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Báb dzīvesstāsts
Bērnības un jaunības gadi
Siyyid `Alí-Muhammad piedzima 1819. gada 20. oktobrī.
(Siyyid ir tādas personas tituls, kas cēlusies no pravieša Muhameda
ģimenes.) Viņš piedzima Širāzas pilsētā Persijā, ko šodien sauc par
Irānu. Šodien mēs pazīstam Siyyid `Alí-Muhammad kā Báb, kas
nozīmē „Vārti”, tāpēc ka viņš atvēra cilvēkiem vārtus uz Dievu.
Kad viņš bija mazs zēns, viņa tēvs nomira, un viņu audzināja
viņa māte un viņa tēvocis. Jau agrā bērnībā Báb bija ļoti neparasts.
Viņš bija izslavēts par savu piemīlīgo raksturu un sirdsskaidrību.
Viņš skaitīja lūgšanas jaukā, melodiskā balsī. Viņam piemita
neparastas zināšanas un gudrība, bet viņš vienmēr bija pazemīgs
un labsirdīgs.
Kad viņš kļuva piecus gadus vecs, viņa tēvocis nosūtīja viņu
uz skolu, kur viņš iemācījās lasīt un rakstīt un apguva Korānu,
islāma Svēto grāmatu. Reizēm viņš nokavēja stundu sākumu, jo
viņš nespēja atrauties no lūgšanām. Kad viņam vaicāja par to,
viņš teica: „Es vēlos būt tāds kā mans vectēvs”. Viņš ar to domāja
Muhamedu, savu attālo vectēvu. Kādu dienu skolotājs lika Báb
atkārtot Korāna pirmās rindas. Báb teica, ka viņš vispirms vēlas
saprast šo rindu nozīmi. Vēlēdamies redzēt, ko Báb darīs, skolotājs
izlikās, ka nesaprot šo rindu nozīmi. „Es zinu, ko šie vārdi
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nozīmē,” bērns teica. „Ar jūsu atļauju es tos paskaidrošu.” Viņš tos
izskaidroja tik neparastā un skaidrā veidā, ka viņa skolotājs bija
pārsteigts. Šis skolotājs tad apciemoja Báb tēvoci un teica viņam,
ka šim bērnam skolotājs nav vajadzīgs. Skolotājs teica: „Pret viņu
nedrīkst izturēties kā pret mazu bērnu, jo viņā mīt mistisks spēks.”
Báb tēvocis lika Báb atgriezties skolā un izturēties tā, kā izturas
visi pārējie bērni. Báb paklausīja savam tēvocim, bet pavisam drīz
kļuva skaidrs, ka viņa zināšanas ir pārākas ne tikai par citu bērnu
zināšanām, bet arī par skolotāja zināšanām. Beidzot Báb tēvocis
izņēma viņu no skolas un ļāva viņam palīdzēt ģimenes uzņēmumā,
pērkot un pārdodot preces. Vēlāk Báb pārcēlās uz Bušēru, kur
viņam bija uzticēts ģimenes uzņēmums, lai gan viņš bija vēl ļoti
jauns. Viņš kļuva izslavēts par savu labo raksturu un godīgumu,
un taisnīgumu pret pircējiem un preču piegādātājiem. Daudz ļaužu
ievēroja arī viņa dievbijību un viņa kvēlās lūgšanas. Asarām plūstot
pār viņa seju, viņš bieži atkārtoja vārdus: „Ak, Dievs, mans Dievs,
mans Mīļotais, manas sirds Vēlme!”

Laulība
Kad Báb bija 23 gadu vecs, viņš apprecēja jaunu sievieti, vārdā
Khadíjih Bagum. Pāris pazina viens otru kopš bērnības. Pirms
laulībām Khadíjih bija sapņojusi par Báb. Viņa sapņoja, ka viņa
apprecēsies ar cilvēku, kam būs liela reliģiska nozīme. Drīz Báb un
viņa sievai piedzima dēls. Viņam deva vārdu Ahmad, un viņa vecāki
viņu ļoti mīlēja, bet par nelaimi drīz pēc piedzimšanas viņš nomira.
4
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Ap to laiku Báb redzēja neparasti spēcīgu sapni. Pamodies no
šā sapņa, Báb saprata, ka Dievs ir devis viņam svarīgu, cilvēcei
paredzētu vēsti. Viņš reizēm pavadīja visu nakti, lūdzot Dievu.
Reiz Khadíjih dzirdēja, ka Báb pieceļas un iziet no istabas. Pēc
kāda laika viņš sāka raizēties un devās meklēt viņu. Viņa atrada
viņu mājas augšējā istabā, kas atradās tieši zem jumta. Viņa seja
bija apgaismota, un šķita, ka no tās atstarojas gaismas stari. Viņa
acis bija asaru pilnas. Viņa rokas bija paceltas pret debesīm, un
savā skaistajā balsī viņš skandēja lūgšanu. Khadíjih nobijās. Báb
pamāja, lai viņa atgriežas gultā, bet viņa visu nakti nespēja aizmigt,
prātodama, kas gan bija izraisījis viņa asaras un kaismīgo lūgšanu.
Nākamajā dienā Báb paskaidroja, ka viņš nav vēlējies, lai viņu
redz šādā stāvoklī, bet ka Dievam ir bijis citāds plāns. Báb teica,
ka Dievs ir vēlējies, lai Khadíjih redz pati savām acīm, ka viņas
vīrs ir Dieva Vēstnesis.
Kad viņam izpildījās 25 gadi, Báb paziņoja par savu misiju
savam pirmajam sekotājam Mullá Husayn. Turpinājumā ir Mullá
Husayn stāsts par tikšanos ar Báb.

