuras zināša
nas, jebkura zinātņu nozare ir kā koks; ja tā augļi ir Dieva mīlestība, tad
tas ir svētīts koks, bet ja ne, tas ir ižzuvis koks un baros tikai uguni.
Ak tu uzticīgais Dieva kalps un cilvēka garīgais dziedniek!
Vienmēr, kad tu aprūpē slimnieku, vērs savu vaigu uz debesu valstības
Kungu un lūdz Svēto Garu nākt tev palīgā, un pēc tam dziedē slimību!
155. Ak tu Dieva mīlestības liesma! Tevis rakstītais nesa lielu prie
ku, jo tava vēstule bija kā dārzs, kura rozes, pilnas ar dziļu jēgu, vieš
pasaulē Dieva mīlestības saldo elpu. Gluži tāpat manas atbildes kalpos
kā lietusgāzes un rasa, lai garīguma asniem, kas ir uzziedējuši tavas
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sirds dārzos, nestu vairāk svaiguma un tvirta skaistuma, nekā vārdi spēj
paust.
Tu rakstīji par smagiem pārbaudījumiem, kas nākuši pār tevi. Uzti
cīgai dvēselei pārbaudījums ir tikai Dieva žēlastība un labvēlība; jo
drosmīgais ar prieku traucas uz priekšu niknai cīņai sāpju laukā, bet
gļēvulis, smilkstēdams aiz bailēm, drebēs un trīcēs. Tāpat arī veiks
mīgs students, kas prasmīgi ir apguvis un iegaumējis savus priekš
metus, ar prieku demonstrēs savas iemaņas un māku eksaminētāju
priekšā savā pārbaužu dienā. Tāpat arī tīrs zelts brīnumaini laistīsies un
spīdēs raudzes pārbaudītāja ugunī.
Tātad ir skaidrs, ka izmēģinājumi un pārbaudes ir domāti izraudzī
tām dvēselēm kā žēlastība un labvēlība, bet vājajam tie ir nelaime, kas
nāk pēkšņa un negaidīta.
Šie pārbaudījumi, kā tu raksti, tikai notīra no sirds spoguļa savtīgu
ma traipus, lai Patiesības Saule uz to varētu mest savus starus, jo nav
biezāka plīvura kā savtīgums, un lai cik šis plīvurs būtu izturīgs, bei
dzot tas cilvēku pilnīgi izolēs un laupīs viņam mūžīgās žēlasttoas tiesu.
Ak tu tā Kunga ielīksmotā kalpone! Kad ticīgie, kā vīri, tā sievas,
tev domās slīd gar acīm, es jūtos sasildīts pie Dieva mīlestības uguns
un lūdzos, lai Visvarenais palīdz tām svētajām dvēselēm ar saviem ne
redzamajiem pulkiem. Lai slavēts ir tas Kungs, jo visu Viņa Izpausmju
pareģojumi ir tagad jo skaidri piepildījušies šai lielākajā no visiem
dienām, šai svētajā un svētītajā laikmetā.
Ak tu Dieva valdzinātā kalpone! Tuvība patiesi nāk no dvēseles, bet
ne no miesas, un tā palīdzība, kuru meklējam, un tā palīdzība, kura nāk,
nav ķermeniska, bet ir no gara; tomēr es ceru, ka tu iemantosi tuvību
ikvienā nozīmē. Dieva dāvanas patiesi apņems svētītu dvēseli, tāpat kā
saules gaisma apņem mēnesi un zvaigznes; par to nešaubies.
'Abdu'1-Bah, vārdā pāri visiem ticīgajiem, kā vīriem tā sievām, liec
vēsmot svētuma saldajai elpai! Iedvesmo tos visus un mudini tos nest
pasaulē tā Kunga saldmi!
156. Ak tu kalps pie svētā sliekšņa! Mēs esam izlasījuši to, kas
Dieva mīlestībā plūda no tavas spalvas, un tavas vēstules saturs mums
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bija augstākā mērā tīkams. Es ceru, ka, pateicoties Dieva dāsnumam,
visžēlīgā Kunga elpa allaž veldzēs un atjaunos tevi.
Tu rakstīji par dvēseļu pārceļošanu. Ticība par dvēseļu pārceļošanu
sniedzas tālu gandrīz visu tautu senatnē, un tai ticēja pat Grieķijas filo
zofi, romiešu gudrie, senie ēģiptieši un dižie asīrieši, un tomēr tāda
māņticība un tādas runas Dieva acīs ir tikai aplamības.
Mācībā par dvēseļu pārceļošanu galvenais arguments bija, ka
saskaņā ar Dieva taisnīgumu ikvienam ir jāsaņem tas, kas tam pienā
kas; piemēram, vienmēr, kad cilvēkam ir piemetusies kāda nelaime, tas
ir tāpēc, ka viņš ir darījis kādu netaisnību. Bet ņemiet bērnu, kas vēl
atrodas mātes miesās, tikko kā izveidojušos embriju, un šis · bērns ir
akls, kurls, klibs kroplis - kādu grēku gan ir nodarījis šis bērns, lai
izpelnītos tādu nelaimi? Viņi atbild, ka, lai gan šis bērns vēl ir mātes
miesās un šķietami nav vainīgs nevienā grēkā, tomēr droši vien viņš ir
izdarījis kādu netaisnību, kad viņš mita kādā no saviem agrākajiem vei
doliem, un tādējādi viņš šādu sodību ir pelnījis.
Tomēr šie cilvēki nav pamanījuši sekojošo jautājumu. Ja radība
attīstītos saskaņā tik ar vienu noteikumu, kā tad gan visu apņemošais
Spēks varētu likt sevi sajust? Kā tad Visvarenais varētu būt tas, kurš
"dara to, kas Viņam tīk, un lemj tā, kā Viņš grib?" 48
Īsi sakot, Svētajos Rakstos tiešām iet runa par atgriešanos, bet ar to
ir jāsaprot atgriešanās pie īpašībām, stāvokļiem, sekām, pilnveidības
un gaismas iekšējām pazīmēm, kuras no jauna atkārtojas ikvienā
laikmetā. Šeit nav runas par īpašām dvēselēm un personībām.
Piemēram, varētu sacīt, ka šīs lampas gaisma ir pagājušās nakts
gaisma, kas ir atkal atgriezusies, vai ka pagājušā gada roze ir atgrie
zusies dārzā arī šogad. Šeit runa iet nevis par atsevišķu īstenības formu,
noteiktu identitāti, tās otrās rozes īpašu esību, bet gan par to, ka tās
otrās gaismas, tā otrā zieda sevišķās īpašības ir klāt arī šajās. Tātad šī
pilnskanība, proti, agrāko ziedoņu balvas un krāšņumi, ir atgriezušies
atkal šogad. Piemēram, mēs sakām, ka šis auglis ir tas pats, kas pagā
jušo gadu, bet mēs ar to domājam tikai tā gardumu, mirdzumu, svai
gumu un saldo garšu; jo ir skaidrs, ka tā neatkārtojamā būtība, tā
īpatnējā identitāte nekad nevar atgriezties.
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Kādu gan mieru, kādu vieglumu un atbalstu savas uzturēšanās laikā
šai zemes pasaulē atrada Dieva Svētie, lai viņi nemitīgi tiektos atkal
atgriezties un šo dzīvi vēlreiz dzīvot? Vai tad nepietiek ar vienām
sāpēm, vienām likstām,vienām nelaimēm, sitieniem, briesmīgām grūtī
bām, ka viņiem atkal un atkal jāatgriežas, lai dzīvotu šajā pasaulē. Šis
kauss nebūt nebija tik salds, lai gribētos no tā baudīt otru reizi.
Tāpēc Abhā Daili mīlošie nevēlas nekādu citu atlīdzību, kā vien
iemantot tādu stāvokli, kurā tie varētu skatīt viņu godības valstībā. Un
neiet viņi nevienu citu ceļu, kā pa tuksneša smiltīm, ilgojoties pēc viņa
dižajiem augstumfem. Viņi meklē to vieglumu un mierinājumu, kas
pastāvēs mūžam, un tās dāvanas, kas ir svētākas, nekā cilvēka
pasaulīgais prāts spēj aptvert.
Ja tu paraudzīsies sev apkārt ar vērīgu aci, tu redzēsi, ka uz šīs pīšlu
zemes cieš visa cilvēku cilts. Šeit miera nav nevienam cilvēkam, l�i
samaksātu par grēkiem, kurus viņš izpirka iepriekšējā dzīvē; un tāpat
nav neviena tik svētlaimīga, kas gribētu noplūkt pagājušo sāpju augli.
Un, ja kāda cilvēka dzīve ar tās garīgo esamību būtu ierobežota tikai ar
viņa zemes mūžu, tad kāds gan būtu radības guvums? Tiešām, tad kāda
gan būtu pašas dievišķības ietekme un rezultāti? Ja šāds priekšstats
būtu patiess, tad visam, kas radīts, visai pārejošai īstenībai un visai šai
esamības pasaulei nebūtu nekādas nozīmes. Pasargi Dievs, ja kāds
turētos pie šāda izdomājuma un tik rupjas kļūdas!
Un kā augļa attīstības rezultāti nav meklējami tumšajā un šaurajā
mātes klēpī un tikai tad, kad bērns nonāk šai plašajā pasaulē,viņa aug
šanas un attīstības rezultāti, kas sasniegti iepriekšējā pasaulē, kļūst
saskatāmi, gluži tāpat alga un sods, debesis un elle, apbalvojums un
atriebība par to, kas izdarīts šai dzīvē, tiks atklāti viņsaulē. Un, ja cilvē
ka dzīve mātes miesās aprobežotos tikai ar šo šauro pasauli, eksistencei
tajā nebūtu nekādas jēgas - tāpat arī, ja dzīve šajā pasaulē, šeit pa
darītais un tā augļi, nebūtu jūtami viņsaulē, tad visai šai norisei nebūtu
nekādas jēgas un satura.
Tad zini, ka Kungam tam Dievam pieder neredzamas valstības,
kuras cilvēka intelektam nekad neizdibināt, nedz prātam aptvert. Kad
reiz tu būsi attīrījis sava gara gultni no pasaulīgās dzīves sārņiem, tad tu
ieelposi svētuma saldo elpu, kas plūst no debesu svētlaimes lapenēm.
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Lai godība nāk pār tevi un pār visiem tiem, kas savu vaigu ceļ uz
Visugodātā ķēniņvalsti, kuras svētumu nesaprast tiem, kas Viņu ir
atstājuši novārtā un kuru Viņš ir noslēpis to acīm, kas rāda Vll}am savu
iedomīgo lepnību.
157. Ak jūs stipri valdzinātie! Ak jūs, kam rūp ticībai Ak jūs, kas
tuvojaties Dieva valstībai! Patiesi, ar visu sirdi un dvēseli un visā paze
mībā es lūdzu Dievu to Kungu, lai Viņš jūs padara par vadības emblē
mām, taisnīguma karogiem, atziņas un sapratnes avotiem, lai ar jūsu
palīdzību Viņš ticīgos varētu vest uz taisnā ceļa un šajā varenākajā no
laikmetiem vadīt viņus uz patiesību.
Ak jūs Dieva mīļotie! Ziniet, ka šī pasaule ir kā mirāža, kas paceļas
virs tuksneša smiltīm, kuru izslāpušais notur par ūdeni. Šīs pasaules
vīns ir kā tvaiki virs tuksneša, šīs pasaules žēlastība un līdzjūtība ir vien
rūpes un raizes; atpūta un miers, ko tā sniedz, ir vien garlaicība un gur
dums. Atstājiet to tiem, kas pieder pie tās, un celiet vaigu uz visžēlīgā
Dieva tā Kunga valstību, lai Viņa dāsnums un žēlastība mestu pār jums
austošas gaismas mirdzumu un lai tiktu jums sūtīts debesu mielasts, un
lai jūsu Kungs varētu jūs svētīt un, priecējot jūsu sirdis un pildot jūsu
garu ar svētlaimi, un valdzinot jūsu prātus, un šķīstot jūsu dvēseles, un
mierinot jūsu acis, likt savai pārpilnībai plūst pār juins.
Ak jūs Dieva mīļotie! Vai ir vēl kāds devējs, izņemot Dievu? Savai
žēlsirdībai Viņš izrauga tos, kurus vēlas. Pavisam drīz Viņš jūsu priekšā
atvērs savus atziņas vārtus un pildīs jūsu sirdis ar savu mīlestību. AI sa
va svētuma liegajām vēsmām Viņš līksmē aijās jūsu dvēseles un ar sa
vas gaismas spožiem stariem liks atplaukt jūsu sejām un visu tautu vidū
augstā godā cels jūsu piemiņu. Patiesi, jūsu Kungs ir līdzjūtīgs un
visžēlīgs.
AI saviem neredzamajiem pulkiem Viņš nāks jums palīgā un balstīs
jūs ar iedvesmas viļņiem, kas strāvo no debesu pulkiem. No visaugstās
Paradīzes Viņš sūtīs saldas smaržas un vēdīs pār jums vistīrākās
vēsmas, kas plūst no debesu rožu dārziem. Jūsu sirdīs Viņš iedvesīs
dzīvības garu, vadīs jūs uz glābšanas šķirstu un atklās jums savus
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skaidros simbolus un zīmes. Patiesi, tā ir žēlastības pārpilnība. Patiesi,
tā ir uzvara, kuru noliegt nevar neviens.
158. Neskumsti par manis mīļotā Breikvela debesīs braukšanu, jo
viņš ir pacēlies Abhā Paradīzes krāšņajos rožu dārzos, kurus sarga tā
varenā Kunga žēlastība, un pilnā balsī viņš sauc: "Ak, kaut mana tauta
zinātu, cik žēlīgi Viņš man ir piedevis un ļāvis man būt starp tiem, kas
ir iemantojuši Viņa tuvību!" 49
Ak Breikvel, mans dārgais!
Kur ir tagad tavs skaistais vaigs? Kur ir tava plūstošā valoda? Kur ir
tavs dzidrais skats? Kur ir tavs spulgais piemīlīgums?
Ak Breikvel, mans dārgais!
Kur ir tava uguns, Dieva mīlestībā kvēlojošā? Kur tava līksme, Viņa
svēto elpu tverot? Kur ir tavas slavas dziesmas Viņam? Kur ir tavi soļi,
ejot un kalpojot Viņa lietai?
Ak Breikvel, mans dārgais!
Kur ir tavas skaistās acis? Tavas smaidošās lūpas? Majestātiskais
skats? Staltais stāvs?
Ak Breikvel, mans dārgais!
Tu esi aizgājis no šīs pasaules un pacēlies Dieva valstībā, tu esi iekļuvis
neredzamās pasaules vēlības lokā un stājies tā Kunga sliekšņa priekšā.
Ak Breikvel, mans dārgais!
Tu esi atstājis to gaismekli, kas šeit bija tavas miesas, to spoguli, kas
šeit bija tavs cilvēciskais veidols, savu zemes vieliskumu, savu dzīves
veidu šeit uz zemes.
Ak Breikvel, mans dārgais!
Debesu pulku gaismeklī tur augšā tu esi iededzis liesmu, tu esi spēris
kāju Abhā Paradīzē, svētā koka paēnā tu esi atradis patvērumu, tu esi
iemantojis sastapšanos ar viņu debesu ostā.
Ak Breikvel, mans dārgais!
Tagad tu esi debesu putns, tu esi atstājis savu ligzdu šeit uz zemes un
pacēlies tā Kunga valstības svētajos dārzos. Tu esi pacēlies gaismas
pielietā pasaulē.
Ak Breikvel, mans dārgais!
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Tu tagad kā putns dziedi, tu skandē dziesmas par tā Kunga, mūžīgā
Piedevēja, žēlastību, tu biji pateicīgs kalps un tādēļ tu tagad esi
iemantojis nebeidzamu svētlaimi.
Ak Breikvel, mans dārgais!
Patiesi, tas Kungs ir izraudzījis tevi savai mīlestībai un ievedis tevi
savā svētajā mājoklī, Viņš ir ļāvis tev ieiet dārzā, kur mīt Viņa tuvākie
līdzgaitnieki, un ir svētījis tevi, ļaujot tev skatīt Viņa skaistumu.
Ak Breikvel, mans dārgais!
Tu esi iemantojis mūžīgo dzīvošanu un dāsnumu, kas neizsīkst nekad,
tīkamu dzīvi un bezgala žēlastību.
Ak Breikvel, mans dārgais!
Tu esi kļuvis par zvaigzni debesu augstumos, par eņģeļu lāpu debesīs,
par dzīvu garu uz mūžības troņa dižajā ķēniņvalstī.
Ak Breikvel, mans dārgais!
Es lūdzu Dievu, lai Viņš sauc tevi sev tuvāk, lai tur tevi jo ciešāk, lai
priecē tavu sirdi ar savas klātbūtnes tuvumu, lai pilda tevi ar gaismu
arvien vairāk, lai dāvā tev vēl lielāku skaistumu, lai dod tev spēku un
lielu godību.
Ak Breikvel, mans draugs!
Visu laiku tu nāc man prātā, nekad es tevi neaizmirsīšu, es lūdzu par
tevi dienu un nakti, es redzu tevi skaidri savā priekšā, it kā gaišā dienas
laikā.
Ak Breikvel, mans dārgais!
159. Atbildu uz tavu jautājumu, vai katra dvēsele bez izņēmuma
iemanto mūžīgo dzīvošanu. Zini, ka nemirstība pieder tām dvēselēm,
kurām Dievs ir iedvesis dzīvības garu. Visi, izņemot viņus, ir nedzīvi 
tie ir miruši, kā Evaņģēlijā to izskaidro Kristus. Tie, kuriem Dievs ir
atdarījis acis, redzēs cilvēku dvēseles, kādas tās būs, kad tās būs
atraisījušās no miesām. Tie atklās, ka dzīvie zeļ un plaukst tā Kunga
mājoklī, bet mirušie iet pazušanā iznīcības visdziļākajā bezdibenī.
Zini, ka katru dvēseli Dievs ir radījis pēc savas līdzības, un dzimstot
tās visas ir tīras un šķīstas. Tomēr pēc tam cilvēki atšķiras atkarībā no
tā, kādus tikumus vai netikumus tie iegūst šajā pasaulē. Lai gan visas
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radītās būtnes pēc savas dziļākās dabas pieder pie dažādām kārtām vai
pakāpēm, jo spējas tām piemīt dažādās pakāpēs, tomēr katrs indivīds
piedzimst tīrs un svēts, un tikai pēc tam tie varbūt kļūst netīri. Un vēl,
lai gan būtnes ir dažādu kārtu un pakāpju, tās tomēr visas ir labas.
Ieskaties cilvēka ķermenī, tā locekļos un orgānos ar acīm, ausīm, ožu,
garšu, rokām, pirkstu nagiem. Lai gan visas šīs daļas savā starpā
atšķiras, ikviena no tām, kaut arī tās funkcijas ir ierobežotas, tomēr
piedalās vienota veselā veidošanā. Ja viena no tām nespēj savu
uzdevumu veikt, tā ir jāizdziedē, un, ja zāles nelīdz, tas loceklis, tā daļa
ir jāatdala no ķermeņa.
160. Ak tu patiesīgā un uzticamā tā Kunga kalpone! Esmu izlasījis
tavu vēstuli. Patiesi, tu esi pieķērusies Dieva valstībai un ziedojusies
godības apvārsnim. Es lūdzu, lai Dievs savā dāsnumā liek tev dienu no
dienas mīlestībā pret Viņu iedegties arvien kvēlāk. Šķiet, ka tev bija
šaubas, vai tev rakstīt vai arī sludināt ticību. Ticības mācīšana ir
svarīgāka, un pašreiz tev būtu jādod priekšroka mācīšanai. Raisi valodu
un māci cilvēku saimi vienmēr, kad rodas tāda iespēja!
Tu vaicāji, kā apgūt zināšanas, - lasi Dieva grāmatas un vēstules, un
rakstus, kas uzrakstīti Viņa ticības patiesības pierādīšanai. Starp tām ir
"Iqan", kas ir pārtulkota angļu valodā, Mirzas Abdul-Fasla darbi un
daži citi ticīgo darbi. Nākotnē tiks pārtulkotas daudzas svētās vēstules
un citi Svētie Raksti, un arī tos tev vajadzētu izlasīt. Tāpat arī lūdz
Dievu, lai mīlestība uz Viņu kā magnēts līdzi nestu arī atziņas par Viņu.
Kad reiz dvēsele kļūs šķīsta, apgarota un svēta visās lietās, tās acu
priekšā plaši atvērsies vārti uz Dieva atziņu.
Tu raksti par Dieva dārgo kalponi Gudola kundzi. Šī Dieva
valdzinātā dvēsele patiesi visu laiku kalpo ticībai, viņa dara visu, lai
pasaulē izplatītu debesu gaismas starojumu. Ja viņa tāpat turpinās,
nākotnē būs sagaidāmi lieliski rezultāti. Galvenais ir nezaudēt pamatu
un drosmi un neatlaidīgi līdz pat beigām cīnīties. Es ceru, ka, pateico
ties tā Kunga kalpoņu pūlēm, tie pakalni un okeāna 50 piekraste no
Dieva mīlestības iemirdzēsies tā, ka tās stari aizsniegs visus pasaules
nostūrus.
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Tu vaicāji, vai tad, kad nāks Dieva valstība, glābtas taps visas dvē
seles. Patiesības Saule ir spoži atspīdējusi pār visu pasauli, un tās
zaigojošais lēkts nes cilvēkam pestīšanu un mūžīgu dzīvošanu, bet
atpestīti taps tikai tie, kas būs plaši un vērīgi atdarījuši acis un skatījuši
tās godību. Tu man tāpat jautāji, vai šajā bahājiešu laikmetā beigu
beigās virsroku ņems garīgums. Nav šaubu, ka garīgums uzvarēs
materiālismu un ka debesis pakļaus cilvēku, un ka, pateicoties garīgai
audzināšanai, cilvēki visās dzīves nozarēs jo lieliem soļiem virzīsies uz
priekšu, izņemot tos, kas ir akli, kurli, mēmi un nedzīvi. Kā gan tādiem
kā viņi saprast gaismu? Lai gan saules stari izgaismo pat tumšāko
zemes stūrīti, tomēr aklie no šīs godības savu tiesu nevar saņemt, un,
lai gan debesu žēlastības lietus straumēm līst pār visu zemi, neauglīgā
zemē uzziedēt nevar neviens krūms, neviena puķe.
161. Ak tu, kas tiecies pēc debesu valstības! Šī pasaule ir kā cilvēka
miesas, un Dieva valstība ir dzīvības gars. Raugi, cik tumša un šaura ir
cilvēka ķermeņa vieliskā pasaule un cik ļoti tā ir pakļauta kaitēm un
slimībām. No otras puses, cik jauna un skaidra ir cilvēka gara pasaule!
Spried pēc šī salīdzinājuma, kā debesu valstība ir sūtījusi lejup savus
starus un kā tās likumi ir iedarbojušies šajā zemes valstībā. Lai gan
skatam gars ir slēpts, taču tā priekšraksti plūst kā gaismas stari pār
cilvēka ķermeņa pasauli. Lai gan šo aprobežoto cilvēku skatam ir
slēpta debesu valstība, tomēr tam, kas raugās ar gara acīm, tā kļūst
skaidri redzama kā diena.
Un tādēļ kavējies allaž debesu valstībā un piemirsti šo pasauli te
lejā! Ļauj sev iegrimt gara starojumos, lai cilvēku pasaulē nekas tevi no
tiem nevarētu atraut.
162. Ak jūs 'Abdu'l-Baha dārgie draugi! Visu laiku es gaidu no
jums labas vēstis, ilgojoties dzirdēt, kā diendienā jūs virzāties uz
priekšu un kā arvien vairāk jūs apgaismo vadības gaisma.
Baha'u'llah svētība ir kā jūra bez krastiem, un pat mūžīgā
dzīvošana, salīdzinot ar to, ir tikai kā rasas pilieniņš. Šīs jūras viļņi
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nemitīgi skalojas ap draugu sirdīm, un no šiem viļņiem strāvo gara
čuksti un kvēli dvēseles pulsi, līdz sirds pakļaujas un gribot negribot
pazemīgā lūgšanā griežas pie valstības Kunga. Tādēļ dariet visu, ko
spējat, lai atraisītu savu iekšējo "es", lai jebkuru brīdi varat atstarot
Patiesības Saules gaismu.
Jūs visi dzīvojat 'Abdu '1-Baha sirdī, un ar katru dvašas vilcienu es
vēršu savu vaigu uz Vienotības Slieksni un izlūdzos jums visiem
svētību.
163. Ak jūs patiesības meklētāji! Jūsu vēstuli saņēmu un iegaumēju
tās saturu. Kas attiecas uz jūsu agrāk sūtītajām vēstulēm, ne visas no
tām ir saņemtas, bet dažas pienāca šurp laikā, kad apspiedēju nežēlība
bija tik liela, ka atbildi nosūtīt nebija iespējams. Tagad šī pēdējā vēstule
ir klāt, un mēs uz to varam atbildēt, un es esmu ķēries pie rakstīšanas,
neraugoties uz daudziem citiem neatliekamiem darbiem, lai jūs zinātu,
ka mēs jūs mīlam un ka Dieva valstībā jūs tiekat atzīti.
Tomēr uz jūsu jautājumiem ir iespējams atbildēt tikai īsumā, jo
izsmeļošākai atbildei trūkst laika. Atbilde uz pirmo jautājumu: Kad
Dieva valstības bērnu dvēseles šķirsies no savām miesām, tās pacelsies
mūžīgai dzīvošanai Dieva valstībā. Bet, ja jūs jautāsiet, kas tā par vietu,
tad ziniet, ka esamības pasaule ir vienota, lai gan tajā ir dažādi atšķirīgi
līmeņi. Piemēram, minerālu eksistence ir viens līmenis. Bet minerāls
gluži neko nenojauš par augu valsti un savā būtībā noliedz, ka tāda
valsts vispār pastāv. Gluži tāpat augs neko nezin par dzīvnieku valsti un
paliek neziņā par to, nemana to, jo dzīvnieka līmenis ir augstāks par
stāda līmeni, un augs kā ar plīvuru ir šķirts no dzīvnieku valsts un savā
būtībā noliedz tādas pasaules pastāvēšanu - un tas viss ir tā, kaut gan
dzīvnieki, augi un minerāli mīt kopā vienā pasaulē. Gluži tāpat
dzīvnieks paliek pilnīgā neziņā par cilvēka prātu, kas aptver
priekšstatus par Visumu un atsedz radības noslēpumus-tā kā cilvēks,
kas dzīvo austrumos, var plānot un organizēt pasākumus rietumiem; tas
var atšķetināt noslēpumus; atrodoties Eiropas kontinentā, tas spēj atklāt
Ameriku, lai gan tas atrodas uz zemes, tas var aptvert debess zvaigžņu
būtību. Par šo cilvēka prātam piemītošo spēju visu izdibināt, šo spēju
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aptvert abstraktus un vispārīgus priekšstatus, dzīvnieks paliek pilnā
neziņā un faktiski tās pastāvēšanu noliedz.
Gluži tāpat šīs zemes iemītnieki pilnīgi neko nenojauš par Dieva
valstību un tās pastāvēšanu noliedz. Viņi, piemēram, jautā: "Kur ir tā
ķēniņvalsts? Kur ir tās ķēniņvalsts Valdnieks?" Šie cilvēki ir gluži tādi
paši kā minerāli un kā augi, kas vispār neko nezin par dzīvnieku un
cilvēku pasauli; viņi to neredz; viņi to neatrod, un tomēr minerāli un
augi, dzīvnieks un cilvēks, visi mīt kopā šajā esamības pasaulē.
Par tavu otro jautājumu: Dieva uzsūtītie pārbaudījumi nāk šajā
pasaulē, bet nevis Dieva valstības pasaulē.
Atbilde uz trešo jautājumu ir, ka viņā saulē cilvēka esība nepieņem
vielisku veidolu, tai gan ir debesu veidols, kas sastāv no debesu
valstības elementiem.
Un atbilde uz ceturto jautājumu: centrs Patiesības Saulei ir tai aug
stākajā pasaulē, Dieva valstībā. Tās dvēseles, kas, sairstot viņu vielis
kajai čaulai, ir tīras un neaptraipītas, traucas uz Dieva pasauli, un tā
pasaule ir šajā pasaulē. Šīs pasaules cilvēki tomēr to otro pasauli
neapjauš un ir salīdzināmi ar minerāliem un augiem, kas neko nezin par
dzīvnieku pasauli un cilvēka pasauli.
Atbilde uz piekto jautājumu: Baha'u'llah ir uzcēlis cilvēces vie
notības svētnīcu, un tie, kas zem tās jumta meklē patvērumu, protams,
atstās citus mājokļus.
Un uz sesto jautājumu: Ja vienā vai otrā jautājumā starp divām
grupām izceļas domstarpības, lai pēc problēmas atrisinājuma viņi
griežas pie Derības Centra.
Un atbilde uz septīto jautājumu: Baha'u'llah ir ticis atklāts visai
cilvēcei, un visus viņš ir aicinājis pie Dieva galda, pie dāsnā Dieva
mielasta. Tomēr šodien vairums no tiem, kas sēž pie šī galda, ir nabagi,
un tāpēc Kristus ir sacījis, ka svētīti ir tie nabagie, jo bagātība liedz
bagātajiem ieiet Dieva valstībā; un atkal viņš saka: "Ir vieglāk
kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā." si
Tomēr, ja šīs pasaules bagātības, slavas un godības dēļ viņam netiek
liegta ieeja tajā, tad šis bagātnieks pie svētā sliekšņa baudīs labvēlību
un viņu pieņems Dievs tas Kungs.
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Īsi sakot, Baha'u'llah ir ticis atklāts, lai audzinātu visas pasaules
tautas. Viņš ir skolotājs visiem, kā bagātiem, tā nabagiem, kā melniem,
tā baltiem, kā austrumu, tā rietumu, kā ziemeļu, tā dienvidu tautām.
Starp tiem, kas apmeklē Akku, daži ir daudz sasnieguši. Senāk tie
bija kā neiedegtas sveces, tās tagad ir tapušas iedegtas; senāk apvītuši,
tie tagad ir sākuši ziedēt; senāk miruši, tie tagad ir atsaukti dzīvošanai
un aizgājuši mājās ar prieka vēsti. Bet pārējie, patiesību sakot, ir tai
vienkārši izbraukuši cauri; viņi ir vienkārši bijuši ekskursijā.
Ak jūs abi, kurus tik stipri pievelk Dieva valstība, pateicieties
Dievam, ka savas mājas esat raduši bahājiešu centrā, kas ir saieta vieta
draugiem.
164. Ak jūs abas uzticīgās un pārliecinātās dvēseles! V ēstuli
saņēmām. Lai slavēts Dievs, jo tā nesa labu vēsti. Kalifornija ir gatava
Dieva mācību izplatīšanai. Es ceru, ka jūs ar sirdi un dvēseli tieksieties,
lai to saldā smarža valdzinātu cilvēkus. Nodod no manis Čeisa kundzei
godbijīgus sveicienus un saki: "Čeisa kungs ir mirdzoša zvaigznīte pie
patiesības apvāršņa, bet pašreiz to vēl slēpj mākoņi; drīz tie tiks
izkliedēti, un šīs zvaizgnes starojums lies gaismu Kalifornijas pavalstī.
Esiet pateicīga par to dāvanu, ka dzīvē esat bijusi viņa sieva un līdz
gaitniece."
Ikkatru gadu šīs svētītās dvēseles debesbraukšanas 52 gadadienā
draugiem 'Abdu'I-Baha vārdā ir jāapmeklē viņa kapa vieta un ar
vislielāko bijību un pazemību jānoliek puķu vijas uz viņa kapa, un visa
diena jāpavada klusās lūgšanās, ceļot vaigu uz zīmju ķēniņvalsti un
pieminot un cildinot šīs izcilās personības tikumus.
165. Ak mans Dievs! Ak mans Dievs! Patiesi, Tavs kalps, Tava
dievišķā pārākuma un dižuma priekšā zemojoties, pie Tavas vienotības
durvīm nometies, ir ticējis Tev un Taviem pantiem, apliecinājis Tavu
vārdu, iededzies Tavas mīlestības ugunī, ieniris Tavas atziņas jūras
dzīlēs, tiecies pretī Tavām vēsmām, paļāvies uz Tevi, cēlis savu vaigu
uz Tevi, griezies pie Tevis ar savām lūgšanām un saņēmis no Tevis
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piedošanu. Viņš ir atstājis šo mirstīgā cilvēka dzīvi un ir aizlidojis uz
nemirstības valstību, ilgojoties sastapt Tevi.
Ak Kungs! Dod godu viņa stāvoklim, ļauj viņam patverties Tavas
augstās žēlasfibas teltī, neliedz viņam ieiet Tavā dižajā Paradīzē un
dzīvot Tavā cēlajā rožu dārzā, lai viņš varētu ienirt noslēpumu pasaules
gaismas jūrā.
Patiesi, Tu esi Augstsirdīgais, Spēcīgais, Piedevējs un Devējs.
Ak tu pārliecinātā dvēsele, tu Dieva kalpone, neskumsti par sava
cienījamā vīra nāvi! Patiesi, viņš ir sastapis savu Kungu pie patiesības
troņa varenā Ķēniņa klātbūtnē. Nedomā, ka tu esi viņu zaudējusi.
Plīvurs tiks pacelts, un debesu pulku starpā tu skatīsi viņa apgaismoto
seju. Tieši kā ir sacījis visaugstais Dievs: "Viņu mēs noteikti
atdzīvināsim laimīgai dzīvošanai." T āpēc vislielākā vērība jāpiegriež
nevis šai pirmajai, bet gan nākošajai dzīvei.
166. Ak tu Baha kalpone! Dieva ceļu ejot, esi pašaizliedzīga un plet
spārnus lidojumam uz Abhā Dailes mīlestības debesīm, jo ikviena
mīlestības ierosināta kustība tiecas no perifērijas uz centru, ,no
izplatījuma uz Visuma sauli. Varbūt tev šķiet, ka tas ir grūti, bet es tev
saku, ka tas tā nav, jo, kad ierosinātājs un vadītājs ir magnētiskais
dievišķais spēks, tad ar tā palīdzību ir iespējams viegli un ātri pārvarēt
laiku un telpu. Lai nāk slava pār Baha ļaudīm!
167. Tu man jautāji par likteni, iepriekšnolemtību un gribu. Liktenis
un iepriekšnolemtība izpaužas tajās noteiktajās attiecībās, kādas pastāv
starp esošajām lietām un parādībām. Ar radīšanas spēku šīs attiecības ir
ietvertas pastāvošo būtņu esamībā, un it viss, kas notiek, ir sekas šīm
noteiktajām savstarpējām attiecībām. Piemēram, Dievs ir radījis
attiecību starp sauli un zemeslodi, lai saules stari spīdētu un augsne
dotu ražu. Lūk šīs attiecības tad arī ir iepriekšnolemtība, un eksistences
līmenī tās izpaužas kā liktenis. Griba ir tas aktīvais spēks, kas regulē šis
attiecības un notikumus. Tāds ir īsumā izskaidrojums liktenim un
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iepriekšnolemtībai. Sīkākam izskaidrojumam man nav laika. Padomā
par to; likteņa, iepriekšnolemtības un gribas būtība kļūs tev skaidra.
168. Ak tu Ķēniņvalsts dāma! Teici Dievu, ka šajā laikā, šajā
Baha'u'llah laikmetā tu esi modināta un sākusi apjaust debesu pulku
Valdnieka Izpausmi. Šajā pasaulē visi cilvēki ir apglabāti savas dabas
kapā, vai arī viņi ir iegrimuši snaudā un neko nemana, un nenojauš. Kā
saka Kristus: "Es varu atnākt, kad jūs to neapjautīsiet. Cilvēka Dēla
nākšana būs kā zagļa iezagšanās namā, kura īpašnieks par to neko
nenojauš."
Īsi sakot, es ceru, ka caur Baha'u 'llah labvēlību tu ik dienas
tuvosies Dieva valstībai, lai kļūtu par Svētā Gara elpas svētītu debesu
eņģeli un varētu uzcelt celtni, kas paliks mūžam stingra un
nesatricināma...
Šīs dienas ir ļoti vērtīgas; tver pašreizējo iespēju un iededz sveci,
kurai nekad nebūs lemts tikt izdzēstai un kura mūžīgi lies savu starus,
apgaismodama cilvēku pasauli!
169. Ak jūs abas pacietīgās dvēseles! Saņēmu jūsu vēstuli. Jūsu
mīļotā jaunekļa nāve un jūsu šķiršanās no viņa ir izsaukušas vislielākās
bēdas un skumjas, jo viņš savā jaunības plaukumā ir izpletis spārnus
lidojumam uz debesu ligzdu. Bet viņš ir ticis atbrīvots no šī bēdu māktā
mājokļa un ir pacēlis vaigu uz mūžības ligzdu Dieva valstībā, un, brīvs
no šīs tumšās un šaurās pasaules, ir aiztraucies uz svēto gaismas valsti;
tur mūsu sirdīm ir meklējams mierinājums.
Šādu sirdi skumdinošu notikumu pamatā ir neizdibināmā dievišķā
gudrība. Tas ir tāpat, kā kad laipns dārznieks pārstāda jaunu un trauslu
krūmiņu no ierobežotas telpas plašā ārē. Šī pārstādīšana neizsauc
krūma novīšanu, nokalšanu vai bojāeju; nē, gluži otrādi, tā liek tam
augt un zelt, pieņemties svaigumā un maigās krāsās ziedēt un nest
augļus. Dārzniekam šī slēptā gudrība ir labi zināma, bet tās dvēseles,
kas šo svētību neapjauš, domā, ka dārznieks šo krūmu ir izrāvis ar
visām saknēm dusmās un niknumā. Tomēr tiem, kas to apjauš, šis

144

'Abdu'J„Baha

slēptais fakts ir skaidri redzams, un šo iepriekš pieņemto lēmumu viņi
uzskata par svētību. Tāpēc nejūtieties skumdinātas vai neapmierinātas
par šī uzticīgā putna pacelšanos debesīs; nē, katrā ziņā lūdziet par šo
jaunekli, pazemīgi lūdziet, lai viņam piedod un viņu paaugstina.
Es ceru, ka jūs iemācīsieties bezgalīgu pacietību, savaldību un
samierināšanas, un pie vienīgā Dieva sliekšņa es izlūdzos piedošanu.
Es ceru uz bezgalīgu Dieva žēlastību, uz to, ka Viņš dos šai ticības
dārza dūjai patvērumu uz debesu saieta zara, lai visskaistākajos toņos
tā varētu dziedāt slavu un cildināšanu vārdu un īpašību Kungam.
170. Ak tu Dieva valstības meklētāja! Tavu vēstuli saņēmu. Tu man
raksti par smago nelaimi, kas ir nākusi pār tevi - par tava cienījamā
vīra nāvi. Šis godājamais cilvēks ir bijis tādā mērā pakļauts šīs pasaules
pūlēm un mokām, ka viņa lielākā vēlēšanās bija no tām atbrīvoties.
Tāds ir šis mirstīgo mājoklis - ciešanu un likstu perēklis. Cilvēks
pieķeras tam tikai aiz nezināšanas, jo šajā pasaulē neviena dvēsele sev
mieru rast nevar, sākot no valdnieka līdz pat viszemākajam
pavalstniekam. Ja arī kādreiz dzīve cilvēkam sniedz saldāku kausu, tad
tam seko simts rūgtu biķeru: tāds ir stāvoklis šajā pasaulē. :Tāpēc gudrs
cilvēks nepieķeras šai iznīkstošajai dzīvei un nepaļaujas uz to; dažubrīd
viņš pat dedzīgi vēlas nāvi, lai tādējādi atbrīvotos no bēdām un likstām.
Tā mēs redzam, ka ārkārtēju sāpju spiests, dažs labs ir izdarījis
pašnāvību.
Par savu vīru vari būt droša. Viņš ieslīgs piedošanas jūrā un saņems
dāsnu labvēlību. Centies, cik vien vari, dot viņa bērnam bahājiešu
audzināšanu, lai tad, kad viņš sasniegs pilngadību, viņš būtu
apskaidrots un žēlsirdīgs, un brīnišķīgs.
171. Ak tu mīļotā Dieva kalpone, lai gan dēla zaudēšana patiešām
salauž sirdi un iet pāri cilvēka spēkiem, taču tas, kas zina un saprot, ir
pārliecināts, ka dēls nav pazaudēts, bet gan ir aizgājis no šīs pasaules uz
citu, un tas atradīs viņu Dieva valstībā. Tā atkalapvienošanās būs uz
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mūžu, kamēr šai pasaulē šķiršanās ir neizbēgama un nes sev līdzi dziļas
bēdas.
Lai slavēts Dievs, ka tev piemīt ticība, ka tu cel savu vaigu uz
mūžības valstību un tici debesu pasaules pastāvēšanai. Tāpēc nekrīti
izmisumā un nepagursti, nevaimanā, neraudi, nenopūties; jo tavas
satraukums un sēras dziļi iespaido viņa dvēseli Dieva valstībā.
No neredzamās pasaules tavs mīļotais bērns tevi uzrunā: "Ak mīļo
māt! Pateicies Dieva lemtajam liktenim, ka es esmu ticis izlaists no šī
mazā un drūmā būra un kā putni pļavās uzlidojis augšup Dieva pasaulē,
kas ir plaša, gaiša un mūžam līksmes un gav iļ u pilna. Tāpēc
nevaimanā, ak māt, un neskumsti; es neesmu starp zudušajiem, un es
arī neesmu ticis iznīcināts. Es esmu nokratījis savu mirstīgo čaulu un
pacēlis savu karogu gara pasaulē. Pēc šīs šķiršanās nāks mūžīgs
tuvums. Tu atradīsi mani tā Kunga debesīs, gaismas jūras apņemtu."
172. Lai slavēts Dievs, jo tava sirds ir nodevusies Dieva pie
minēšanai, tavu dvēseli priecē Dieva prieka vēsts, un tu esi iegrimusi
lūgšanās. Lūgšanas ir vislabākā nodarbošanās, jo tad cilvēks sarunājas
ar Dievu. Patiesi, lūgšana dod dzīvību, it īpaši, kad lūdzies vientulībā
un pusnaktī, kad esi atraisījies no ikdienas rūpēm.
173. Tās dvēseles, kas šajā dienā ieiet Dieva valstība un iemanto
mūžīgo dzīvošanu, lai gan fiziski mīt uz zemes, īstenībā traucas pretī
debesu jomai. Viņu miesas varbūt vēl kavējas uz zemes, bet garā viņas
jau šķērso neizmērojamus attālumus. Jo, domām kļūstot dziļākām un
apskaidrotākām, tās iegūst spēju lidot un pārnest cilvēku Dieva
valstībā.
174. Ak jūs 'Abdu '1-Baha garīgie draugi! Vēstule, kuru jūs uzrak
stijāt, ir tikusi vērā ņemta. Tās saturs man bija visaugstākā mērā tīkams
un liecināja par jūsu stingrību un pārliecību par Dieva lietu.
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Jūsu padome mīt visa dāsnuma Kunga sargājošā pavēnī, un es ceru,
ka to stiprinās un tam labvēlīga būs Svētā Gara elpa, kā to pelnījis tāds
kolektīvs, un ka no dienas dienā jūs arvien vairāk mīlēsiet Dievu un
kļūsiet arvien tuvāki tam skaistumam, kas nekad nebeidzas, Viņam, kas
ir šīs pasaules gaisma. Jo mīlestība uz Dievu un garīgas intereses attīra
un šķīstī cilvēka sirdi un tērpj un rotā to spodros svētuma tērpos; un
kad nu reiz sirds būs pilnīgi pieķērusies tam Kungam un saistījusies ar
svēto pilnveidību, tad atklāsies Dieva žēlastība.
Šī mīlestība nenāk no miesas, bet vienīgi no dvēseles. Un tās
dvēseles, kuru būtību apgaismo Dieva mīlestība, ir kā līstoši gaismas
stari, un tās atmirdz kā svētās zvaigznes kristāltīrās debesīs. Jo patiesa
mīlestība, īsta mīlestība, ir mīlestība uz Dievu, un tās nestā svētība ir
lielāka, nekā to spēj aptvert un iedomāties cilvēki.
Lai Dieva mīļotie, visi kā viens, ir kā pati šķīstuma būtība, kā pati
svētuma dzīvība, lai ikvienā zemē viņi taptu daudzināti · par savu
šķīstumu, lēnprātību un gara neatkarību! Lai priecē viņus malki no
Dieva mīlestības mūžīgā kausa un lai tie līksmo, dzerot no debesu vīna
pagrabiem! Lai skata tie Svētīto Daili, lai jūt sastapšanās liesmu un
līksmi, bijībā un apbrīnā klusējot! Lūk, patieso stāvoklis; lūk, uzticīgo
ceļš; lūk, mirdzums, kas spulgo sejās tiem, kas ir Dievam tuvi!
Un tāpēc Dieva draugiem patiesā svētumā, visiem kā vienam,
jāpieaug garā un vienotībā tādā mērā, lai viņi kļūtu kā viena būtne un
viena dvēsele. Šādā līmenī fiziskajam ķermenim nav nekādas nozīmes,
jo visu pārņem un nosaka gars; un, kad tas valda pār visiem, tad ir
sasniegta garīgā vienotība. Dienu un nakti ar visiem spēkiem centieties
kopt savu vienotību! Domājiet par savu garīgo attīstību un pieveriet
acis uz citu dvēseļu trūkumiem! Dariet visu tā, lai, izceļot tīros un
labos darbus, un pieticību un pazemību, liktu atmosties arī citiem!
'Abdu'l-Baha nevēlas, lai kādam dara pāri, un tāpat arī viņš nekad
nevienam neliks noskumt, jo nav lielākas dāvanas kā iepriecināta otra
cilvēka sirds. Es lūdzu Dievu, lai jūs kļūtu par prieka nesējiem kā
eņģeļi debesīs.
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175. Mirstīgo burvība izgaisīs, rozes aizaugs ar ērkšķiem, un
skaistums un jaunība nodzīvos savu laiku un paies, bet mūžīgi pastāvēs
patiesā skaistums, jo tā mirdzums nenodziest un tā godība turpinās
mūžam; tā burvība ir visspēcīga, un tā pievilcība ir bezgalīga. Tad labi
ir tam vaigam, kas atstaro Mīļotā gaismas mirdzumu! Lai slavēts tas
Kungs, ka pār tevi ir nākusi Viņa gaisma, ka esi iemantojis patiesas
atziņas pērli un runājis patiesības vārdu!
176. Ak tu, kas tiecies uz Dieva ķēniņvalsti! Thviena dvēsele meklē
kādu mērķi un lolo kādu vēlmi, un dienu un nakti tiecas savu nodomu
piepildīt. Viens kāro pēc bagātībām, cits slāpst pēc goda un vēl cits
tvīkst pēc slavas, pēc mākslas, pēc labklājības un tamlīdzīgi. Tomēr
beigās visiem ir lemts vilties un zaudēt. Visi kā viens tie atstāj aiz sevis
visu to, kas kādreiz viņiem piederēja, un tukšām rokām aiztraucas
viņsaulē, un visiem viņu pūliņiem ir lemts būt veltīgiem. Pīšļos viņiem
būs atgriezties, kailiem, nospiestiem, bez cerībām un galīgi izmi
sušiem.
Lai slavēts ir tas Kungs, tu nodarbojies ar kaut ko tādu, kas
nodrošina tev guvumu, kurš pastāvēs mūžīgi; un tas nav nekas cits kā
tava tiekšanās uz Dieva ķēniņvalsti, tava ticība un tavas zināšanas, tava
sirds apgaismība un tavi nopietnie centieni izplatīt dievišķās mācības.
Patiesi, šī velte ir neiznīkstoša, un šī bagātība nāk no debesu
krātuvēm.
177. Ak debesu mīlestības dzīvā liesma! Tava sirds ir iedegusies
tādā mīlestībā uz Dievu, ka no desmit tūkstoš jūdžu attāluma var just
un redzēt tās siltumu un starojumu. Mirstīgas rokas iedegta uguns dod
gaismu un siltumu tikai mazai telpai, bet tā svētā liesma, kuru iededz
Dieva roka un kura deg austrumos, liks liesmot arī rietumiem un sildīs
gan ziemeļus, gan dienvidus; un ne tikai, tai ir lemts pacelties virs šīs
pasaules un kvēlot ar viskarstāko liesmu ari debesu augstumos,
pārpludinot ar gaismu mūžīgās godības valstību.
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Tu esi laimīga, ka esi ieguvusi tādu debesu dāvanu. Tu esi svētīta,
ka Viņš tevi ir izraudzījis šādām dievišķām veltēm.
Lai nāk pār tevi Dieva godība un pār tiem, kas stingri turas pie Viņa
gribas un svētās Derības!
178. Ak Dieva kalpone! Tavu 1918.gada 9.decembra vēstuli esmu
saņēmis un tās saturu iegaumējis. Nekad nezaudē uzticēšanos Dievam!
Vienmēr ceri, jo Dieva dāsnums nekad nepārstāj plūst pār cilvēku. No
vienas puse šķiet, ka tas samazinās, bet no citas redzam, ka tas ir
bagātīgs. It visās situācijās cilvēku apņem Dieva svētības jūra. Tāpēc
nekad nezaudē cerību, bet gan paliec stipra savā ticībā!
Tavu draugu klātbūtne saietos ir nepieciešama, lai uzturētu viņus
modrus, vērīgus, mīlošus un Dieva valstības valdzinātus.
Ja tev ir liela un dedzīga vēlēšanās doties uz Filsburgu Montānas
pavalstī, tas tev tiek atļauts. Varbūt, ka tev izdodas tai ogļraču grupā
iedegt svecīti un likt viņiem atmosties un kļūt modriem, lai viņi spētu
pievērsties Dievam un iegūt savu tiesu no Viņa valstības veltēm.
179. Cik vien spējat, tiecieties pilnībā pievērsties ķēniņvalstij, lai jūs
varētu iegūt patiesu drosmi un lielu spēku.
180. Es ceru, ka šajā pasaulē tev būs lemts iemantot to debesu
gaismu, kas atbrīvos dvēseles no dabas krēslas, kura valda dzīvnieku
valstī, un liks tām sasniegt šai cilvēku ķēniņvalstī augstu un cildenu
stāvokli. Šodien visus cilvēkus apņem dabas pasaule. Lūk, kāpēc tu
redzi nenovīdību, alkatību, cīņu par izdzīvošanu, viltu, liekulību, tirā
niju, apspiešanu, strīdus, cīniņus, asinsizliešanu, laupīšanu un postī
šanu, kas nāk no dabas pasaules. Maz ir to cilvēku, kas no šīs tumsas ir
izrāvušies, kas no dabas nosacītās pasaules ir pacēlušies līdz cilvēka
līmeņa pasaulei, klausījuši dievišķajām mācībām, kalpojuši cilvēcībai
un ir gaismā starojoši, žēlsirdības pilni, apskaidroti kā rožu dārzi. Cik
vien spēj, tiecies pēc līdzības Dievam un Viņa tikumiem, lai, apgais-
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mots un žēlsirdības pilns, tu atraisītos no jebkādām važām un ar sirdi
piesaistītos visvarenā Kunga valstībai. Lūk, kur ir bahājiešu bagātība,
un, lūk, kur ir debesu gaisma!
181. Par izteikumu "Apslēptajos Vārdos", ka cilvēkam ir jāaizliedz
pašam sevi, tas nozīmē, ka viņam ir jāatsakās no nepiedienīgām
iekārēm, savtīgiem nolūkiem un viņa cilvēciskā "es'' pamudinājumiem
un jātiecas pēc gara elpas svētajām vēsmām, un jāseko savas labākās
būtības tieksmēm, un jāgremdējas uzupurēšanās jūrā, sirdī pieķeroties
Visugodātā skaistumam.
Par atsauci "Apslēptajos Vārdos" attiecībā uz Parāna kalnā noslēgto
Derību, tas nozīmē, ka Dieva acīs pagātne, tagadne un nākotne ir
vienādas - bet cilvēka dzīvē pagātne ir aizgājusi un aizmirsta, tagadne
ātri izgaist un nākotne atrodas cerību jomā. Un Dieva likuma pamat
princips ir, ka ikviena Pravieša sūtībā Viņš noslēdz Derību ar visiem
ticīgajiem - Derību, kas turpinās līdz šīs sūtības noslēgumam, līdz tai
apsolītajai dienai, kad sūtības sākumā apsolītā personība tiek atklāta.
Atceries Mozu, kas sarunājās ar Dievu. Patiesi, kas attiecas uz Mesiju,
Mozus Sinaja kalnā noslēdza Derību ar visām tām dvēselēm, kam būs
lemts dzīvot tad, kad Mesija ieradīsies. Un lai gan šīs dvēseles
parādījās daudzus gadsimtus pēc Mozus, tomēr attiecībā uz Denou, kas
pastāv ārpus laika, tās bija kopā ar Mozu. Tomēr jūdi to neņēma vērā
un to neatcerējās, un tādēļ viņi patiešām ļoti daudz zaudēja.
Kas attiecas uz atsauci "Apslēptajos Vārdos" arābu valodā, ka
cilvēkam ir jāgriežas prom pašam no sevis, arī šeit tas nozīmē, ka
viņam nav jāmeklē šajā ātri pārejošajā dzīvē it nekas pašam priekš
sevis, ka viņam no sava "es„ un tā diktētajām interesēm ir jāatsakās,
ejot mocekļa ceļu un gaidot, kad nāks tas Kungs.
182. Ak jūs, kas stingri ievērojat Derību! Š ai dienā no visaugstā
Kunga svētās ķēniņvalsts, kur atskan cildinājuma un slavinājuma
hozianna, uz jums savu skatu vērš augstais saiets. Vienmēr, kad viņu
skats krīt uz tiem, kas ir sapulcējušies un kas ir nelokāmi Derībā, tie
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izsaucas: "Prieka vēsts! Prieka vēsts!" Tad ielīksmoti viņi paceļ balsis
un sauc: "Ak jūs garīgā kopiena! Ak jūs Dieva draudze! Esiet svētīti!
Klausieties prieka vēsti! Lai spulgo jums acis, esiet cerību pilni, jo jūs
tur�ties pie Derības ar visu pasauļu Mīļoto, jūs kvēlojat no Viņa
Derības vīna. Savu uzticību jūs esat solījuši Sendienu Ķēniņam, jūs
esat, veldzējušies no uzticības kausa. Jūs esat sargājuši un aizstāvējuši
Dieva lietu; jūs neesat izsaukuši Viņa vārda šķelšanu; jūs neesat
pazemojuši Viņa ticību, bet gan esat centušies daudzināt Viņa svēto
vārdu; jūs neesat pieļāvuši, ka svētītā lieta tiek pakļauta cilvēku
zaimiem un paļām. Jūs neesat atļāvuši, ka Viņa augstais stāvoklis tiek
pazemots. Jūs neesat gribējuši, ka godu zaudē augstākās varas Nesējs,
vai ka tas tiek pakļauts izsmieklam vai vajāšanām. Jūs esat centušies
saglabāt Dieva vārdu nedalītu un veselu. Jūs esat izgājuši caur
žēlsirdības vārtiem. Jūs neesat ļāvuši Svētītajai Dailei izgaist no prāta
un pazust bez miņas."
Lai pār jums nāk godība!
183. Ak tu Dieva valstības meitai Tava vēstule ir saņemta. Tā bija kā
debesu lakstīgalas melodija, kura priecē sirdis, jo tās saturs liecināja
par ticību, pārliecību un nelokamību Derībā. Šodien esamības pasaules
dinamiskais spēks ir Derības spēks, kas gluži kā artērija pulsē šīs
pārejošās pasaules miesās un sarga bahājiešu vienotību.
Bahājiešiem ir likts nodibināt cilvēces vienotību; ja viņi paši nevar
vienoties par kādu lietu, kā tad viņi spēs panākt visas cilvēces
vienotību?
Noslēdzot . šo Derību, Svētītās Dailes nolūks bija sapulcēt visas
pastāvošās bµtnes ap vienu mērķi, lai nedomājošās dvēseles, kas
ikvienā laikmetā un paaudzē ir bijušas par cēloni domstarpībām,
nespētu sagraut Dieva lietu. Tāpēc viņš ir pavēlējis atzīt, ka it viss, kas
nāk no Derības Centra, ir pareizs un atrodas viņa aizsardzībā un
labvēlībā, bet viss cits ir maldi.
Lai slava Dievam, ka tu esi stingra Derībā.
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184. Ak jūs svētītās dvēseles! Lai gan jūs pašreiz esat pakļautas
izšķirošām pārbaudēm, jo atkārtojas dažu cilvēku dedzīgie mēģinājumi
satricināt Losandželosas draugu ticību, tomēr jūs sargā Baha'u'llah
gādīgā acs un eņgeļu pulki stāv jums klāt un palīdz.
Tāpēc staigājiet ar drošu soli un vislielākajā paļāvībā un pārliecībā
viesiet pasaulē Dieva saldo elpu, daudziniet Dieva vārdu un Derības
spēku! Nešaubieties, ka, ja kāda dvēsele celsies vislielākajā neatlaidībā
un izplatīs Dieva valstības aicinājumu, un apņēmīgi sludinās Derību,
tad, kaut vai tā būtu nenozīmīga skudriņa, tai tiks dots spēks no cīņas
lauka nodzīt vareno ziloni, un, ja arī tā būs nevarīgs naktstauriņš, tā
sagriezīs driskās plēsīgā maitas putna spalvas.
Tāpēc pūlieties, lai ar svēto vārdu palīdzību varētu izkliedēt un
izdzenāt šaubu un kļūdu mākoņus. Tas ir mans aicinājums un mans
padoms. Nestrīdieties ne ar vienu un izvairieties no jebkāda veida ķil
dām! Piesauciet Dieva vārdu! Ja viņš to pieņem, tad vēlētais nolūks ir
sasniegts, un ja viņš novēršas, tad atstājiet viņu mierā un paļaujieties uz
Dievu.
Tādam ir jābūt to tikumam, kas Derībā ir nelokāmi.
185. Ak jūs Visžēlīgā draugi un kalpones! Ir tikusi saņemta vēstule
no Losandželosas Garīgās Padomes. No tās bija redzams, ka svētītās
dvēseles Kalifornijā līdzīgi nekustināmam kalnam iztur vardarbības
aukas, līdzīgi svētītiem kokiem tās ir tikušas iestādītas Derības augsnē
un ir visai stipras un nelokāmas. Tāpēc es loloju cerību, ka ar Patiesības
Saules svētību tie kļūs no dienas dienā stingrāki un nelokāmāki.
Ikvienā laikmetā pārbaudījumi ir tieši proporcionāli mērķa lielumam,
un, tā kā iepriekš netika noslēgta skaidra, Augstākās Spalvas rakstīta
Derība, tad pārbaudījumi ir attiecīgi daudz bargāki. Šie pārbaudījumi
liek vājākajām dvēselēm svārstīties, bet neiespaido tās, kuras ir
stingras. Šie pārkāpēju izraisītie satraukumi ir tikai kā putas virs
okeāna, kas ir viena no tā raksturīgākajām īpašībām; bet Derības jūra
bangos un izmetīs krastā mirušo ķermeņus, jo paturēt tos tā nevar.
Tādējādi ir redzams, ka Derības jūra ir briedusi un bangojusi, līdz tā ir
izmetusi mirušos - tās dvēseles, kurām ir laupīts Dieva Gars un Kungs.
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kuras ir zudušas savtībā un kaislībā un meklē vadību. Šīs jūras putas
nepastāvēs - tās drīz tiks izkliedētas un izgaisīs, bet Derības jūrai ir
lemts bangot un šalkot mūžu mūžos.
No radības pirmssākumiem līdz mūsdienām cauri visiem Dieva
Izpausmju laikmetiem vēl nekad nebija tikusi noslēgta tik skaidri
noformulēta un stingra Derība. Vai, ievērojot šo faktu, ir iespējams šīm
putām palikt uz Derības jūras virsmas? Nē, pie Dieva! Pārkāpēji samin
paši savu pašcieņu. Viņi līdz saknēm noārda sev paši pamatus un
lepojas ar to, ka viņus uztur glaimotāji, kas pieliek lielas pūles, lai
satricinātu vājo dvēseļu ticību. Bet viņu pūles paliek bez rezultāta. Tā ir
mirāža un ne ūdens, tās ir putas un ne jūra. Tā ir dūmāka un ne
mākonis, tā ir ilūzija un ne īstenība. Jūs visu to drīz atskārtīsiet.
Lai slava Dievam, jūs esat stingri un nelokāmi; esiet pateicīgi, ka
līdzīgi svētītajiem kokiem jūs esat stingri iesakņojušies Derības
augsnē. Nav šaubu, ka ikviens, kas ir stingrs, augs un nesīs jaunus
augļus, un ik dienu pieņemsies skaistumā un spēkā. Padomājiet par to,
ko raksta Baha'u'llah, vienalga vai vēstulēs vai lūgšanās, un jūs katrā
ziņā uziesiet tūkstoš vietas, kurās Baha'u'llah lūdz: "Ak Dievs! Izjauc
Derības pārkāpēju un apspiedēju mēģinājumus!" "Tos, kas noliedz
Derību, Dievs atstumj, un tie, kas Derībā paliek stingri un nelokāmi,
gūst labvēlību pie vienesmes sliekšņa." Šādu izsaucienu un lūgšanu tur
ir jo daudz, uzmeklējiet tās un jūs zināsiet.
Nekad nekļūstiet nospiesti; jo vairāk pārkāpumi jūs satrauks, jo
stiprāki jūs kļūsiet stingrībā un nelokamībā, un nešaubieties, ka
dievišķīgie pulki gūs uzvaru, jo viņi ir pārliecināti par Abhā valstības
uzvaru. Visā zemē augstu tiek turēts stingrības un nelokāmības karogs,
bet vardarbības karogs tiek norauts, jo tikai nedaudzas vājas dvēseles ir
nomaldījušās caur glaimiem un nepamatotiem pārkāpēju argumentiem,
kas ārēji rūpīgi izrāda stingrību, bet iekšēji dara visu, lai dvēseles
mulsinātu. Tikai daži, kas vada tos, kuri musina un mulsina, ir pēc
ārējām zīmēm pazīstami kā pārkāpēji, bet pārējie ar izsmalcinātiem,
paņēmieniem maldina dvēseles, jo ārēji viņi izrāda savu stingrību un
nelokāmību Derībā, bet, kad viņiem gadās dzirdīgas ausis, viņi slepus
sēj šaubu sēklu. Viņi visi atgādina Derības lauzēju Jūdu Iskariotu ar
viņa sekotājiem. Padomā: vai no viņiem ir palikušas kādas pēdas? No
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vina sekotājiem nav palicis ne vārda, un, lai gan vairāki jūdi nostājās
viņa pusē, bija tā, it kā sekotāju viņam vispār nebūtu. Šis Jūda Iskariots,
kas bija Apustuļu vadonis, nodeva Kristu par trīsdesmit sudraba
grašiem. Ak jūs, kas spējat redzēt, uzmanieties!
Mūsu dienās šie nenozīmīgie Derības lauzēji katrā ziņā nodos
Derības Centru par to lielo summu, kādu viņi ir diedelējuši ar visādiem
izsmalcinātiem paņēmieniem. Tagad ir pagājuši trīsdesmit gadi, kopš
debesīs pacēlās Baha'u'llah, un šajā laikā Derības lauzēji ir centušies,
cik vien ir bijis viņu spēkos. Ko tad viņi ir sasnieguši? Tie, kas ir
palikuši stingri Derībā, ir uzvarējuši it visos apstākļos, bet pārkāpēji ir
cietuši sakāvi, vilšanos un nospiestību. Pēc tam, kad debesīs pacelsies
'Abdu'l-Baha, no viņiem nepaliks ne miņas. Šīs dvēseles nezina to, kas
notiks, un lepojas ar savām iedomām.
sekotājiem nav palicis ne vārda, un, lai gan vairāki jūdi nostājās viņa
pusē, bija tā, it kā sekotāju viņam vispār nebūtu. Šis Jūda Iskariots, kas
bija Apustuļu vadonis, nodeva Kristu par trīsdesmit sudraba grašiem.
Ak jūs, kas spējat redzēt, uzmanieties!
Mūsu dienās šie nenozīmīgie Derības lauzēji katrā ziņā nodos
Derības Centru par to lielo summu, kādu viņi ir diedelējuši ar visādiem
izsmalcinātiem paņēmieniem. Tagad ir pagājuši trīsdesmit gadi, kopš
debesīs pacēlās Baha'u'llah, un šajā laikā Derības lauzēji ir centušies,
cik vien ir bijis viņu spēkos. Ko tad viņi ir sasnieguši? Tie, kas ir
palikuši stingri Derībā, ir uzvarējuši it visos apstākļos, bet pārkāpēji ir
cietuši sakāvi, vilšanos un nospiestību. Pēc tam, kad debesīs pacelsies
'Abdu'l-Baha, no viņiem nepaliks ne miņas. Šīs dvēseles nezina to, kas
notiks, un lepojas ar savām iedomām.
Īsi sakot, ak jūs Dieva draugi un jūs Visžēlīgā kalpones! Dievišķā
Dāsnuma roka ir uzlikusi jums galvās dārgakmeņiem rotāto kroni, kura
dārgās pērles zaigos mūžam pār visu pasauli. Mākiet novērtēt šo
dāsnumu, slavinājumā un pateicībā raisiet sev mēles un izplatiet
dievišķās mācības, jo tās ir dzīvības gars un pestīšanas līdzeklis.
186. Ak tu, kas Derībā esi stingrs! Esam saņēmuši no tevis trīs
vēstules pēc kārtas. No to satura kļuva zināms, ka Klīvlendā sirdis
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nomāc Derības lauzēju drūmās runas un ka draugu starpā ir mazinā
jusies saskaņa. žēlīgais Dievs! Simtām reižu ir ticis pareģots, ka Derī
bas lauzēji glūnēs no slēpņa un kāros ar jebkādiem līdzekļiem sēt nesa
skaņas draugu starpā, lai šīs nesaskaņas novestu pie Derības laušanas.
Kāpēc gan, ne-raugoties uz šo brīdinājumu, draugi nav ņēmuši vērā šo
skaidri izteikto domu?
Problēma ir skaidra, tieša un grodi izteikta. Vai nu Baha'u'Hah bija
gudrs, visuzinošs un apzinājās to, kas sekos, vai arī viņš neko nezināja
un kļūdījās. Ar savu visaugstāko spalvu viņš noslēdza šo stingro
Derību ar bahājiešiem, vispirms ar saviem un Bab'a pēcnācējiem un
saviem radiniekiem, un pavēlēja viņiem paklausīt viņu un pievērsties
viņam. Ar savu visaugstāko spalvu viņš ir nepārprotami paziņojis, ka
Vissvētākās Grāmatas sekojošā panta temats ir Visulielais Zars:
"Kad manas klātienes jūra būs atkāpusies un mana Atklāsmes Grāmata
nobeigta, paceliet vaigu uz Dieva Nozīmēto, kas ir atvase no Senās
Saknes." Īsi izteikta, tam ir tāda nozīme: pēc manas pacelšanās debesīs
manu un Bab'a pēcnācēju, viņu radu un visu Dieva draugu pienākums
ir celt vaigu uz viņu, kas ir zars, izaudzis no Senās Saknes. Viņš tāpat jo
skaidri pasaka Vissvētākajā Grāmatā: "Ak jūs pasaules ļaudis! Kad No
slēpumainā Dūja izpletīs spārnus lidojumam no savas slavas svētnīcas
un me�lēs savu tālo mērķi, savu neredzamo mājokli, tad visos
jautājumos, kurus jūs nesaprotat Grāmatā, griezieties pie Varenā Celma
Atvases!" Uzrunādams visus pasaules ļaudis, viņš saka: "Kad Noslē
pumainā Dūja aizlidos projām no slavas dārza un ieņems savu visaug
stāko un neredzamo stāvokli - proti, kad Svētītā Daile no šīs pārejošās
pasaules novērsīsies un dosies uz neredzamo valstību, tad visos jautāju
mos, kurus jūs Grāmatā nesaprotat, griezieties pie Senās Saknes Atva
ses! Tas nozīmē, ka it viss, ko viņš saka, ir pati patiesība
Un Derības Grāmatā viņš nepārprotami un tieši pasaka, ka šī panta
"Kas ir atvase no šīs Senās Saknes" tēma ir Visuvarenais Zars. Un viņš
pavēl visiem saviem un Bab'a pēcnācējiem un radiem, un bahājiešiem
griezties pie viņa. Tātad, vai nu jāsaka, ka Svētītā Daile ir pielaidis kļū
du, vai arī viņam ir jāpaklausa. 'Abdu'l-Baha nevar cilvēkiem pavēlēt
neko citu, kā tikai viest pasaulē Dieva elpas saldmi, daudzināt Viņa
vārdu, sludināt cilvēku cilts vienotību, nodibināt vispasaules mieru un
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izpildīt citas Dieva pavēles. Tās ir Dieva pavēles, un ar 'Abdu'l-Baha
tām nav nekāda sakara. Kas vēlas, lai pieņem tās, un ikviens, kas
noraida tās, lai dara, kā viņam tīk.
Nu, un daži ļaundari ar visvisādiem paņēmieniem tiecas kļūt par
vadoņiem un šī iemesla dēļ draugu vidū sēj šaubas, lai varētu izraisīt
domstarpības un lai, pateicoties šīm domstarpībām, tie daļu cilvēku
varētu piesaistīt sev. Bet Dieva draugiem ir jābūt nomodā un ir jāzina,
ka šo šaubu sēšanas cēlonis ir personīgas iekāres un tieksme pēc
vadības sagrābšanas.
Nesagraujiet bahājiešu vienotību un ziniet, ka šo vienotību uzturēt
var, tikai ticot Dieva Derībai!
Tu vēlies ceļot, lai varētu viest pasaulē Dieva elpas saldmi. Tas ir
augstākā mērā svarīgi. Nav šaubu, ka dievišķā svētība palīdzēs tev un
ka Derības spēks nodrošinās tev sekmes un uzvaru.
187. Ak tu, kas Derībā esi stingrs! Tavu vēstuli saņēmu. Tu izsaki
apmierinātību ar konvenciju, jo šis saiets palīdzēja nostiprināt Dieva
lietu un Viņa vārda spēku. Dieva lietas diženums izlīdzinās šīs
domstarpības, un to var salīdzināt ar cilvēka ķermeņa veselību, kura,
reiz nostiprināta, pārvar jebkuru vārgumu un slimību. Mēs ceram, ka
no pretestības nepaliks ne miņas; bet Amerikā dažiem no draugiem
tomēr nav miera, un jaunos godkāres uzplūdos tie rosās un meklē zem
zemes un gaisā, lai atklātu kaut kādu iemeslu domstarpību radīšanai.
Lai slavēts Dievs! Baha'u'llah mācība slēdz visas šāda veida
durvis, jo tajā ir ticis paredzēts īpašs noteicošs centrs - centrs, kas
atrisina visas problēmas un novērš visas domstarpības. Vispasaules
Taisnīguma Nams tāpat novērš visas domstarpības, un it viss, ko tas
nosaka, ir jāpieņem un tie, kas nepakļaujas, tiek atraidīti. Bet šis
Vispasaules Taisnīguma Nams, kas ir likumdevēja institūcija, vēl nav
ticis nodibināts.
Tādējādi redzam, ka nav nekādu iemeslu nesaskaņu sēšanai, bet arī
miesas iekāres izraisa domstarpības, kā tas ir pārkāpēju gadījumā. Tie
Derības patiesīgumu un derīgumu neapšauba, bet savtīgi motīvi ir
viņus līdz tam noveduši. Lieta nav tā, ka viņi nezina, ko viņi dara - viņi
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to pilnīgi apzinās, un tomēr viņi izrāda pretestību.
Īsi sakot, Derības jūra ir vētraina, nemierīga un plata '. Tā izskalo
krastā pārkāpumu putas, bet tāpēc nezaudē drosmi. Veicini dievnamu
celtniecību un gatavo līdzekļus dievišķi saldo vēsmu izplatīšanai!
Nodarbojies tikai ar to vien, jo citādi tu izšķiedīsi savu uzmanību un
darbs nevirzīsies uz priekšu.
188. Ak jūs "Abdu'l-Baha mīļotie un lolotie! Jau ilgāku laiku vairs
iekšēji nedzirdu saldo skaņu no vairākām pasaules malām, kas nestu
manai sirdij prieku, neraugoties uz to, ka jūs visu laiku esat manās
domās un ka es jūs skaidri stādos priekšā. Pāri malām plūst manas sirds
pārpilnais kauss no tās mīlestības vīna, kādu es jūtu pret jums, un
manas ilgas skatīt jūs plūst kā gars caur manām artērijām un vēnām.
Tas rāda, cik ļoti es esmu ticis piemeklēts. Šobrīd caur tām nelaimju
brāzmām, kas bango savus viļņus līdz pat augstajām debesīm, no
visām pusēm pār mani nemitīgi krīt nežēlības bultas, un ik brīdi šeit
Svētajā Zemē pienāk jo drausmīgas vēstis, un katra diena atnes savu
šausmu mēru. Galvenais musinātājs bija iedomājies, ka nepieciešams
tikai šis lepnības dumpis, lai sagrautu drupās Derību un novēlējumu;
tas ir viss, kas vajadzīgs, kā viņš domāja, lai novirzītu taisnīgos no
svētās gribas. Un tāpēc viņš jo tālu uz visām pusēm sūtīja šaubas sējo
šas lapiņas, slepus perinādams jo daudzus plānus. Vienu brīdi viņš
klaigāja, ka Dieva nams ir izpostīts un Viņa dievišķie baušļi atsaukti,
un ka tātad atcelta ir Derība un novēlējums. Un reizēm viņš izplūda
nopūtās un vaidos un apgalvoja, ka viņu tur gūstniecībā un dienu un
nakti liek tam ciest badu un slāpes. Un vēl kādu citu dienu viņš raisīja
nemieru, apgalvojot, ka Dieva vienesme esot tikusi noliegta, izsludinot
jaunu Dieva Izpausmi pirms tūkstoš gadu notecēšanas.