Báb paziņojums par savu misiju
Aptuveni divdesmit gadus pirms šiem notikumiem kāds
cilvēks, vārdā Shaykh Ahmad, bija sludinājis, ka drīz ieradīsies
Apsolītais. Shaykh Ahmad uzdeva kādam citam vīram, vārdā
Siyyid Kázim, pēc viņa nāves turpināt viņa mācības. Tā nu Siyyid
6
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Kázim lika visiem saviem sekotājiem sagatavoties jaunā Dieva
Vēstneša atnākšanai. Mullá Husayn bija viens no šiem sekotājiem.
Viņi studēja Korānu un ticēja, ka drīz piepildīsies visi islāma
pareģojumi. Siyyid Kázim sūtīja savus sekotājus meklēt šo jauno
Dieva Vēstnesi. Tā nu 1844. gadā Mullá Husayn devās uz Širāzas
pilsētu Irānā, lai meklētu jauno Vēstnesi. Mullá Husayn brālis un
brāļadēls arī ceļoja kopā ar viņu.
1844. gada 22. maijā dažas stundas pirms saulrieta Mullá
Husayn nonāca pie Širāzas pilsētas vārtiem. Viņš sastapa kādu
jaunu cilvēku ar zaļu turbānu galvā, kas liecināja par to, ka viņš
cēlies no pravieša Muhameda. Šis jaunais cilvēks sveica viņu ar
sirsnīgu smaidu. Viņš ielūdza Mullá Husayn savās mājās atpūsties
un nobaudīt atspirdzinājumus. Mullá Husayn dziļi ietekmēja viņa
valdzinošā balss un cieņas pilnā izturēšanās. Kad Mullá Husayn
iegāja mājā, jaunais cilvēks teica: „Ienāc mierā un drošībā.”
Sekojot jaunajam cilvēkam, Mullá Husayn juta neaprakstāmu
prieku. Jaunais cilvēks pacienāja Mullá Husayn ar tēju un iedeva
viņam ūdeni, ar ko nomazgāt ceļa putekļus. Viņi kopā noskaitīja
vakara lūgšanas. Lūgšanu laikā Mullá Husayn pie sevis lūdza
Dievu, lai Viņš palīdz viņam atrast meklēto Vēstnesi.
Kādu stundu pēc saulrieta jaunais cilvēks vaicāja Mullá Husayn,
kādas Vēstneša pazīšanas zīmes Siyyid Kázim ir sniedzis saviem
sekotājiem. Mullá Husayn atbildēja, ka jaunais Vēstnesis būs
cēlies no pravieša Muhameda, ka viņš būs aptuveni divdesmit līdz
trīsdesmit gadus vecs un ka viņam būs daudz dziļākas zināšanas
8

Istaba, kurā Báb paziņoja Mullá Husayn par savu misiju

9

par tām, ko var iegūt skolā. Viņš būs vidēja auguma, veselīgs un
atturēsies no smēķēšanas. Jaunais cilvēks tad teica: „Raugi, visas
šīs zīmes izpaužas manī!” Viņš tad paskaidroja, kā šīs zīmes var
piemērot viņam.
Mullá Husayn pie sevis nodomāja – ja šis jaunais cilvēks ir Dieva
Vēstnesis, tad viņš viņam lūgs komentēt vienu nodaļu no Korāna.
Tomēr, pirms viņš izteica savu lūgumu, jaunais cilvēks sniedza
komentārus tieši par to Korāna nodaļu, par ko Mullá Husayn bija
domājis. Jaunais cilvēks rakstīja un runāja ļoti ātri bez apstājas,
līdz viņš bija savu domu izteicis. Mullá Husayn savaldzināja viņa
balss maģija un viņa vārdu pārliecinošais spēks.
Jaunais cilvēks tad teica: „Ak, tu esi pirmais, kas man tic!
Patiesi, es saku, es esmu Báb, Dieva Vārti.” Báb brīdināja Mullá
Husayn nestāstīt nevienam, kas šajā vakarā bija noticis, jo vēl
citiem cilvēkiem bija neatkarīgi jāatrod un jāpieņem viņš, un tikai
tad viņš varēs paziņot par savu misiju. Mūsdienās šo dienu (pēc
bahāju kalendāra, 23. vai 24. maijā) bahājieši visā pasaulē svin
kā Svēto Dienu. Tā atzīmē Bahá’í ticības laikmeta, cilvēces jaunā
laikmeta, sākumu.
Mullá Husayn atstāja Báb māju. Viņš bija pārsteigts par
tās atklāsmes spēku, ko viņš bija tikko dzirdējis. Lai gan viņš
nedrīkstēja par to nevienam stāstīt, viņš tomēr bija atradis Dieva
Vēstnesi, kuru viņi visi meklēja. Drīz pēc tam Mullá Husayn brālis
un brāļa dēls arī atklāja Báb un kļuva par viņa sekotājiem.
Pēc tam, kad Mullá Husayn bija pieņēmis Báb, septiņpadsmit
citi cilvēki neatkarīgi atklāja viņu un apliecināja savu ticību viņam.
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Pēdējais no viņa sekotājiem bija kāds jauns cilvēks, vārdā Quddús.
Báb piešķīra īpašu vārdu šiem astoņpadsmit sekotājiem – viņus
nosauca par Dzīvā Burtiem. Vienīgā sieviete viņu vidū bija
bezbailīga jauna sieviete, vārdā Táhirih, kas bija redzējusi Báb
sapnī un nekavējoties ticēja viņam. Viņai neļāva pašai ceļot. Tāpēc
viņa iedeva vēstuli savam svainim, kas bija viens no Dzīvā Burtiem,
lai viņš to nodod Báb. Visi šie sekotāji tika aicināti izplatīt Dieva
Vārdu tuvu un tālu. Viņi ceļoja, lai stāstītu visiem, ka jaunais Dieva
Vēstnesis ir atnācis.