Kad viņš redzēja, ka viņa zaimi neatstāj nekādu iespaidu, viņš
pakāpeniski izkaldināja plānu izraisīt nekārtības. Viņš sāka musināt uz
nelabu, staigājot un klaudzinot pie katrām durvīm. Viņš valdības
ierēdņiem iesniedza nepatiesus apvainojumus. Viņš griezās pie dažiem
svešzemniekiem, sadraudzējās ar viņiem un kopā ar viņiem sagatavoja
dokumentu, un iesniedza to sultāna mītnē, izsaucot varas personu vidū
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apjukumu. Starp daudzajiem mēlnesīgajiem apvainojumiem bija pār
metums, ka šis nelaimju piemeklētais esot pacēlis dumpības karogu ar
vārdiem "Ya-Baha'u'l-Abhā"; ka es esot nēsājis un vicinājis to pa visu
zemi, no pilsētas uz pilsētu, no ciemata uz ciematu un pat pie tuksnesī
mītošajām ciltīm, un esot visus iedzīvotājus aicinājis apvienoties zem
šī karoga.
Ak mans Kungs, es patiesi meklēju patvērumu pie Tevis pat no do
mas par šādu rīcību, kas ir pretrunā ar visiem Baha'u'llah baušļiem un
kas tiešām būtu ļoti nepareizi, un ko izdarīt varētu tikai smags grēcinieks.
Jo Tu esi uzlicis mums pienākumu klausīt valdniekiem un ķēniņiem.
Un vēl viens viņa apmelojums bija, ka svētnīca Karmela kalnā esot
cietoksnis, kuru es esot uzcēlis stipru un neieņemamu, neraugoties uz
to, ka šai ceļamajā mājā bija pavisam sešas istabas; un ka es esot no
saucis to par mirdzošo Medīnu, kaut gan es biju nosaucis svēto atdusas
vietu 53 par godības Meku.
Un vēl viens no viņa mēlnesīgajiem zaimiem bija, ka es esot nodibi
nājis neatkarīgu valdīšanu un ka - pasarg Dievs! pasarg Dievs! pasarg
Dievs! - es esot uzaicinājis visus ticīgos pievienoties man šajos milzīga
jos pārkāpumos. Cik šausmīgs, ak mans Kungs, ir viņa apmelojums!
Un vēl, viņš apgalvo, ka šai valdībai un tautai nākšot liels ļaunums
no tā, ka svētā atdusas vieta esot kļuvusi par visas pasaules svētceļnie
ku mērķi. Šis galvenais musinātājs apgalvo, ka viņam ar visām šīm
lietām neesot nekāda sakara, ka viņš esot sunnītu priesteris un
pašaizliedzīgs Abu-Bakra un Umāra sekotājs un ka viņš Baha'u'llah
uzskatot tikai par dievbijīgu vīru un mistiķi; visu notiekošo, viņš saka,
esot izraisījis šis pārestību piemeklētais.
Īsi sakot, sultāns nozīmēja izmeklēšanas komisiju - lai nebeidzas
viņa valdīšanas slava[ Komisija atbrauca šurp un nekavējoties devās
mājās pie viena no apvainotājiem. Tad viņi uzaicināja grupu, kas,
sadarbojoties ar manu brāli, bija sagatavojuši apsūdzības dokumentu,
un vaicāja tiem, vai tā esot patiesība. Šī grupa skaidroja šī dokumenta
saturu un paziņoja, ka viss, ko viņi tajā ziņojot, esot tīra patiesība, un
pievienoja klāt vēl citas apsūdzības. Tādējādi viņi vienlaicīgi uzstājās
kā apsūdzētāji, kā liecinieki un kā tiesneši.
Komisija ir tagad atgriezusies kalifāta mītnē, un katru dienu no tās
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pilsētas nāk visdrausmīgākie ziņojumi. Tomēr, lai slava par to Dievam!
'Abdu'l-Baha paliek nesatricināts un mierīgs. Par šo neslavas celšanu
es ne uz vienu ļaunu prātu neturu,· visu manu d_arbu pamatā ir Viņa
neatvairāmā griba, un es gaidu, patiesi, laimīgs ziedot savu dzīvi un
gatavs jebkādām šausmīgām nelaimēm, kādas man varbūt lemtas. Lai
slavēts Dievs, visi mīlošie ticīgie tāpat pieņem un pakļaujas Dieva
gribai, un, starojot mierā un padevībā, pateicas Viņam.
Galvenais musinātājs ir iedomājies, ka, ja nu reiz šī pārestības
piemeklētā asinis būs izlietas, ja nu reiz es būšu izmests plašā tuksneša
smiltīs vai noslīcināts Vidusjūrā, nezināms un neatstādams pēdu, nero
dot neviena, kas varētu par mani pastāstīt, ka tad beidzot viņam būs
klajš lauks, kurā dzīt savu kumeļu uz priekšu un, ar melu un neticības
vāli kā polo spēles bumbu virzot savu godkārību, iegūt kāroto trofeju.
Nekā tamlīdzīga! Jo, pat ja arī bez miņas izgaistu uzticības saldā
smarža, kuru gan pievilks uzticības lauzēju smaka? Un, pat ja suņi un
vilki saplosītu kādu debesu stirnu, kas gan skrietu meklēt rijīgu vilku?
Un, pat ja Neizprotamās Lakstīgalas laikam pienāktu beigas, kas gan
klausīsies kraukļa kārkšanā vai vārnas ķērkšanā? Cik veltīgs gan ir viņa
pieņēmums! Cik muļķīga viņa iedomība! "Viņu darbi ir kā dūmaka virs
tuksneša, kas izslāpušajam rādās kā ūdens, līdz viņš nonāk pie tās un
neatrod nekā." 54
Ak jūs Dieva mīļotie! Stāviet stingri uz kājām un nesiet noteiktību
savās sirdīs, un ar Svētītās Dailes palīdzību palieciet uzticīgi mūsu
mērķim! Kalpojiet Dieva lietai! Visas pasaules tautu priekšā stājieties
ar bahājiešu izturību un noturību, lai visus ļaudis pārņemtu brīnums un
lai tie vaicātu, kā gan tas var būt, ka jūsu sirdis ir kā paļāvības un
ticības avoti, kā Dieva mīlestības pildītas dzīles. Esiet stipri, lai visi šie
traģiskie notikumi Svētajā Zemē nespētu jūs ne satriekt, nedz likt jums
šaubīties; neļaujiet šiem drausmīgajiem notikumiem gremdēt jūs
grūtsirdībā. Un, pat ja visus ticīgos nopļautu zobens un dzīvs paliktu
tikai viens vienīgs, lai izsaucas šis vienīgais Dieva vārdā un lai vēstī
prieka vēsti; lai ceļas šis vienīgais un stājas visu zemes tautu priekšā!
Nepievērsiet uzmanību šiem drausmīgajiem notikumiem šai gaišajā
vietā. Briesmās Svētā Zeme ir vienmēr, un nelaimes šeit vienmēr nāk
kā paisums, jo aicinājums ir tagad sadzirdēts visā pasaulē un tā slava ir
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nonākusi visos zemes nostūros. Tieši tāpēc gan iekšējie, gan ārējie
ienaidnieki smalkā viltībā un izveicībā ir sākuši pulgot mūs un sēt
neslavu. Ir skaidrs, ka tāda vieta kā šī ir atsegta briesmām, jo šeit nav
neviena aizstāvja, nav neviena, kas celtos un nostātos mūsu pusē pret
neslavas cēlājiem: jo šeit ir tikai dažas dvēseles bez mājām, bez veiks
mes, kā gūsteknes šajā cietoksnī. Nav viņām aizstāvja; nav tām palīga,
nav kas atvairītu no tām melu bultas, zaimu šautras, kuras pret tām tiek
raidītas, nav neviena, izņemot Dievu.
Jums pienākas domāt par visiem tiem mīļotajiem, kas traucās uz
svēto uzupurēšanās lauku, par tām dārgajām dvēselēm, kas upurēja sa
vu dzīvību. Paturiet atmiņā, kā straumēm plūda svētas asinis, kā savās
asinīs slīka daža laba patiesīga sirds, cik daudzas krūtis kļuva par mērķi
tirāna šķēpam, cik daudzas šķīstas miesas tika gabalos saplosītasf Kā
gan tādā gadījumā varētu pieklāties mums pat iedomāties par sevis
glābšanu! Pielabināties, vienalga, svešam vai radam, un dižoties ar
izlīgumuf Vai gan mums labāk neiet pa taisnīgo taku to dižo pēdās, kas
aizgājuši pirms mums?
Šīs nedaudzās īsās dienas paies, tagadējā dzīve pagaisīs skatam:
nebūs vairs svaigas un skaistas šīs pasaules rozes, šīs zemes līksmju un
prieku dārzs novītīs un izbālēs. Dzīves ziedoni nomainīs rudens ar nāvi,
dzirkstošais prieks pils zālēs pārvērtīsies par bezmēness tumsu kapa
velvē. Un tāpēc nekas šai pasaulē nav vispār mīlestības vērts, un
gudrais savu sirdi tai nepiesies.
Zinošais un stiprais gan tieksies pēc debesu godības un garīgas
izcilības, un dzīvības, kura nebeidzas. Un tāds ilgoj�s tuvoties Dieva
svētajam slieksnim, jo Dieva vīrs negulšņās apdzēries šīs ātri gaistošās
pasaules krogā, ne uz mirkli viņš neatslābs un neļaus aptraipīt sevi,
pieķeroties šai laicīgajai dzīvei.
Nē, drīzāk gan draugi ir zvaigznes augstajās vadības debesīs,
debesu ķermeņi dievišķas godības izplatījumā, kuras gaiņā tumsu, cik
vien tas ir viņu spēkos. Tie noārda pamatus naidam un nenovīdībai.
Viņi lolo tik vienu vēlmi šai pasaulei un tās tautām: labklājību un
mieru. Viņi sagrauj agresijas un karu nocietinājumus. Viņu mērķis ir
patiesīgums un godīga rīcība, un draudzīgums, un labestība pat pret
niknāko ienaidnieku, līdz beidzot tie šo nodevības cietoksni, šo pasauli,
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pārvērtīs uzticēšanās namā un padarīs šo naida un nenovīdības cietumu
par Dieva Paradīzi.
Ak jūs mīlošie draugi! Ar visu sirdi un dvēseli tiecieties pārveidot
šo pasauli par debesu valstības atspoguļojumu, lai pasaulē strāvotu
Dieva valstības svētība un lai cildinājumā atskanētu debesu pulku bal
sis, un lai visu zemi apņemtu Baha'u'llah dāsnuma un dāvanu zīmes.
Džinabs Amīns ir izteicis savu vislielāko sajūsmu par jums, jūs
goda vīri, un jums, jūs apgaismotās sievas, nosaucot jūs vienu pēc otra
vārdos un uzteicot jūs, visos sīkumos pastāstot par jūsu nelokāmību un
uzticību, sakot, ka, lai slavēts Dievs, Persijā visi vīri un sievas stāv
saliedēti, taisni, stipri, nenovirzāmi kā varena, stipri būvēta celtne un ka
ar mīlestību un ar prieku jūs pasaulē viešat tā Kunga saldo smaržu. Šīs
vēstis nesa lielu prieku, jo vairāk tāpēc, ka tās nonāca līdz manīm šajās
ārkārtīgi bīstamajās dienās. Jo šī pārestību piemeklētā dārgākā vēlē
šanās ir, lai draugi būtu ar apgarotu sirdi un apgaismotu prātu, un, kad
šī vēlēšanās piepildīsies, tad nelaime, lai cik tā smaga, būs tīrā svētība,
kas veldzēs mani kā ražīgs lietus.
Ak Dievs, mans Dievs! Tu redzi mani, sāpju jūrā mestu, tirānijas
liesmām mocītu, nakts tumsā raudošu. Bez miega es svaidos savā guļ
vietā, ar uzmanīgu skatu tiecoties ieraudzīt paļāvības un uzticības rīt
ausmu, man sāp kā zivij, kas, iekšām degot, šausmās raustās, smiltīs
mesta, un tomēr es mūžam ceru, ka no jebkuras puses nāks Tavas
veltes.
Ak Dievs, mans Dievs! Liec, lai ticīgie citās zemēs bauda no Tavas
dāsnās vēlības, savā neiztrūkstošajā palīdzībā un dāsnumā atpestī tos,
kas vistālākajos nostūros vaid par naidnieku rūgto nežēlību! Ak Kungs,
viņi ir Tavas mīlestības valdzināti, viņus gūstā ņēmuši ir Tavi pulki. Vi
ņi ir putni, kas lido Tavas vadības debesīs, viņi ir vaļi, kas peld Tavu
dāvanu jūrā, viņi ir zvaigznes, kas mirdz pie Tava dāsnuma apvāršņa.
Viņi ir Tava likuma cietokšņa aizstāvji. Cilvēku vidū viņi ir Tevis
pieminēšanas karogi. Viņi ir Tavas dievišķās līdzjūtības dziļās akas,
Tavas labestības avoti, Tavas vēlības pirmavotu dzīles.
Mūžam glabā viņus drošībā zem savas visu sargātājas acs! Palīdzi
viņiem augstu turēt un teikt Tavu vārdu; liec viņu sirdīm būt pastā-
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vigām mīlestībā uz Tevi un mugurām stingrām, lai spēj viņi Tev labi
kalpot; dod viņiem spēku!
Tuvu un tālu lai caurstrāvo viņus Tava saldā elpa, lai kļūst viņi par
Tavu Svēto Rakstu tulkiem; savas domas dari zināmas caur viņiem;
piepildi savus vārdus caur viņiem; caur viņiem lej savu žēlastību!
Patiesi, tu esi Varenais, Spēcīgais. Patiesi, tu esi žēlīgais, Līdz
jūtīgais.
189. Šodien ikviens gudrs, modrs un tālredzīgs cilvēks ir tapis atmo
dināts, un nākotnes mistērijas ir viņam atsegtas, un tās vēstī, ka cilvē
ces sirdi saviļņot un iekustināt spēj vien Derības spēks, tieši tāpat kā
Vecā un Jaunā Derība visā pasaulē pasludināja Kristus mācību un bija
tas spēks, kas lika dzīvībai pulsēt cilvēces ķermenī. Koks, kam ir sak
nes, nesīs augļus, bet koks, kam to nav, lai cik arī augsts un izturīgs tas
būtu, beigu beigās nokaltīs, iznīks un kļūs par banou ugunij.
Dieva Derība ir kā plašs, neizdibināms okeāns. No tā celsies un uz
bangos vilnis, kas izmetīs krastā visas uzkrātās putas.
Lai slava Dievam, ka visu vērīgu dvēseļu karsti lolotā vēlēšanās ir
Dieva vārda godā celšana un dievišķās saldās elpas izplatīšana. Patiesi,
šis ir tas drošais un stingrais pamats.
Tagad kā rīts pasaulē ir tikusi lieta Patiesības Saules gaisma. Ir
jāpieliek pūles, lai atmodinātas taptu snaudošās dvēseles, lai nevērīgie
kļūtu vērīgi un lai dievišķās mācības, kas veido šī laikmeta garu, no
nāktu līdz pasaules cilvēku ausīm, tiktu izplatītas presē un spoži un
daiļrunīgi izklāstītas cilvēku saietos.
Cilvēkam ir jāizturas, kā izturējās Pāvils, un ticībā cilvēkam jābūt
tādam, kāds bija Pēteris. Šīs smaržu nesošās vēsmas saldinās pasaules
cilvēku elpu, un šis gars atdzīvinās mirušos.
Vardarbības atbaidošā smirdoņa ir uz laiku aizturējusi mācības
virzību uz priekšu, jo citādi, tāpat kā saules stari, dievišķās mācības
būtu izplatījušās un pārņēmušas visu pasauli.
Tavs nodoms ir iespiest un publicēt visas 'Abdu'l-Baha uzrunas,
kuras tu esi apkopojis. Tas patiešām ir ļoti ieteicami. No šī pakalpo
juma tev Abhā ķēniņvalstī jo spoži atmirdzēs vaigs un jo augsti tevi
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cildinās, un tev pateiksies draugi kā austrumos, tā rietumos. Bet darāms
tas ir ar vislielāko rūpību, lai teksts tiktu atveidots precīzi un lai tiktu
izmestas visas novirzes un izkropļojumi, kādus ir pielaiduši agrākie
tulkotāji.
190. Tu redzi mani, ak mans Dievs, zemu liecoties, Tavu baušļu
priekšā zemojoties, pakļaujoties Tavai valdīšanai, trīcam Tavas
varenības priekšā, bēgam Tavu dusmu, izlūdzamies Tavu žēlastību,
paļaujoties uz Tavu piedošanu, bijībā drebot Tava niknuma priekšā.
Sirdij dauzoties, asarām plūstot un dvēselei tvīkstot, un pilnīgā
atrautībā no visām lietām, es Tevi lūdzu, padari tos, kas Tevi mīl, par
gaismas stariem, kas lejas pāri Tavām valstībām, un palīdzi saviem
izraudzītajiem kalpiem daudzināt Tavu vārdu, lai no cildenuma skaists
un spulgs kļūtu viņiem vaigs, lai viņu sirdis pārņemtu mistēriju br
īnums un lai katra dvēsele nomestu savu grēku nastu. Tad pasargi viņus
no uzbrucēja, no tā, kas ir kļuvis par nekaunīgu, zaimojošu ļaundari!
Patiesi, ak mans Kungs, tie, kas Tevi mīl, ir izslāpuši; ved viņus pie
savas žēlsirdības un vēlības avota. Patiesi, viņi ir izsalkuši; sūti viņiem
barību no sava debesu galda. Patiesi, viņi ir kaili; tērp viņus gudrības
un atziņas drānās!
Viņi ir varoņi, ak mans Kungs, ved viņus kaujas laukā. Viņi ir
ceļveži, liec, lai viņi uzstājas ar pamatojumiem un pierādījumiem! Viņi
ir čakli kalpi, liec, lai viņi sniedz apkārt kausu, kas aiz pārliecības vīna
pāri kūsā! Ak mans Dievs, liec viņiem kļūt par dziedātājputniem, kas
vītero daiļos dārzos, par lauvām, kas mājo biezokņos, par vaļiem, kas
gremdējas dzelmju dzīlēs!
Patiesi, Tu esi bezgala žēlīgs. Nav cita Dieva, bez Tevis, varenā,
spēcīgā, mūžam dodošā.
Ak jūs mani gara brāļi! Jau kādu laiku apspiestība ir bijusi liela un
ierobežojumi smagi kā dzelzs važas. Šo nelaimīgo, pārestību piemek
lēto turēja atšķirtībā un vientulībā, jo slēgti bija visi ceļi. Draugiem bija
liegts mani sasniegt, uzticamie bija atrauti, ienaidnieki mani apņēma no
visām pusēm, ļaunie sargi bija izaicinoši un nikni. Ik brīdis nesa jaunas
bēdas. Ik viens elpas vilciens ne�a jaunas sāpes. Uzbruka gan rads, gan
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svešinieks; patiesi, kādreizējie draugi, neuzticīgi un nežēlīgi, kad tie
cēlās man pāri darīt, bija sliktāki par ienaidniekiem. Nebija neviena,
kas aizstāvētu 'Abdu'l-Baha, kas pasargātu, kas palīdzētu, neviena
sabiedrotā, neviena aizstāvja. Es grimu bezgalīgā jūrā, un ausīs man al
laž kā kraukļu ķērkšana dunēja nodevēju balsis.
Ik rītausmu trīskārtēja tumsa. Ik vakaru tirānija, cieta kā akmens.
Un nekad ne mirkļa miera un uz šķēpu plēstajām· sārtajām rētām
nekāda balzama. Ik mirkli nāca vēstis par to, ka mani:izraidīšot trimdā
Fezānas tuksnesī, ik stundu ziņa, ka mani iemetīšot bezgalīgajā jūrā.
Tagad viņi saka, ka šie ceļinieki bez mitekļa beidzot esot iznīcināti; un
tad atkal, ka viņi mani sitīšot krustā. Manam sadilušajam stāvam būšot
lemts tapt par mērķi bultai vai lodei; vai atkal, ka šīs vārgās miesas
sloksnēs sacirtīšot zobens. Mūsu svešie paziņas ai_z prieka vairs nespēja
valdīties, un mūsu nodevīgie draugi gavilēja. "Lai slava Dievam,"
viens no tiem klaigāja, "lūk, mūsu sapnis ir piepildījies.'� Un kāds cits
sauca: "Paldies Dievam, šķēpa smaile ir atradusi sirdi."''
Kā pavasara stiprās lietus gāzes pār šo gūstekni gāzās bēdas, un ne
apturamā gaitā ļaundari soļoja no uzvaras uz uzvaru, un tomēr
'Abdu'l-Baha jutās laimīgs un mierīgs un paļāvās uz Visžēlīgā labvēlī
bu. Tās sāpes, tās mokas bija Paradīze ar visiem tās priekiem, tās važas·
bija ķēniņa kakla rota debesu tronī. Mierā ar Dieva gribu, rāma un rim
ta mana sirds pakļāvas visam, ko liktenis tai nesa. Es biju laimīgs. Man
sirdsdraugos bija liels prieks.
Beidzot pienāca laiks, kad draugi zaudēja cerības un nebija nomie
rināmi. Un tieši tad atausa rīts un visus apņēma nebeidzama gaisma.
Mākoņu grēdas tika izkliedētas, drūmās ēnas pazuda. Tajā brīdī nokrita
važas, no šī trimdinieka kakla noņēma ķēdes un uzkāra tās kaklā naid
niekam. Drausmīgie spaidi vērtās vieglumā, un pie Dieva dāsnuma ap
vāršņa pacēlās saule. Viss tas nāca no Dieva dāsnuma, no Viņa
žēlastības.
Un tomēr vienā ziņā šis ceļinieks jutās skumdināts un nospiests.
Kādām sāpēm es nākotnē varēju meklēt mierinajumu? Par kādas pie
pildītas vēlēšanās vēsti es varēju priecāties? Nebija vairs tirānijas, ne
bija likstu, nebija traģisku notikumu, nebija smagu pārbaudījumu. Šai
ātri gaistošajā pasaulē mans vienīgais prieks bija iet akmeņaino Dieva
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ceļu un paciest sūrus pārbaudījumus un visas materiālās grūtības. Jo
bez tām šī zemes dzīve varēja kļūt neauglīga un tukša, un nāve būtu
vēlamāka. Esamības koks nenestu augļus, šīs dzīves sējumi nenestu
ražu. Tādēļ es ceru, ka atkal kādreiz kāds apstāklis liks pāri malām
plūst manam rūgtajam biķerim un ka skaistais Mīļotais, šis dvēseļu
Valdzinātājs, atkal apžilbinās savus uzlūkotājus. Tad svētlaimē slīks šī
sirds, tad svētīta būs šī dvēsele.
Ak dievišķo Likteni! Pie sava mīļotā lūpām cel līdz malām pilnu
rūgtuma biķeri! Tavas takas tvīkstošajiem lai dzēlieni nes saldmi un
inde kļūst par medu. Mūsu galvas liec uz šķēpu iesmiem kā greznoju
mus! Mūsu sirdīm liec būt par mērķi nežēlīgām bultām un šautrām! Šo
puskaltušo dvēseli cel jaunai dzīvei uz mocekļu lauka, liec šai
novārgušajai sirdij dzert no tirānijas viras, lai tā atkal top spēcīga un
stipra! Liec viņam apreibt no Tavas mūžīgās Derības vīna, lai viņš
kļūst par dzīrotāju, kas augstu ceļ savu kausu! Palīdzi viņam atteikties
no savas dzīvības; liec, lai ziedojas viņš Tev! Tu esi Varenais,
Spēcīgais. Tu esi Zinošais, Redzošais, Dzirdošais.
191. Ak tu uz Derības ceļa sūri piemeklētais! Sāpes un mokas, ja tās
cieš uz tā Kunga takas, tā takas,par kuru zīmes ir tik skaidri vēstījušas,
ir labvēlība un svētība; likstas ir žēlastība, un bēdas ir dāvana no Dieva.
Inde ir cukurs uz mēles, un dusmas ir laipnība, kas stiprina dvēseli.
Tad slavē jel Viņu, mīlošo Gādnieku, par to, ka Viņš ir tev lēmis šīs
baisās bēdas, kas ir vien skaidra dāvana.
Ja tā kā Abrahāmam man caur liesmām iet,
Vai tā kā Jānim 55 asinīm trieptu ceļu skriet,
Ja tā kā Jāzepu Tu mani akā mestu,
Ja, gūstā slodzīts, pagrabā es dvestu,
Ja nabags beidzot es kā Jēzus kļūtu,
No Tevis nenovērsīšos nekad,
Bet mūžam kļaušos Tavai gribai es,
Ar sird' un dvēs 'li Tavas pildīt pavēles.
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192. Šodien debesu pulku Pavēlnieks ir Derības aizstāvis, to sargā
debesu valstības spēki, savus pakalpojumus sniedz debesu dvēseles un
to sludina un plašumā vieš debesu eņģeļi. Ja ielūkojamies dziļāk, tad
kļūst redzams, ka visi spēki debesu izplatījumā galu galā kalpo Derībai.
Nākotnē tas kļūs skaidri redzams. Ņemot vērā šo faktu, ko gan šīs vājās
un vārgās dvēseles spēj sasniegt? Pat ziemcietīgi augi ies bojā, ja tiem
trūks sakņu un valgmes no žēlsirdības debešiem. Kas gan tad
sagaidāms vārgām nezālēm?
193. Ir rītausma, un vienotības gaisma aust pie Dieva neredzamās
valstības apvāršņa; un no vienesmes ķēniņvalsts neapjaustās pasaules
mutuļojot lejup traucas neizmērojamas vēlības straume. No visām
malām atskan prieka vēstis par debesu valstību, un, vēsmu nestas, no
visām pusēm nāk pirmās rīta pazīmes, liecinot, ka godā celts tiks Dieva
vārds un uzturēta taps Viņa ticība. Visur dzirdams vārds par vienotību,
dziedātas tiek dziesmas par Dieva vienesmi, Dieva dāvanu jūras viļņi
bango jo augstu, un straumēm lejup plūst Viņa svētība.
Mūžīgā Piedevēja apliecinājumi ir viesuši gaismu ikvienā zemes
nostūrī, debesu pulki traucas uz priekšu, lai cīnītos plecu pie pleca kopā
ar tā Kunga draugiem un lai gūtu uzvaru, no pola līdz polam atbalsojas
Mūžsenās Dailes slavinājumi-lai tiek ziedota mana dzīve visiem tiem,
kas Viņu mīl, -un Viņa svētās ticības vēsts izplatās kā austrumos, tā
rietumos.
Viss tas priecē sirdi, un tomēr 'Abdu '1-Baha slīgst dziļā bēdu jūrā,
un sāpes un mokas ir skārušas manus locekļus un miesas, un viss mans
ķermenis ir bez gala noguris un vārgs. Ievērojiet, ka reiz, kad es viens
pats bez palīgiem skandēju Dieva aicinājumu visā pasaulē, visas tautas
cēlās pretī, lai to apstrīdētu un noliegtu. Ir jau skaidri zināms, kā pa
gātnē rakstu mācītāji ir uzbrukuši tam no visām pusēm, un tagad atkal
nāk vēstis par melīgiem zaimotājiem un par tām galējībām, līdz kādām
viņi var nonākt, lai dievišķo koku izrautu ar visām saknēm. Kādus ļau
nus apvainojumus tie izvirza pret Mūžseno Daili, kādus rakstus, pilnus
ar ļauniem un neķītriem apgalvojumiem, tie raksta un izplata par Vis-
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augsto Vārdu! Un tagad visdziļākā slepenībā, saņemot visu savu dros
mi, tie gatavojas dot mūsu ticībai bīstamu triecienu.
Atkal augstprātīga lepnuma apsēstie perina visdažādākās intrigas
un sazvērestības, lai sagrautu Dieva lietu un izdzēstu 'Abdu'l-Baha
vārdu no dzīvības grāmatas.
Un tagad bez visiem šiem smagajiem pārbaudījumiem, šīm nelai
mēm, šiem naidnieku uzbrukumiem kā putekļu mākonis uzvirpuļo ne
labvēlība un nenovīdība pašu ticīgo vidū. Tiek aizmirsts, ka Sendienu
Dailes ticība ir mīlestība tās dziļākajā būtībā, tā ir vienotību nesoša,
pulsējoša strāva, caur kuru visiem jākļūst kā vienas jūras viļņiem, kā
spulgām zvaigznēm pie vienām un tām pašām bezgalīgajām debesīm,
kā pērlēm kopības gliemežvākā, kā vizuļojošiem, vienotības dzīlēs
rastiem dārgakmeņiem; lai visi kalpotu viens otram, mīlētu viens otru,
svētītu viens otru, lai visi kā viens raisītu mēles un daudzinātu. visus
pārējos bez izņēmuma, ikvienam pateicoties pārējiem; lai visi celtu
skatus uz godības apvārsni un atcerētos, ka viņi ir saistīti ar svēto
slieksni; lai vieQs otrā tie redzētu tikai labu; lai viens par otru tie
dzirdētu tikai cildinājumus un runātu viens par otru tikai atzinīgi.
Patiešam, ir zināmi cilvēki, kas iet šo taisno ceļu, un, paldies
Dievam, ikvienā zemē viņus atbalsta un stiprina debesu spēki. Bet ir
tādi, kas šo godājamo augsto stavokli diemžēl nav sasnieguši, kā
viņiem to vajadzēja, un tas gulst kā smaga bēdu nasta, neaptveramu
bēdu nasta uz 'Abdu'l-Baha sirds. Jo nav bīstamākas vētras, kas varētu
nākt pār Dieva ticību, kā šī, un nekas nevar vairāk mazināt Viņa vārda
ietekmi.
Visiem Dieva mīļotajiem pienākas kļūt kā vienam, pulcēties viena
karoga pavēnī, aizstāvēt vienādus· uzskatus, iet pa vienu un to pašu
taku, palikt vienādi stingriem savā apņēmībā. Tiem jāaizmirst to
dažādās atšķirīgās teorijas un jāatsakās no saviem pretrunīgajiem
viedokļiem, jo, lai slavēts Dievs, mums visiem nodoms ir viens, mums
visiem ir viens un tas pats mērķis. Mēs kalpojam pie viena sliekšņa,
mēs visi gūstam veldzi no viena avota, mēs visi esam sanākuši tā paša
augstā svētnama ēnā, mēs visi tveramies zem viena debesu koka.
Ak tā Kunga mīļotie! Ja kāda dvēsele runā sliktu par kādu, kas nav
klāt, tad skaidrs, ka vienīgais iznākums būs tas, ka viņš būs apslāpējis
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draudzības kvēli un draugos viesis vienaldzību. Jo mēlnesība šķeļ, tā ir
galvenais cēlonis tam, ka vienādi domājoši draugi atsalst un aiziet
viens no otra. Ja kāds cilvēks runā sliktu par kādu citu, kura nav klāt,
tad tiem, kas viņu dzird, pienākas viņu apgaroti un draudzīgi
apklusināt, ierosinot domu, ka no šādas aprunāšanas vispār nevar nākt
nekāds labums. Vai tas būtu tīkami Svētītajai Dailei, vai tas jebkādā
veidā uztur draugu labo slavu, vai tas veicina svēto ticību, stiprina
Derību, vai vispār kaut vienai dvēselei nāk par svētību? Nē, ne mūžam!
Gluži otrādi, no tā uz sirds nogulsnējas tik biezs gružu slānis, ka ausis
vairs nespēj dzirdēt un acis vairs nespēj saskatīt patiesības gaismu.
Ja cilvēks stāda sev par mērķi par otru runāt labu, lūpas verot, lai
viņu tikai cildinātu, viņš klausītājos skars atsaucīgu stīgu, un viņos
saviļņosies Dieva elpa. Viņu sirdis un dvēseles priecāsies, zinot, ka,
paldies Dievam, te ticībā ir viena dvēsele, kurā apvienoti cilvēku
vislabākie tikumi, kura iemieso sevī Dieva tā Kunga dāsnumu, dvēsele,
kura runā skaistu valodu, kurai vaigs mirdz, lai arī kādā pulciņā tā ir
ienākusi, kuras piere nes uzvaras zīmogu un kura ir Dieva saldās elpas
stiprināta.
Nu, kurš tad ir labāks ceļš? Tik tiešām, kā tas Kungs ir skaists:
vienmēr, kad es par draugiem dzirdu runājam labu, manu sirdi pārņem
prieks; bet vienmēr, kad es atrodu pat netieši izpaužamies to, ka
attiecības viņiem vienam ar otru ir sliktas, mani pārņem skumjas. Tā,
lūk, jūt un pārdzīvo ' Abdu' l-Baha. No tā tad arī seciniet, kur
meklējams jūsu pienākums.
Lai slavēts Dievs, kur vien mēs vēršamies, Sendienu Daile mums
plaši ver vaļā žēlastības vārtus un nepārprotamos vārdos vēstī prieka
vēsti par uzvaru caur tā Kunga spēcinošo palīdzību. Ar mīlestību Viņš
ir piesaistījis ticīgo sirdis, un viņiem uzvaras līksmi nest Viņš ir
uzticējis debesu pulkiem.
Tagad visās pasaules tautās Dieva mīļotajiem ar sirdīm kā rīta
zvaigznēm, stipras iekšējas tieksmes dzītiem, starojošām pierēm,
muskatsaldu elpu, mēlei mūžam Dievu teicot, ir jāceļas un jāsludina,
kristālskaidri visu izklāstot, stingrā apņēmībā, ar debesu dāvātu spēku,
ar apgarotību, ar svētību, ne mazāk spēcīgu par dievišķo. Lai visi kā
viens viņi top par mirdzošu gaismu pie debesu apvāršņa, par žilbi-
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nošām zvaigznēm pie pasaules debesīm! Lai tie kļūst par auglīgiem
kokiem debesu birzīs, par smaržīgiem ziediem dievišķajos dārzos, lai
tie ir kā pilnskanīgas vārsmas visuma lappusēs, par vienotības vārdiem
dzīvības grāmatā! Šis ir pirmais laikmets un Visu Lielās Gaismas Iz
pausmes laikmeta pats sākums, un tāpēc, vēl šajā gadsimtā, šajā laika
sprīdī ir jāapgūst un jāpilnveido tikumi un labās īpašības. Tieši šajās
dienās pasaules ārēs ir jāpaceļas Abhā Paradīzes teltīm. Tagad ir jākļūst
redzamai īstenajai gaismai, un Dieva dāvanu noslēpumi ir tagad jādara
zināmi, un tagad ir jāatmirdz senajai godībai, un pasaulei ir jākļūst par
debesu prieku dārzu, par Dieva dārzu. Un no šķīstām sirdīm,
pateicoties debesu dāsnumam, tagad jāizstaro visiem dievišķajiem
tikumiem, īpašībām un pazīmēm.
Visu laiku 'Abdu'l-Baha pie svētā sliekšņa ar asarām lūdz Vis
vareno, izsaukdamies:
Ak Tu labais Kungs! Mēs kalpojam pie Tava sliekšņa, mēs pulcēja
mies pie Tavām svētajām durvīm. Mēs nekādu citu patvērumu nemek
lējam, kā vien šo stipro balstu, mēs uz nevienu citu ostu netiecamies, kā
vien uz Tavu drošību. Aizsargā mūs, svētī mūs, atbalsti mūs, liec, lai
mīlam tikai Tev tīkamo, teicam tikai Tavu slavu, ejam tikai Tavu patie
sības ceļu, lai topam pietiekami bagāti un iztiekam bez visa, izņemot
Tevi, un lai saņemam dāvanas no Tavas dāsnās vēlības jūras, lai allaž
tiecamies celt godā Tavu lietu un tuvu un tālu viešam Tavu saldo elpu,
lai aizmirstam mēs sevi un nododamies tikai Tev, un atsakāmies no visa
cita, un esam tikai Tevis pārņemti!
Ak Tu Gādniek, ak Tu Piedevēj! Dāvā mums savu žēlastību un
mīlošo labestību, savas dāvanas un savas veltes, un atbalsti mūs, lai
mēs varētu saniegt savu mērķi! Tu esi Spēcīgais, Spējīgais, Zinošais,
Redzošais; un, patiesi, Tu esi Augstsirdīgais, un, patiesi, T u esi
Visžēlīgais, un, patiesi, Tu esi Mūžam Piedodošais, Tev pienākas mūsu
grēku nožēla, Tu piedod pat vissmagākos grēkus.
194. Ak jūs Abhā Dailes patiesi mīlētie! Šajās dienās Dieva ticība
visā pasaulē strauji pieņemas spēkā un dienu no dienas izplatās tālāk �n
tālāk līdz visnomaļākajiem zemes nostūriem. Tāpēc tās ienaidnieki
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visās pasaules ciltīs un tautās kļūst agresīvi, ļaunprātīgi, nenovīdīgi un
stipri naidīgi. Dieva mīļotajiem pienākas visām lietām, gan lielām, gan
mazām, pieiet vislielākā mērā gudri un piesardzīgi, kopīgi apspriesties
un saliedēti pretoties šiem naida kurinātājiem un nemiera cēlājiem.
Viņiem jāpūlās ar visiem draudzīgi sadzīvot, jābūt apvaldītiem savā
uzvedībā, jāizrāda cieņa un iejutīgums vienam pret otru, un mīloša
laipnība, un maiga uzmanība pret visām pasaules tautām. Viņiem jābūt
izturīgiem un pacietīgiem, lai kļūtu par Abhā ķēniņvalsts dievišķiem
magnētiem un iemantotu augsto debesu pulku ietekmīgo spēku.
Ātri aizslīd cilvēka zemes dzīves gaistošās stundas, un arī tas
mazumiņš, kas vēl palicis, ātri beigsies, bet tas, kas nepāriet un pastāv
mūžu mūžos, ir tie augļi, kurus cilvēks ievāc no kalpošanas pie Dieva
sliekšņa. Raugi šī teiciena patiesību, cik bagātīgi un spoži tam ir
pierādījumi esamības pasaulē!
Lai nāk pār bahājiešiem godību godība!
195. Ak tu dievišķā Lota Koka galotnes zars!
... Kad ļauna darītāji tevi nievā un noraida, neskumsti; un nedusmo
jies un nesāpini savu sirdi par augstprāšu varu un ietiepību, jo tā jau
izturas kopš nemināmiem laikiem visas nevērīgās dvēseles. "Cik
nožēlojami gan ir cilvēki! Nav bijis neviena Sūtņa, kas nācis pie tiem,
kuru tie nicinājumā nebūtu izsmējuši!" 56
Patiesi, visi šķēršļi un uzbrukumi no nezinošo puses tikai panāk to,
ka Dieva vārds tiek godā celts un Viņa zīmes un simboli izplatās tālu jo
tālu. Ja nebūtu bijusi šī pretestība no nicīgajiem, šī pulgotāju iecirtība,
šīs klaigāšanas no kancelēm, šīs vienlīdz lielo, kā mazo brēkšanas un
gaudošanas, šo nezinošo, neticībā mesto apvainojumu, šīs muļķu
saceltās kņadas, kā gan tad jebkad gan austrumus, gan rietumus būtu
sasniegusi vēsts par Sākumu Sākuma un Baha Saules spožās rītausmas
atnākšanu? Kā gan citādi tad no pola līdz polam būtu tikusi saviļņota
planēta? Kā gan citādi Persija būtu kļuvusi par žilbinošas gaismas
degpunktu un Mazāzija par tā Kunga daili izstarojošo sirdi? Kā gan
citādi līdz pat dienvidiem būtu izplatījusies Dieva Izpausmes liesma?
Ar kā gan palīdzību ziemeļos būtu dzirdējuši Dievu saucam? Kā gan
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citādi Viņa aicinājumu būtu dzirdējuši Amerikas un tumšās Āfrikas
kontinentos? Kā gan citādi debesu gaiļa dziedāšana būtu sasniegusi to
ausis? Kā gan citādi šo cukuru būtu uzgājuši Indijas košie papagaiļi un
no Irākas zemes būtu skanējušas lakstīgalu dziesmas? Kas gan vēl cits
būtu ierāvis dejā austrumus un rietumus, kā gan citādi šī iesvaidītā
vieta būtu kļuvusi par Dieva Dailes troni? Kā gan citādi Sinaja kalns
būtu varējis skatīt šo degošo gaišumu, kā gan būtu spējusi to kalnu rotāt
viņa atnākšanas liesma? Kā gan citādi Svētā Zeme būtu kļuvusi par
kājsoliņu Dieva
Dailei un Tovas 57 svētā ieleja par dižuma un daiļuma mājokli, par
svēto vietu, kurā Mozus noāva sev kurpes? Kā gan citādi debesu elpa
būtu plūdusi pāri Svētajai Ielejai, kā gan citādi tās saldās gaisa vēsmas
un strāvas, kas plūst no Abhā dārziem, būtu uztvēruši tie, kas mīt
Zaļojošajā salā? Kā gan citādi Praviešu ķīlas, senās pasaules svēto
gaišreģu prieka vēstis, saviļņojošie solījumi, kurus šajā svētajā vietā
deva Dieva Izpausmes, būtu piepildījušies?
Kā gan citādi šeit būtu iestādījuši dzīvības koku, kā varētu šeit plī
vot Derības karogs, kā gan citādi pie šīm lūpām tiktu pacelts reibino
šais Derības kauss? Visa šī svētība, visas šīs veltes, šie ticības pasludi
nāšanas līdzekļi ir īstenojušies caur nezinošo pulgām, caur muļķu pre
testību, caur nejēgu ietiepību un caur uzbrucēju vardarbību. Ja visa tā
nebūtu bijis, tad vēl šo baltu dienu vēsts par Bab'a atnākšanu nebūtu
sasniegusi pat tuvākās kaimiņu zemes. Tāpēc mums nekad nevajadzētu
bēdāties par nezinošo aklību, muļķu uzbrukumiem, nekrietno un ze
misko naidīgumu, garīdznieku nevērību, tukšgalvju izvirzītajiem ap
vainojumiem, ka mēs esot neticīgie. Tāpat jau viņi arī izturējās iepriek
šējos laikmetos; tas tā nebūtu bijis, ja viņi piederētu pie zinošajiem; bet
viņi ir tumsoņi un ne tuvu nesaprot to, ko viņiem stāsta! 58
Tāpēc tev, atvasei no Dieva svētā koka, kas izaugusi no tā varenā
celma, pieklājas - un tāpat tas pieklājas arī mums pašiem - tā degt un
kvēlot ar Sendienu Dailes žēlīgo atbalstu - lai ziedoju es savu dzīvību
pie viņa vissvētā šķirsta, - ar šo debesu aizdegto liesmu, lai no pola līdz
polam iedegtos Dieva mīlestības uguns. Ņemsim par piemēru cēlā
Bab'a izcilo un svēto koku - lai mana dzīve tiktu upurēta viņam! Tāpat
kā viņš atsegsim savas krūtis sāpju šautrām, tāpat kā viņš ļausim Dieva
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kaltiem šķēpiem šķelt mums sirdis! Izdegsim kā sveces; apdedzināsim
sev spārnus kā tauriņi; izdziedāsim savu skumju dziesmu kā lauka
cīruļi; kā lakstīgalas izplūdīsim sērās!
Gluži kā mākoņi liesim asaras un zibens zibšņiem smiesim par
mūsu klejojumiem austrumos un rietumos! Dienu un nakti domāsim
tikai par Dieva svētās elpas viešanu pasaulē! Nebarosim nemitīgi savas
iedomas un maldus, neanalizēsim un neskaidrosim, un neizplatīsim
apšaubāmas un sarežģītas idejas! Atbīdīsim savtīgas domas, aizvērsim
acis uz visu, kas ir uz zemes; nepaudīsim nedz savas ciešanas, nedz
gaudīsimies par to, kas mums pāri nodarīts! Drīzāk tad nodosim
aizmirstībai paši savu "es", un, veldzēdamies debesu žēlastības vīnā,
izkliegsim savu prieku un aizmirsīsimies Visgodātā skaistumā!
Ak Bab'a pēcteči no dievišķā Lota Koka! Ikvienam no mums ir
jātiecas kļūt kā ražīgiem zariem un nest arvien saldākus un veselīgākus
augļus, lai zars pats izrādītos par saknes turpinājumu un lai daļa būtu
saskaņā ar veselo. Es ceru, ka, pateicoties Vislielākā Vārda dāsnumam
un Sākumu Sākuma mīlošajai labestībai - lai tiek ziedota mana dvēsele
viņiem abiem - mēs kļūsim par Dieva vārda daudzinātājiem visā
pasaulē; lai mēs mūžam varētu kalpot mūsu Ticības Avotam un visam
pāri kā baldahīnu celt Dieva patiesības svēto kvēli.
Lai pāri žēlastības laukiem mēs varam likt vējot vēsmām, kas
pienes cilvēkiem no Dieva dārziem plūstošās saldās smaržas. Šo zemi
mēs izkopsim par Abhā Paradīzi, par debesu ķēniņvalsti mēs
pārvērtīsim visu, kas ir zem saules.
Ir taisnība, ka ikvienam no Dieva kalpiem un it īpaši tiem, kas
ticībā kvēlo, ir uzlikts pienākums kalpot visvarenajam Dievam; tomēr
tas pienākums, kas ir uzlikts mums, ir lielāks par to, kas ir uzlikts
pārējiem. No Viņa mēs smeļamies žēlastību un labvēlību, un spēku.
Lai slava un pateicība Svētītajai Dailei par to, ka viņš ir cīņā aici
nājis savas Abhā ķēniņvalsts pulkus un nemitīgi sniedzis mums savu
palīdzību, nemaldīgu un drošu, kā nemaldīgi uzlec zvaigznes. Ik zemes
novadā viņš ir balstījis šo vientuļo kalpu, ik mirkli viņš man ir ļāvis
jaust savas mīlestības ķīlas un zīmes. Viņš ir licis stingt mulsumā tiem,
kas nespēj atmest tukšas iedomas, un atstājis tos kaunā gan augstmaņu,
gan vienkāršo cilvēku priekšā. Tos, kas aizraujas ar visādiem
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jaunumiem, viņš ir parādījis kā vispārīgu nopēlumu pelnījušus un ir
atsedzis sabiedrības acīs augstprātīgos un lepnos. Tos no draugiem, kas
ticībā izrādījās vāji, viņš ir izcēlis kā brīdinājumu citiem, un šaubīgo un
svārstīgo vadoņiem viņš ir ļāvis ieslīgt patmīlā, un tie ir nogrimuši
iedomībā. Ar savas varas spēku viņš tomēr ir licis šim putnam ar
aizlauztiem spārniem pacelties pār visiem, kas mīt uz zemes. Viņš ir
satriecis dumpinieku cieši sakļautās rindas un piešķīris uzvaru
pestīšanas pulkiem, un to sirdīs, kas stāv stingri par Derību un
novēlējumu, viņš ir iedvesis mūžīgās dzīvības elpu.
Visiem Bab'a pēcnācējiem, kas ir zari no svētā koka, nodod svei
cienus no Abhā. Lai nāk slava pār tevi un visiem Bab' a pēcnācējiem,
kas palikuši patiesi un uzticīgi Derībai!
196. Ak tu, kas stāvi stingri par Derību! Saņēmu tavu 1909.g. 9.sep
tembra vēstuli. Neskumsti un nebēdājies par to, kas ir noticis! Šī nelai
me panāca tevi, Dieva ceļu ejot, tāpēc tai vajadzētu tevī modināt prie
ku. Pirms tam mēs griezāmies pie draugiem rakstiski un tāpat uzrunā
jām tos mutiski, sakot, ka, bez šaubām, sava tiesa nelaimju nāks arī pār
draugiem rietumos, tāpat kā tās nāca pār draugiem austrumos. Ir neno
vēršami, ka, ejot Baha'u'llah ceļu, arī viņi kļūs par mērķi apspiedēju
vajāšanām.
Atceries, kādas bēdas kristietības sākumā piemeklēja Apustuļus un
kādas mokas tie izcieta, ejot Kristus ceļu. Visas savas dzīves dienas
viņi bija mērķis farizeju izsmiekla, ķengu un zaimu šautrām. Viņi
izcieta lielas grūtības, viņi smaka cietumos, vairums no viņiem cēla pie
lūpām mocekļu saldo kausu.
Tagad arī jums ir savā ziņā jākļūst man par partneriem un jāpieņem
sava tiesa pārbaudījumu un bēdu. Tādi notikumi paies, bet to nevīstošā
slava un mūžīgā dzīvošana vienmēr paliks nemainīgas. Vēl jo vairāk,
šīs bēdas izraisīs ievērojamu virzību uz priekšu.
Es lūdzu Dievu, lai tu, Viņa līduma līdēj, uzplēstu cieto un akme
ņaino zemi, veldzētu to un sētu tajā sēklu - tas parādīs, cik prasmīgs ir
zemkopis, jo tur, kur augsne ir irdena un tīra no ērkšķiem un dadžiem,
art un sēt spēj jebkurš arājs.
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197. Ak tu Dieva .kalps! Neskumsti un nebēdājies par tām likstām un
nelaimēm, kas ir nākušas pār tevH Visas likstas un nelaimes ir radītas,
lai cilvēks novērstos no šīs mirstīgo pasaules, kurai viņš ir pārlieku
pieķēries. Kad pār viņu nāk smagi pārbaudījumi un grūtības, tad viņš
instinktīvi satrūkstas un apraujas, un sāk ilgoties pēc mūžības valstības
- valstības, ko neskar nekādas likstas un nelaimes. Tā tas ir ar cilvēku,
kas ir gudrs. Viņš nekad nedzers no kausa, kam dibenā ir mieles, bet
viņš meklēs kausu ar tīru un dzidru ūdeni. Viņš nebaudīs no medus, kas
samaisīts ar indi.
Slavē Dievu, ka tu esi ticis svērts un pārbaudīts! Esi pacietīgs un
pateicīgs! Cel savu skatu uz dievišķo ķēniņvalsti un centies apgūt
žēlsirdības tikumu, lai tu kļūtu apskaidrots un iemantotu ķēniņvalsts un
tā Kunga īpašības! Pūlies kļūt vienaldzīgs pret šīs pasaules priekiem un
labklājību, stingrs un nelokāms Derībā un izplatīt Dieva ticību!
Tas ir cilvēka cildenuma pamats, viņa godības un atpestīšanas
pamats.
198. Ak tu, kam dārga ir Dieva elpa! Es izlasīju tavu vēstuli, kurā
izskanēja tava mīla pret Dievu un tava neatvairāmā tiekšanās uz Viņa
Daili, un šī brīnišķīgā tēma priecēja man sirdi.
Savu iepriekšējo vēstuli es rakstīju, lai pateiktu, ka, sludinot Dieva
vārdu, ir jāsastopas ar pārbaudījumiem un nelaimēm un ka, Viņu mīlot,
nepārtraukti esam pakļauti grūtībām, mokām un likstām.
Cilvēkam pienākas vispirms novērtēt šīs grūtības, labprāt pieņemt
tās un dedzīgi iet tām pretī; tikai tad viņam jāsāk mācīt ticību un
daudzināt Dieva vārdu.
Šādā stāvoklī, vienalga, lai kas arī pār viņu nenāktu viņa mīlestībā
uz Dievu - nemiers, pārmetumi, zākas, lāsti, sitieni, ieslodzījums,
nāve, - nekad viņš nezaudēs drosmi, bet viņa kvēlā pieķeršanās
dievišķajai Dailei pieaugs spēkā. Lūk, ko es gribēju pateikt.
Jo citādi, ak vai, kāds posts tai dvēselei, kura alkst ērtību, bagātību
un zemes prieku, bet kura atstāj novārtā Dieva pieminēšanu! Jo
nelaimes, kuras nāk, Dieva ceļu ejot, 'Abdu'l-Baha izjūt kā labvēlību
un pagodinājumu, un vienā no savām vēstulēm Cildenais Skaistums ir
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teicis: "Es nekad neesmu pagājis garām kokam, sirdī neuzrunājot to ar
vārdiem: 'Es vēlētos, lai manā vārdā tu būtu nocirsts un manas miesas
sistas uz tava krusta! "' Šo vēlmi izteica Vislielais Vārds. Lūk, viņa
ceļš! Lūk, ceļš uz viņa varas valstību!
199. Ak jūs patiesie, jūs ilgu pārņemtie, jūs, kurus pievelk it kā
magnēts, jūs, kas esat cēlušies, lai kalpotu Dieva lietai, lai cildinātu
Viņa vārdu un tuvu un tālu viestu Viņa saldo elpu! Izlasīju jūsu lielisko
vēstuli, daiļrunīgu un skaistā stilā uzrakstītu, dziļu domu pilnu, un es
slavēju Dievu un pateicos Viņam par to, ka Viņš nāca jums palīgā un
deva jums iespēju kalpot Viņam sava plašajā vīna dārzā.
Pavisam drīz jūsu sejas staros lūgšanu apgarotībā un Dieva
pielūgsmē, jūsu pazemībā un pašaizliedzībā saskarē ar draugiem. Jūsu
saietu Viņš pārvērtīs par magnētu, kas pievilks jums dievišķās svētības
spožos starus, kas atspīd no Viņa godības ķēniņvalsts.
Jums pienākas savās sirdīs apsvērt un pārdomāt Viņa vārdus un
pazemībā griezties pie Viņa, un, Viņa debesu mācībai kalpojot, aizmirst
pašiem sevi.Tā jūs kļūsiet par vadības zīmēm visai cilvēcei, par
mirdzošām zvaigznēm, kas spīd no visaugstākā apvāršņa, par
staltākajiem kokiem Abhā Paradīzē.
Ziniet, ka 'Abdu'l-Baha dzīvo nemitīgā priekā. Mans ieslodzījums
šajā tālīnajā cietumā sniedz man neizmērojamu prieku. Tik tiešām, kā
Baha ir dzīvs! Man šis cietums ir Paradīzes augstumi; tas ir mans
lolotais mērķis, manas sirds mierinājums, manas dvēseles svētlaime;
tas ir mans patvērums, mana pajumte, mans mājoklis, mana miera osta,
un tajā es līksmoju debesu pulku un augstā saieta lokā.
Priecājieties par manu gūstniecību, ak jūs Dieva draugi, jo tā sēj
brīvības sēklu; līksmojiet par manu ieslodzījumu, jo tas ir avots, no
kura nāk pestīšana; esiet laimīgi par manām grūtībām, jo tās ved uz
mūžīgo vieglumu. Piesaucot Dievu to Kungu, es šo cietumu nemainītu
pret visas pasaules troni, šo jūgu neatdotu par visskaistāko zemes dār
zu priekiem un izklaidēšanos. Es ceru, ka caur Dieva bezgalīgo
žēlastību, caur Viņa mīlošo labestību, caur Viņa devību es tikšu pakārts
uz Viņa ceļa pret debesīm, ka mana sirds kļūs par mērķi tūkstošiem
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ložu, vai ka es tikšu iesviests jūras dzelmē, vai arī atstāts iznīkšanai
tuksneša smiltīs. Lūk, pēc kā es visvairāk ilgojos; lūk, kāda ir mana
lielākā vēlēšanās; tā atdzīvina manu dvēseli, tā ir balzams manām
krūtīm, tas ir remdinājums manām acīm.
Kas attiecas uz jums, ak jūs, kas Dievu mīlat, speriet stingri soļus
Viņa lietas labā, ar tādu apņēmību, ka paliekat nesatricināmi, pat ja
višsausmīgākās nelaimes pārņemtu pasauli. Lai jūs nekas nekādos
apstākļos nesatrauc! Stāviet stingri kā augstie kalni, esiet zvaigznes,
kas aust pār dzīves apvārsni, esiet mirdzoši lukturi vienotības saietos,
esiet pazemīgas un pieticīgas dvēseles draugu lokā, esiet sirdi šķīsti!
Esiet vadības paraugi un dievbijības uguntiņas, no pasaules atraisīti,
turieties stingri pie turekļa, kas ir stiprs un drošs, iedvesiet visur
dzīvības garu, iriet glābšanas laivu! Esiet augstsirdības gaismas nesēji,
eksistences noslēpumu izgaismotāji, iedvesmas uztvērēji, spožu panā
kumu nodrošinātāji, Svētā Gara barotas, Dievu mīlošas dvēseles, no vi
sa atraisījušās, tik no Viņa vien nē, svētāki, nekā tas cilvēkiem rakstu
rīgs, debesu eņģeļu tikumos tērpti, lai šai jaunajā laikā, šai brīnumai
najā laikmetā, varat iemantot sev no visām balvām to augstāko!
Tik tiešām, kā Baha'u'llah dzīvoja! Augstāko žēlastību iemantos
vien tas, kas atraisīsies no šīs pasaules, kas ir dievišķās mīlestības val
dzināts, no patmīlas un kaislībām brīvs, visādā ziņā uzticīgs Dievam,
pazemīgs, pieticīgs, asarās lūdzošs, padevīgs tā Kunga priekšā.
200. Ak mani garā mīļie! Laikā, kad uzbangoja pārbaudījumu un
likstu jūra un meta viļņus pret debesīm, un mūs ielenca ienaidnieki, un
tirāni nodarīja mums neizsakāmi lielas pārestības, - tādā laikā grupa
cilvēku, tiecoties celt mums neslavu, piebiedrojās mūsu nesaticīgajam
brālim un izlaida ar nomelnojošiem apvainojumiem pārpilnu traktātu,
un pār mums gāzās apsūdzības un meli.
Šādā veidā viņi radīja nemieru un mulsumu valdības aprindās, un ir
skaidrs, kādā stāvoklī nonāca šis gūsteknis šai pussagruvušajā cietoksnī
un kāds vārdos neizsakāms ļaunums tika pastrādāts. Neraugoties uz
visu, šis cietumnieks, kuram nav māju, nezaudēja iekšējo· mieru un
drošību, uzticoties vis-augstajam Dievam un ilgojoties jebkuru likstu,
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kādas tas varētu sastapt uz Dieva mīlestības ceļa. Jo naida šautras mūsu
skatījumā ir Viņa dāvātas pērles, un nāvīga inde ir dziedinošs malks.
Lūk, tādā mēs bijām stāvoklī, kad līdz mums nonāca vēstule 59 no
mūsu amerikāņu draugiem. Viņi rakstīja, ka esot noslēguši Derību, lai
būtu vienoti visās lietās, un visi kā viens esot apņēmušies nest upurus
uz Dieva mīlestības ceļa, lai tādējādi iemantotu mūžīgo dzīvošanu.
Izlasījis šo vēstuli ar parakstiem apakšā, 'Abdu '1-Baha izjuta tādu
spēju prieku, ka to nevienai spalvai neaprakstīt, un pateicās Dievam, ka
tajā zemē ir iegūti draugi, kas dzīvos pilnīgā saskaņā, visciešākajā
brālībā, pilnā vienprātībā, saliedēti, centienos vienoti.
Jo vairāk šo Derību stiprinās, jo labāk viss būs un jo laimīgāki visi
kļūs, jo viņiem tiks sniegts Dieva atbalsts. Ja Dieva mīlētāji cer
iemantot tādu labvēlību, kādu bauda debesu pulki, viņiem ir jādara
viss, kas viņu spēkos, šīs Derības stiprināšanai, jo šāda brālīga
savienība ir kā valgme dzīvības kokam: tā ir mūžīgā dzīvošana.
Ak jūs Dievu mīlošie! Speriet stingru soli; pildiet, ko esat viens
otram solījuši; vienotībā dodieties viest pasaulē Dieva saldo elpu un
nostiprināt Viņa mācības, līdz jūs iedvesīsiet dvēseli šīs pasaules
mirušajās miesās un sniegsiet patiesu dziedināšanu ikvienam, kas sirgst
miesā vai garā.
Ak jūs Dievu mīlošie! Pasaule ir kā cilvēks, kas sirgst un ir vārgs,
kura acis vairs neredz, kura ausis ir aizkritušas, kura spēki ir izsīkuši.
Tāpēc Dieva draugiem ir jābūt zinošiem dziedniekiem un, sekojot
svētajām mācībām, jākopj sirdzējs līdz veselības atgūšanai. Ja Dievs
vēlēs, varbūt pasaule atlabs un kļūs uz visiem laikiem vesela, un atgūs
savas izsmeltās dotības, un pieņemsies sparā, spirgtumā un zaļoksnībā,
tā ka tā atplauks jo koša un daiļa.
Vispirmā zāle ir ļaudis pareizi vadīt, tā lai tie griežas pie Dieva un
uzklausa Viņa padomus, lai staigā ar dzirdošām ausīm un redzošām
acīm. Kad tie būs saņēmuši šo iedarbīgo zāļu devu, tad, kā tas teikts
mācībās, tos jāvada tā, lai tie iemantotu un apgūtu debesu pulku
tikumus un uzvedību, tos jāmudina meklēt Abhā valstības veltes. Savas
sirdis tiem jāattīra pat no visniecīgākajām naida un ļaunuma pēdām,
tiem jāsāk būt patiesiem un godīgiem, samierinošiem un mīļiem pret
visu cilvēku saimi - lai rietumi un austrumi kļaujas viens pie otra kā
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divi mīlētāji; lai naids un nenovīdība nozūd no zemes, un to vietā
saknes dzen vispārējs miers.
Ak jūs Dievu mīlošie! Esiet pret visām tautām laipni, ne pret vienu
neesiet vienaldzīgi; dariet visu, ko varat, lai apskaidrotu cilvēku sirdis
un prātus, centieties iepriecināt ikvienu dvēseli. Ikvienai pļavai esiet
veldzi nesošs lietus, ikvienam kokam dzīvinošs ūdens; esiet cilvēkiem
kā salds muskuss, sirgstošajiem esiet spirdzinoša, vēsma! Esiet veldzē
joši ūdeņi visiem, kam slāpst, rūpīgi ceļveži tiem, kas ir apmaldījušies,
bāreņiem esiet tēvs un māte, vecajiem esiet dēli un meitas, nabagajiem
esiet bagātību krājums! Domājiet par brālību un mīlestību kā par
debesu sūtītu prieku, domājiet par nenovīdību un naidu kā par elles
mocībām!
Nelutiniet savas miesas bezdarbībā, bet strādājiet no visas sirds un
dvēselē sauciet un lūdziet, lai Dievs jums dāvā savu žēlastību un
palīdzību! Tā jūs pārvērtīsiet šo pasauli Abhā Paradīzē un šo zemes
lodi - augstajā debesu pasaulē. Ja vien jūs pieliksiet pūles, nav šaubu,
ka atmirdzēs jo koši cildenums, ka žēlastība izlīs pār jums, ka dzīvību
nesoši vēji celsies \ln pūtīs un tuvu un tālu izplatīsies saldā muskusa
smarža.
Ak jūs Dievu mīlošie! Nekavējieties domās pie tā, kas norisināsies
šajā svētajā vietā un nekādā veidā nesatraucieties! Lai kas arī notiktu,
tas nāks tik vien par labu, jo likstas un rūpesti ir balva, un bēdas un
smags darbs ir tīra žēlastība, un sāpes ir mierīgs prāts, un kaut ko
upurēt nozīmē saņemt dāvanu, un viss, kas notiek, nāk no Dieva
žēlastības.
Tāpēc raugiet, ka veicat savu uzdevumu: audziniet ļaudis un vadiet
viņus 'Abdu'l-Baha ceļos! Vēstiet ļaudīm šo prieka vēsti no Abhā
valstības! Ne dienu, ne nakti nerimstiet; ne uz brīdi nemeklējiet miera!
Ar visu spēku centieties, lai dzird cilvēku ausis šo laimes ziņu! Savā
mīlestībā uz Dievu un savā cieņā pret 'Abdu'I-Baha pieņemiet ik pār
baudījumu, ik bēdu! Pacietiet uzbrucēja ņirgas, samierinieties ar naid
nieka pārmetumiem! Ejiet 'Abdu '1-Baha pēdās un pa Abhā Dailes taku,
ik mirkli ilgojieties ziedot savas dzīves! Mirdziet kā rīta zvaigznes,
nerimstieties, kā nerimst' jūra, kā mākoņi no debesīm lejiet dzīvību pār
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lauku un kalnu un kā aprīļa vēji vēdiet spirgtumu šiem cilvēku kokiem,
lieciet tiem uzplaukt ziedos!
201. Ak tu aizrautīgā Dieva mīlētāja! Virs šīs pasaules apvāršņa ir
uzlēkusi Patiesības Saule un lējusi lejup savas vadošās gaismas kūļus.
Mūžīgā žēlastība nekad nebeidzas, un tās bezgalīgās vēlības auglis ir
visus apņemošs miers. Nešaubies, ka šai apgarotības laikmetā miera
valstība uzcels savu svētnamu pasaules virsotnēs un Miera Ķēniņa
baušļi caurstrāvos ikvienas tautas artērijas un nervus un savā sargājošā
paēnā ievilks ikvienu nāciju uz šīs zemes. No mīlestības un uzticības,
un vienotības avotiem savām avīm dzert dos īstenais Gans.
Ak Dieva kalpone, miers pirmām kārtām ir jāiedibina starp
atsevišķiem cilvēkiem, lai tas beidzot novestu pie miera starp tautām.
Tāpēc, ak jūs bahājieši, ar visu spēku tiecieties caur Dieva vārda spēku
radīt _patiesu mīlestību, garīgu kopību un nesaraujamas saites starp
cilvēkiem! Tas ir jūsu pienākums.
202. Ak jūs patiesības mīlētāji, jūs cilvēces kalpi! No jūsu cerību un
domu ziedoņa mani ir sasniegusi saldsmaržu dvesma, un tādēļ iekšēja
pienākuma sajūta liek man rakstīt šos vārdus.
Jūs vērojat, kā pasaule sašķeļas pati pret sevi, kā daža laba zeme
sārtojas asinīs, kā tā tiek pārklāta ar cilvēku asinīm. Sadursmju ugunis
ir uzliesmojušas augstu, ka nav nekad agrāk, ne viduslaikos, ne tuvākos
gadsimtos bijis tik briesmīga kara, kas kā dzirnakmeņi graudu vietā
samaļ cilvēku galvaskausus. Nē, ir pat vēl sliktāk, ziedošas zemes ir
tikušas pārvērstas gruvešos, pilsētas ir nolīdzinātas līdz ar zemi, un
dažs labs plaukstošs ciemats ir sagrauts drupās. Tēvi ir pazaudējuši
dēlus, un dēli ir zaudējuši tēvus. Mātēm sirdis ir pāri plūdušas, raudot
par mirušajiem bērniem. Bērni ir kļuvuši bāreņi, sievietes pamestas un
pārvērstas par klaidonēm bez pajumta. No visiem viedokļiem cilvēce ir
grimusi zemu. Skaļas ir bāreņu skaļās raudas; debesīs ceļas māšu
izmisīgās balsis.
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Un dzimst visas šīs traģēdijas no aizspriedumiem; no rasu un
tautību, un reliģiskiem un politisko uzskatu aizspriedumiem; un aiz
spriedumu dziļā sakne ir akla pagātnes atdarināšana - atdarināšana
reliģijā, nostādnēs pret rasēm, nacionālās nosliecēs, politikā. Kamēr
pastāvēs šī ķēmošanās, atdarinot pagātni, tik ilgi pa visiem četriem vē
jiem tiks aizpūsti sabiedriskās kārtības pamati, tik ilgi būs cilvēki bez
mitas atsegti vislielākajām briesmām.
Tagad, tādā apgaismotā laikmetā kā mūsējais, kad ir tikušas atseg
tas cilvēkam agrāk nezināmas patiesības un ir atklāti radības noslē
pumi, un ir uzaususi un pasauli apgaismojusi Patiesības Rītausma - vai
ir pieļaujams, ka cilvēki uzsāk drausmīgu karu, kas ved cilvēci postā?
Pie Dieva tā Kunga, nē!
Jēzus Kristus visus cilvēkus aicināja uz draudzību un mieru. Pēte
rim viņš sacīja: "Bāz makstī savu zobenu." 60 Lūk, ko vēlēja un kādu
padomu deva Kungs Kristus; un tomēr kristieši, visi kā viens, ir
zobenus vilkuši no makstīm. Cik liela ir nesaskaņa starp šādu rīcību.un
nepārprotamo Evaņģēlija tekstu!
Pirms sešdesmit gadiem kā saule pār Persiju pacēlās Baha'u'llah.
Viņš pavēstīja, ka debesis pār pasauli ir satumsušas un ka šī tumsa nesīs
ļaunu, un ka nāks drausmīgi kari. No sava cietuma Akkā viņš
visskaidrāk.iem vārdiem uzrunāja vācu ķeizaru, teikdams viņam, ka
tuvojas liels karš un ka viņa pilsētā Berlīnē atskanēs raudas un vaima
nas. Tāpat viņš rakstīja turku valdniekam, lai gan viņš bija šī sultāna
upuris un viņa cietumā ieslodzīts - proti, viņš tika turēts ieslodzījumā
Akkas cietoksnī, - un skaidri paziņoja, ka pār Konstantinopoli nāks
pēkšņa un liela pārmaiņa, tik liela, ka sievietes un bērni šai pilsētā sēros
un skaļi raudās. Īsi sakot, viņš ar šādiem vārdiem griezās pie visiem
monarhiem un prezidentiem, un piepildījās viss tieši tā, kā viņš bija
pravietojis.
Viņa varenās spalvas rakstītas, ir izdotas dažādas mācības kara
novēršanai, un tās ir izplatītas tuvu un tālu.
Pirmā ir patstāvīga patiesības izzināšana; jo akla pagātnes atdarinā
šana sakropļo prātu. Bet, kad reiz ikkatra dvēsele iedziļināsies patie
sībā, sabiedrība atbrīvosies no tumsas, kas nāk no nemitīgas pagātnes
atkārtošanas.
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Otrs viņa princips ir cilvēces vienesme: proti, visi cilvēki ir Dieva
avis, un Dievs ir to mīlošais Gans, kas maigi aprūpē ikvienu, neizceļot
nevienu. "Nekādu atšķirību tu žēlīgā Dieva radībā nevari rast;" 61 tā
visa kalpo Viņam, tā visa izlūdzas Viņa žēlastību.
Viņa trešā mācība ir, ka reliģija ir stiprs cietoksnis, bet tai ir jārada
mīlestība, ne naids un nenovīdība.
Ja tā ved pie spīts, ļauna prāta un naida, tad tai nekādas vērtības
nav. Jo reliģija ir dziedlļiecības līdzeklis, un, ja zāles izraisa slimību, no
tām jāatsakās. Un atka1 attiecībā uz reliģiskiem, rasu, nacionāliem un
politiskiem aizspriedumiem: visi šie aizspriedumi nocērt cilvēces dzīvi
pašā saknē; visi kā viens tie izraisa asins izliešanu un postu pasaulē.
Kamēr pastāvēs aizspriedumi, būs nemitīgi un drausmīgi kari.
Šāds stāvoklis ir pārvarams tikai caur vispasaules mieru. Tā
īstenošanai ir jānodibina Augstākais Tribunāls, kurā būtu pārstāvētas
visas valdības un tautas; visi, gan nacionāla, gan internacionāla
rakstura jautājumi ir kārtojami tajā, un visiem ir jāizpilda Tribunāla
lēmumi. Ja kāda valdība vai tauta nepakļaujas tam, lai tad visa pasaule
vēršas pret šo valdību vai tautu.
Vēl viena no Baha'u'llah mācībām ir vīriešu un sieviešu vienlīdzī
ba un to vienlīdzīgās tiesības. Un ir vēl daudzi līdzīgi principi. Tagad ir
kļuvis acīmredzams, ka šīs mācības ir ļoti svarīgas pasaules izdzīvo
šanai.
Jūs, kas kalpojat visai cilvēces saimei, tiecieties ar visu sirdi izpes
tīt cilvēci no tās tumsas un tiem aizspriedumiem, kas raksturīgi cilvē
kiem un dabas pasaulei, lai cilvēce atrastu ceļu uz Dieva gaismas
pasauli.
Lai s,lava Viņam - jūs esat iepazīstināti ar dažādiem likumiem,
institūcijām un principiem pasaulē. Šodien mieru pasaulei var
nodrošināt tikai šīs dievišķās mācības. Ja nebūs šo mācību, tumsa
nekad neizklīdīs, hroniskās slimības nekad netiks izdziedētas; nē, dienu
no dienas tās kļūs asākas. Balkānu valstis paliks neapmierinātas. Ne
miers tur pieņemsies spēkā. Pieveiktās puses turpinās musināt. Tās ķer
sies pie jebkura līdzekļa, lai no jauna iedegtos kara liesmas. Jaundzi
mušas vispasaules kustības savu plānu piepildīšanai.pieliks vislielākās
pūles. Kreiso kustība iegūs lielu nozīmi. Tās ietekme paplašināsies.
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Tāpēc tiecieties ar Dieva palīdzību, ar gaišiem prātiem un sirdīm,
un ar debesu dāvātu spēku kļūt par Dieva svētību cilvēkiem un nodro
šināt cilvēcei atvieglojumu un mieru!
203. Ak tu, kam mīļa ir Derība! Svētītā Daile šim kalpam ir solījis,
ka audzinātas tiks dvēseles, kas sevī iemiesos vadības būtību, kas būs
karogi debesu saietam, lāpas Dieva vienesmei, Viņa tīrās patiesības
zvaigznes, kas mirdz debesīs, kur valda vien Dievs. Tās aklajiem atdos
redzi un kurlajiem liks dzirdēt; tās mirušos cels jaunai dzīvei. Tās stās
pretī visām zemes tautām un aizstāvēs savu mācību ar septiņu pasauļu
Kunga pierādījumiem.
Es ceru, ka savā dāsnumā Viņš drīz aicinās šīs dvēseles, lai godā
celta tiktu Viņa lieta. Magnēts, kas pievilks šo vēlību, būs nelokāma
uzticība Derībai. Teici to Kungu, ka esis stingrākais no stingrākajiem.
Ak mans Dievs, palīdzi savam kalpam daudzināt Tavu vārdu un
atspēkot nīcīgo un neīsto, nostiprināt patiesību, izplatīt tautās svētos
pantus, atsegt lielumu; liec, lai taisnīgo sirdīs uzaust rīta gaisma!
Patiesi, Tu esi Dāsnais, Piedodošais.