Báb mācības tiek izplatītas
Dzīvā Burti, šie astoņpadsmit pirmie Báb sekotāji, sāka apceļot
Persiju. Viņi devās no ciemata uz ciematu, no pilsētas uz pilsētu,
nododot cilvēkiem Báb vēsti. Báb bija teicis saviem sekotājiem,
ka viņš ir cilvēces jaunā laikmeta Vēstnesis. Viņš teica viņiem,
ka pasaulei jāsagatavojas šim jaunajam laikmetam, kurā pagājušo
laiku dzīves veids būs mainījies, ka viņa misija uz zemes ir sagatavot
ceļu vēl vienam Dieva Vēstnesim, kuru apsolījušas visas pasaules
reliģijas un kurš atnesīs mācības, kas apvienos visu cilvēci. (Vēlāk,
1863. gadā, Bahá’u’lláh paziņoja, ka viņš ir tas Vēstnesis, par kuru
runājis Báb. Bahá’u’lláh dzīvesstāsts ir sniegts šīs sērijas nākamajā
grāmatā „Bahá’u’lláh dzīvesstāsts”.)
Báb pats nolēma doties svētceļojumā un tur publiski paziņot
savu vēsti. Musulmaņi svētceļojuma laikā apmeklē Svētās vietas
Mekā un arī Medinā, kur Muhameds ir apglabāts. Meka un Medina
11