204. Ak no svētajā kokā iededzinātās nemirstīgās liesmas dzimušo
fēniks! Savās pēdējās dienās uz šīs zemes Baha'u'llah - lai atdodu es
par ziedojumu viņa pieticīgajiem kalpiem savu dzīvi, savu dvēseli un
garu - ar īpašu uzsvaru apsolīja, ka ar Dieva vēlības lietiem un Viņa
augstās ķēniņvalsts palīdzību celsies un parādīsies svētas būtnes, kas kā
zvaigznes rotās dievišķās vadības debess jumu, apgaismos mīlošās
labestības un devības avotu, darīs redzamas Dieva vienesmes zīmes,
mirdzēs šķīstības un svētuma gaismā, saņems dievišķās iedvesmas
pilnu mēru, pacels augstu ticības svēto lāpu, stāvēs stingras kā klintis
un neizkustināmas kā kalni, un augs un kļūs par spīdekļiem Viņa
atklāsmes debesīs, par spēcīgiem Viņa žēlastības tālākdevējiem, Dieva
dāsnuma un gādības nesējiem, vēstnešiem, kas vēsta vienīgā īstenā
Dieva vārdu, un pasaules pamatu pamata licējiem.
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Šīm būtnēm jāstrādā bez mitas, gan dienu, gan nakti, tās nedrīkst
ņemt vērā ne pārbaudījumus ne bēdas, ne rimties savās pūlēs, ne
meklēt vieglumu, ne ļauties ērtumam un tīksmei, un, atraisītām un
neaptraipītām, tām jāziedo ikkatrs gaistošais savas dzīves mirklis
dievišķās elpas saldmes viešanai un Dieva svētā vārda daudzināšanai.
To sejas izstaros debesu līksmi, un to sirdis būs prieka pārpilnas. To
dvēseles būs pilnas iedvesmas un noteiktības. Tās ies pa visu pasauli un
ceļos pa novadu novadiem. Tās pacels balsis ik saietā un būs ikkatras
sapulces dvēsele un rota. Tās runās visās mēlēs un izskaidros ikvienu
neizprotamu nozīmi. Tās atsegs ķēniņvalsts noslēpumus un ikvienam
paudīs Dieva zīmes. Kā sveces tās gaiši degs katras padomes vidū un
no katra apvāršņa staros gaismu. No viņu sirds dārziem nestās liegās
vēsmiņas spirdzinās un dzīvinās cilvēku dvēseles, un viņu prātu
atklāsmes kā lietus gāzes spēcinās pasaules tautas un nācijas.
Es gaidu, ar degsmi gaidu šos svētos parādāmies; un tomēr, cik ilgi
tie vēl vilcināsies un nenāks? Es kaismīgi lūdzu, saulei rietot un saulei
austot, lai šīs mirdzošās zvaigznes drīz lej· savus starus pasaulē, lai
mirstīgo acīm tiek atsegtas viņu svētās sejas, lai dievišķās palīdzības
pulki var gūt uzvaru un lai vēlības viļņi, kas ceļas no Viņa jūrām tur
augšā, plūst pār visu cilvēci. Lūdziet arī jūs un izlūdzieties no Viņa, lai
ar Sendienu Dailes dāsno palīdzību šīs dvēseles taptu atsegtas mirstīgo
pasaules acīm.
Lai nāk pār tevi Dieva godība un pār to, kura vaigs atstaro to
mūžīgo gaismu, kas atmirdz no Viņa godības ķēniņvalsts.
205.- Ak jūs cienījamās dvēseles! Nemitīgi atdarinādama senas un
apnikušas tradīcijas, pasaule bija tapusi tumša kā melna nakts. Die
višķo mācību pamatprincipi bija izgaisuši no atmiņas; to būtība un
kodols bija pavisam aizmirsti, un ļaudis turējās pie sēnalām. Tautas bija
nonākušas nožēlojamā stāvoklī kā noskrandušas, sen nonēsātas drēbes.
No šīs melnās tumsas atausa Baha'u'llap mācību rīta spožums.
Viņš ir ietērpis pasauli jaunā un skaistā tērpā, un šis jaunais tērps ir
mācības, kas ir nākušas no Dieva.
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Tagad šis jaunais laikmets ir iestājies, un visa radība ir atdzimusi.
Cilvēce ir ieguvusi jaunu dzīvību. Rudens ir pagājis un dzīvinošais
pavasaris ir klāt. Visas lietas ir kļuvušas jaunas. Atdzimušas ir mākslas
un rūpniecības nozares, zinātnē ir jauni atklājumi, ir daudz jaunu
izgudrojumu; tāpat ikkatrs sīkums, viss, kas attiecas uz cilvēku dzīvi,
kā, piemēram, drēbes un personīgie piederumi-pat ieroči -ir jauni.
Visas valdības ir pārskatījušas savus likumus un procesus. Dienas
kārtībā ir atjaunošana.
Un avots visam šim jaunajam ir tā brīnumainā žēlastība un
labvēlība, kas allaž no jauna plūst no ķēniņvalsts Valdnieka, atjaunojot
pasauli. Tādēļ cilvēki ir pilnībā jāatbrīvo no vecā domāšanas veida, lai
viņi visu savu uzmanību varētu vērst uz šiem jaunajiem principiem, jo
tie ir šī laika gaisma un īstais šī laikmeta gars.
Ja šīs mācības sekmīgi neizplatīs ļaudīs, līdz pazudīs un tiks aiz
mirsti vecie priekšstati un vecā pieeja, mūsu esamības pasaule neradīs
mieru un neatstaros debesu ķēniņvalsts pilnveidību. No visas sirds
centieties likt to apjaust nevēr-īgajiem, atmodināt gulošos, nest
zināšanas nezinošajiem, likt redzēt aklajiem, dzirdēt kurlajiem un
atmodināt mirušos!
Jums pieklājas parādīt tādu spēku, tādu izturību, lai visus
klātesošos pārņemtu izbrīna. Ķēniņvalsts svētība ir ar jums. Lai nāk pār
jums Visgodātā godība!
206. Lai slava tam, kas ir pārrāvis tumsu un izdzēsis nakti, pašķīris
aizsegus un norāvis plīvurus, kura gaisma atspīdēja, kura zīmes un
simboli tapa redzami, kura noslēpumi tika atsegti! Tad pašķīrās Viņa
mākoņi un lēja pār zemi Viņa dāsnās balvas un veltes, un šī valgme lika
visam atplaukt un atziņai no jauna zaļot, un pārliecības puķēm dīgt un
trīsuļot aiz prieka, līdz visu pasauli pārņēma Viņa svētuma smarža.
Lai top sveikts un slavināts, svētīts un godināts šis dievišķais
notikums, tie svētie vēja ziedi, kas ir uzziedējuši no šī lielā devīguma,
no šīs pāri plūstošās žēlastības, kas, viļņus līdz augstajām debesīm
veldama, ir uzbangojusi kā šalcoša dāsnuma jūra.
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Ak Dievs, mans Dievs! Lai slava tev, ka iededzi dievišķās mīlas
uguni svētajā kokā visaugstākā kalna virsotnē: tajā kokā, kurš "nav ne
austrumos, ne rietumos," 62 to uguni, kura liesmas pieņēmās, līdz tās
pacēlās augšup līdz debesu pulkiem, un no kuras viss pastāvošais
uztvēra vadības gaismu, un mēs iesaucāmies: "Patiesi, mēs saskatām
uguni Sinaja kalna nogāzē." 63
Ak Dievs, mans Dievs! Spēcini šo uguni, līdz tās liesmas iekustinās
visu pasauli! Ak Tu mans Kungs! Ik sirdī iededz savu mīlestības
gaismu, savas atziņas garu iedves cilvēku dvēselēs, ar savas vienesmes
vārsmām_ liec priekā saviļņoties 'cilvēku sirdīm! Sauc uz dzīvošanu tos,
kas mīt savos kapos, brīdini lepnos, liec laimei apņemt visu pasauli,
lejup sūti savus dzidros lietus un dižgaru saietā sniedz apkārt kausu,
kas "pildīts pie kampara avota!" 64
Patiesi, Tu esi Devējs, Piedevējs, Mūžam Dāsnais. Patiesi, Tu esi
žēlīgais, Līdzjūtīgais.
Ak jūs Dieva mīļotie! Debesu vīna kauss plūst pāri, svētku gunis
mirdz pār Derības dzīrēm, aust dāsna rītausma, pūš liegi žēlastības vēji,
un no neredzamās pasaules nāk labās vēstis par veltēm un balvām.
Puķu rotātās pļavās dievišķais ziedonis ir cēlis savas teltis, un garā
apveltītie ieelpo garīguma Sābas saldās smaržas, kuras tiem atnes aus
trumu vēji. Tagad noslēpumainā lakstīgala vītero savas slavas dzies
mas, un dziļākās jēgas pumpuri uzplaukst košos un maigos ziedos.
Lauka cīruļi, šo svētku muzikanti, brīnišķas balsis paceļot un pie
balsojot debesu saieta melodijām, dzied un sauc: "Esiet svētīti! Prieka
vēstis! Prieka Vēstis!" Un tie mudina Abhā Paradīzes līksmotājus
dzert pilniem malkiem, un tie vītero daiļi debesu kokā un skandē savas
svētās dziesrŗias. Un tas viss domāts, lai nokaltušās dvēseles, kas min
nevērības tuksnesi, un nobālējušās, kas maldās vienaldzības smiltājos,
atkal spētu just un ietrīsēties dzīvības pulsā un būt klāt Dieva tā Kunga
svētku dzīrēs.
Lai slavējam Viņu! Viņa mācības slava ir sasniegusi austrumus un
rietumus, un vēsts par Abhā Daili ir iedzīvinājusi ziemeļus un
dienvidus. No Amerikas kontinenta atskanošais sauciens ir kā svēto ko
ris, šis aicinājums no tālienes un tuvienes, kas paceļas līdz pat debesu
pulkiem, ir "Ya-Baha'u'l-Abhā!" Tagad austrumi ir iekvēlojušies
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godībā, un rietumi ir rožu smaržas apdvesti, un visa zeme nes vīraka
saldmi, un muskusa piesātināti ir vēji, kas pūš pār svēto kapavietu.
Nepaies ilgs laiks, un jūs redzēsiet, ka pat tumšākās zemes būs gaišas
un Eiropas un Āfrikas kontinenti būs kļuvuši par ziedu dārziem un
ziedošu koku birzīm.
Bet, tā kā šī Saule uzausa Persijā un tā kā no austrumiem saule
atmirdzēja pār rietumiem, mēs ļoti ceram, ka mīlestības uguns liesmas
šajā zemē liesmos arvien spēcīgāk un ka tur viņa svētās ticības spo
žums kļūs arvien spilgtāks. Lai satraucošā Dieva mācība pārņem šo ze
mi līdz pašiem pamatiem, lai Viņa vārda garīgā iedarbība izpaužas ar
tādu spēku, ka pārvērš Irānu par miera un labklājības centru! Lai godī
gums un lēnprātība, mīlestība un uzticība, kas nāk no Irānas, nes nemir
stību visiem uz zemes! Lai visaugstākajā virsotnē tā paceļ sabiedriskās
sakārtotības, skaidrākā garīguma un vispārēja miera karogu!
Ak jūs Dieva mīļotie! Šai bahājiešu laikmetā Dieva lieta ir tīri ga
rīga. Viņa mācība nav no materiālās pasaules. Tā neiestājas ne par strī
diem, ne kariem, ne par ļauniem un kaunpilniem darbiem; tā nav par
nesaprašanos ar citām ticībām, ne sadursmēm ar citām tautām. Tās vie
nīgais karaspēks ir Dieva milestība, tās vienīgais prieks ir Viņa atziņas
skaidrais vīns, tās vienīgā cīņa ir patiesības izskaidrošana, tās vienīgais
krustakarš ir pret uzstājīgo savtību, pret cilvēka sirds ļaunajiem
čukstiem. Tās uzvara ir pakļauties un paklausīt, un būt nesavtīgam tai
nozīmē nebeidzamu slavu. Īsi sakot, tā ir augstākā mērā garīga:
Tu čūskai nesit brūci,
Ja iztikt vari bez tā,
Un cilvēku vēl vairāk saudzi.
Un ja vien vari,
Tu skudrai pāri nedari,
Lai brālim tiek tavs glāsts.
Uz to lai ir visa tava tiecība: kļūt par dzīvības un nemirstības,
mierinājuma, miera un prieka avotu ikviena cilvēka dvēselei, vienalga,
pazīstama, vai svešinieka, vai viņš ir pret tevi, vai ar tevi. Nelūkojies uz
viņa tikumību vai netikumību, lūkojies uz tā Kunga visaptverošo

186

'Abdu'l-Baha

žēlsirdību, jo Viņa vēlības gaisma apskauj visu zemi un visus, kas uz
tās mīt, un Viņa dāsnuma pilnībā gremdējas kā gudrais, tā nejēga. Pie
Viņa labvēlības galda sēž kā draugs, tā svešnieks. Kā ticīgais, tā arī
noliedzējs, kas no Dieva novēršas, smeļ plaukstā un dzer no Viņa
dāsnuma jūras.
Tā Kunga mīļotajiem pieklājas būt par Viņa visaptverošās žēlastī
bas zīmēm un simboliem, Viņa neizsakāmās mīlestības iemiesotājiem.
Kā saule lai lej viņi savus starus gan pār dārzu, gan pār atkritumu kau
dzi, un kā pavasara debeši lai izlīst tie kā pār ziediem, tā pār ērkšķiem!
Lai meklē tie tik mīlestību un uzticību, lai neiet viņi ienaida taku, lai to
sarunas skar tikai draudzības un miera noslēpumus! Tādi ir taisnīgo
tikumi, tādas ir atšķirības zīmes tiem, kas kalpo pie Viņa sliekšņa.
Abhā Daile izcieta vissmagākās nedienas. Viņš panesa neskaitāmas
sāpes un bēdas. Viņam nebija lemts baudīt ne mirkli miera, ne mirkli
atvieglojumā ievilkt elpu. Viņš klīda, bez mājām pa tuksneša smiltīm
un kalnu nogāzēm. Viņu ieslodzīja cietoksnī un cietuma kamerā. Bet
viņam nabagu salmu cisas bija kā godības tronis un viņa smagās ķēdes
- kā valdnieka dārgakmeņu kronis. Dienu un nakti viņš dzīvoja zem
zobena švīkoņas, jebkuru mirkli viņš bija gatavs mirt uz krusta. Visu to
viņš pacieta, lai šķīstītu pasauli un rotātu to ar Dieva tā Kunga maigo
žēlastību; lai viņš varētu to nomierināt, lai sadursmes un konflikti
gaistu, lai šķēpu un aso asmeni nomainītu mīlošs biedriskums, lai strīdi
un kari pāraugtu drošībā, maigumā un mīlestībā, lai naida un niknuma
kaujas lauki kļūtu par līksmības dārziem un vietās, kur kādreiz sadūrās
asinīs mirkstoši karapulki, valdītu prieks. Lai uz karu raudzītos kā uz
kaunu, uz ķeršanos pie ieročiem kā uz pretīgu slimību, no kuras visas
tautas izvairās; lai augstākajās virsotnēs paceltos vispasaules miera
teltis, lai uz mūžiem uz zemes iznīktu karš.
Tādēļ Dieva mīļotajiem ir cītīgi jākopj un jālolo šis cerību koks un
jālaista tas ar savu centienu ūdeņiem. Vienalga, kādā zemē viņi mīt, lai
no visas sirds sadraudzējas ar visiem, kas ir tuvu un tālu, un kļūst tiem
labi biedri. Lai stiprina tie . Dieva ticību un tās institūcijas ar debesu
tikumiem! Lai nezaudē tie nekad drosmi, lai nepakļaujas likstām, lai uz
kara vešanu raugās kā uz kaunu, lai nekad negrimst nospiestībā! Jo
lielāku naidīgumu tie sastop, jo vairāk lai tie pauž savu labo gribu; jo
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vairāk nelaimju un moku tiem ir jāizcieš, jo augstsirdīgāk un dāsnāk lai
sniedz tie apkārt labestības kausu! Lūk, šāds ir gars, kas kļūs par
pasaules dzīvību, tāda ir augošās gaismas būtība: un tas, kas ir citāds un
dara citādi, nav cienīgs kalpot pie tā Kunga sliekšņa.
Ak jūs Dieva mīļotie! No neredzamajām debesīm lejup starus lej
Patiesības Saule. Apjaušiet, cik vērtīgas ir šis dienas! Paceliet galvas,
šajās strauji plūstošajās strāvās tiecieties uz augšu kā cipreses! Smeliet
prieku no Nadžas narcises, jo pienāks nakts un nebūs vairs tās...
_Ak jūs Dieva mīļotie! Lai Viņam slava! Ar katru dienu gaišais
Derības karogs plīvo augstāk, bet nodevības karogs slīgst zemāk un
karājas pusmastā. Tumsas pārņemtie uzbrucēji ir satricināti līdz pat
sirds dziļumam; viņi ir kā sagruvušas kapenes; un kā aklā radība, kas
mīt zem zemes, tie rāpo un ložņā kapeņu vienā stūrī, un no tā cauruma
laiku pa laikam kā nikni zvēri tie kārpās un gaudo. Lai slava Dievam !
Kā gan tumsai cerēt pārvarēt gaismu, kā gan burvim virvēm siet
"čūsku, lai to visi spēj skaidri redzēt." "Tad, raugi, tā aprija tos māņu
brīnumus." 65
Ak vai tiem! Tie ir paši sevi ar pasakām maldinājuši, un, savām
iekārēm ļaudamies, tie ir paši sevi iznīcinājuši. Tie atteicās no mūžīgās
godības, apmainot to pret cilvēcisku lepnību, un dižumu abās pasaulēs
tie apmainīja pret savtīgām iegribām. Lūk, no tā mēs jūs brīdinājām.
Pavisam drīz jūs redzēsiet, cik daudz zaudējuši ir negudrie.
Ak mans Kungs un mana cerība! Palīdzi saviem mīļotajiem būt
Derībā stingriem, palikt uzticīgiem Tavai skaidrajai lietai un īstenot
Tavus baušļus, kurus Tu noteici savā Godības Grāmatā; lai tie kļūtu par
vadības karogiem un debesu pulku lāpām, par Tavas neizsmeļamās
gudrības gaismas avotiem un zvaigznēm, kas rāda pareizo ceļu, no
augstajām debesīm lejup mirdzot!
Patiesi, Tu esi Neuzvaramais, Visvarenais, Visspēcīgais.
207. Ak jūs, kas esat vaigu uz Cildeno Daili cēluši! Dienu un nakti,
saulei austot un saulei rietot, tumsai iestājoties un gaismiņai svīstot, es
allaž savā prātā un sirdī atceros tā Kunga mīļotos.
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Es izlūdzos no Viņa, lai svēta Viņš savus mīļotos, šķīstās un svētās
zemes iemītniekus, un lai visās lietās dod tiem panākumus: lai tikumos,
uzvedībā, vārdos, dzīves veidā, it visā, kas viņi ir un ko viņi dara, pie
šķir Viņš tiem izcilību cilvēku vidū; lai pulcē Viņš tos pasaules saimē ar
degsmes, jūsmas un mīlas ilgu pārņemtām sirdīm, ar atziņu un pār
liecību, ar vienotību un stingrību, ar gaismas pielietām, skaistām sejām.
Ak jūs tā Kunga mīļotie! Šī diena ir vienotības diena, visas cilvēku
saimes sapulcēšanās diena. "Patiesi, Dievs mīl tos, kas kā blīva siena
saliedētās rindās cīnās par Viņa mācību!" 66 Ievērojiet, ka Viņš saka
"saliedētās rindās", ar to domādams sapulcētas, sakļāvušās rindas,
kurās viens otru atbalsta. "Cīnīties", kā tas svētajā pantā ir sacīts,
nenozīmē šīs visdižākās Dieva Izpausmes laikmetā doties uz priekšu ar
zobenu un šķēpu, ar caururbjošām bultām, bet gan būt apbruņotam ar
mērķa un nolūka skaidrību, palīdzīgu padomu, dievišķu tikumu,
Visvarenajam tīkamu, debesu iedvestu rīcību. Tas nozīmē visu cilvēku
audzināšanu, to vadīšanu, garīguma svētās elpas viešanu tuvu un tālu,
Dieva zīmju sludināšanu, dievišķīgu un pārliecinošu argumentu
izvirzīšanu, labu darbu darīšanu.
Vienmēr, kad svētas dvēseles, debesu spēka pievilktas, celsies ar
šādām garīgām īpašībām un plecu pie pleca ies kopsolī, ikviena no šīm
dvēselēm būs kā tūkstots dvēseļu, un šī varenā okeāna bangojošie viļņi
būs kā debesu pulku bataljoni. Kāda tā būs svētība - kad visi sanāks
kopā kā kādreiz šķirtas atsevišķas pilītes, urdziņas, strautiņi, upes un
straumes un, kopā saplūstot, veidos vienu varenu jūru.
Un šī iekšējā vienotība valdīs tādā mērā, ka tradīcijas, noteikumi,
parašas un atšķirības šo tautu dīvaini sarežģītajā dzīvē izdzisīs un
izgaisīs kā atsevišķas pilītes, kad reiz uzbangos un viļņos lielā
vienesmes jūra.
Es piesaucu Sendienu Daili un apgalvoju, ka tad visus apņems
neatvairāma labvēlība un cildenuma jūra plūdīs krastiem pāri, tad
šaurākā ūdens urdziņa piebriedīs plata kā jūra un ikkatra pilīte būs kā
bezgalīgā dzelme.
Ak jūs Dieva mīļotie! Tiecieties un cīnieties, lai sasniegtu šo augsto
stāvokli un lai pār visu zemi atmirdzētu tāds skaistums, ka tā starojums
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atstarotos no ausmas vietas pret mūžības apvārsnil Lūk, te jau ir Dieva
lietas pamatu pamats! Lūk, te ir Dieva likuma pati būtība! Šī ir Dieva
Izpausmju radītā varenā celtne. Tieši tāpēc aust Dieva pasaules saule.
Lūk, kāpēc savā cilvēcisko miesu tronī sevi apliecina tas Kungs!
Ak jūs Dieva mīļotie! Redziet, kā Cildenais 67 - lai top viņam par
kīlu visas uz zemes mītošās dvēseles-šī cēlā nolūka dēl atdeva savu
svēto sirdi par mērķi nedienu šķēpiem; un tādēļ, ka Sendienu Dailes
nodoms-lai ziedojas Viņam visas dvēseles debesu augstumos -bija
iemantot šo augsto mērķi, Cēlsirdīgais (Bab's) atsedza savas krūtis
neskaitāmām lodēm, kas nāca no ļaunprātīgiem, naidīgiem ļaudīm, un
vislielākajā lēnprātībā mira mocekļa nāvē. Uz šīs takas putekļiem
plūda tūkstošiem un tūkstošiem svētu dvēseļu asinis, un daudz ir reižu,
kad kāda uzticīga Dievu mīlošā ķermenis tika karātavās vilkts.
Abhā Daile pats -lai viņa mīļotajiem ziedots tiek pats esamības
gars - izcieta visāda veida pārbaudījumus un ar labu prātu pieņēma
likteņa šautras. Nepalika nevienas mocības, kurām netika pakļautas
viņa svētās miesas, nebija ciešanu, kas nenāca pār viņu. Cik daudz bija
to nakšu, kad, važās kalts, viņš nevarēja aizmigt no viņam uzliktās
dzelzs apkakles smaguma. Cik daudz bija to dienu, kad viņam ne
mirkli miera nedeva degošas sāpes no kāju bluķiem un važām. Viņu, šo
gara nesēju, kas bija radis atpūsties uz izšūtiem zīda spilveniem, važās
kaltu, basām kājām un kailu galvu, spieda skriet no Nijavarānas līdz
Teherānai; un dziļi lejā šaurā pazemes cietuma biezajā tumsā viņu
ieslēdza kopā ar slepkavām, musinātājiem un zagļiem. _Atkal un atkal
tie metās uz viņu ar jaunu spīdzināšanu, un visi bija pārliecināti, ka
jebkuru brīdi viņš aizies mocekļa nāvē. Pēc kāda laika tie viņu no
dzimtās zemes izraidīja trimdā, aizsūtīja uz svešām un tālām zemēm.
Daudzus gadus Irākā nebija ne brīža, kad viņa svēto sirdi neplosītu
kāda jauna sāpe; pie katra dvašas vilciena pār viņa svētām miesām
karājās zobens, un nebija viņam cerību ne uz mirkli atpūtas vai
drošības. Ar nerimstošu niknumu no visām pusēm viņa naidnieki
uzsāka jaunus uzbrukumus, un, viens un atstāts, viņš tos visus izturēja.
Pēc visa šī posta un pārbaudījumiem, šiem sitieniem, viņu izraidīja no
Irākas Āzijas kontinentā uz Eiropas kontinentu, un sūrās trimdas un to
bargo pārestību vietā, kādas pār viņu bija gāzuši Korāna ļaudis, tagad
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nāca klāt spīvas vajāšanas, spēji uzbrukumi, sazvērestības, zaimi,
nerimtīgs naidīgums, ienaids un nenovīdība no Baijānas ļaužu puses.
Nespēj mana spalva to visu izstāstīt; bet jums par to, protams, ir
zināms. Un tad, pēc divdesmit četriem gadiem šai Vislielajā Cietumā,
sāpēs un nedienu sūrumā, viņa dienas tuvojās noslēgumam.
Visu to apkopojot, savas uzturēšanās laikā šai pārejošajā pasaulē
Sendienu Daile allaž bija vai nu ķēdēs kalts gūsteknis vai dzīvoja zem
atvēzta zobena, vislielākajām mokām un ciešanām pakļauts, vai arī
viņu turēja Vislielajā Cietumā. No nedienu nestā fiziskā vājuma viņa
svētais ķennenis bija izdilis tā, ka viņu varēja apgāzt ar elpas pūsmu,
no ilgajām bēdām tas bija kļuvis viegls kā tīmeklītis. Un viņš cēla plecā
šo smago nastu un pacieta visu moku jūru, kas savas bangotnes svieda
līdz pat debesīm, viņš lēnprātībā un pazemībā uzlika smagās dzelzs
važas tāpēc, lai ikvienu dvēseli uz zemes novestu pie saskaņas,
vienprātības, vienesmes, lai visas tautas saskatītu zīmes tam, ka Dievs
ir tikai viens, lai beidzot visas radības sirdīs iestādītā sākotnējā
vienesme nestu tai nolemtos augļus un lai pasaulē savu starojumu lietu
lieliskais princips: "žēlīgā Dieva radībā nevar saskatīt nekādas
atšķirības." 68
Tagad ir pienācis laiks kvēlām pūlēm, ak jūs Dievam mīļie!
Cīnieties un pūlieties! Un tāpat kā Sendienu Daile, kas dienu un nakti
bija moku laukā, cīnīsimies arī mēs jo spīvi un uzklausīsim un
ievērosim Dieva padomus; atteiksimies no savas dzīves, atdosim savas
nedaudzās skaitītās dienas! Novērsīsim acis no šīs pasaules tukšajām,
pretrunīgajām fantāzijām un to vietā kalposim svarīgākam nolūkam,
šim dižajam plānam� Savu pašu fantāziju dēļ nenocirtīsim to koku,
kuru ir iestādījusi Dieva žēlsirdīgā roka; ar mūsu pašu maldīgo iedomu
tumšajiem mākoņiem, ar mūsu savtīgajām interesēm neaizsegsim to
godības gaismu, kas plūst no Abhā valstības. Nebūsim kā aizsprosti,
kas aizdambē visvarenā Dieva jūras viļņojumu! Nekavēsim tīrai un
saldai elpai plūst plašā straumē no Visgaišās Dailes dārza! Šai
atkalapvienošanās dienā nesargāsimies no pavasara svētības gāzēm,
kas līst no debesīm! Neļausim Patiesības Saules spožumam blāvākam
kļūt un nozust. Tie ir Dieva brīdinājumi, kas izklāstīti Viņa Svētajās
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Grāmatās, Viņa Svētajos Rakstos, Viņa vēstulēs, kas patiesiem ticīga
jiem pauž Viņa padomus.
Lai nāk pār jums godība un Dieva žēlastība, un Dieva svētība!
debesīm, viņš lēnprātībā un pazemībā uzlika smagās dzelzs važas
tāpēc, lai ikvienu dvēseli uz zemes novestu pie saskaņas, vienprātības,
vienesmes, lai visas tautas saskatītu zīmes tam, ka Dievs ir tikai viens,
lai beidzot visas radības sirdīs iestādītā sākotnējā vienesme nestu tai
nolemtos augļus un lai pasaulē savu starojumu lietu lieliskais princips:
"žēlīgā Dieva radībā nevar saskatīt nekādas atšķirības." 68
Tagad ir pienācis laiks kvēlām pūlēm, ak jūs Dievam mīļie!
Cīnieties un pūlieties! Un tāpat kā Sendienu Daile, kas dienu un nakti
bija moku laukā, cīnīsimies arī mēs jo spīvi un uzklausīsim un
ievērosim Dieva padomus; atteiksimies no savas dzīves, atdosim savas
nedaudzās skaitītās dienas! Novērsīsim acis no šīs pasaules tukšajām,
pretrunīgajām fantāzijām un to vietā kalposim svarīgākam nolūkam,
šim dižajam plānam! Savu pašu fantāziju dēļ nenocirtīsim to koku,
kuru ir iestādījusi Dieva žēlsirdīgā roka; ar mūsu pašu maldīgo iedomu
tumšajiem mākoņiem, ar mūsu savtīgajām interesēm neaizsegsim to
godības gaismu, kas plūst no Abhā valstības. Nebūsim kā aizsprosti,
kas aizdambē visvarenā Dieva jūras viļņojumu! Nekavēsim tīrai un
saldai elpai plūst plašā straumē no Visgaišās Dailes dārza! Šai atkal
apvienošanās dienā nesargāsimies no pavasara svētības gāzēm, kas līst
no debesīm! Neļausim Patiesības Saules spožumam blāvākam kļūt un
nozust. Tie ir Dieva brīdinājumi, kas izklāstīti Viņa Svētajās Grāmatās,
Viņa Svētajos Rakstos, Viņa vēstulēs, kas patiesiem ticīgajiem pauž
Viņa padomus.
Lai nāk pār jums godība un Dieva žēlastība, un Dieva svētība!
208. Ak jūs, kas kalpojat pie svētā sliekšņa! Debesu saieta uzvarošie
pulki, saposti un sarindoti augstajās valstībās, stāv gatavi un gaida, lai
palīdzētu iegūt un nodrošināt uzvaru drosmīgajam jātniekam, kas ar
paļāvību mudina savu kaujas zirgu doties kalpošanas laukā. Labi ir tam
bezbailīgajam karavīram, kas, apbruņots ar patiesas atziņas spēku,
traucas kaujas laukā, izdzenā gara tumsas pulkus, izkliedē maldu barus,
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kas augstu tur dievišķās vadības karogu un skandē uzvaras tauri. Ttk
tiešām, kā Dievs ir taisns! Viņš ir guvis spožus panākumus un panācis
patiesu uzvaru.
209. Ak jūs, kas kalpojat Svētajai Dailei! Ir skaidrs, ka šodien visus
tos, kas nes dievišķo vēsti, apņem svētība no neredzamās pasaules. Ja
mācīšanas darbs tiktu pārtraukts, šī svētība pilnīgi izbeigtos, jo nav
iespējams, ka Dieva mīļotie saņemtu palīdzību, ja viņi nemācītu.
Mācīšana ir jāturpina it visos apstākļos, bet tas ir jādara gudri. Ja šo
darbu nevar veikt atklāti, lai tad viņi māca klusībā, tādējādi izraisot
cilvēku bērnos garīgumu un draudzīgumu. Piemēram, ja ikviens
ticīgais kļūtu par īstu draugu vienam no nevērīgajiem un saietos ar šo
dvēseli pilnīgi godīgi, apietos ar viņu augstākā mērā laipni un pats būtu
par paraugu tām dievišķajām mācībām, kuras viņš ir saņēmis, tiem
labajiem tikumiem un izturēšanās veidam, un vienmēr rīkotos saskaņā
ar Dieva atgādinājumiem-tad nav šaubu, ka pamazām viņam izdotos
atmodināt šo vienaldzīgo cilvēku un vērst viņa neziņu patiesības atziņā.
Dvēselēm ir tieksme atsvešināties. Vispirms vajadzētu darīt kaut
ko, lai šo atsvešināšanas pārvarētu, jo tikai tad Dieva vārdam būs
iespaids. Ja ticīgais ir laipns pret kādu nevērīgo un dziļā mīlestībā
pakāpeniski noved viņu līdz Dieva svētās lietas patiesības izpratnei, tā
ka viņš sāk apzināties Dieva ticības pamatus un šīs ticības nozīmi, nav šaubu, ka tāds cilvēks būs pārveidots, izņemot tos reti sastopamos
indivīdus, kuri ir kā izdedži, kuru sirdis ir "cietas kā klintis un pat
cietākas". 69

Ja ikviens no draugiem censtos tādā veidā pareizi vadīt kaut vienu
dvēseli, tad ticīgo skaits ik gadu dubultotos; un tas ir sasniedzams ar
apdomu un gudrību, un nekāda ļaunuma no tā nebūtu.
Un vēl jo vairāk, skolotājiem ir jāceļo, un, ja atklāta labās vēsts
izplatīšana izraisītu traucējumus, tad tā vietā lai viņi rosina un apmāca
ticīgos, iedvesmo tos, iejūsmo tos, priecē viņu sirdis, lai atmodina un
atjauno viņus ar svētuma saldo elpu.
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210. Ak jūs rozes Dieva mīlestības dārzā! Ak jūs gaišās lāpas Viņa
atziņas lokā! Lai plūst pār jums Dieva liegā elpa, lai jūsu siržu
apvāršņus apgaismo Dieva spožā godības gaisma! Jūs esat dziļās
atziņas jūras viļņi, jūs esat apkopotie pulki pārliecības plašumos, jūs
esat zvaigznes Dieva līdzjūtības debesīs, jūs esat akmeņi, no kuriem
bēg bojā ejai nolemtie, jūs esat dievišķās līdzjūtības mākoņi virs dzīves
dārziem, jūs esat Dieva vienesmes dāsnā labvēlība, kas līst pār visa
radītā būtību.
Uz šīs pasaules atvērtās vēstules lapām jūs esat Viņa vienesmes
dziedošās vārsmas, un augstu pils torņu smailēs jūs esat tā Kunga
karogi. Viņa lapenēs jūs esat ziedi un saldsmaržu zāles, gara rožu dārzā
jūs esat lakstīgalas, kas izplūst smeldzošās dziesmās. Jūs esat putni, kas
traucas augšup Viņa atziņas debesīs, jūs esat karaliskie vanagi uz
Dieva plaukstas.
Tad kāpēc gan jūs esat apsīkušas, kāpēc klusas, drūmas un
nomāktas? Jums ir jāzibsnī kā zibens šautrām un jāšalko kā jiirai. Kā
svecēm jums ir jālej gaisma, kā maigām Dieva vēsmām jums ir jāplūst
pāri pasaulei. Kā saldām pūsmām no debesu lapotnēm, kā muskusa
pilniem vējiem no tā Kunga dārziem jums ir jāvēdī smaržas zinošajiem,
un kā patiesās Saules spožajiem stariem jums ir jāapgaismo cilvēku
sirdis. Jo jūs esat dzīvību nesoši vēji, jūs esat jasmīna saldme no
atpestīto dārziem. Tad nesiet mirušajiem dzīvību un modiniet
snaudošos! Pasaules tumsā esiet mirdzošas liesmas, pazušanas smiltīs
esiet dzīvības ūdens avoti, esiet vadība no Dieva tā Kunga! Tagad ir
laiks kalpot, tagad ir laiks degt. Apzinieties šīs iespējas vērtību, šo
labvēlīgo sakritību, šo neizmērojamo žēlastību, iekams tā izslīd jums
no rokām!
Drīz mūsu saujiņa dienu, mūsu gaistošā dzīve būs pagājusi, un tuk�
šām rokām mēs aiziesim kapā, kādu rok tiem, kas nerunā vairs; tāpēc
mums jāpiesien sirdis izpaustajai Dailei un jāturas pie dzīvības glābša
nas saites, kas nepieviļ nekad. Mums ir jāsajožas kalpošanai, jādedz
mīlestības liesma un jāsadeg tās kvēlē. Mums jāraisa mēles, līdz iekvē
linām plašās pasaules sirdi un ar vadības gaišo staru kūļiem jāizdzēš
tumsas spēki, un tad Viņa dēļ jāziedo savas dzīve� upuru laukā.
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Tā sēsim katrā tautā lolotās Dieva atzīšanas pērles un ar izšķirošo
lēmējasmeni, mēli, un zināšanu drošajām bultām sakausim savtības un
kaislību pulkus un trauksimies tālāk uz mocekļu lauku, uz vietu, kur
mēs mirsim par to Kungu. Un tad ar plīvojošiem karogiem un bungu
skaņām, iesoļosim Visugodātā valstībā un pievienosimies debesu
saietam.
Labi klājas lielu darbu darītājiem.
211. Kad draugi necenšas izplatīt vēsti, tie nepiemin Dievu, kā tiem
nāktos, un viņi nepieredzēs atbalsta un svētības zīmes no Abhā ķēniņ
valsts, un tāpat viņi nekad neaptvers dievišķos noslēpumus. Tomēr, kad
skolotājs raisa mēli mācīšanai, viņā dabīgi rodas iedvesma un kļūst par
magnētu, kas pievelk dievišķo palīdzību un ķēniņvalsts labvēlību, un
viņš ir kā putns rītausmas stundā, kas pats no savas dziedāšanas, no
savas melodijas, no savas vīterošanas kļūst priekā pacilāts.
212. Tieši šādās reizēs Dieva draugi izmanto gadījumu, tver iespēju,
traucas uz priekšu un iegūst balvu. Ja savu uzdevumu viņi ierobežos tik
vien ar labu uzvedību un padomu, sasniegts netiks nekas. Viņiem ir
jāizsaka savas domas, jāmin savi pierādījumi, jāizvirza skaidri
spriedumi, jānonāk pie ne-apgāžamiem slēdzieniem, tādējādi apliecinot
Īstenības Saules izpausmes patiesību.
213. Ticīgajiem visos apstākļos vajadzētu aktīvi veikt mācību darbu,
jo no tā ir atkarīga Dieva svētība. Ja bahājietis atturēsies un ar visu sirdi
pilnībā neiesaistīsies rosmīgā mācību darbā, nav šaubu, ka viņš zaudēs
Abhā ķēniņvalsts svētību. Tomēr rosība ir jālīdzsvaro ar gudrību - ne
jau ar to gudrību, kas prasa klusēt un piemirst savu pienākumu, bet gan
ar gudrību, kas prasa būt dievišķīgi iecietīgam, mīlošam, draudzīgam,
pacietīgam un labestīgam svēta darba darītājam. Īsi sakot, mudiniet
draugus mācīt Dieva lietu individuāli un pievērsiet viņu uzmanību
šādai Rakstos minētai gudrības izpratnei, kas ir ticības mācīšanas
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būtība, bet viss tas ir jādara augstākā mērā iecietīgi, tā lai debesu
palīdzība un dievišķā svētība nāktu draugiem palīgos.
214. Ej sava Kunga ceļu un nesaki neko tādu, ko ausis nedrīkst
dzirdēt, jo šādas runas ir kā pārlieku sātīgs ēdiens maziem bērniem. Lai
cik arī šāds ēdiens ir garšīgs, izmeklēts un barojošs, zīdaiņa
gremošanas sistēma to sagremot nespēj. Tāpēc ikvienam, kam tas
pienākas, ir jādod noteikts mērs.
Ne viss, ko cilvēks zin, var tikt stāstīts, un tāpat arī ne viss, ko viņš
var stāstīt, var tikt uzskatīts par savlaicīgu, un tāpat arī ne katru savlai
cīgu runu var uzskatīt par piemērotu to cilvēku spējām, kuri to dzird.
Lūk, šī ir tā augstākā gudrība, kas tev jāievēro savos darbos. Nepiemir
sti to, ja gribi darboties ikvienā situācijā. Vispirms nosaki slimību un
uzzini, kas par vainu, tad izraksti zāles, jo tāda ir gudra dziednieka
metode.
215. Es ceru, ka vienīgais patiesais Dievs tas Kungs piešķirs tev
spējas izplatīt dievišķo aromātu cilšu vidū. Tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Ja tev izdosiet šādi kalpot, tu izcelsies un kļūsi par vadoni šajā
jomā.
216. Nešaubies, ka Svētā Gara elpa raisīs tev valodu. Tāpēc runā!
Droši saki, ko tu domā ikvienā sapulcē! Kad tu gatavojies sākt savu uz
runu, griezies vispirms pie Baha'u'llah un lūdz svētību no Svētā Gara,
tad ver lūpas un runā, ko tev liek tava sirds; tomēr dari to ar vislielāko
drosmi, pārliecību un cienību! Es ceru, ka no dienas diena jūsu sapulces
kļūs kuplākas un sekmīgākas un ka tie, kas meklē patiesību, saklausīs
tajās labi pārdomātus argumentus un pārliecinošus pierādījumus. Es
esmu klāt ikvienā sanāksmē ar.visu sirdi un dvēseli; nešaubies par to!
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217. Mācot, skolotājam pašam ir pilnībā jāiedegas, lai viņa vārdi kā
uguns liesma, spēj ietekmēt un sadedzināt kaislības un savtības šķidr
autu. Viņam ir tāpat jābūt pavisam pazemīgam un pieticīgam, lai pārē
jie justos pacilāti, un pavisam pašklusinātam un neuzbāzīgam, tā lai
viņš varētu mācīt Debesu saieta melodijās -citādi nebūs viņa runai
iespaida.
218.

Ak jūs tuvie un dārgie 'Abdu '1-Baha draugi!
Svaidiet austrumus ar smaržām,
Lejiet spozmi pār rietumiem;
Viesiet gaismu Balkānos,
Dzīvību iesveļiet slāvos!
Gadu pēc Baha'u'llah pacelšanās debesīs Derības Centra lūpas
skan�ēja šo vārsmu. Derības lauzējiem tā tiešām likās savāda, un viņi
attiecās pret to ar nicināšanu. Taču - lai slavēts Dievs - tās ietekme
tagad kļūst redzama, tās spēks atsegts, tās nozīme ir skaidra, jo ar
Dieva žēlastību tagad priekā ietrīsējušies ir gan austrumi, gan rietumi,
un tagad visa zemes lode elpo svētuma saldo muskusa smaržu.
Nepārprotamā valodā Svētītā Daile ir devis šo solījumu savā Svē
tajā Grāmatā: "Patiesi mēs raugāmies uz jums no mūsu gaismas val
stības un palīdzēsim ikvienam, kas gribēs celties, lai cīnītos par mūsu
lietas uzvaru kopā ar debesu pulkiem un mūsu iemīļotajiem eņģeļiem
augstumos." 10 Lai pateicība Dievam, šī apsolītā palīdzība ir nākusi, kā
tas visiem ir skaidri redzams, un tā mirdz jo spoža kā saule debesīs.
Tāpēc, ak jūs Dieva draugi, divkāršojiet savus pūliņus, sasprindzi
niet ik nervu, līdz savā kalpošanā Sendienu Dailei, Gaismas Izpausmei,
jūs gūstat uzvaru un topat par Patiesības Saules staru viesējiem tuvu un
tālu! Pasaules vecajās un izdilušajās miesās iedvesiet dzīvības dvašu un
sējiet svētu sēklu visās vagās visā pasaulē! Celieties cīnīties par šo
ticību, veriet lūpas un māciet! Dzīves satikšanās vietā esiet vadugunis,
šīs pasaules debesīs esiet zaigojošas zvaigznes, vienotības dārzos esiet
apgarotības putni un dziediet par dvēseles patiesībām un noslēpumiem.
Netaupiet savas dzīvības dvašu, cīnoties par šo lielo ticības lietu, un
veltījiet visas savas dienas, lai kalpotu Baha'u'llah tā, lai beigu beigās,
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nodrošināti pret zaudējumiem un liegumiem, jūs mantotu debesu
augstumos uzkrātos dārgumus. Jo cilvēka dienas ir briesmu pilnas un
drošs viņš nevar būt pat ne par vienu mirkli dzīves; un tomēr cilvēki,
kas ir kā svārstīgu iedomu mirāža, grib sev iestāstīt, ka sasniegs viņi
pašus augstumus. Ak vai viņiem! Pagājībā dzīvojošie ļaudis savās
sirdīs loloja tās pašas sapņu vīzijas, līdz vilnis aizrāva tos un tie
atgriezās pīšļos un atrada sevi starp atstumtajiem un zaudētājiem
ārpusē - visi, izņemot tās dvēseles, kas bija atraisījušās no savtības
važām un atteikušās no dzīves, Dieva ceļu ejot. Viņu spulgā zvaigzne
uzzaigoja sendienu godības debesīs, un cauri gadsimtiem no paaudzes
uz paaudzi mantotās atmiņas ir pierādījums tam, ko es saku.
Tādēļ nerimstiet ne dienu, ne nakti un nemeklējiet vieglumu!
Paudiet kalpošanas noslēpumus, ejiet kalpošanas taku, līdz iemantojat
solīto palīdzību, kura nāk no Dieva valstībām!
Ak draugi! Melni mākoņi ir apņēmuši visu šo zemi, un tuvu un tālu
stiepjas nenovīdības un ienaida, cietsirdības un vardarbības, un
zaimošanas tumsa. Ļaudis, visi kā viens, pavada savu dzīvi neko neap
jaustošā stingumā un par galvenajām vērtībām tiek uzskatītas cilvēka
laupītkāre un slāpes pēc asinīm. No visa cilvēku pūļa Dievs ir izrau
dzījis draugus, un Viņš ir dāvājis viņiem savu vadību un nebeidzamo
žēlastību. Viņa nodoms ir, lai mēs visi ar visu sirdi tiektos ziedoties,
vadītu pārējos uz Viņa ceļu un apgaismotu cilvēku dvēseles, līdz šie
satrakotie zvēri taptu par stirnām vienesmes pļavās un šie vilki - par
Dieva jēriem, šie rupjie radījumi - par eņgeļ u pulkiem, līdz izdzēstas
tiktu naida ugunis un savus starus lietu no svētās kapvietas ielejas
nākusī liesma, līdz aizpūsta tiktu nelabā smaka no tirāna mēslu kaudzes
un tās vietā nāktu tīrās, saldās smaržas, kas strāvo no ticības un
uzticības rožu dārziem. Tajā dienā prātā vārgie smelsies no dievišķā
dāsnuma, no Visuma Prāta, un tie, kuru dzīve vieš vien riebumu, tvers
šīs svētās šķīstītājas vēsmas.
Bet katrā ziņā ir jābūt dvēselēm, kas paustu šīs dotības, ir noteikti
jābūt zemes kopējiem, kas šos laukus uzartu, šiem dārziem ir vajadzīgi
dārznieki, ir jābūt zivīm, kas šajā jūrā peldētu, ir jābūt zvaigznēm, kas
zaigotu šajās debesīs. Šos sirgstošos ir jādziedē dvēseles dziedniekiem,
šiem apmaldījušamies ir vajadzīgi saudzīgi vadītāji, - lai nabagās
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dvēseles saņemtu savu daļu un lai savu tiesu iegūtu tie, kam tas bija
ticis liegts, un lai nabagi šajās dvēselēs rastu neizmērojamas bagātības,
un lai meklētāji dzirdētu no viņiem neapgāžamus pierādījumus.
Ak mans Kungs, mans Aizstāvi, mans Palīgs briesmās( Pieticībā es
lūdzu Tevi, sirgdams es nāku pie Tevis, lai taptu dziedināts, pazemīgi
es saucu tevi ar mēli, ar dvēseli, ar garu:
Ak Dievs, mans Dievs! Nakts tumsa ir ietinusi visu pasauli, un visa
zeme ir biezu mākoņu segā. Pasaules cilvēki ir slīguši tukšu iedomu
melnajās dzelmēs, kamēr viņu tirāni vaļājas cietsirdībā un naidā. Es
redzu tikai svelmējošu uguņu gailēšanu, kas šaujas augšup no
visdziļākajiem pazemes bezdibeņiem, es dzirdu tikai pērkona dārdus,
kas atbalsojas no tūkstošiem un tūkstošiem nāvējošu uguns ieroču, bet
katra zeme savā pašas valodā sauc: "No manas bagātības nav man
nekāda labuma, un mana valdīšana ir pagalam! "
A k mans Kungs, ir izdzisušas ceļvedes lāpas. Augstas liesmas met
kaislības, un pasaulē uzvaru gūst nelabvēlība. Ļaunprātība un naids ir
seguši visu zemes vaigu, un neatrodu es nevienas dvēseles, izņemot
Tavu nelielo apspiesto pulku, kuri sauc: Traucieties mīlēt! Traucieties
uzticēties! Traucieties dot! Pēc vadības nāciet! Nāciet jūs pēc saskaņas!
Sauli skatīt! Nāciet šurp pēc labestības, pēc atvieglinājuma! Nāciet
šurp pēc draudzības un miera!
Nāciet un metiet projām naida ieročus, lai uzvar vienotība! Nāciet
un uz tā Kunga īstā ceļa palīdziet viens otram!
Patiesi, ar pāri plūstošu prieku, no sirds un dvēseles šie Tavējie, šie
apspiestie, ikvienā zemē atdod sevi visai cilvēku saimei. Tu redzi
viņus, ak mans Kungs, raudam par tām asarām, kuras lej Tavi ļaudis,
skumstam par Tavu bērnu sērām, līdzjūtību izsakot visai cilvēcei,
ciešot dēļ tām nedienām, kādas ir apsēdušas visus zemes iemītniekus.
Ak mans Kungs, dodi tiem uzvaras spārnus, lai var viņi augšup
traukt pēc pestīšanas, apjoz tiem spēka jostu, lai tie var kalpot Taviem
ļaudīm, spēcini tiem muguras, kalpojot pie Tava svētā sliekšņa.
Patiesi, Tu esi Augstsirdīgais, patiesi, Tu esi žēlīgais! Nav neviena
cita Dieva bez Tevis, Maigā, žēlojošā, Sendienu Ķēniņa!
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219. Ak jūs ķēniņvalsts dēli un meitas! Jūsu vēstuli, kuru noteikti
iedvesmojušas debesis, esam saņēmuši. Tās saturs mums ļoti patika, tā
pauda gaišu siržu jūtas.
Ticīgie Londonā tiešām ir patiesi un pārliecināti, viņi ir apņēmīgi
un kalpošanā pastāvīgi. Kad pār tiem nāk pār-baudījums, tie nesvārstās,
un tāpat viņu degsme neatdziest laika gaitā, patiesi, viņi ir bahājieši.
Viņi ir debesu, viņi ir gaismas pārņemti, viņi ir no Dieva. Nav nekādu
šaubu, ka viņu dēļ augstu celsies Dieva vārds, un tie veicinās vienotību
cilvēku pasaulē, tie izplatīs Dieva mācības un tuvu un tālu ieviesīs
ideju par ikviena cilvēku saimes locekļa vienlīdzību.
Ir viegli tuvoties debesu ķēniņvalstij, bet grūti tajā noturēties stingri
un nelokāmi, jo pārbaudījumi ir bargi un grūti izturami. Bet angļi pa
liek nesatricināmi visos apstākļos, tāpat viņiem arī nekļūst gausāki soļi
pie pirmajām grūtību pazīmēm. Viņi nav kā svārstīgie, kas sajūsminās
par kādu projektu un tad atmet to. Kaut kādu nenozīmīgu iemeslu dēļ
viņu sajūsma un degsme neizsīkst, un interese nepazūd. Nē, itin visā,
ko viņi pasāk, viņi paliek droši,nelokāmi, stingri kā klintis.
Lai gan jūs dzīvojat rietumu zemēs, tomēr - lai slava Dievam - jūs
sadzirdējāt viņa aicinājumu no austrumiem un tāpat kā Mozus sildījāt
rokas pie Āzijas kokā aizdegtās uguns. Jūs tiešām atradāt īsto taku, jūs
iedegāties kā lāpas un esat ienākuši Dieva ķēniņvalsti. Un tagad
pateicībā par šo svētību jūs esat cēlušies un lūdzat no Dieva palīdzību
visām pasaules tautām, lai ar savām acīm tie varētu skatīt Abhā
valstības krāšņumu un lai to sirdis kā spoguļi varētu atstarot Patiesības
Saules spožos starus.
Es ceru, ka jūsu sirdīs tiks iedvesta Svētā Gara elpa, tā ka jūsu
mēles paudīs un skaidros, un nesīs pasaulē Svēto Grāmatu noslēpumus
un to dziļāko nozīmi, ka draugi kļūs par dziedniekiem un ar debesu
mācību vareno spēku dziedēs ieilgušās sērgas, kas ir apsēdušas šīs
pasaules miesas, ka tie darīs aklos redzīgus, kurlos dzirdīgus, liks
mirušajiem atdzīvoties un atmodinās tos, kas snauž.
Nešaubieties, ka Svētā Gara svētība nāks pār jums un ka Abhā
ķēniņvalsts pulki nodrošinās jums uzvaru.
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220. 71 Visas cilvēces Kungs ir darinājis šo cilvēku pasauli, lai tā
kļūtu par Ēdenes dārzu, par zemes Paradīzi. Ja tā, kā tas tai jādara, radīs
ceļu uz saskaņu un mieru, uz mīlestību un savstarpēju uzticību, tā taps
P.ar īstenu svētlaimes mājokli, daudzkārtīgas svētības un nebeidzamu
prieku vietu. Tajā tiks atklāts cilvēku lielums, tajā pār katru zemi liesies
Patiesības Saules stari.
Atcerieties, kā Ādams un citi kādreiz mājoja Ēdenē. Tomēr tikko
strīds starp Sātanu un Ādamu bija izcēlies, kad tie, visi kā viens, tika no
dārza padzīti, un tas bija brīdinājums cilvēku dzimumam, tādējādi
cilvēkiem tika pateikts, ka domstarpības - pat ar Nelabo - ir rūgts
zaudējumu ceļš. Lūk, kāpēc mūsu apgaismības laikmetā Dievs māca,
ka sadursmes un strīdi nav pieļaujami, pat ne ar pašu Sātanu. žēlīgais
Dievs! Pat ar tādu brīdinājumu, cik vieglprātīgs ir cilvēks! Mēs redzam
šo pasauli karojam no viena pola līdz otram. Notiek kari starp
reliģijām, starp nācijām, starp tautībām, starp valdniekiem. Cik tā būtu
apsveicama pārmaiņa, ja šie melnie mākoņi paceltos no pasaules
debesīm un tajā ieplūstu īstenības gaisma, ja uz laiku laikiem nosēstos
šo nemitīgo cīņu un slaktiņu putekļi un Dieva mīlošās labestības liegie
vēji varētu strāvot no miera avotiem; tad šī pasaule kļūtu citāda un
zeme atmirdzētu tā Kunga gaismā.
Ja vispār pastāv kāda cerība, tad tikai uz Dieva dāsnumu: uz to, ka
nāks viņa stiprinošā žēlastība, ka cīņas un strīdi mitēsies un asinīs
mērcētā tērauda skaudrais cirtiens taps pārvērsts draudzības, godīguma
un uzticības medus rasā. Cik salda būtu tās dienas garša mutei, cik
patīkama tās smarža!
Dievs, dodi, lai jaunais gads nes jauna miera solījumu! Lai dod
Viņš, ka šī cienījamā draudze rod godīgu līgumu un noslēdz taisnīgu
Derību, lai jūs būtu svētīti uz mūžu mūžiem cauri nedzimušu laiku
lokiem.
221. Ak jūs, kas esat Derībā stingri! Svētceļnieks ir pieminējis
ikvienu no jums un ir prasījis atsevišķi katram adresētas vēstules, bet šo
ceļinieku Dieva mīlestības labirintos sarakstīties kavē tūkstošiem darbu
un rūpju, un, tā kā no austrumiem un rietumiem pie viņa plūst arvien
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vairāk vēstuļu, būtu neiespējams aizsūtīt katram atsevišķu vēstuli,
tāpēc šī viena vēstule tiek adresēta jums visiem, lai kā izturēts vīns tā.
priecētu jūsu dvēseles un sildītu jūsu sirdis.
Ak jūs uzticamie un mīļotie! Dieva žēlastība lejas pār cilvēku saimi
kā lietus pavasarī, un Gaismas Izpausmes stari ir likuši pat debesīm
apskaust zemi. Bet, ak vai! Aklajiem šis dāsnums paiet secen, nevērī
gajiem tas ir aizzieģelēts, izkaltušajiem zūd cenoas to redzēt, izdzisušie
atmirst, un pat pavasara palu ūdeņi, šī bezgalīgā labestības straume,
atkāpjas uz saviem jūras dzelmēs slēptajiem pirmavotiem. Tikai
nedaudzi iemanto šo žēlastību un saņem savu tiesu. Tāpēc balstīsim
savas cerības uz to, ko īstenot var Mīļotā spēcīgā roka.
Mēs ticam, ka laikā, kas nāks, snaudošie modīsies no snaudas,
nevērīgie kļūs vērīgi un atraidītie taps noslēpumos iesvaidīti. Tagad
draugiem no visas sirds un dvēseles ir jāturpina darbs un jāpieliek lielas
pūles, līdz domstarpību vaļņi sagrūs un cilvēces vienesmes starojums
novedīs visus pie vienotības.
Šodienas galvenā vajadzība ir vienotība un saskaņa starp Dieva mī
ļotajiem, un viņiem vajadzētu, cik vien iespējams, būt kā vienai sirdij
un dvēselei, vienotībā viņiem jānoturas pret visu pasaules tautu
naidīgumu; tiem jādara gals visu tautību un reliģiju tumšajiem
aizspriedumiem un jāpavēsta visiem cilvēku saimes locekļiem, ka visi
ir viena zara lapas un viena atzara augļi. Tomēr, kā gan draugi var
�cināt citus uz mieru un saskaņu, iekams tie nav nodrošinājuši pilnīgu
vienotību savā starpā?
Tā dvēsele, kas pati atmodusies nav,
Tai citas modināt pa spēkam nav.
Padomājiet par citiem dzīvības veidiem, un lai tas kalpo jums par
brīdinājumu: tie mākoņi, kas pašķiras, nevar nest lietus veldzi, un tie
drīz izklīst; izkliedēts avju bars krīt par upuri vilkam, un putnus, kas
lido vieni, ātri savos nagos noķers vanags. Kā gan labāk parādīt, ka
vienotībā dzīve plaukst, bet strīdi un ieraušanās sevī ved tikai uz postu,
tas ir drošs ceļš uz rūgtu vilšanos un bojā eju.
Dieva svētās Izpausmes tika sūtītas uz zemi, lai tās darītu redzamu
cilvēces vienesmi. Tās labā viņas izcieta neskaitāmas nelaimes un
pārbaudījumus, lai pasaules atšķirīgās tautas varētu pulcēties vienkopus
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Dieva vārda pavēnī un dzīvot kā viena tauta, un priecīgi un skaisti uz
zemes liecināt par cilvēku vienotību. Tāpēc draugiem vajadzētu tiekties
savest kopā un apvienot vi�as tautas tā, lai visas varētu veldzēties tīrajā
vīnā no kausa, kas ir "pildīts pie kampara avota". 72 Lai apvieno tie
dažādas cilvēku grupas vienā un rosina naidīgās un asinskārās ciltis
mīlēt vienai otru! Lai atraisa tie važas juteklisko iekāru gūstekņiem, lai
iesvaidŖ atraidītos vjsos noslēpumos! Lai dod tiem, kam maz dots,
pienācīgu tiesu šo dienu svētības, lai vada tie tukšā palikušos pie
neizsmeļamiem dārgumiem! Šāda žēlastība var īstenoties caur vārdiem
un ·darbiem, un ceļiem, kas ir no neredzamās ķēniņvalsts, bet, ja tādu
nav, tam nekad nepiepildīties.
Dieva liecības ir galvojums šādai svētībai; šīs lielās balvas piešķir
Diev·s savā dāsnumā. Dieva draugus atbalsta debesu ķēniņvalsts, un
savas uzvaras tie izcīna kopā ar visaugstās vadības pulkiem. Tādējādi
�kviena grūtība taps tiem izlīdzināta, ikviena problēma būs jo viegli
aŗrisjnāma.
Ņemiet vērā, ka ģimenēs, kurās valda vienprātība, visas problēmas
tiek viegli atrisinātas, ikviens ģimenes loceklis gūst panākumus un zeļ
.un plaukst šī ģimene pasaulē. Viņu lietas ir kārtībā, viņi dzīvo rāmā
mierā, viņi ir drošībā, viņu stāvoklis 'ir nostiprināts, viņus pat apskauž.
Dienu no dienas šāda ģimene nostiprina savu stāvokli un vairo ilgstošu
godu. Un, ja mēs šo vienotības loku mazliet paplašināsim un iekļausim
tajā vesela ciemata iedzīvotājus, kas centīsies dzīvot mīlestībā un
vienotībā, kas saiesies savā starpā un būs laipni viens ar otru, tad
redzēsim, cik ātri viņi progresēs, cik droši un aizsargāti tie jutīsies. Tad
paplašināsim šo loku vēl mazliet, ņemsim vienas pilsētas iedzīvotājus,
viņus visus kopā: ja viņi savā starpā nodibinās visciešākās vienotības
saites, cik tālu tad viņi attīstīsies pat īsā laika posmā un kāds tiem būs
iespaidīgs spēks. Un, ja mēs šo vienotības loku paplašināsim vēl tālāk,
proti, ja v.eselas valsts iedzīvotāji kļūs miermīlīgi un ja no visas sirds
un dvēseles tie ilgosies sadarboties viens ar otru un dzīvot vienprātībā,
un ja tie kļūs laipni un mīloši viens pret otru, tad šī zeme sasniegs
neiznīkstošu prieku un ilgstošu slavu. Miers tai būs un labklājība, un
liela bagātība.
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Tad ņemiet vērā, ja ikviena ģints, cilts, kopiena, ikviena nācija,
valsts, teritorija uz zemes sanāktu kopā vienprātīgajā cilvēces vienes
mes namā un pie Patiesības Saules žilbinošajiem stariem izsludinātu
cilvēka vienotību, ja tie panāktu, ka visas nācijas un visu pārliecību
cilvēki apskautu viens otru, nodibinātu pasaules Padomi un turpmāk
saistītu sabiedrības locekļus ar stiprām kopības saitēm, kas tad notiktu?
Nav vispār nekādu šaubu, ka visas apvienotās pasaules priekšā visā
savā aizkustinošajā skaistumā, bezgalīgas debesu svētības un cilvēku
atzinības, un pateicības pavadīts, parādītos dievišķais Mīļotais.
Tādēļ, ak jūs tā Kunga mīļotie, sarosieties, dariet visu, kas ir jūsu
spēkos, lai būtu kā viens, lai dzīvotu viens ar otru mierā: jo jūs esat
pilieni no viena okeāna, viena koka lapas, vienas gliemežnīcas pērles,
saldsmaržu puķes un zāles no viena un tā paša dārza. Un, sasniedzot to,
tiecieties apvienot to cilvēku sirdis, kuru ticība ir cita!
Vienam par otru jums pat dzīvība ir jāatdod. Pret jebkuru cilvēku
būtni jums ir jābūt bezgala laipniem. Nevienu nesauciet par svešnieku;
neuzskatiet nevienu par ienaidnieku! Dzīvojiet tā, it kā visi cilvēki
jums būtu tuvi radi un cienīti draugi! Staigājiet tā, lai šī gaistošā
pasaule kļūtu par godību un šī nožēlojamā pīšļu kaudze par līksmes
pili! Tādu padomu dod 'Abdu'l-Baha, šis neveiksmīgais kalpotājs.

222. Ak jūs bezpajumtnieki un Dieva ceļa gājēji! Labklājība,
apmierinātība un brīvība, lai arī kā pēc tām neilgojas un lai arī cik tās
neiepriecina cilvēka sirdi, nevar nekādi līdzināties pārbaudījumiem,
zaudējot pajumti un sastopot postu Dieva ceļā, jo šāda trimda, šāda
svešatne ir Dieva labvēlības svētīta, un tām noteikti seko liktens
žēlastība. Mājas miera prieks, bezrūpīgas dzīves saldums drīz pāries,
bet trimdas svētība paliks uz mūžiem un drīz būs saskatāmi tās tālejošie
rezultāti.
Abrahāma aiziešanu no dzimtās zemes pavadīja dāsnas dāvanas no
Godības Ķēniņa, un Kanānas zemes spožākās zvaigznes noriets atklāja
Jāzepa starojumu. Mozus, Sinajas Pravieša, bēgšana atsedza tā Kunga
degošās uguns liesmu, un Jēzus parādīšanās iedvesa pasaulē Svētā
Gara elpu. Muhameda, Dieva mīluļa, aiziešana no viņa dzimtās pilsētas
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godā cēla Dieva svēto vārdu, un Svētās Dailes izraidīšana noveda pie
viņa dievišķās atklāsmes gaismas izplatīšanās pa visu pasauli.
Ievērojiet to labi, ak jūs vērīgie!
223. Ak jūs ķēniņvalsts dēli un meitas! Saņēmām jūsu vēstuli. Lai
slava Dievam, no tās satura mēs sapratām, ka e�at sirdī jo šķīsti un ka
jūsu dvēseles priecē vēstis no Dieva. Vairums cilvēku ir pārāk nodarbi�
nāti ar sevi un pasaulīgām iekārēm, tie ir ieslīguši zemākās pasaules
jūrā un ir dabas pasaules gūstā, izņemot tos, kas ir atbrīvojušies no
materiālās pasaules ķēdēm un važām un kā strauji putni traucas augšup
šai neizmērojamajā valstībā. Viņi ir modri un nomodā, tie vairās dabas
pasaules tumsas, to lielākā vēlēšanās ir izskaust cilvēku vidū cīņu par
izdzīvošanu, likt atmirdzēt garīgumam un debesu mīlestībai, sekmēt
vislielāko labestību cilvēku vidū, panākt ciešu un dziļu saikni starp
reliģijām un īstenot dzīvē pašuzupurēšanās ideālu. Tad cilvēku pasaule
pārtaps Dieva ķēniņvalstī.
Ak jūs draugi, pielieciet visas pūles! Lai kaut ko izdotu, ir kaut kas
jāieņem. Mūsdienu pasaulē cilvēki visu laiku patērē,jo karš taču nav
nekas cits kā cilvēku un bagātību patērēšana. Tad iekļaujieties vismaz
kādā darbā, kas pasaulei nes labumu, lai varat daļēji segt zaudējumu.
Varbūt ar dievišķo svētību jūs gūsiet palīdzību draudzības un saskaņas
ieviešanai ļaužu starpā, naida aizstāšanai ar mīlestību, panākot, ka
vispārēja karošana pārtop vispārējā mierā, vēršot zaudējumus un
ienaidu labumā un mīlestībā. Šī vēlēšanās piepildīsies caur ķēniņvalsts
spēku.
224. Ak tu Dieva kalps! Tavu vēstuli saņēmām. Tās saturs bija
jauks un cēls, tās mērķis augsts un tālejošs. Cilvēku pasaulei ir jākļūst
daudz, daudz labākai, jo tā ir materiālistiski džungļi, kuros aug koki,
kas nenes augļus, un ir saviesušās nezāles. Ja tur vispār ir kāds koks,
kas nes augļus, to ir aizēnojuši neauglīgie koki, un, ja šajos džungļos
aug kāda puķe, tā ir aizaugusi un paslēpta. Cilvēku pasaulei ir vajadzīgi
pieredzējuši dārznieki, kas spēj šos mežus pārvērst jaukos rožu dārzos,
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spēj aizstāt šos neauglīgos kokus ar auglīgiem kokiem un kaitīgo
nezāļu vietā stādīt rozes un sēt smaržīgas zāles. Tā rosīgas dvēseles un
modri ļaudis neatpūšas ne dienu, ne nakti, tie tiecas tuvāk saistīties ar
dievišķo ķēniņvalsti un tādējādi paust neizsmeļamu dāsnumu, un kļūt
par teicamiem dārzniekiem šiem mežiem. Tā cilvēku pasaule pilnībā
tiks pārveidota un dāsnā žēlastība kļūs redzama.
225. Ak jūs Abhā ķēniņvalsts pulki! Cilvēku augstās laimes vārdā
atskan divi aicinājumi uz veiksmi un labklājību, kas modina snaudošos,
atdod redzi aklajiem, vienaldzīgajiem liek vērīgiem kļūt, kurlajiem
dāvā dzirdi, raisa mēles mēmajiem un atdzīvina mirušos.
Viens ir civilizācijas, materiālās pasaules progresa aicinājums. Tas
attiecas uz parādību pasauli un attīsta materiālo sasniegumu principus,
veicina cilv�ku fizisko pilnveidošanos. Tas aptver likumus,
noteikumus, mākslas un zinātnes, pateicoties kurām ir attīstījusies
cilvēku pasaule; likumus un noteikumus, kas ir dzimuši no cēliem
ideāliem un radušies veselos prātos, un kam par savu eksistenci
jāpateicas gudro un izglītoto cilvēku pūliņiem pagātnē un būs
jāpateicas arī nākotnē. Šī aicinājuma izplatītājs un izpildītājs spēks ir
taisnīga valdība.
Otrs ir dvēseli saviļņojošais Dieva aicinājums. Dieva garīgās
mācības ir garantija nebeidzamai godībai, mūžīgai laimei un cilvēku
pasaules apgaismībai, un tās izraisa žēlsirdīgu tikumu izpaušanos
cilvēku pasaulē un aizsaules dzīvē.
Šis otrs aicinājums balstās uz Dieva tā Kunga pamācībām un
pamudinājumiem, un uz atgādinājumiem un pašaizliedzīgām jūtām,
kuras pieder pie tikumības jomas, kas kā spoža gaisma iedegas un
apgaismo cilvēku dzīves īstenību. Tā ietekmīgais spēks ir Dieva vārds.
Tomēr, kamēr garīgā izaugsme, apgaismība un žēlsirdības tikumi
nepapildinās materiālos sasniegumus, fizisko attīstību un cilvēku
tikumus, tiem nekādu augļu, nekādu rezultātu nebūs, nedz arī tiks
sasniegta cilvēku pasaules laime, kas ir" augstākais mērķis, jo, lai gan,
no vienas puses, materiālie sasniegumi un fiziskās pasaules attīstība
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noved pie labklājības, kas atbilst tās mērķiem, tomēr, no otras puses, tai
neizbēgami draud briesmas, smagas nelaimes un lielas katastrofas.
Tātad, kad tu skaties uz ķēniņvalstu, pilsētu un ciematu sakārtotību,
to rotājumu pievilcību, to neskartajām dabas bagātībām, to iekārtu
izsmalcinātību, to ceļošanas ērtībām, to zināšanu apjomu, kāds ir pie
ejams par dabas pasauli, uz lielajiem izgudrojumiem, milzīgajiem
uzņēmumiem, dižiem atklājumiem un zinātniskiem pētījumiem, tu
secināsi, ka civilizācija veicina cilvēku pasaules progresu un laimi.
Tomēr, ja tu paraudzīsies uz nāvējošu un velnišķīgu mašīnu atklāšanu,
uz iznīcināšanas līdzekļu izstrādāšanu, uz ugunsieroču izgudrošanu,
kas pašu dzīvības koku izrauj ar visām saknēm, tev kļūs skaidri re
dzams, ka civilizāfija ir saistīta ar barbarismu. Progress un barbarisms
iet roku rokā, ja materiālajai civilizācijai trūkst dievišķās vadības svētī
bas, visžēlīgā Dieva atklāsmes un dievišķīgo tikumu, un ja to nestiprina
apgarotība, ķēniņvalsts ideāli un Augstākās Varas valstības dāvanas.
Tagad padomā par to, ka pasaules visprogresīvākās un civilizētākās
zemes ir pārvērstas par spridzekļu arsenāliem, ka zemes lodes
kontinenti ir pārveidoti milzīgās kara nometnēs un kaujas laukos, ka
pasaules tautas ir izveidojušās par apbruņotām nācijām un ka pasaules
valdības savā starpā sacenšas par to, kura pirmā izies slaktiņu un
asinizliešanas laukā, pakļaujot tādējādi cilvēci vislielākajām ciešanām.
Tāpēc šo civilizāciju un materiālo progresu jāsaista ar vislielo
vadību tā, lai šī zemākā pasaule kļūtu par vietu, pār kuru līst
ķēniņvalsts dāvanas un lai sasniegumi fiziskajā jomā saplūstu ar
visžēlīgā Dieva gaismu. Tas nepieciešams tāpēc, lai cilvēku pasaules
skaistums un pilnveidība tiktu atsegti un būtu redzami visiem. Tādējādi
atklāsies nebeidzama godība un laime.
Lai Dievam slava, civilizācijas sauciens ir skanējis cauri secīgiem
gadsimtiem, diendienā cilvēku pasaule ir attīstījusies un progresējusi,
zemes ir attīstījušās straujiem lēcieniem, un materiālie labumi ir
vairojušies, līdz pastāvošā pasaule visuma mērogā iemantoja spēju
uztvert gara mācības un saklausīt dievišķo aicinājumu. Zīdainis iziet
dažādus fiziskās attīstības posmus, tas aug un attīstās ikvienā posmā,
līdz tā ķermenis sasniedz brieduma vecumu. Kad viņš nonāk līdz šim
posmam, viņā izpaužas gara un saprāta pilnveidošanās spēja. Viņā
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parādās izpratnes, saprāta un atziņas gaisma, un atraisās viņa dvēseles
spējas. Līdzīgā ceļā cilvēku suga šai pārejošā pasaulē ir gājusi fiziskās
attīstības augšupejas ceļu un lēnā gaitā ir uzkāpusi pa civilizācijas
kāpnēm, īstenojot sevī visspožākajā veidā cilvēku brīnišķīgās spējas un
talantus, līdz tā apguva spēju garīgi pilnveidoties un iemiesot dievišķus
ideālus, un saklausīt Dieva aicinājumu. Tad beidzot atskanēja .ķēniņ
valsts aicinājums, tika atklātas garīgās vērtības un tikumi, uzausa Īste
nības Saule, un mācības par Vislielo Mieru, par cilvēces vienotību un
par cilvēku kopību dažādībā tika izvirzītas. Mēs ceram, ka šo staru
gaisma kļūs arvien intensīvāka un tikumības ideāls aizvien mirdzošāks,
tā ka tiks sasniegts cilvēces kopējās attīstības mērķis un pilnā daiļumā
un augstākajā pievilcībā parādīsies Dieva mīlestība un pārņems visu
sirdis.