atrodas Arābijā. Svētceļojums ir garīgi ļoti piesātināts laiks,
kad svētceļotājs ar lūgšanām un dievkalpošanu tiecas tuvināties
Dievam.
Quddús, viens no Dzīvā Burtiem, devās svētceļojumā kopā
ar Báb. 1844. gads bija īpašs gads musulmaņiem, kas devās
svētceļojumā, tāpēc kuģis, ar kuru viņi ceļoja, bija pārpildīts.
Svētceļojuma laikā musulmaņi riņķo ap celtni, ko sauc par Kaabu.
Kādā islāma ticējumā ir teikts, ka tad, kad parādīsies Apsolītais,
viņš par sevi paziņos Kaabā Mekas pilsētā. Savā svētceļojumā
Báb nostājās pie Kaabas durvīm tūkstošiem svētceļnieku priekšā.
Skaļā balsī viņš paziņoja cilvēkiem, ka viņš ir Dieva Apsolītais.
Svētceļnieki izbrīnā klusēja. Daži no viņiem šo ziņu aiznesa uz
mājam, bet citi vienkārši turpināja svētceļojumu, it kā nekas nebūtu
noticis. Tomēr izplatījās daudz stāstu par šo jauno cilvēku, kas bija
sniedzis šādu neparastu apgalvojumu.
Pa to laiku Mullá Husayn bija nosūtīts ļoti īpašā misijā. Viņš
apceļoja daudzas vietas, izplatīdams Báb mācības, kā viņam bija
uzdots, bet viņš zināja, ka viņam jāatrod īpaša Persona un jānodod
viņam vēstule no Báb. Viņš atrada šo Personu Teherānā. Viņa vārds
bija Mírzá Husayn-`Alí, kurš vēlāk pieņēma vārdu Bahá’u’lláh,
kas nozīmē „Dieva Slava”. Viņš izlasīja vēstuli un nešauboties
saprata, ka Báb ir Dieva Vēstnesis, un kļuva par Báb sekotāju. Kad
Mullá Husayn par to uzrakstīja Báb, viņš bija ļoti priecīgs. Báb
zināja, ka Mírzá Husayn-`Alí ir Bahá’u’lláh, kurš minēts pagātnes
reliģijās un kurš apvienos cilvēci. Báb bija piešķīris Mullá Husayn
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īpašu privilēģiju nogādāt viņa vēstuli Bahá’u’lláh, pirms cilvēki
uzzina, kas viņš ir.
Pateicoties pirmajiem cilvēkiem, kas ticēja Báb, daudz ļaužu
kļuva par viņa sekotājiem, un viņus pazina kā Bábí ticības
piekritējus. Báb ticībai izplatoties un kļūstot plašāk pazīstamai,
pretestība pret to pieauga. Daudzi musulmaņu līderi baidījās no
Báb mācību ietekmes. Kad Quddús un citi Báb sekotāji atgriezās
no svētceļojuma, viņi tika spīdzināti par savu ticību Báb. Varas
iestādes neapmierinājās ar to, tās vēlējās apcietināt pašu Báb.
Kādam cilvēkam īpaši nepatika Báb ietekme un popularitāte. Šis
cilvēks bija Hájí Mírzá Áqásí, Persijas lielvezīrs (premjerministrs).
Hájí Mírzá Áqásí izdeva rīkojumu apcietināt Báb un nogādāt viņu
Širāzā. Šajā nolūkā pie Báb tika nosūtīta grupa kareivju, bet savā
ceļā viņi satika Báb, kas jāšus viņiem tuvojās. Báb teica, ka viņš
sevi nodod viņu rokās, lai viņiem nebūtu liekas nepatikšanas.
Kareivjus Báb rīcība pārsteidza tik ļoti, ka viņi mudināja viņu
bēgt. Báb atteicās to darīt un jāja uz Širāzu, kareivjiem godbijīgi
viņu pavadot. Viņš netika ieslēgts ķēdēs kā cietumnieks, bet viņš
majestātiski un cieņpilni jāja grupas priekšgalā.
Širāzas pilsētas gubernatoru sadusmoja godbijība, ko kareivji
izrādīja Báb. Viņš pavēlēja sasaukt sapulci, kurā Báb teikto centās
apgāzt reliģiskie līderi. Pēc šīs sapulces Báb atbrīvoja un nodeva
tēvoča aizbildnībā, kurš bija viņu izaudzinājis. Báb atkal satikās ar
savu sievu un māti, kuras viņš nebija redzējis vairākus mēnešus.
Kā mēs vēlāk redzēsim, šī bija pēdējā reize, kad viņi bija kopā.
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Pret Báb vēršas islāma varas iestādes
Báb uzturēšanās laika Širāzā viņu uzaicināja uzstāties pilsētas
mošejā. Reliģiskie līderi gribēja, lai viņš atsakās no apgalvojuma,
ka viņš ir Dieva Vēstnesis. Daudz ļaužu sapulcējās mošejā, kuri
ļoti vēlējās dzirdēt Báb runu. Viņš uzkāpa kancelē un uzrunāja
sapulcējušos. Mošejā valdīja klusums, un cilvēki uzmanīgi
klausījās Báb stāstījumā par viņa misiju. Reliģiskie līderi kļuva
dusmīgi, redzot, ka cilvēki tic tam, ko Báb saka. Rezultāts bija
pretējs tam, ko viņi bija iecerējuši. Daudz vairāk cilvēku pievienojās
Bábí ticībai, un Báb slava izplatījās visā Persijā. Pēc šā notikuma
Báb turēja mājas arestā, bet viņš sūtīja savus sekotājus uz visiem
Persijas apvidiem turpināt izplatīt viņa mācības.
Persijas karalis šajā laika bija Muhammad Shah (Shah nozīmē
„karalis”). Muhammad Shah bija dzirdējis par Báb ticību un tāpēc
sūtīja pie viņa savu uzticamo un augsti mācīto palīgu, vārdā Siyyid
Yaḥyá, lai viņš izpēta šo ticību. Pēc šīs izpētes Báb gaidīja tikšanās
ar šahu. Siyyid Yaḥyá trīs reizes apciemoja Báb, un ar katru reizi
viņu Báb aizvien vairāk iespaidoja. Beigās Siyyid Yaḥyá sāka ticēt,
ka Báb ir Apsolītais. Viņš uzrakstīja šaham vēstuli, paziņojot, ka
viņš pie šaha vairs neatgriezīsies. Siyyid Yaḥyá pēc tam veltīja
savu dzīvi Báb ticības izplatīšanai. Runā, ka šahs esot teicis – ja
jau Siyyid Yaḥyá ir kļuvis par Bábí ticības piekritēju, tad Báb ir
jābūt ļoti īpašai personai. Tomēr lielvezīrs viņam nepiekrita. Kopā
ar Širāzas gubernatoru viņš sazvērējās sagūstīt Báb. Zinādams, ka
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nepatikšanas ir nenovēršamas, Báb teica savai sievai, ka viņu drīz
aizvedīs projām. Viņa ļoti nobijās, un, lai remdētu viņas bēdas,
Báb atklāja viņai īpašu lūgšanu:
„Vai ir vēl kāds cits, kas spēj grūtības novērst kā
Dievs? Saki: Lai slavēts ir Dievs! Viņš ir Dievs!
Visi ir Viņa kalpi, un visi dzīvo pēc Viņa likumiem.”
Viņš teica viņai, ja viņa skaitīs šo lūgšanu, kad viņai būs kādas
grūtības, viņš parādīsies viņai un nomierinās viņu.
Gubernators sūtīja policijas priekšnieku, lai viņš apcietina
Báb. Kad policijas priekšnieks veda Báb pa Širāzas ielām, viņš ar
šausmām redzēja daudz zārku un sērojošus ļaudis. Bija izcēlusies
masveida panika, jo pēkšņi bija sākusies holēras epidēmija.
Gubernators, kas bija izdevis pavēli par Báb apcietināšanu, arī īsā
laikā bija zaudējis vairākus ģimenes locekļus. Policijas priekšnieks
steidzās uz savām mājām un atrada savu dēlu mirstam. Policijas
priekšnieks nožēloja, ka ir apcietinājis Báb, un lūdza viņam
piedošanu. Policijas priekšnieks domāja, ka ir izraisījis Dieva
dusmas, slikti izturoties pret Báb. Viņš lūdza Báb, lai viņš neatņem
viņa dēlam dzīvību. Báb iedeva policijas priekšnieka dēlam iedzert
ūdeni, un zēns atdzīvojās. Policijas priekšnieks atkāpās no sava
amata un atlaida Báb brīvībā. Báb nolēma, ka viņam tomēr jāpamet
Širāzas pilsēta.
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Báb izsūta
Báb ceļoja 300 jūdzes uz Isfahānas pilsētu. Tas notika
1846. gada beigās, tikai divarpus gadu pēc tam, kad viņš bija
paziņojis par savu misiju Mullá Husayn. Báb Isfahānā uzņēma
labi, un pilsētas galvenais reliģiskais līderis uzaicināja viņu
apmesties viņa mājā. Daudz cilvēku apciemoja viņu un atzina,
ka viņa mācības nāk no Dieva. Pat Isfahānas gubernators
noticēja viņa Lietai. Kad ziņas par viņu nonāca pie lielvezīra,
viņš atkal iejaucās, jo viņš baidījās, ka Báb varētu tikties ar šahu.
Lielvezīram bija liela vara un ietekme uz šahu, bet viņš baidījās,
ka Báb varētu šahu noskaņot pret viņu. Tomēr, pirms lielvezīrs
spēja sagūstīt Báb, gubernators iekārtoja, ka viņu droši izved ārā
no Isfahānas.
Gubernators norīkoja daudz kareivju, lai viņi pavada Báb uz
Teherānas pilsētu. Vairākums no viņiem nezināja, kas Báb ir, bet
pamazām viņš iekaroja viņu sirdis, un viņi klausīja viņam. Šā ilgā
ceļojuma laikā Báb apmeklēja vairākus ciematus, kur viņš ieguva
savai ticībai vēl vairāk piekritēju. Tomēr viņš bieži bija bēdīgs,
domājot par savu ģimeni, kuru viņš bija atstājis. Kareivji reizēm
atrada viņu raudam. Tad pienāca vēstule no Bahá’u’lláh, kas tajā
laikā bija vienkāršs Báb sekotājs. Bahá’u’lláh sūtīja Báb dāvanas,
par kurām Báb ļoti priecājās.
Báb tā arī nesasniedza Teherānu. Pirms viņš ieradās šajā pilsētā,
iejaucās lielvezīrs un nosūtīja viņu uz attālu cietoksni, ko sauca par
Máh-Kú. Báb ieslodzīja Máh-Kú, lai valsts iedzīvotāji nevarētu
tikties ar viņu un lai viņš nevarētu tos ietekmēt. Šis cietoksnis
16
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atradās Persijas vistālākajā ziemeļrietumu nostūrī Turcijas
robežas tuvumā, un ceļš uz to bija ļoti tāls. Ceļā uz cietoksni Báb
bija jāuzkavējas Tebrizas pilsētā, kur pie viņa straumēm plūda
apmeklētāji. Tebrizas iedzīvotāji bija brīdināti, ka viņus varas
iestādes sodīs, ja viņi apmeklēs Báb, bet viņus tas nenobaidīja.
Báb ticības piekritēju pulks auga ik dienas jo lielāks. 1847. gada
jūlijā, četrdesmit dienas pēc viņa ierašanās Tebrizā, Báb pārvietoja
uz Máh-Kú.