Ak jūs Dieva mīļotie! Ziniet patiešām, ka cilvēku laime slēpjas
viņu vienotībā un saskaņā un ka garīgās un materiālās tendences
nosaka mīlestība un draudzība cilvēku starpā. Paraugieties uz dzīvo
radību, to, kas rosās uz zemes, un to, kas lido, to, kas ganās, un to, kas
plosa un rij! Starp plēsīgiem zvēriem ikviena suga dzīvo šķirti no
pārējām tās pašas ģints sugām, izturoties noliedzoši un naidīgi; un
vienmēr, kad tās sastopas, tās uzreiz kaujas un izlej asinis, griežot
zobus un izlaižot nagus. Lūk, tā izturas plēsīgi zvēri un asinskārie vilki,
gaļu ēdāji zvēri, kas dzīvo savrup un cīnās uz dzīvību un nāvi. Bet
rāmie, miermīlīgie un maigie dzīvnieki, vienalga, vai tie pieder pie
lidojošajām vai zālēdāju sugām, sadzīvo draudzīgi, apvienojušies
baros, un bauda savu dzīvi apmierināti un laimīgi. Tādi ir putni, kas ir
apmierināti ar pāris sēkliņām un ir pateicīgi par tām, tie dzīvo un
priecājas, un tie izplūst krāšņās un melodiskās dziesmās, lidinādamies
augstu virs pļavām un līdzenumiem, kalniem un lejām. Tāpat arī zāles
ēdāji dzīvnieki, tādi kā aitas, antilopes, kalnu kazas, dzīvo draudzībā,
tuvībā un vienotībā prērijās un līdzenumos un ir pilnīgi apmierināti.
Bet suņi, vilki, tīģeri, hiēnas un citi laupītāji zvēri ir atsvešinājušies
viens no otra un klaiņo un medī vieni. Lauka radība un gaisa putni pat
nevairās viens otra un neuzmācas viens otram, kad tie sagadās kopā,
ganoties vai atpūšoties, bet pieņem viens otru draudzīgi atšķirībā no
plēsīgiem zvēriem, kas nekavējoties plēš viens otru gabalos, kad viens
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ielaužas otra alā vai midzenī; jā, pat ja viens iet vienkārši garām otra
miteklim, pēdējais uzreiz drāžas ārā, lai uzbruktu un, ja iespējams,
nogalinātu pirmo.
Tādējādi ir skaidri un uzskatāmi parādīts, ka arī dzīvnieku valstībā
mīlestība un kopības jūtas ir maigas iedabas augļi, tās liecina par
skaidru dabu, un tās ir godājamas īpašības, bet nesaticība un savrūpība
ir raksturīgas plēsoņām biezokņos.
Visvarenais Dievs cilvēkam nav devis plēsoņu zobus un ķetnas, nē,
cilvēks ir radīts piemīlīgs un pievilcīgs un ir apveltīts ar augstākā mērā
labām īpašībām. Šīs radības gods un šī ietērpa vērtība prasa, lai cilvēks
pret citiem sev līdzīgajiem izjustu mīlestību un draudzību un lai tas pret
visu dzīvo radību izturētos taisnīgi un godīgi.
Tāpat arī padomā, ka cilvēku labklājība, laime, prieks un vieglums
nāk no draudzības un vienotības, bet strīdi un nesaskaņas, kā nekas cits,
vairo grūtības, pazemojumus, satraukumus un neveiksmes.
Bet par lielu nožēlu cilvēks neapjauš vai neievēro šīs patiesības, un
ik dienas viņš staigā pa pasauli, izrādot savus plēsoņas netikumus.
Raugi! Vienubrīd viņš kļūst par plēsīgu tīģeri; nākamo brīdi viņš
pārvēršas par rāpojošu indīgu odzi! Bet cilvēka sasniegumu cildenums
slēpjas tajās īpašībās un tikumos, kas nāk no debesu eņgeļu pulkiem.
Tādēļ, kad no cilvēka plūst cēla tikumība un teicamas īpašības, viņš
kļūst kā debesu būtne, kā eņģelis no ķēniņvalsts, dievišķa esība un
debesu mirdzums. No otras puses, kad viņš karo, strīdas un lej asinis,
viņš kļūst ļaunāks par visplēsonīgākajiem un niknākajiem zvēriem,
ļaunāks par asinskāro vilku, kas aprij naktī vienu jēru; cilvēks kaujas
laukā nokauj simts tūkstošus cilvēku, nosējot zemi ar līķiem un
pārpludinot to ar asinīm.
Īsi sakot, cilvēkam ir dota divējāda daba: viena tiecas uz tikumisko
skaidrību un saprāta pilnību, kamēr otra iegrimst dzīvnieciskumā un
miesas vājībās. Ja jūs paceļosiet pa zemes lodes zemēm, jūs vienā tās
pusē ievērosiet drupu un gruvešu paliekas, bet otrajā pusē jūs redzēsiet
progresa un civilizācijas zīmes. Šāda postaža un drupas ir nesaskaņu,
strīdu un kara iznākums, bet jebkāda attīstība un progress ir vienprā
tības, tikumības un sadarbības augļi.
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Ja kādam gadītos paceļot pa Centrālās Āzijas tuksnešiem, viņš
novērotu, cik daudz pilsētu, kādreiz ziedošu un lielu kā Parīze un
Londona, ir tagad sagrautas un nolīdzinātas līdz ar zemi. No Kaspijas
jūras līdz pat Okas upei plešas mežonīgi, neapdzīvoti līdzenumi,
tuksneši, biezokņi, un ielejas. Divas dienas un naktis krievu dzelzsceļš
šķērso sagrautās pilsētas un neapdzīvotās sādžas šai postažas zemē.
Agrākos laikos šis līdzenums nesa pagātnes vissmalkāko civilizāciju
augļus. Attīstības un izglītības zīmes bija skatāmas visapkārt, mākslas
un zinātnes tika veicinātas un attīstītas, profesijas un rūpniecība
uzplauka, tirdzniecība un zemkopība bija sasniegušas augstu attīstības
pakāpi, un mākslai pārvaldīt valsti un valdībai bija stingri pamati.
Šodien šī plašā zeme ir kļuvusi galvenokārt par mitekli un patvērumu
turkmēnu ciltīm un darba lauku nikniem meža zvēriem. Senās pilsētas
tajā līd�enumā, tādas kā Gurgāna, Nisa, Abjorda un Šahristāna, kas ar
savu mākslu, zinātnēm, kultūru, rūpniecību bija slavenas visā pasaulē
un tāpat bija labi pazīstamas savas bagātības, lieluma, labklājības un
izcilības dēļ, ir pārvērtušās par mežonīgu postažu, kurā nav dzirdamas
citas balsis kā tikai plēsonīgu zvēru rēkšana un kurā pēc patikas klejo
asinskāri vilki. Šo sagrāvi un postažu nesa strīdi un karš, domstarpības
un nesaskaņas starp persiešiem un turkiem, kuri atšķīrās pēc reliģijas
un parašām. Tik nelokāms bija reliģisko aizspriedumu gars, ka node
vīgie vadoņi piekrita nevainīgas asins izliešanai, īpašuma iznīcināšanai
un ģimenes goda apgānīšanai. Tas ir tikai viens no piemēriem.
Tātad, kad tu šķērsosi dažādus pasaules apgabalus, tu nonāksi pie
slēdziena, ka jebkāds progress nāk no apvienošanās un sadarbības un
visa sagrāve rodas no nesaticības un naida. Neraugoties uz visu to,
cilvēku pasaule neņem vērā brīdinā-jumus, un tā arī nemostas no savas
vienaldzības snaudas. CilvēĶi vēl arvien izraisa domstarpības, strīdus
un cīņu, lai tik varētu savākt karapulkus un ar saviem leģioniem
drāzties uz asins izliešanas un slaktiņu lauku.
Un vēl padomā par veidošanās un sairšanas, esamības un neesa
mības parādībām. Pārejošajā pasaulē ikviena radīta būtne ir veidota no
daudziem un dažādiem atomiem, un tās pastāvēšana ir atkarīga no šo
atomu sastāva. Citiem vārdiem, caur dievišķo radīšanas spēku notiek
vienkāršu elementu apvienošanās tā, lai no šādas savienošanās rastos
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atšķirīgi organismi. Uz šo principu balstās visu lietu pastāvēšana. Bet
kad šī kārtība ir izjaukta, iestājas sairšanas process, un šī būtne pārstāj
eksistēt. Proti, visu lietu iznīkšanu izraisa sairšana. Tāpēc pievilkšanās
starp dažādiem elementiem un to apvienošanās ir dzīvības pamats, un
nesaskaņa,dalīšanās un sairšana nes nāvi. Tādējādi apvienojoši un
pievelkoši spēki visās lietās dod auglīgas sekas un iznākumu, kamēr
lietu attālināšanās un atsvešināšanās noved pie traucējumiem un
iznīcības. Caur radniecību un pievilkšanos sāk pastāvēt viss dzīvais, kā
augi, dzīvnieki un cilvēki, kamēr šķelšanās un nesaticība rada sairšanu
un iznīcību.
Tātad tas, kas ved pie apvienošanās un pievilkšanās, un vienotības
starp cilvēku bērniem, ir dzīvības avots cilvēcei, un viss, kas izraisa
šķelšanos, atgrūšanos un attālināšanos, ved uz cilvēces iznīcību.
Un, ja, iedams garām laukiem un plantācijām, tu redzi augus,
puķes un saldsmaržu zāles, krāšņi kopā augot un veidojot noteiktas
vienotības ainu, tas ir pierādījums tam, ka tā plantācija un dārzs plaukst
tāpēc, ka tos kopj zinošs dārznieks. Bet, kad tu tos redzi juceklī un
nekārtībā, tu vari secināt, ka tiem trūkst laba dārzkopja vadošās rokas,
un tas nes vien nezāles un vīķus.
Tādējādi ir skaidrs, ka draudzība un vienotība norāda uz Īstenā
Skolotāja mācībām, bet atdalīšanās un izklīšana pierāda mežonību un
dievišķās audzināšanas trūkumu.
Kritiķis varbūt iebildīs un sacīs, ka pasaules tautām, rasēm, ciltīm
un kopienām ir dažādas un atšķirīgas ierašas, paradumi, gaumes,
raksturi, tieksmes un priekšstati, pretējas domas un viedokļi, un tāpēc,
kā gan ir iespējams īstai vienotībai atklāties un pilnīgai saskaņai starp
cilvēku dvēselēm pastāvēt?
Uz to mēs atbildam, ka ir divu veidu atšķirības. Viena izraisa
iznīcību un parādās kā nepatika starp karojošām nācijām un naidīgām
ciltīm, kas tiecas viena otru iznīcināt, izraut saknes viena otras ģimenei,
laupīt viena otrai mieru un labklājību un izraisīt slaktiņu. Un otrā veida
atšķirība ir tā dažādība, kas ir jebkādas pilnveidības pamatā un kas
izsauc visaugstā Dieva tā Kunga svētību.
Paraugies uz puķēm dārzā, lai gan tās atšķiras pēc sugas, krāsas,
veida un formas, tomēr tādēļ, ka tās veldzē viena un tā paša pavasara
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valgme, atspirdzina tā paša vēja elpa, spēcina tās pašas saules stari,
tieši šī dažādība vairo to burvību un papildina to košumu. Tādējādi, kad
apvienojošais spēks, Dieva vārda visaptverošā vara, sāk izpausties,
atšķirības paradumos, uzvedībā, ierašās,_, priekšstatos, viedokļos un
nosliecēs vērš cilvēku saimi jo krāšņāku. Sādas atšķirības un dažādība
ir kā dabiski izveidojusies cilvēka locekļu un orgānu nevienādība un
atšķirība, un daudzveidība, jo ikviens no tiem sekmē visa veselā
pilnveidību, skaistumu un spējas. Kad šie dažādie locekļi un orgāni
nonāk cilvēka dvēseles ietekmē un šīs dvēseles spēks caurstrāvo visas
ķermeņa daļas un locekļus, vēnas un artērijas, tad šīs atšķirības
pastiprina harmoniju, dažādība stiprina mīlestību un daudzveidība ir
vislielākā saskaņas sekmētāja.
Cik nepatīkami ir acij, ja dārzā visas puķes un augi, lapas un ziedi,
augļi, zari, koki ir vienas un tās pašas formas un krāsas! Toņu, formu
un apveidu dažādība kuplina un rotā dārzu un palielina iespaidu.
Līdzīgā veidā arī, kad dažādu domu, temperamentu un raksturu nianses
apvienojas kāda centrālā spēka ietekmē, tad cilvēka pilnveidības
skaistums un krāšņums kļūst vēl skaidrāk redzams. Tikai Dieva vārda
debesu spēks, kas ir augstāks par visu un valda pār visu lietu realitāti,
spēj harmonizēt cilvēku bērnu atšķirīgās domas, jūtas, priekšstatus un
pārliecības. Patiesi, tas ir tas spēks, kas caurstrāvo it visu, tas ir visu
dvēseļu rosinātājs, saliedētājs un saskaņotājs cilvēku pasaulē.
Lai Dievam slava, Dieva vārda spožums ir pielējis ar gaismu visu
apvārsni, un šī vārda gaismā ir sapulcējušās, apvienojušās un nonā
kušas pie pilnīgas saskaņas dvēseles no visām sektām, rasēm, ciltīm,
tautībām un kopienām. Ak! Cik ļoti daudz tiek noturēts sapulču, kuras
daiļo dvēseles no daždažādām rasēm un grupām! Ikvienu, kas tās ap
meklē, pārņems apbrīna un viņš domās, ka visas šīs dvēseles nāk no
vienas zemes, vienas tautības, vienas kopienas, ka tās domā vienas do
mas, ka pārliecības un viedokļi tām vienādi; bet īstenībā, viena ir no
Amerikas, otra no Āfrikas, viena nāk no Āzijas un cita no Eiropas, vie
na ir dzimusi Indijā, cita ir no Turkestānas, viena no Arābijas, viena no
Tadžikijas, cita no Persijas un vēl cita no Grieķijas. Neraugoties uz šā
du dažādību, tās sadzīvo pilnīgā saskaņā un vienotībā, mīlestībā un brī
vībā, viņām ir viena doma, viens nodoms, viena balss. Patiesi tas nāk
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no Dieva vārda visu caurstrāvojošā spēka! Ja visi spēki pasaules visu
mā apvienotos, tie nespētu sapulcēt nevienu vienīgu kopu, kas būtu tik
ļoti mīlestības, sirsnības, pieķeršanās un kaismes jūtu pārņemta, lai ap
vienotu dažādu rasu pārstāvjus un no pašas pasaules sirds paceltu bal
si, kas izkliedēs karus un strīdus, izravēs domstarpības un ķildas,
ievadīs vispārēja miera laikmetu un cilvēku starpā nostiprinās saskaņu
un vienotību.
Vai gan spēj kāda vara noturēties pretī Dieva vārda visuzvarošajam
spēkam? Nē, pie Dieva! Pierādījums ir skaidrs un liecība ir pārlie
cinoša! Ikviens, kas ir taisnīgs, brīnīsies un apbrīnos, un apstiprinās, ka
visām pasaules tautām, grupējumiem un rasēm ir jāpriecājas, jābūt
apmierinātām un pateicīgām par Baha'u'llah mācībām. Jo šie dievišķie
priekšraksti vieš rāmumu katrā niknā zvērā, pārveido rāpojošu kukaini
augšup spurdzošā putnā, liek cilvēku dvēselēm pārtapt ķēniņvalsts
eņģeļos un padara cilvēku pasauli par visu žēlsirdības tikumu centru.
Vēl jo vairāk, no ikviena un visiem tiek prasīta paklaušanās, pa
klausība un uzticība savai valdībai. Šodien nevienā zemē �av miera, jo
drošība un uzticība no ļaužu vidus ir pazudušas. Apdraudēti ir vienlīdz
kā valdītāji, tā tie, pār kuriem tie valda. Vienīgā ļaužu grupa, kas šodien
mierīgi un uzticīgi pakļaujas valdības likumiem un pavēlēm un ir pret
cilvēkiem vaļsirdīgi un godīgi, ir neviena cita, kā šī kopiena, pret kuru
izturas netaisni. Visas rases un grupējumi Persijā un Turkestānā pilnībā
nododas paši savām interesēm un valdībai klausa vai nu tikai cerībā uz
atlīdzību, vai arī aiz bailēm no soda, turprēti bahājieši valdībai vēl labu,
paklausa tās likumiem un izturas ar mīlestību pret visām tautām.
Šāda paklausība un pakļaušanās izriet no Abhā Dailes skaidrā
teksta kā nepieciešamas un obligātas visiem. Tāpēc, paklausot Patiesā
pavēlei, ticīgie pret visām tautām attiecas sirsnīgi un labvēlīgi; un, ja
kāda dvēsele rīkotos pretrunā ar valdības likumiem, tā uzskatītu sevi
par atbildīgu Dieva priekšā, apzinoties, ka par savu grēku un netaisno
rīcību pelna Dieva dusmas un sodu. Ir pārsteidzoši, ka, neraugoties uz
to, dažas valdības oficiālās personas raugās uz bahājiešiem kā uz
nelabvēlīgiem, bet uzskata citu kopienu parstāvjus par laba vēlētājiem.
žēlīgais Dievs! Nesen, kad Teherānā un citās Persijas provincēs bija
vispārīga revolūcija un nemieri, tika pierādīts, ka neviens vienīgs
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bahājietis nebija piedalījies vai iejaucies šajos notikumos. Nezinošie
viņiem pārmeta, ka viņi bija paklausījuši Svētītās Pilnības pavēlei un
pilnīgi atturējušies no iejaukšanās politiskajos notikumos. Tie nebija
saistīti ne ar vienu partiju un nodarbojās paši ar savām lietām, darīja
savu darbu un pildīja paši savus pienākumus.
Visi Dieva draugi ir liecība tam, ka, skatoties no visiem viedok
ļiem, 'Abdu'l-Baha vēl labu visām valdībām un tautām un no visas
sirds lūdz par to uzplaukumu un progresu, it īpaši par abām lielajām
valstīm austrumos, jo tās abas ir Baha'u'llah dzimtā zeme un viņa
trimdas zeme. Visās savās vēstulēs un rakstos viņš uzteic un slavē šīs
abas valdības un izlūdzas pie vienīgā patiesā Dieva sliekšņa tām
dievišķo svētību. Abhā Daile - lai veltīju es savu dzīvi viņa mīļotajiem
- ir lūdzis par viņu ķeizariskajām majestātēm. Žēlīgais Dievs! Cik
dīvaini, ka, neraugoties uz šiem pārliecinošajiem pierādījumiem, katru
dienu kaut kas atgadās un rodas grūtības. Bet mums un Dieva draugiem
nekādā ziņā nevajag mazināt pūles, bet būt lojāliem, atklātiem un
labas gribas cilvēkiem. Vienmēr mums ir jāpauž mūsu patiesīgums un
sirsnīgā atklātība, un mums ir jābūt pastāvīgiem savā uzticībā un
uzticamībā un jāizlūdzas labklājība visiem.
Ak jūs Dieva mīļotie, šīs ir dienas, kad jābūt nesatricināmiem,
stingriem un neatlaidīgiem, stāvot par Dieva lietu. Jums nav jāpievērš
visa uzmanība 'Abdu '1-Baha personai, jo drīz viņš teiks jums ardievas.
Nē, savs skats jums ir jāvērš uz Dieva vārdu. Ja Dieva vārds tiek teikts,
līksmojiet, esiet laimīgi un pateicīgi, kaut vai 'Abdu'l-Baha pašam
draudētu ar zobenu vai viņš slīgtu zem ķēžu un važu svara. Jo svarīgs ir
Dieva mācības svētais templis, bet ne 'Abdu '1-Baha fiziskā čaula.
Dieva draugiem ir jāceļas tādā apņēmībā, lai viņi nešaubītos un
nesvārstītos, ja jebkuru mirkli simts tādas dvēseles kā 'Abdu'l-Baha
kļūtu par mērķi nelaimju šautrām, bet būtu stingri savā neatlaidībā,
savā apņēmībā, savā iedvesmā, savā uzticībā un kalpošanā Dieva lietai.
'Abdu '1-Baha pats ir kalps pie Svētītās Dailes sliekšņa un tīras un
pašaizliedzīgas kalpošanas pie visvarenā sliekšņa izpausme. Viņam nav
cita statusa vai titula, nekādas citas varas vai ranga. Lūk, mans
augstākais nolūks, mana mūžīgā Paradīze, mans svētākais templis,
mana Sadratu'l-Muntaha. Ar Abhā Svētīto Daili un Viscildeno, viņa
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vēstnesi - lai ziedoju es viņiem abiem savu dzīvi, - ir noslēgusies
Dieva neatkarīgo vispasaules Izpausmju laiks. Un tūkstoš gadus viss
atmirdzēs viņa gaismā, un visu uzturēs viņa labvēlības jūra.
Ak jūs Dievu mīlošie! Šī patiesi ir mana pēdējā vēlēšanās un mans
atgādinājums jums. Tāpēc svētīts ir tas, kam Dievs palīdz izpildīt to,
kas ir rakstīts šai tīstoklī, kurā vārdi savā svētumā atšķiras no
parastajiem cilvēku lietotajiem simboliem.
226. Ak tu Dieva kalps! Tavu vēstuli saņēmām, un tā nesa prieku.
Tu esi izteicis karstu vēlēšanos, lai es apmeklēju Miera Kongresu. Es
nepiedalos šādās politiskās konferencēs, jo miers ir sasniedzams tikai
ar Dieva vārda spēku. Kad tiks saaicināta miera konference, kas pār
stāvēs visas nācijas un kas strādās Dieva vārda ietekmē, tad vien tiks
nostiprināts miers visā pasaulē, bet citādi tas nav iespējams.
Pašreiz ir skaidrs, ka tiek nodibināts miers uz laiku, bet tas nebūs
ilgstošs. Visas zemes un valdības ir nogurušas no kara, no ceļošanas
grūtībām, no milzīgajiem izdevumiem, no cilvēku nāves, no sieviešu
posta, no lielā bāreņu skaita, un tie ir spiesti noslēgt mieru. Bet šis
miers nav pastāvīgs, tas ir miers uz laiku.
Mēs ceram, ka Dieva vārds nodibinās mieru, kas paliks drošs un
ietekmīgs mūžīgi.
227.73 Ak jūs godājamie, kas esat starp pirmajiem, kuri cilvēku saimei
vēl labu! Tās vēstules, kuras jūs sūtījāt kara laikā, saņemtas netika, bet
līdz manīm ir tikko kā nonākusi ar 1916.gada 1 1 .februāri datēta
vēstule, un es tūdaļ rakstu jums atbildi. Jūsu nodoms ir tūkstoškārt
slavējams, jo jūs kalpojat cilvēcei, un tas veicina visu labklājību un
laimi. Šis nesenais karš ir pierādījis pasaulei un cilvēkiem, ka karš
grauj, bet miers ceļ; karš nes nāvi, bet miers nes dzīvību; karš laupa un
dzer asinis, bet miers dara labu un vieš cilvēcību; karš attiecas uz dabas
pasauli, bet miers ir Dieva reliģijas pamats; karš ir dziļa tumsa, miers ir
debesu gaisma, karš ir cilvēces ēkas postītājs, miers ir cilvēku pasaules
mūžīgā dzīvība, karš ir rijīgs vilks, miers - kā debesu eņģeļi, karš ir
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cīņa par izdzīvošanu, bet miers ir savstarpēja palīdzība un sadarbība
starp pasaules tautām, un tas ir prieka avots Patiesajam debesu valstībā.
Nav nevienas dvēseles, kuras sirdsapziņa neapliecinās, ka šodien
pasaulē nav svarīgāka jautājuma kā jautājums par vispasaules mieru.
To apstiprinās ikviens taisnīgais un apbrīnā uzteiks godājamo
Asambleju, tāpēc ka tās mērķis ir pārvērst šo tumsu gaismā, šo
asinskārību labestībā, šīs mokas svētlaimē, šos grūtumus vieglumā un
šo nelabvēlību un naidīgumu brālībā un mīlestībā. Tāpēc šo cienījamo
dvēseļu pūles ir slavas un uzteikšanas vērtas.
Bet gudrās dvēseles, kas apzinās tās būtiskās attiecības, kuras izriet
no lietu īstenības, uzskata, ka viens atsevišķs pasākums pats par sevi
nevar ietekmēt cilvēku pasaules īstenību, kā tam to vajadzētu darīt;
iekams cilvēku prāti nebūs vienoti, neko nopietnu sasniegt nevarēs.
Pašreiz vispasaules miers ir ļoti svarīgs jautājums, bet būtiska ir
sirdsapziņas vienotība, tā lai šim pasākumam būtu drošs pamats, lai tas
tiktu ielikts stingri un lai celtne būtu stipra.
Tāpēc Baha'u'llah pirms piecdesmit gadiem izskaidroja šo jautā
jumu par vispasaules mieru, laikā, kad viņš bija ieslodzīts Akkas cie
toksnī un kad tam nebrīvē tika daudz pāri nodarīts. Viņš rakstīja par šo
svarīgo vispasaules miera jautājumu visiem lielajiem pasaules valdnie
kiem un iedibināja to savu draugu vidū austrumos. Austrumu pusē
debesu pamale bija pilnīgi tumsas apņemta, tautas viena otrai izrādīja
vislielāko nelabvēlību un naidu, reliģijas slāpa viena pēc otras asinīm,
un valdīja dziļa tumsa. Šādā laikā kā saule pie austrumu apvāršņa
atmirdzēja Baha'u'llah un apgaismoja Persiju ar savu mācību gaismu.
Viena no viņa mācībām bija vispārīga miera pasludināšana. Dažādu
tautību, ticību un sektu ļaudis, kas viņam sekoja, sanāca kopā tik lielā
skaitā, ka tika sasaukti ievērības cienīgi saieti, kas aptvēra dažādu
tautību un ticību cilvēkus no austrumiem. Ikviena dvēsele, kas ienāca
šajos saietos, redzēja tikai vien vienu tautību, vienu mācību, vienu ceļu,
vienu kārtību, jo Baha'u'llah mācības neierobežojās ar vispasaules
miera nodibināšanu. Tās aptvēra daudzas mācības, kas papildināja un
atbalstīja mācību par vispārējo mieru.
Starp šīm mācībām bija patstāvīga īstenības izpēte, lai cilvēku
pasauli varētu izglābt no atdarināšanas tumsas un nonākt līdz
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patiesībai, lai pasaule varētu noraut un aizsviest projām šo tūkstoš
gadus veco noskrandušo ģērbu, no kura tā ir izaugusi, un tā vietā
uzvilkt uz īstenības stellēm vislielākā šķīstībā un svētumā austu tērpu.
Tā kā īstenība ir viena pati un nevis vairākas, daudziem viedokļiem
beigu beigās ir jāsaplūst vienā.
Un starp šīm Baha'u'llah mācībām ir mācība par cilvēces vieno
tību, par to, ka visi cilvēki ir Dieva avis un Viņš ir labais Gans. Šis
Gans ir mīļš pret visām avīm, jo Viņš ir radījis tās visas, audzinājis tās
visas, apgādājis tās un sargājis. Nav šaubu, ka Gans ir mīļš pret visām
avīm, un, ja starp šīm avīm atgadās nezinošas, tās ir jāizglīto; ja ir
bērni, tie ir jāmāca, līdz tie sasniedz briedunu, ja ir slimie, tie ir
jādziedina; nedrīkst vairs būt nelabvēlības un naida, jo ar šiem
nezinošajiem, šiem slimajiem, ir jāapietas, kā apejas laipns ārsts.
Un starp šīm Bah�fu'llah mācībām ir tā, ka ticībai ir jābūt par
cēloni brālībai un mīlestībai. Ja tā kļūst par atsvešināšanās cēloni, tad tā
nav vajadzīga, jo ticība ir kā dziedniecības līdzeklis: ja tā slimību
padara smagāku, tā kļūst lieka.
Un starp Baha'u'llah mācībām ir tā, ka ticībai ir jābūt saskaņā ar
saprātu un zinātni, lai tā var ietekmēt cilvēku sirdis. Pamatiem ir jābūt
stingriem, tajos nedrīkst būt nekādu atdarinā-jumu.
Un tāpat Baha'u'llah māca, ka reliģiskie, rasu, politiskie, ekono
miskie un patriotiskie aizspriedumi grauj cilvēces ēku. Kamēr valdīs
šie aizspriedumi, cilvēcei miera nebūs. Vēsture stāsta mums par cilvēci
seši tūkstoš gadu posmā. Šajos seši . tūkstoš gados cilvēku pasaule
nekad nav bijusi brīva no kariem, ķildām, slepkavošanas un
asinskārības. Ikkatrā laikmetā ir karojuši vai nu vienā vai otrā zemē, un
šos karus ir izraisījuši vai nu reliģiski aizspriedumi, rasu aizspriedumi,
politiskie aizspriedumi vai patriotiskie aizspriedumi. Tādējādi ir
noskaidrots un pierādīts, ka visi aizspriedumi posta cilvēces ēku. Ka
mēr šie aizspriedumi neatlaidīsies, valdīs cīņa par pastāvēšanu, un
asinskārība un plēsonība turpināsies. Tāpēc tāpat, kā tas bija pagātnē,
cilvēku pasauli nevar izglābt no dabas tumsas, un apgaismību tā var
gūt, tikai atmetot aizspriedumus un apgūstot ķēniņvalsts tikumus.
Ja šie aizspriedumi un naidīgums nāk no reliģijas, apdomājiet, ka
reliģijai vajadzētu izraisīt brālību, jo citādi tā ir neauglīga. Un, ja šie
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aizspriedumi ir nacionāla rakstura, atcerieties, ka cilvēcei vajadzētu būt
kā vienai nācijai; visi ir izauguši no Ādama koka, un Ādams ir šī koka
sakne. Šis koks ir viens, un visas tautas ir kā zari, bet atsevišķi cilvēki
ir kā tā lapas, ziedi un augļi. Tātad dažādu nāciju veidošanās un no tās
izrietošā asins izliešana, un cilvēces nama postīšana nāk no cilvēku
nezināšanas un savtīgiem iemesliem.
Arī patriotiskie aizspriedumi nāk no galīgas nezināšanas, jo visa
zeme ir taču viena dzimtā zeme. Jebkurš var dzīvot jebkurā vietā uz
zemes lodes. Tāpēc cilvēka dzimtā vieta ir visa pasaule. Robežas un
vārtus ir izdomājis cilvēks. Radībai šādas robežas un vārti piešķirti
nebija. Eiropa ir viens kontinents, Āzija ir viens kontinents, Āfrika ir
viens kontinents, Austrālija ir viens kontinents, bet daži cilvēki dēļ
personīgiem iemesliem un savtīgām interesēm ir sadalījuši ikkatru no
šiem kontinentiem un raugās uz zināmu tā daļu kā uz paša zemi. Dievs
starp Franciju un Vāciju nekādu robežu novilcis nav, tās turpina viena
otru. Jā, agrīnajos gadsimtos savtīgas dvēseles savu pašu interešu dēļ ir
ierīkojušas robežas un caurlaišanas punktus un diendienā piešķīrušas
tām arvien lielāku nozīmi, līdz beidzot tas noveda pie spīva naida,
asiskārības un plēsonības sekojošajos gadsimtos. Tādā pašā veidā tas
turpināsies bezgalīgi, un, ja šis priekšstats par patriotismu nemainīsies,
tas kļūs par pasaules bojāejas galveno cēloni. Neviens gudrs un godīgs
cilvēks neatzīs šādas iedomātas atšķirības. Ikvienu norobežotu
teritoriju, kuru mēs saucam par savu dzimto zemi, mēs uzskatām par
savu tēvzemi, bet tēvzeme visiem ir zemes lode un ne kāds norobežots
tās apgabals. Īsi sakot, uz šīs zemes mēs dzīvojam īsu sprīdi un beigās
mūs tajā apbedī, un tā kļūst par mūsu mūžīgo atdusas vietu. Vai tad ir
vērts liet asinis un vienam otru plosīt gabalos šīs mūžīgās atdusas vietas
dēļ? Nē, nebūt nē, tāpat šāda izturēšanās nav Dieva griba, un to neat
balstīs neviens cilvēks, kas ir pie vesela saprāta.
Apdomā! Miermīlīgie dzīvnieki neved tēvijas karus. Viens ar otru
tie dzīvo vislielākajā tuvībā un saskaņā. Piemēram, ja sagadās tā, ka
dūja no austrumiem un dūja no rietumiem, dūja no ziemeļiem un dūja
no dienvidiem ierodas kādā vietā vienā un tai pašā laikā, tās uzreiz
sadzīvo jo saskanīgi. Tā tas ir ar visiem miermīlīgajiem dzīvniekiem un
putniem. Bet tiklīdz mežonīgie zvēri sastopas tie, uzbrūk viens otram
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un kaujas, rauj viens otru gabalos, un tiem nav iespējams dzīvot
miermīlīgi vienā un tai pašā vietā. Tie visi ir nesaticīgi un plēsīgi,
mežonīgi un kauslīgi cīkstoņi.
Attiecībā uz ekonomiskajiem aizspriedumiem, ir acīmredzams, ka
vienmēr, kad nostiprinās saiknes starp tautām un pāatrinās preču
apmaiņa, un kāds ekonomiskais princips tiek iedibināts vienā zemē, tas
beigu beigās atsaucas arī uz citām zemēm un iznākumā dod vispārēju
labumu. Tad kam gan šādi aizspriedumi ir vajadzīgi? Kas attiecas uz
politiskajiem aizs-priedumiem, ir jāievēro Dieva politika un nav
apstrīdams, ka Dieva politika ir augstāka par cilvēku politiku. Mums ir
jāseko Dieva politikai, un tas attiecas uz visiem cilvēkiem. Dievs pret
visiem cilvēkiem izturas vienlīdzīgi, nekādas atšķirības netiek
ievērotas, un tas ir pamats dievišķajām reliģijām.
Un vēl viena Baha'u ' llah mācība ir, ka ir jārada viena vispārēja
valoda, kas varētu izplatīties starp cilvēkiem. Šī mācība nāca no
Baha'u'llah spalvas, lai daudzie pārpratumi cilvēku starpā tiktu
pārvarēti ar kopējas valodas palīdzību.
Un vēl viena B aha'u 'llah mācība ir par vīriešu un sieviešu
vienlīdzību. Cilvēcei ir divi spārni-sievietes ir viens un vīrieši - otrs.
Putns spēj lidot tikai tad, ja vienlīdz attīstīti ir abi spārni. Ja viens
spārns paliek vājš, nav iespējams lidot. Atzīstamas sekmes un lab
klājība ir sasniedzamas tikai tad, kad tikumos un pilnveidībā sievietes
tiks pielīdzinātas vīriešiem.
Un vēl Baha'u'llah māca, ka cilvēkiem savā starpā ir brīvprātīgi
jādalās īpašumā. Šī brīvprātīgā dalīšanās ir pārāka par vienlīdzību un
izpaužas tajā apstāklī, ka cilvēks nedod sev priekšroku pār citiem, bet
gan ir gatavs upurēt savu dzīvību un mantību citiem. Bet to nedrīkst
ieviest ar piespiešanu, padarot to par likumu un piespiežot cilvēku
ievērot to. Nē, cilvēkam vajadzētu būt gatavam brīvprātīgi ziedot savu
dzīvību un mantu citiem un labprātīgi izdot naudu nabago labā, kā to
Persijā dara bahājieši.
Un cilvēka brīvība ir vēl viena no Baha'u'llah mācībām, lai caur
Augstāko Varu viņš atraisītos un tiktu vaļā no tām važām, kādas tam
uzliek daba; kamēr cilvēks paliek dabas gūstā, viņš ir plēsīgs zvērs
tādēļ, ka cīņa par izdzīvošanu ir viena no dabas izrietošajām nepiecie-
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šamībārn. Šī cīņa par izdzīvošanu ir galvenais cēlonis visam postam un
ciešanām.
Un Baha'u'llah māca, ka ticība ir spēcīgs balsts. Ja ticības ēka dre
bēs un ļodzīsies, izraisīsies satraukums un juceklis, un pilnīgi izjaukta
taps lietu kārtība, jo cilvēcei ir divi nodrošinājumi, kas to aizsargā no
ļauniem darbiem. Viens ir likums, kas soda noziedznieku; likums no
vērš tikai atklātu noziegumu, bet ne slēpto grēku; garīgais nodrošinā
jums, proti ticība Dievam, novērš gan redzamo, gan slēpto noziegumu,
tā audzina cilvēku, attīsta morāli, spiež to pieņemt tikumus un ir visus
pakļaujošs spēks, kas garantē cilvecei laimi. Tomēr ar ticību ir jāsaprot
viss izpētes ceļā apstiprinātais un ne tas, kas balstās uz atdarināšanu,
jāsaprot Dieva reliģiju pamati, bet nevis tas, ko cilvēki imitē.