Báb ieslodzījums
Máh-Kú cietoksnis bija celts lielu kailu kalnu vidū. Lielvezīrs
bija dzimis Máh-Kú ciematā, tāpēc viņš bija pārliecināts, ka
ciemata iedzīvotāji klausīs viņu un ignorēs Báb. Kādu vīru, vārdā
`Alí Khan, iecēla par Báb cietuma uzraugu. Tomēr lēnprātīgā
Báb ietekme izplatījās, un katru dienu ciemata iedzīvotāji stāvēja
cietokšņa tuvumā cerībā ieraudzīt Báb vai saņemt viņa svētību.
Lielvezīrs bija cerējis arī, ka Bábí ticības sekotāji nemēros tālo
ceļu uz Máh-Kú, lai tiktos ar savu Mīļoto, bet viņš maldījās.
Sākumā Báb neļāva tikties ar apmeklētājiem, un viņa tuvumā bija
tikai divi kareivji un četri suņi, kas viņu apsargāja. Tomēr pēc kāda
laika `Alí Khan pārdomāja un ļāva Bábí ticības piekritējiem ieiet
cietokšņa teritorijā.
`Alí Khan pats kļuva par Báb sekotāju un darīja visu, lai atvieglotu
viņa ieslodzījumu. Viņš bieži atnesa savam apsargājamajam augļus.
Kad lielvezīrs par to uzzināja, viņš kļuva nikns. Izrādījās, ka,
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aizsūtot Báb projām, lielvezīrs bija veicinājis to, ka Báb mācības
sasniedz jaunu Persijas apvidu. Báb bija arī vairāk laika, lai
pierakstītu savas mācības un ar tām varētu iepazīties viņa sekotāji.
Savā deviņu mēnešu ilgajā ieslodzījuma laikā Máh-Kú viņš
uzrakstīja savu vissvarīgāko grāmatu persiešu valodā „Bayán”.
Šajā grāmatā viņš lika saprast, ka daži islāma likumi par lūgšanām,
gavēni, laulībām, šķiršanos utt. ir jāmaina. Báb atklāja jaunus
likumus un rakstīja par „tā, kuru atklās Dievs” atnākšanu, ar to
netieši norādot uz Bahá’u’lláh. Báb paziņoja, ka šis nākamais
Dieva Vēstnesis paskaidros, kādi likumi būs vēl piemēroti
jaunajam laikmetam, kā arī atklās jaunus likumus. Viņš ieteica
saviem sekotājiem uzmanīgi vērot un gaidīt šā Vēstneša atnākšanu.
Viņš minēja, ka uz šo notikumu būs jāgaida deviņpadsmit gadi.
(Tas bija laiks starp Báb paziņojumu par viņa misiju 1844. gadā un
Bahá’u’lláh paziņojumu par viņa misiju 1863. gadā.)
Laikā, kad Báb pieņēma apmeklētājus Máh-Kú cietoksnī, Mullá
Husayn arī nolēma apciemot viņu. Mullá Husayn bija nolēmis
veikt šo garo ceļu līdz Máh-Kú kājām, lai izrādītu savu mīlestību
un uzticību Báb. Šis attālums bija aptuveni deviņi simti jūdžu garš,
bet Mullá Husayn pastāvēja uz to, ka viņš veiks šo distanci kājām.
Mullá Husayn tikās ar Báb, kas sniedza viņam jaunus norādījumus
par to, uz kurieni doties, lai izplatītu ticību. Drīz pēc tam, kad
Mullá Husayn atstāja Máh-Kú, arī Báb tika pavēlēts doties projām.
Lielvezīrs dusmojās par Báb ietekmi un pavēlēja viņu nosūtīt uz
Chihríq cietoksni.
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Chihríq bija drūma vieta, un cilvēki, kas tur dzīvoja, nebija
visai draudzīgi. Cietuma uzraugs bija jo īpaši izslavēts kā skarbs
cilvēks. Tomēr tāpat kā `Alí Khan cietuma uzraugs iemīlēja
Báb un drīz ļāva viņam tikties ar apmeklētājiem. Tāpat kā MáhKú ciemata iedzīvotāji arī tie ciemata iedzīvotāji, kas dzīvoja
Chihríq cietokšņa tuvumā, lielā skaitā apciemoja Báb. Kārtējo
reizi lielvezīra plāns bija neveiksmīgs. Lielvezīra stāvokli vēl
pasliktināja tas, ka saslima šahs un šķita, ka viņš drīz mirs. Līdz ar
to izbeigtos lielvezīra spēcīgā ietekme.

Badaštas konference
Sava ieslodzījuma laikā Báb lūdza, lai viņa sekotāji sapulcējas
un apspriež viņa mācības. Mazā ciematiņā, ko sauca par Badaštu,
sapulcējās 81 no visievērojamākajiem Bábí ticības piekritējiem.
Viņi izveidoja nometni jaukā dārzā un uzturējās tajā 21 dienu.
Viņi apsprieda Báb mācības un solījumu, ka drīz ieradīsies jaunais
Dieva Vēstnesis. Bahá’u’lláh bija viņu starpā un vadīja vairākas
no šīm apspriedēm. Viņu pazina kā Báb sekotāju, un neviens vēl
nezināja, ka viņš ir Apsolītais.
Bábí ticības piekritēju vidū bija arī Quddús, kas bija devies
svētceļojumā kopā ar Báb, kā arī Táhirih, vienīgā sieviete, kas
piedalījās konferencē. Konferences laikā Táhirih šokēja daudzus
Bábí ticības piekritējus, parādoties vīriešu priekšā bez plīvura. Tajā
laikā Persijas islāma sabiedrībā sievietēm nebija ļauts publiski
atsegt seju. Atsedzot savu seju, Táhirih uzsvēra, ka jaunā ticība
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ir paredzēta jaunam laikmetam, kurā sievietes būs līdztiesīgas
vīriešiem. Daži Báb piekritēji bija šausmās par šādu savas ticības
pārbaudījumu, bet daudzi pēc šā gadījuma kļuva stiprāki savā
ticībā.
Kad konference beidzās, Bábí ticības piekritēji devās uz
dažādiem Persijas apvidiem, lai turpinātu izplatīt jauno vēsti.

Pastiprinās pretošanās Báb mācībām
Vēlreiz cenšoties apslāpēt Báb lielo ietekmi uz Persijas
sabiedrību, lielvezīrs pavēlēja viņam ierasties Tebrizā. Tika
organizēta vēl viena sanāksme, lai piespiestu Báb noliegt savu
ticību. Sapulcējās reliģiskie līderi, lai iztaujātu Báb. Viņš skaistā
valodā atbildēja uz visiem jautājumiem, sniedzot labi pārdomātas
un gudras atbildes. Arī šoreiz sapulcējušies ļaudis ieklausījās viņa
vārdos, bet reliģiskie līderi dusmojās. Viņus neinteresēja Báb
vārdu patiesība, viņi vēlējās tikai saglabāt savu ietekmīgo stāvokli.
Sanāksmes beigās tika pavēlēts sist Báb, bet visi sargi atsacījās to
darīt. Tāpēc viens no musulmaņu garīdzniekiem pieteicās pats sist
Báb. Viņš ar nūju vienpadsmit reizes iesita pa Báb pēdām. Tas ir
ļoti mokošs spīdzināšanas veids. Nūja vienu reizi trāpīja Báb seju,
un viņam bija vajadzīga medicīniska palīdzība.
Pēc šā incidenta Báb aizveda atpakaļ uz Chihríq cietoksni.
Nākamajā gadā vīrs, kas bija sitis Báb, saslima un lielās mokās
nomira. Ļauno lielvezīru, kas bija sagādājis Báb tik daudz ciešanu,