Un Baha'u'llah māca: lai gan materiālā civilizācija ir viens no
līdzekļiem cilvēces progresam, tomēr cerētais iznākums, kas ir cilvēku
laime, tiks sasniegts tikai tad, kad materiālā civilizācija apvienosies ar
dievišķo civilizāciju. Padomā! Šie kara kuģi, kas vienā stundā pārvērš
pilsētu gruvešos, ir materiālās civilizācij as augļi; tāpat kā Krupa
lielgabali, Mauzera šautenes, dinamīts, zemūdenes, torpēdlaivas,
kaujas lidmašīnas un bumbvedēji - visi šie kara ieroči ir materiālās
civilizācijas ļaunie augļi. Ja materiālā civilizācija būtu apvienojusies ar
dievišķo civilizāciju, šie uguns ieroči nekad nebūtu tikuši izgudroti.
Nē, cilvēku enerģija būtu pilnībā tikusi veltīta noderīgiem
izgudrojumiem un būtu pie-vērsusies uzslavas cienīgiem atklājumiem.
Materiālā civilizācija ir kā lampas stikla cilindrs. Dievišķā civilizācija
ir kā pati lampa, un stikls bez lampas paliek tumšs. Materiālā
civilizācija ir kā ķermenis. Vienalga, cik bezgala iznesīgs, skaists un
smalks tas ir, tas tomēr ir miris. Dievišķā civilizācija ir gars, un
ķermenis iegūst dzīvību no gara, citādi tas top par līķi. Tādējādi ir
parādīts, ka cilvēcei ir vajadzīga gara elpa. Bez gara cilvēce ir nedzīva,
un bez šīs gaismas cilvēku pasaule snauž pilnīgā tumsā. Dabas pasaule
ir dzīvnieka pasaule. Kamēr cilvēks atkal neatdzims no dabas pasaules,
proti, neatraisīsies no tās, viņš būtībā paliks dzīvnieks, un tieši Dieva
mācības pārvērš šo dzīvnieku cilvēciskā dvēselē.
Un starp Baha'u'llah mācībām ir izglītības veicināšana. Katram
bērnam ir jāmāca zinātnes, cik tās ir nepieciešamas. Ja vecāki spēj šo
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izglītību apmaksāt, ir labi, citādi līdzekļi bērna izglītošanai ir jāsagādā
kopienai.
Un Baha'u'llah māca taisnīgumu un godīgumu. Kamēr tie nebūs
esamības pasaulē īstenoti, viss paliks nesakārtots un nepilnīgs. Cilvēku
pasaule ir cietsirdības un apspiešanas pasaule, tajā valda maldi un
vardarbība.
Rezumējot, šādu mācību ir daudz. Šie daudzpusīgie principi, kas
izveido lieliskus pamatus cilvēces laimei un ir žēlīgā Dieva dāvanas, ir
jāiekļauj jautājumā par vispārējo mieru un jāapvieno ar to, lai iegūtu
vēlamo rezultātu. Citādi vispārēja miera īstenošana cilvēku pasaulē būs
grūta. Kad Baha'u'llah mācību rezultātā iestāsies vispārējs miers, tās
būs kā galds, kurā likti visādi svaigi un gardi ēdieni. Uz šī bezgala
dāsni klātā galda ikviena dvēsele varēs atrast ēdienu, ko tā vēlas. Ja
problēmu ierobežos tikai ar vispārējo mieru, netiks sasniegti tie
ievērojamie rezultāti, kādus no tā gaida. Vispārējam mieram ir jābūt
tāda vēriena, lai visas kopienas un reliģijas varētu tajā redzēt īstenotas
savas augstākās vēlmes. Baha'u'llah mācības ir tādas, ka visas pasaules
kopienas, vai tās būtu reliģiskas, politiskas vai etniskas, vai senas vai
mūslaiku, var tajās rast savu augstāko vēlmju izteikumu.
Piemēram, reliģiju pārstāvji Baha'u'llah mācībās rod universālas
reliģijas nodibināšanu, reliģijas, kas pilnīgi atbilst pašreizējam
stāvoklim un kas patiesībā panāks nekavējošu nedziedināmās sērgas
izdziedēšanu, kura remdēs visas sāpes un dos nekļūdīgo pretindi
ikvienai nāvi nesošai indei. Ja mēs vēlētos cilvēci sakārtot un organizēt
atbilstoši pašreizējiem reliģiskiem atdarinājumiem un caur to iedibināt
cilvēku laimi, tas nebūtu iespējams un īstenojams - piemēram, Toras
un arī citu reliģiju likumu īstenošana atbilstoši pašreizējiem
atdarinājumiem. Bet būtiskais pamats visām dievišķajām reliģijām
attiecībā uz cilvēces tikumiem, uz kā ceļama cilvēku labklājība, ir
atrodams Baha'u'llah lieliski izskaidrotajās mācībās.
Tāpat arī par tiem cilvēkiem, kas sauc pēc brīvības - mērenās
brīvības, kas nodrošina cilvēku labklājību un uztur un saglabā to
attiecības, - šī brīvība ir lieliski un iespaidīgi izskaidrota Baha'u'llah
mācībās.
Tāpat arī attiecībā uz politiskajām partijām, visaugstākā politika,
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kas vada cilvēci, dievišķā politika, ir atrodama Baha'u'llah mācībās.
Tāpat arī attiecībā uz "vienlīdzības" partiju, kas mēģina atrisināt
ekonomiskās problēmas: līdz šim visi ierosinātie risinājumi ir
izrādījušies neīstenojami, izņemot Baha'u'llah ekonomiskās mācības,
jo tās var īstenot, un tās nekādu postu sabiedrībā neizraisīs.
Tāpat arī ar pārējām partijām: ja jūs šai jautājumā ielūkosieties
dziļāk, jūs atklāsiet, ka šo partiju visaugstākie mērķi ir atrodami
Baha'u'llah mācībās. Šīs mācības noder visiem cilvēkiem, un tās ir
īstenojamas. Bet ir dažas pagātnes mācības, kā piemēram no Toras,
kuras šodien nav īstenojamas. Tāpat ir arī ar citām reliģijām un dažādu
partiju un grupējumu doktrīnām.
Piemēram, jautājums par vispasaules mieru, kura sakarā
Baha'u 'llah saka, ka ir jānodibina Augstākais Tribunāls: lai gan eksistē
Nāciju Līga, tā tomēr nespēj nodibināt vispasaules mieru. Bet
Baha'u'llah aprakstītais Augstākais Tribunāls izpildīs šo svēto uzdevu
mu ar jo ietekmīgu spēku. Un viņa plāns ir, lai ikkatras zemes un nāci
jas padomes, proti, parlamenti, ievēl divus vai trīs cilvēkus, kas ir savu
nāciju vislabākie pārstāvji un labi pārvalda starptautiskos likumus un
attiecības starp valdībām, un labi apzinās to, kas cilvēcei ir būtiski ne
pieciešams šodien. Šādu pārstāvju skaitam ir jābūt proporcionālam kat
ras zemes iedzīvotāju skaitam. Šo nacionālo padomju, proti, parlamen
tu, izvēlētās personas ir jāapstiprina augšējai palātai, kongresam un ka
binetam, un arī prezidentam vai monarham, tā lai šie cilvēki tiešām
kļūtu par visas tautas un valdības ievēlētiem pārstāvjiem. No šiem cil
vēkiem ievēlēs Augstākā Tribunāla locekļus, un tādējādi tajā būs pār
stāvēta visa cilvēce, jo ikviens no šiem delegātiem pilnībā pārstāvēs sa
vu nāciju. Kad kādā starptautiskā jautājumā savu lēmumu vai nu vien
prātīgi vai ar balsu vairākumu pasludinās Augstākais Tribunāls, sūdzē
tājam vairs nebūs nekāda iegansta vai apsūdzētajam kāda pamatojuma
iebildumiem. Gadījumā, ja jebkura no valdībām vai nācijām neievērotu
vai arī vilcinātos izpildīt Augstākā Tribunāla neapgāžamo lēmumu, pā
rējās nācijas vērstos pret to, jo šo Augstāko Tribunālu atbalstītu visas
tautas un valdības. Padomājiet, kas tas ir par stipru pamatu! Bet iecerē
tais nodoms neīstenosies, ja Līga būs skaitā vai arī kā savādāk iero
bežota. Lūk, kāda ir izteiktā patiesība par pašreizējo situāciju.
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228. Ak kalpotāj pie Baha'u'llah sliekšņa! Tava 1920.g. 14. jūnija
vēstule ir saņemta. Tāpat saņemta ir vēstule no dažiem Miera
Komitejas locekļiem, un viņiem ir uzrakstīta atbilde. Lūdzu, nogādā to
viņiem!
Ir acīmredzams, ka šī sanāksme nav tāda, par kādu to izdaudzina,
un tā nespēj kārtot un noteikt lietu gaitu tā, kā ir vajadzīgs un kā pie
nākas. Lai kā arī tas nebūtu, jautājums, ar kuru tā nodarbojas, ir
augstākā mērā svarīgs. Hāgas sanāksmei vajadzētu būt ar tādu spēku un
ietekmi, ka tās vārds būtu noteicošais visām valdībām un tautām.
Norādi tur sapulcētajiem cienījamiem locekļiem, ka pirms kara noturē
tajai Hāgas Konferencei priekšsēdētājs bija Krievijas imperātors un ka
tās locekļi bija augstākā mērā izcilas personības. Tomēr tas viss nespēja
novērst šo drausmīgo karu. Un kā būs tagad? Jo nākotnē noteikti izcel
sies jauns karš, kurš būs daudz niknāks nekā iepriekšējais; patiesi, par
to nav ne mazāko šaubu. Ko spēj panākt Hāgas sanāksme?
Bet Baha'u'llah noteiktie pamatprincipi izplatās no dienas dienā.
Nodod atbildi uz viņu vēstuli un izturies pret viņiem ar vislielāko
mīlestību un draudzību, un lai viņi nodarbojas paši ar savām lietām.
Jebkurā gadījumā viņiem ir jābūt apmierinātiem ar tevi, un, ja viņi tam
piekrīt, tu vari iespiest un izplatīt manu visos sīkumos izstrādāto vēs
tuli, kas ir jau pārtulkota angļu valodā.
Esperantistu sakarā, saejies ar viņiem! Vienmēr, kad sastopi kādu
ar dotībām, iedves tam dzīvības saldo elpu! Visās sastapšanās reizēs ru
nā ar viņiem par Baha' u' llah mācībām, jo šodien tās rietumos atstās ie
spaidu! Un, ja viņi tev jautās par tavu ticību Baha'u'llah, atbildi vi
ņiem, ka mēs raugāmies uz viņu kā uz vadošo Skolotāju un Audzinā
tāju pasaulē šai laikmetā, un izklāsti to visos sīkumos, lai viņiem kļūst
skaidrs, ka mācības par vispasaules mieru un citām problēmām pirms
piecdesmit gadiem uzrakstīja Baha'u'llah un ka tās ir jau publicētas
Persijā un Indijā un ir izplatījušās pa visu pasauli. Sākumā idejai par
vispasaules mieru neviens neticēja, jo uzskatīja to par neiespējamu.
Tālāk runā par Baha' u'llah diženumu, par to, kas notika Persijā un
Turcijā, par to apbrīnojamo ietekmi, kāda viņam bija, par to vēstuļu
saturu, kuras viņš rakstīja pasaules valdniekiem, un par tajās pravietotā
piepildīšanos. Tāpat runā arī par bahājiešu mācības izplatīšanos. Ar
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Hāgas Vispasaules Miera Komiteju saejies, cik vien ir iespējams, un esi
pret viņiem visādā ziņā laipns!
Ir redzams, ka esperantisti ir ļoti atsaucīgi, un tu labi pazīsti un pro
ti viņu valodu. Sazinies arī ar esperantistiem Vācijā un citur! Literatū
rai, kuru tu izplati, ir jābūt tikai par mācībām. Pašreiz nav ieteicama
citas literatūras izplatīšana. Es ceru, ka tev allaž palīgā nāks dievišķā
svētība.
Neskumsti par apātiju un vēsumu Hāgas konferencē! Paļaujies uz
Dievu! Mēs ceram, ka nākotnē esperanto valoda spēcīgi ietekmēs ļau
dis. Tu tagad esi iesējis sēklu. Nav šaubu, ka tā uzdīgs un augs. Tās
augšana atkarājas no Dieva.
229. Ak tu, kas sirsnīgi kalpo patiesajam Dievam! Es dzirdu, ka tevi
skumdina un nospiež pasaulē notiekošais un laimes nepastāvība. Kam
gan šāda skumšana un bailes? Abhā Dailes uzticīgie mīlētāji un tie, kas
ir veldzējušies no Derības biķera, nelaimes nebaidās un nestundā
nospiesti nejūtas. Viņiem nelaimes liesmas ir kā līksmības dārzs un
jūras dzelme-kā debesu plašums.
Tu, kas esi Dieva patvērumā un Viņa Derības koka pavēnī, kāpēc
skumsti un bēdājies? Nešaubies un esi droša! Sava Kunga rakstītos
baušļus ievēro mierā un priekā, nopietni un patiesi, un vēli labu savai
zemei un valdībai! Tev allaž palīdzēs Viņa žēlastība. Viņa svētība nāks
pār tevi, un tavas sirds ilgas piepildīsies.
Piesaucu Sendienu Daili! -lai ziedoju es savu dzīvi viņa mīļajiem
-ja draugi apjaustu, kādu diženu godu un teikšanu tas Kungs ir savā
ķēniņvalstī viņiem nolēmis, nav šaubu, ka tos pārņemtu sajūsma, tie
redzētu sevi nemirstīgas slavas kronētus un līksmes viļņu nestus.
Pavisam drīz nāks redzams, cik spoža pār viņa mīļotajiem ir·atspīdējusi
viņa dāsno rūpju un žēlastības gaisma un kāda brāzmaina jūra ir
saviļņojusies viņu sirdīs! Tad tie skaļi sauks: Mēs esam laimīgi; lai
līksmo visa pasaule!
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230. Ak cienījamo cilvēk! Saņēmām tavu otro, 1918.g. 19.decembrī
rakstīto vēstuli. Tā izraisīja lielu laimi un prieku, jo tā pauda tavu stin
grību un uzticību Derībai un novēlējumam un tavas ilgas izplatīt Dieva
ķēniņvalsts aicinājumu. Šodien ķēniņvalsts aicinājums ir tas magnē
tiskais spēks, kas pievelk cilvēci, jo dotības cilvēkos ir lielas. Dievišķās
mācības veido šī laikmeta garu, tās ir šī laikmeta saule. Ikvienai
dvēselei ir jācenšas, lai cilvēku acis sedzošie plīvuri tiktu sarauti un lai
uzreiz redzama kļūtu saule, un lai tā apgaismotu sirdi un skatu.
Tagad caur Dieva palīdzības dāsnumu tevī rodam šo vadības spēku
un šo žēlsirdīgo dāvanu. Celies tādēļ, lai Visaugstā spēkā tu dāvātu
garu trūdošiem kauliem, lai dotu redzi aklajiem, mierinājumu un
spirgtumu sadrūmušajiem, mundrumu un piemīlību nospiestajiem.
Beigu beigās izdzēstas taps visas lāpas, izņemot ķēniņvalsts lāpu, kura
diendienā iedegas arvien spilgtāk. Beigās pieklusīs visi saucieni,
izņemot Dieva ķēniņvalsts aicinājumu, kurš atskan diendienā. Beigās
kļūs līkumoti visi ceļi, izņemot ceļu uz ķēniņvalsti, kurš kļūst taisnāks
no dienas dienā. Nav šaubu, ka zemes melodiju nevar salīdzināt ar
debesu melodiju un ka mākslīgo gaismu nesalīdzināt ar debesu sauli.
Tāpēc ikvienam ir jāpieliek pūles, lai viss, kas ir ilgstošs un pastāvīgs,
kļūtu arvien gaišāks, spēcīgāks un dzīvāks.
Es izlūdzos no dievišķās ķēniņvalsts, lai caur vadības gaismu tavs
tēvs, māte un brālis ieietu Dieva valstībā.
231. Ak tu zieds dzīvības kokā! Tu esi laimīgs, ka esi jozies spēka
jostā, lai kalpotu, ka esi cēlies, lai ar visu spēku viestu pasaulē
dievišķās mācības, ka esi pulcējis saietus, ka esi centies godā celt Dieva
vārdu.
Šajā mirstīgo pasaulē pienāk beigas ikvienai svarīgai lietai; un
izplēn ikviens ievērojams sasniegums; nekas nepastāv uz mūžu.
Piemēram, padomā par to, kā pilnībā iznīcībā ir grimuši senās pasaules
lielie sasniegumi, kā no tiem nav palicies ne miņas, izņemot lielo Dieva
ķēniņvalsts mācību, kurai nav sākuma un kurai nebūs gala. Tā tikai top
atjaunota. Katras atjaunošanās iesākumā tā ļaužu acīs nekādu ievērību
neizsauc, bet, kad tā reiz būs droši iedibinājusies, tā virzīsies uz priekšu
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ik dienas un savā ikdienas cēlumā tā sasniegs visaugstākās debesis.
Piemēram, padomā par Kristus laikmetu, kas bija Dieva
ķēniņvalsts atjaunošanas laiks. Pasaules ļaudis tam nepiešķīra nekādu
nozīmi un tā svarīgumu neapjauta tādā mērā, ka Kristus kaps palika
nezināms trīssimt gadus, līdz Dieva kalpone Helēna, Konstantīna māte,
ieradās un svēto vietu atklāja.
Visu to sakot, es gribu parādīt, cik nevērīgi ir pasaules cilvēki un
cik nezinoši, un kā ķēniņvalsts nostiprināšanas dienā tie paliek nevērīgi
un pavirši.
Pavisam drīz ķēniņvalsts vara apņems visu pasauli, un tad viņi taps
modināti un raudās, un vaimanās par tiem, kurus apspieda un
spīdzināja, tie stenēs un vaidēs. Tāda ir cilvēka daba.
232� Attiecībā uz prezidentu Vilsonu, tie četrpadsmit principi, kurus
viņš ir formulējis, ir lielāko tiesu atrodami Baha'u'llah mācībās, un
tāpēc es ceru, ka viņu apstiprinās un viņam palīdzēs. Tagad aust
vispārēja miera rītausma; es ceru, ka tā atausīs pilnībā, pārvēršot karu,
ķīviņu un cikstīšanās tumsu cilvēku starpā vienotības, saskaņas un
draudzības gaismā.
233. Ak jūs uzticīgie draugi, ak jūs patiesie Baha'u'llah kalpotāji!
Tagad nakts vidū, kad acis ir slēgtas snaudā un visi ir likuši galvas uz
atpūtas un dziļa miega spilveniem, 'Abdu'l-Baha ir nomodā svētās
kapavietas tuvumā, un, karsti lūdzot palīdzību, viņš skaita šo lūgšanu:
Ak Tu labais un mīlošais Liktens Lēmēj ! Austrumi ir saviļņoti, un
rietumi bango kā mūžīgajā jūrā viļņi. Izplatās svētuma liegās vēsmas,
un no neredzamās ķēniņvalsts spoži atmirdz Patiesības Saules stari.
Tiek dziedātas slavas dziesmas dievišķajai vienotībai, un plīvo debesu
varenības karogi. Atskan eņģeļu balsis, un kā leviatāna sauciens atskan
aicinājumi uz nesavtību un sevis noliegšanu. No visām pusēm atskan
uzvarošais sauciens "Ya-Baha'u'l-Abhā" un sauciens "Ya-Ala'u'l
Ala". Nav pasaulē citas rosīšanās, izņemot Siržu Ielīksmotāja
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godināšanas rosmi, nav cita satraukuma kā vien saviļņojums no
mīlestības uz Viņu, uz Nesalīdzināmo, uz Vismīļoto.
Tā Kunga mīļotie ar saldsmaržu elpu ikkatrā klimatā deg kā spožas
svecītes, un visā pasaulē kā plaukstošus ziedus var rast Visžēlīgā
draugus. Ne mirkli tie neatvelk elpu; viņi elpo vien Tevis pieminēšanai
un ilgojas kalpot tikai Tavai lietai. Patiesības pļavās viņi ir kā daiļi
dziedošas lakstīgalas, un vadības puķu dārzā tie ir kā koši ziedi. Tie
izrotā īstenības dārza celiņus ar mistiskām puķēm; kā līganas cipreses
tās līgojas gar dievišķās gribas upes krastiem. Virs esamības apvāršņa
tie zaigo kā spulgas zvaigznes; pasaules debesu jumā tie laistās kā
spilgtas saules. Tie ir debesu žēlastības izpausmes un dievišķās
palīdzības gaismas avoti.
Liec, ak mīlošais Kungs, lai visi spētu stāvēt stingri un nelokāmi,
mirdzot mūžīgā mirdzumā, tā lai ar katru dvašas vilcienu no Tavas
mīlošās labestības lapotnēm pūstu liegas vēsmiņas, lai celtos no Tavas
vēlības jūras migla, lai dāsni Tavas mīlestības· lieti nestu spirgtumu un
vēsmiņas vēdītu savas smaržas no dievišķās vienotības rožu dārza.
Pagodini mūs, ak pasaules Vismīļ otais, ar savas gaismas stariem!
Ak cilvēces l\1iļotais, lej pār mums sava vaiga gaismu!
Ak visvarenais Dievs, sargi jel mūs un dod mums patvērumu, ak
esības Kungs, apliecini savu varu un savu valdīšanu!
Ak Tu mīlošais Kungs, musinātāji ir sarosījušies dažos apvidos, un
dienu un nakti tie pastrādā smagas netaisnības.
Kā vilki uzglūn tirāni, un pārestības cietušo, nevainīgo pulkam nav
ne atbalsta, ne palīdzības. Uz dievišķās vienotības laukiem stirnām pa
pēdām drāžas medību suņi, un skaudības kraukļi dzenā fazānus debesu
vadības kalnājos.
Ak Tu dievišķais Liktens Lēmēj, glabā un sargi mūs! Ak Tu mūsu
Vairogs, glāb un aizstāvi mūs! Dodi mums savu pajumti un ar savu
palīdzību paglāb mūs no visa ļauna! Tu tiešām esi patiesais Aizstāvis,
neredzamais Aizbildnis, debesu S aglabātājs, mīlošais debesu
Valdnieks.
Ak jūs tā Kunga mīļotie! Vienā pusē tiek attīts vienīgā patiesā
Dieva karogs, un pacelta ķēniņvalsts balss. Dieva mācība plešas
plašumā, un acīm redzami savā spožumā ir debesu brīnumi. Austrumi

'Abdu'l-Baha

227

ir gaismas pilni, un rietumi ir smaržu apvīti; ambrozijs smaržo
ziemeļos un muksuss-dienvidos.
Un otrā pusē neticīgie pieaug naidā un nelabvēlībā, nemitīgi
musinot uz dumpi un ļaunu. Nepaiet ne diena, kad kāds nepaceltu
sacelšanās karogu un nemudinātu savu rumaku nesaskaņu arēnā.
Nepaiet ne stunda, kad ļaunā odze neatsegtu savu dzeloni un nedzeltu
ar nāvējošu indi.
Tā Kunga mīļotie ir tērpušies vislielākajā godīgumā un uzticībā,
nepiegriežot vērību nenovēlībai un ļaunumam. Glumas_un viltīgas ir šīs
čūskas, šīs ļauna čukstētājas, prasmīgas krāpšanā un viltū. Piesargieties
un esiet allaž modri! . Atjautīgi un asu prātu ir uzticīgie, un stingri un
nelokāmi ir pārliecinātie. Rīkojieties, cik vien varat, piesardzīgH
"Bīstieties uzticīgo gudrības, jo redz tie ar dievišķo gaismu! ''
Piesargieties, lai neviena dvēsele slepus neizraisītu šķelšanos vai
neuzkūdītu uz ķildām! Neieņemamajā cietoksnī esiet bezbailīgi
cīnītāji, stiprajai pilij-drosmīgo pulks! Esiet augstākā mērā uzmanīgi
un modri kā dienu, tā nakti, lai nevar jums tirāns nodarīt ļaunu!
Pētiet svētā Stūrmaņa vēstījumu, lai jūs zinātu patiesību un
apdomājiet, ka Svētītā Daile nākotnes notikumus ir pilnībā pareģojis!
Lai saskata redzīgie šo brīdinājumu! Patiesi, šī ir dāvana godīgajiem!
Kā puteklītis uz svētā sliekšņa vislielākajā pazemībā un pieticībā
'Abdu'l-Baha sludina Viņa zīmes gan dienas gaišumā, gan nakts
melnumā. Vienmēr, kad viņš atrod laiku, viņš kvēli lūdz. Asarās un
degsmē viņš lūdz un saka:
Ak Tu dievišķais Liktens Lēmēj! Mēs esam nožēlojami, sniedz
mums savu palīdzību ; ceļinieki bez pajumtes, dod mums savu
patvērumu; izkaisīti, apvieno jel mūs; nomaldījušies, sapulcini mūs
savā ganāmpulkā; mēs esam palikuši tukšā, dod mums mūsu daļu un
tiesu; izslāpuši,ved mūs pie dzīvības avota; vārgi, spēcini mūs, lai mēs
varam celties un kalpot Tavai mācībai un ziedot sevi kā dzīvu upuri uz
vadības ceļa!
Taču neticīgie gan dienu, gan nakti, gan atklāti, gan slēpti, dara, ko
vien var, lai satricinātu mācības pamatus, lai izrautu ar saknēm svētīto
koku, lai liegtu šim kalpam kalpot, lai slepus iedegtu nemieru un
ķildas un lai iznīcinātu 'Abdu'l-Baha. Ārēji tie šķiet kā avis, tomēr
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iekšēji tie ir rijīgi vilki. Vārdos tie ir saldi, bet sirdīs tie nes nāvējošu
indi.
Ak jūs mīļotie, sargiet Dieva mācību! Lai nepieviļ jūs nekādas
saldas runas! Domājiet par ikvienas dvēseles dzenuļiem, pievērsiet
uzmanību domām, kādas runātājs lolo! Esiet vistiešākā nozīmē
uzmanīgi un piesargieties! Izvairieties no viņa, taču neesiet agresīvi!
Atturieties no kritikas un mēlnesības un atstājiet viņu Dieva rokā! Lai
nāk pār jums godību godība.
234. Ak tu tā Kunga saldās elpas ielīksmotā! Esmu iegaumējis tavas
daiļrunīgās vēstules saturu un uzzinājis, ka tu lej asaras un ka tava sirds
deg, bēdājoties par 'Abdu '1-Baha ieslodzījumu.
Ak tu Dieva kalpone! Šis cietums ir man mīļāks un vairāk ilgots
nekā ziedu dārzs; man šī gūstniecība ir labāka nekā brīve iet savu ceļu,
un šī šaurā vieta man šķiet plašāka par klaju līdzenumu plašumiem. Par
mani nebēdājies! Un, ja mans Kungs nolems svētīt mani ar mocekļa
saldo kausu, tas tikai nozīmēs, ka es saņemšu to, pēc kā visvairāk
ilgojos.
Nebaidies, ja šo Zaru atcērt no materiālās pasaules un nomet malā
tā lapas; nē, tā lapas plauks, jo šis Zars augs pēc tam, kad tas būs šķirts
no šīs zemākās pasaules, tas sasniegs godības visaugstākās virsotnes,
un nesīs tas augļus, no kuriem smaržos·visa pasaule.
235. Ak Dievs, mans Dievs! Apskaidro acis Tevi patiesi mīlošajiem,
balsti viņus ar uzvarošajiem eņģeļu pulkiem! Dari stingrus viņu soļus,
ejot Tavu taisno ceļu, un savā sensenajā dāsnumā atver tiem savas
svētības vārtus; jo viņi patērē uz Tava ceļa to, ko Tu viņiem esi dāvājis,
sargājot Tavu ticību, paļaujoties uz Tevi un pieminot Tevi, aiz mīlas
pret Tevi atdodami savas sirdis un neturoties pie savas mantības, bet
dievinot Tavu skaistumu un meklējot ceļus, kā Tev izpatikt.
Ak mans Kungs! Dod viņiem bagātīgu tiesu, lem tiem atlīdzību un
balvu! Patiesi, Tu esi Uzturētājs, Palīdzētājs, Devīgais, Bagātais,
Mūžam Dodošais.
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236. Ak Tu mans Dievs, kas vadi meklētāju uz taku, kura ved uz
taisnu ceļu, kas no bojā ejas tuksneša atpestī apmaldījušos un aklu
dvēseli, kas patiesi ticīgajiem dāsni dāvā veltes un labvēlību, kas
izbiedētos droši sargā savā stiprajā patvērumā, kas no sava augstā
apvāršņa atsaucas uz saucieniem, kurus Tev raida tie, kas Tevi piesauc.
Esi slavēts, ak Tu mans Kungs! Apmulsinātos Tu esi aizvadījis prom
no neticības nāves, un tos, kas tiecas uz Tevi, Tu tuvini viņu ceļojuma
mērķim, un Tu ielīksmo pārliecinātos savu kalpu vidū, piepildot viņu
viskarstāk ilgotās vēlmes, un tiem, kas ilgojas Tevis, Tu esi pavēris
savas dailes valstības atkalapvienošanās vārtus un paglābis viņus no
zaudējumu liesmām, tā ka viņi traucās pie Tevis un iemantoja Tavu
tuvumu, un nonāca pie Tavām laipni atvērtajām durvīm, un saņēma
dāsnu daļu dāvanu.
Ak Kungs, viņiem slāpa, un Tu tiem pie izkaltušām lūpām cēli
atkalsavienošanās ūdeni. Ak Maigais, Devīgais, Tu remdēji tiem sāpes
ar sava dāsnuma un vēlības balzamu, un ar savas cēlās līdzjūtības
zālēm Tu izdziedēji viņu vainas. Ak Kungs, dari drošus viņu soļus uz
Tava taisnā ceļa, adatas aci dari priekš viņiem platu un liec, lai,
karaliskos tērpos tērpti, tie mūžam staigātu godībā!
Patiesi, Tu esi Augstsirdīgais, Mūžam Devīgais, Neatsveramais,
Visdāsnais. Nav bez Tevis neviena cita Dieva, Varenā, Spēcīgā, Cēlā,
Uzvarošā.
Ak mani garīgie mīļie! Lai slava Dievam, jūs esat norāvuši
plīvurus un iepazinuši žēlsirdīgo Mīļoto, jūs esat traukušies prom no šī
mitekļa uz beztelpas mājokli. Jūs esat uzslējuši savas teltis Dieva
pasaulē, un, lai godinātu Viņu, Neatkarīgo, jūs esat pacēluši savas
daiļās balsis un dziedājuši dziesmas, kas iespiedās sirdīs. Tas bija labi
darīts! Tūkstoš un tūkstoškārt labi darīts! Jo jūs esat skatījuši Gaismas
Izpausmi, un kā atdzimušas būtnes jūs esat izsaukušies: "Lai svētīts ir
tas Kungs, no visiem radītājiem tas labākais!" Jūs bijāt kā bērniņi
mātes klēpī, tad jūs tapāt par zīdaiņiem, un no bagātām krūtīm jūs zīdāt
atziņas pienu, tad jūs sasniedzāt briedumu un ieguvāt pestīšanu. Tagad
ir pienācis kalpošanas laiks, laiks nākt tā Kunga kalpībā. Atraisieties no
visām traucējošām domām, nododiet vēsti ar daiļi runājošu mēli,
rotājiet savus saietus ar Mīļotā cildināšanu, līdz visu pārvarošā plūsmā
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pār jums nāks Dieva dāsnums un ietērps pasauli zaļlapu svaigumā un
jaunos ziedos. Šī pāri plūstošā pilnība ir padomi, brīdinājumi,
norādījumi un atgādinājumi no visvarenā Dieva.
Ak jūs mani mīļotie! Pasaule ir tīta atklātas dumpības biezajos
mākoņos, pār to drāžas ienaida virpuļi. Tās ir ļaunprātības ugunis, kas
met liesmas augšup līdz debesu mākoņiem, tie ir asinīm piemirkuši
pali, kas brāzmo pāri līdzenumiem un lejup no kalniem, un neviens uz
zemes vaiga nespēj mieru rast. Tāpēc Dieva draugiem ir jāsniedz tas
maigums, kas nāk no debesīm, un visai cilvēcei ir jādāvā mīlestības
gars. Pret ikvienu dvēseli tiem jāizturas saskaņā ar Dieva padomiem un
atgādinājumiem; pret visiem tiem jābūt laipniem un godīgiem; visiem
ir jāvēl labu. Viņiem ir jāupurējas draugu labā, un saviem ienaidnie
kiem tiem jāvēl veiksme. Viņiem ir jāmierina ļaunie un pret saviem ap
spiedējiem jāizturas ar mīlošu laipnību. Izslāpušajiem tiem ir jābūt kā
veldzējošam ūdenim, vārgstošajiem iedarbīgām zālēm, dziedinošu bal
zamam tiem, kam sāp, un mierinātājiem tiem, kam smaga sirds. Tiem
jābūt kā vadugnīm tiem, kas ir apmaldījušies, drošiem ceļvežiem-pa
zudušajiem. Tiem jābūt redzošām acīm aklajiem, dzirdošām ausīm kur
lajiem, mūžīgai dzīvībai mirušajiem un mūžīgam priekam no
spiestajiem.
Lai labprāt tie pakļaujas ikvienam taisnīgam karalim un ir labi
pavalstnieki ikvienam augstsirdīgam valdniekam! Lai klausa viņi
valdībai un nejaucas politiskās lietās, lai nododas rakstura un uzvedības
uzlabošanai, lai vērš skatus uz pasaules gaismu!
237. Kas šo lūgsnu skaitīs pazemīgā kvēlē, nesīs prieku šī kalpa
dvēselei; tas būs tāpat kā satikt vienam otru vaigu vaigā.
Viņš ir Augsti Godātais! Ak Dievs, mans Dievs! Pīšļos un asarās es
ceļu savas lūdzošās rokas uz Tevi un sedzu savu seju pīšļos pie Tava
sliekšņa, kas ir augstāks par mācīto gudn"bu un tiem slavinājumiem, kas
godina Tevi. Ar savu žēlīgo acu skatu uzlūko vēlīgi savu kalpu, kas
pazemīgi un pieticīgi stāv pie Tavām durvīm, un ļauj viņam gremdēties
Tavas nebeidzamās labestības jūrā!
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Kungs! Viņš ir Tavs nabaga pazemīgs kalps, valdzināts un lūdzošs,
gūsteknis Tavās rokās, Tevi kvēli lūgdams, uz Tevi paļaudamies, asarās
Tava vaiga priekšā, viņš uzrunā Tevi un lūdzot saka:
Ak Kungs, mans Dievs! Dod man savu žēlastību, lai es varu kalpot
Tevis mīļotajiem, un stiprini mani, kalpojot Tev, apgaismo manu vaigu
ar sava svētā galma pielūgsmes gaismu un Tavai slavas valstībai
veltītām lūgšanām! Pie Tavu debesu vārtu ieejas palīdzi man būt
nesavtīgam un Tavā svētajā lokā - atraisītam no visām lietām. Kungs!
Dod man dzert no pašaizliedzības kausa; tās tērpā ietērp mani, tās jūrā
ļauj man gremdēties! Liec man būt par puteklīti uz Tavu mīļoto ceļa un
ļauj, lai es varu ziedot savu dvēseli zemei, kuru cēlāku vērtuši ir Tavu
izraudzīto soļi uz Tava ceļa, ak Godības Kungs visaugstākais! Ar šo
lūgšanu Tavs kalps griežas pie Tevis rītausmas stundā un naktij krītot.
Piepildi viņa sirds ilgas, ak Kungs! Apgaismo viņa sirdi, priecē viņa
dvēseli, iededz viņā gaismu, lai var viņš kalpot Tavai mācībai un
Taviem kalpiem!
Tu esi Dāvātājs, žēlsirdīgais, Visdāsnais, Vēlīgais, Piedodošais,
Līdzjūtīgais.
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'Abdu'l-Baha rakstu izlase
"Esiet mīloši tēvi sērdieņiem un patvērums bezpalīdzīgajiem, dārgumu
glabātava nabagajiem un dziedējums vārgstošajiem! Esiet palīgi
ikvienam apspiešanas upurim, labvēļi tiem, kam labvēlība liegta!
Allaž domājiet, kā ikvienam cilvēku saimes loceklim pakalpot!
Neņemiet vērā nelabvēlību un noraidījumu, nicinājumu, naidīgumu,
netaisnību; darbojieties pretējā virzienā! Esiet patiesi un ne tikai
šķietami laipni !
Lai ikviens no Dievam mīļajiem iegaumē, lūk, ko: nesiet cilvēkiem
Dieva žēlastību, nesiet tiem Dieva svētību! Lai tie dara ko labu
ikvienam, ar ko tiem krustojas ceļi, lai palīdz tie viņam! Lai ikvienam
un visiem tie pilnveido raksturu, lai pārveido cilvēku prātus!
Tādējādi atplaiksnīs dievišķās vadības gaisma, un Dieva svētība kļūs
par šūpuli visai cilvēcei: jo mīlestība ir gaisma, vienalga, kādā mājoklī
tā mīt; un naids ir tumsa, vienalga, kur tas sev ligzdu taisa.
Ak Dieva draugi! Centieties izkliedēt šo tumsu uz mūžu mūžiem, lai
atklājas, kas mums ir slēpts, lai paveras visu lietu netvertā būtība!"
Latviešu un krievu valodās ir publicētas dažas grāmatas par
Baha'i ticību.
Griezties pēc informācijas pēc adreses:

Latvijas bahājiešu Nacionālā Garīgā Padome
A. K. 458, RĪGA, LV-1001
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