22

arī gaidīja nelaimīgs gals. Karalis Muhammad Shah gulēja uz
nāves gultas, un tāpēc lielvezīrs metās bēgt, baidīdamies par savu
dzīvību. Viņa miesassargi bija no Máh-Kú, kur bija ieslodzīts Báb,
un viņi pameta lielvezīru. Kad Muhammad Shah nomira, visus
lielvezīra īpašumus valdība konfiscēja. Slims un bez draugiem,
viņš 1849. gadā lielā vientulībā nomira. Muhammad Shah dēls
Násiri’d-Dín 17 gadu vecumā kļuva par jauno šahu.
Pēc tam, kad Báb aizveda atpakaļ uz Chihríq, apmeklētājiem
atkal ļāva viņu apciemot. Viņu vidū bija arī Báb tēvocis, kas bija
viņu bērnībā audzinājis. Báb tēvocis bija ļoti noilgojies pēc viņa un
bija ārkārtīgi priecīgs atkal tikties ar viņu. Arī Báb bija ļoti laimīgs
par šo tikšanos.
Pa to laiku Mullá Husayn un Bábí ticības piekritēju grupai ceļā
uz tikšanos ar Quddús uzbruka. Baidoties no Báb piekritēju lielā
skaita, viņiem uzbruka Bārfurušas ciemata iedzīvotāji. Bábí ticībai
piederīgie veiksmīgi atvairīja uzbrukumu, bet viņiem uzbruka
vēlreiz, šoreiz kareivji. Bábí ticības piekritējiem izdevās atkal
atsist uzbrukumu un turpināt ceļu. Tā kā viņiem ceļā uzbruka
vairāku ciematu iedzīvotāji, Báb piekritēji bija spiesti glābties
svētnīcā. Islāma ticībā svētnīcai ir liela nozīme. Šajā svētnīcā bija
apglabāts kāds vīrs, vārdā Shaykh Tabarsí. Báb piekritēji uzskatīja,
ka viņi šajā svētajā vietā ir drošībā, bet uzbrukumi turpinājās. Lai
aizsargātos, Bábí ticībai piederīgie uzcēla savai nometnei apkārt
mūrus, izveidojot sava veida fortu.
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Quddús pievienojās saviem ticības brāļiem, un pavisam Shaykh
Tabarsí fortā bija 313 Bábí ticībai piederīgo. Pēc kāda laika jaunais
šahs Násiri’d-Dín izsūtīja armiju, lai nogalinātu Báb piekritējus
12 tūkstošu vīru liela armija aplenca fortu. Báb piekritēji nebija
kareivji. Viņi bija parasti dažādu profesiju cilvēki. Daudzi no
viņiem bija amatnieki, strādnieki un tirgotāji. Par spīti tam Bábí
ticībai piederīgie spēja vairākas reizes uzvarēt armiju. Viņi paļāvās
uz Dieva palīdzību. Tomēr viņu stāvoklis pasliktinājās. Armija
neļāva piegādāt fortam pārtiku un ūdeni. 1849. gada sākumā Mullá
Husayn no ievainojumiem nomira. Bábí ticībai piederīgie bija
spiesti ēst zāli un pat savu apavu ādu, jo viņiem nebija iespējams
dabūt pārtiku. Reiz viņiem bija jāpavada astoņpadsmit dienas bez
pārtikas. Katru rītu viņi iedzēra nelielu daudzumu ūdens un visu
dienu gulēja, jo nespēja staigāt. Kad pienāca laiks aizstāvēties,
viņi pielēca kājās un iesaucās „Yá Sáhibu’z-Zamán!”, kas nozīmē
„Ak, mūsu dienu Kungs!”. Paļaujoties uz spēku, ko viņiem sniedza
lūgšanas un ticība Dievam, šis nelielais Báb piekritēju pulciņš spēja
pretoties milzīgajai armijai vienpadsmit mēnešus. Viņi izrādīja
pārsteidzošu uzupurēšanos un drosmi.
Beigās Bábí ticībai piederīgos piekrāpa varasvīri. Viņiem
teica – ja viņi mierīgi pametīs fortu, viņi tiks atbrīvoti. Lai gan
Quddús bija aizdomas, ka tā ir viltība, viņš izveda Báb sekotājus
no forta. Tiklīdz viņi pameta fortu, viņus aplenca un viņiem
uzbruka. Viņus nogalināja briesmīgā veidā. Quddús tika nogalināts
īpaši brutāli. Dažiem Báb piekritējiem izdevās glābties, jo viņus
noturēja par mirušiem.
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Kad ziņas par to sasniedza Báb, viņš ļoti bēdājās. Viņš bija
zaudējis savus dārgos līdzgaitniekus Mullá Husayn un Quddús,
kā arī neskaitāmus citus ticīgos. Vairākas dienas Báb nepieņēma
apmeklētājus un ne ēda, ne dzēra. Pēc kāda laika viņš tomēr
sāka atgūties un savu sekotāju piemiņai, kuri bija ziedojuši savas
dzīvības, uzrakstīja daudz svēto vārsmu.
Tomēr pēc tam pienāca vēl bēdīgākas ziņas. Varas iestādes visā
Persijā vajāja Báb sekotājus. Báb tēvoci un sešus viņa līdzgaitniekus
publiski spīdzināja un pēc tam, kad viņi atteicās noliegt savu
ticību, viņus nogalināja. Viņiem teica – ja viņi tikai sacīs, ka netic
Báb, viņi varēs dzīvot savu parasto dzīvi. Báb tēvocis un viņa
līdzgaitnieki teica, ka viņi drīzāk mirs, nekā atteiksies no saviem
uzskatiem. Pienāca vēl citas bēdīgas ziņas par to, ka ir sācies vēl
viens aplenkums citā Persijas daļā. Plašās sabiedrības aprindās
auga naids pret Báb un viņa sekotājiem. Reliģiskie līderi musināja
cilvēkus, lai viņi pretojas Báb, jo viņš esot ķeceris.
Vajāšanai nerimstot, Báb nolēma nosūtīt dažas no savām
mantām Bahá’u’lláh uzglabāšanai. Báb nosūtīja Bahá’u’lláh
savus rakstus, savus gredzenus un savu spalvu futrāli. Drīz pēc
tam pienāca rīkojums nogādāt Báb Tebrizas pilsētā. Lai pārtrauktu
sacelšanos, kas notika visā Persijā, Násiri’d-Dín Shah bija dots
padoms sodīt Báb ar nāvi. Tūkstošiem cilvēku pulcējās Tebrizā, lai
redzētu, kā Báb aizved uz armijas barakām.
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Báb mocekļa nāve
Kad Báb veda pa Tebrizas ielām, kāds jauns Bábí ticībai
piederīgais nokrita viņam pie kājām. Šis cilvēks, kuru Báb sauca
par Anís, lūdza, lai arī viņu iesloga cietumā kopā ar viņa mīļoto
Skolotāju. Tādējādi Báb, cilvēks, kas darbojās kā viņa sekretārs,
un Anís tika ieslodzīti barakās. Desmit vīri apsargāja viņu kameru.
Vēl divi Bábí ticības sekotāji lūdza, lai viņiem ļauj pievienoties
Báb, un arī viņus ievietoja šajā kamerā. No šaha galma pienāca
rīkojums, ka Báb jāizpilda nāvessods. Šahs un viņa padomnieki
nesaprata Báb vēsti. Viņiem šķita, ka viņus apdraud Báb ietekme
uz cilvēkiem. Viņi nolēma, ka vienīgais veids, kā uzturēt kārtību
valstī, ir nogalināt Báb. Viņi domāja, ka viņa Lieta tiks aizmirsta
līdz ar viņa nāvi. Diena, kurā bija nolemts sodīt Báb ar nāvi, bija
nolikta uz 1850. gada 9. jūliju. Šajā dienā Báb bija aizņemts, runājot
ar savu sekretāru, kad viens no baraku virsniekiem ienāca, lai vestu
Báb uz soda izpildes vietu. Báb nebija gatavs doties uz to, jo viņš
sniedza savam sekretāram pēdējos norādījumus un mācības.
„Līdz tam laikam, kad es būšu pateicis viņam visu, ko vēlos teikt,”
Báb brīdināja virsnieku, „neviena zemes vara neapklusinās mani.”
Virsnieks izveda pagalmā Báb un Anís, kurš bija lūdzis atļauju
nomirt kopā ar viņu,. Pulku, kam bija pavēlēts izpildīt nāvessodu,
komandēja kāds vīrs, vārdā Sám Khán. Tuvāk iepazīstoties ar Báb,
Sám Khán juta, ka viņam kļūst aizvien grūtāk izpildīt pavēli. Viņš
un viņa pulka vīri bija kristieši, un viņš teica Báb, ka viņš nevēlas
darīt viņam ļaunu. „Izpildi pavēli,” Báb teica, „un, ja tavs nolūks
nāk no sirds, esi drošs, ka Visvarenais tev palīdzēs.”
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Báb un Anís izveda baraku laukumā, kas bija sagatavots
publiskai soda izpildei. Augstu baraku sienā bija iedzīta nagla. Ar
šīs naglas palīdzību vajadzēja piesiet Báb un viņa līdzgaitnieku.
Anís lūdza, lai viņu novieto tā, ka viņa ķermenis aizsedz Báb. Viņa
galva bija atspiesta pret Báb krūtīm.
750 kareivju tika nostādīti ierindā, un viņi izšāva uz abiem
cietumniekiem. Dūmi no viņu šautenēm aizsedza saules gaismu
un vērta dienu nakts tumsā. Laukumā bija sapulcējušies daudz
cilvēku, lai vērotu soda izpildi. Kad dūmi izklīda, viņi nespēja
noticēt savām acīm. Anís neskarts stāvēja viņu priekšā. Virve,
kas abus cietumniekus saistīja, bija sarauta, un Báb bija pazudis.
Kareivji apjukumā haotiski meklēja Báb. Beigās viņi atrada viņu
cietuma kamerā, kurā viņš bija pavadījis nakti, beidzam sarunu ar
savu sekretāru, kas no rīta tika pārtraukta. Viņš bija neskarts, lai
gan 750 šautenes bija šāvušas uz viņu! „Tagad es esmu beidzis
savu sarunu ar Siyyid Husayn,” Báb teica kareivjiem, norādot uz
savu sekretāru. „Tagad jūs varat turpināt izpildīt savu nodomu.”
Sám Khán, kareivju komandieri, tik ļoti bija pārsteidzis
notikušais, ka viņš pavēlēja saviem vīriem nekavējoties pamest
barakas. Viņš teica, ka viņš nevēlas piedalīties Báb nogalināšanā
pat tad, ja tas maksātu viņam dzīvību. Laukumā izveda citu pulku,
un šoreiz visi kareivji bija musulmaņi. Báb un viņa līdzgaitnieku
atkal piesēja pie barakas sienas. Septiņi simti un piecdesmit šauteņu
izšāva un nogalināja Báb un Anís. Tā piepildījās pareģojums, ka
Apsolīto nogalinās musulmaņi.
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Tajā pašā brīdī, kad atskanēja šāvieni, pilsētā izcēlās
spēcīga vētra. Putekļu virpuļviesulis aizsedza saules gaismu no
pusdienlaika līdz naktij. Ziņojumu par šo dīvaino notikumu uz
Angliju nosūtīja Anglijas konsuls Tebrizā, kura vietnieks bija
šā notikuma liecinieks. No tā brīža bads, nelaimes un slimības
daudz gadu mocīja šā apvidus ļaudis. Pulks, kas nošāva Báb, ar
negodu beidza savu pastāvēšanu. Divi simti un piecdesmit kareivju
gāja bojā zemestrīcē, un pārējos piecus simtus vēlāk nošāva kā
nodevējus.
Báb sekotājiem izdevās izglābt viņa mirstīgās atliekas. Abu vīru
ķermeņi bija ložu caururbti, un viņu miesas bija sajaukušās. Tomēr
viņu sejas lodes nebija skārušas, un tās gaiši staroja. Báb mirstīgās
atliekas daudz gadu tika glabātas drošībā un slepeni pārvestas no
vietas uz vietu, līdz tās varēja nogādāt Persijā. Pēc 60 gadiem
tās apglabāja vienkāršā ēkā Karmela kalnā Izraēlā. Vēlāk tajā
vietā uzcēla skaistu svētnīcu, ko ieskāva dārzi. Naktī svētnīca ir
apgaismota. Savā ieslodzījuma laikā Máh-Kú varasvīri nenovēlēja
Báb pat sveces gaismu, bet tagad viņa svētnīca ir spoži apgaismota
gan dienu, gan nakti. Šī svētnīca tagad ir bahājiešu svētvieta, ko
viņi apmeklē svētceļojumā.
Bábí ticība nebeidzās, kā ienaidnieki bija cerējuši. Tieši otrādi, Báb
uzupurēšanās nostiprināja to. Tūkstošiem cilvēku katru gadu apmeklē
šo svētnīcu, un katru gadu (pēc bahāju kalendāra, 9. vai 10. jūlijā)
pusdienlaikā bahājieši visā pasaulē skaita lūgšanas, pieminot viņa
uzupurēšanos. Nākamā šīs sērijas grāmata „Bahá’u’lláh dzīvesstāsts”
stāsta par Apsolīto, ko minēja Báb.
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Galvenie Báb dzīves fakti
Dzimis:

1819. gada 20. oktobrī Širāzā

Sodīts ar nāvi:

1850. gada 9. jūlijā 30 gadu vecumā
Tebrizā

Vārds:

Siyyid `Alí-Muhammad

Sieva:

Khadíjih Bagum

Bērni:

Dēls Ahmad, kas nomira agrā bērnībā

Paziņoja par savu misiju: 1844. gada 22. maijā 25 gadu vecumā
Svarīga grāmata:

Bayán

Grāmata, kas pieejama latviešu un angļu valodā:
„Báb rakstu izlase” (Selections from
the Writings of the Báb)
Grāmatas par Báb:

Mary Perkins. The Hour of the Dawn
William Sears. Release the Sun
Nabíl-i-A’zam. The Dawn-Breakers
Hasan Balyuzi. The Báb

32

Vienkāršā un izteiksmīgā stilā šī grāmata stāsta mums
`Alí-Muhammad, kas pazīstams kā Báb, dzīvesstāstu.
Būdams Dieva Vēstnesis, viņš ziedoja savu dzīvību,
lai pastāstītu pasaulei par Bahá’u’lláh atnākšanu, kuru
bahājieši uzskata par visu reliģiju Apsolīto. Šis īsais stāsts
par vēsturiskiem notikumiem sniedz ieskatu Báb dzīves
gājumā Persijā 19. gadsimtā.
Šī grāmata ir viena no šīs autores četru grāmatu sērijas par
Bahá’í ticības galvenajām personām. Pārējās šīs sērijas
grāmatas ir:
„Bahá’u’lláh dzīvesstāsts”
„`Abdu’l-Bahá dzīvesstāsts”
„Aizbildņa dzīvesstāsts”

Warwick Bahá’í Bookshop

