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Bahá’u’lláh dzīvesstāsts
Bērnība un jaunības gadi
Bahá’u’lláh piedzima 1817. gada 12. novembrī Persijā, tagadējā
Irānā. Viņš piedzima Teherānā, un viņa vecāki deva viņam vārdu
Ḥusayn Alí. Bahá’u’lláh, kas nozīmē „Dieva Slava”, ir vārds, ko
viņš pieņēma vēlāk savā dzīvē. Viņš nāca no senas dižciltīgas Irānas
ģimenes. Viņa tēvs piederēja pie pravieša Zaratustras pēcnācējiem,
bet māte – pie Ābrahāma pēcnācējām.
Bahá’u’lláh bija ļoti neparasts bērns. Viņa māti pārsteidza viņa
labā uzvedība. Zīdaiņa vecumā viņš nekad neraudāja un bija labi
audzināts bērns. Lasīt un rakstīt viņu iemācīja mājās. Skolās tajā
laikā mācīja galvenokārt Korānu, islāma Svēto grāmatu. Lai gan
viņš nebija apmeklējis skolu, viņam bija dziļas zināšanas un laba
reliģijas un Svēto grāmatu izpratne. Cilvēkus pārsteidza viņa prāta
spējas un laipnība, un viņi labprāt sarunājās ar viņu. Pat zēna gados
viņam bija spēcīga taisnīguma izjūta.
Kad Bahá’u’lláh bija tikai sešus gadus vecs, viņa tēvam bija ļoti
zīmīgs sapnis. Viņš sapņoja, ka milzīgi putni uzbrūk Bahá’u’lláh,
bet tie nespēja kaitēt viņam. Pēc tam viņš sapņoja, ka Bahá’u’lláh
peld jūrā, kur viņam uzbrūk zivis, bet arī šoreiz viņš palika neskarts.
Bahá’u’lláh tēvs lūdza, lai kāds vieds vīrs viņam izskaidro šo sapni.
Viedais vīrs teica, ka Bahá’u’lláh kļūs par dižas Lietas dibinātāju
un ka daudz cilvēku uzbruks viņam un nostāsies pret viņu, bet ka
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viņi nespēs viņam kaitēt. Šim sapnim bija liela nozīme turpmākajā
Bahá’u’lláh dzīves gaitā.
Bahá’u’lláh’s vecāki bija ļoti bagāti, un viņiem laukos bija
vairāki īpašumi. Bahá’u’lláh bērnība bija laimīga un bezrūpīga.
Viņš jo īpaši mīlēja laukus. Kad Bahá’u’lláh bija tikai septiņus
gadus vecs, cilvēks, kas vāca nodokļus valdībai, spieda Bahá’u’lláh
tēvu maksāt vairāk nodokļu, lai gan viņš savu tiesu bija jau
nomaksājis. Bahá’u’lláh zināja, ka tas ir ļoti netaisnīgi, un viņš
devās ceļā pie šaha (karaļa), lai paskaidrotu viņam, ka pret viņa
tēvu izturas netaisnīgi. Viņa ceļojums ilga divas dienas! Mazais
zēns pārliecināja šahu, un viņš nodokļu ievācēju atlaida no darba.
Kad Bahá’u’lláh bija vēl zēns, viņa mājās notika ģimenes
svinības, kurās izrādīja ļoti iespaidīgu leļļu teātra izrādi. Izrādē
bija karalis ar saviem galminiekiem, trompetes, dūmi, šaušana un
pat nāvessoda izpilde. Pēc izrādes Bahá’u’lláh ieraudzīja kādu vīru
nesam kasti un jautāja viņam, kas atrodas šajā kastē. Vīrs teica
viņam, ka tajā atrodas viss, ko viņš bija redzējis leļļu teātra izrādē.
Bahá’u’lláh bija pārsteigts un saprata, ka leļļu teātra izrāde ir kā
apkārtējā pasaule, kurā lietām, ko cilvēki uzskata par svarīgām,
patiesībā nav nekādas vērtības, un tās ir tikai ārišķība.

Laulība
Īsi pirms savas astoņpadsmitās dzimšanas dienas Bahá’u’lláh
apprecēja skaistu jaunu dāmu vārdā Asíyih Khánum. Viņa arī
bija izslavēta par savu laipnību pret nabadzīgajiem un devīgumu.
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Abi laulātie bija ļoti bagāti, un bija vajadzīgi 40 mūļi, lai aiznestu
Asíyih Khánum mantas uz viņas jauno mājvietu. Pat viņas tērpu
pogas bija no zelta, izrotātas ar dārgakmeņiem. Tomēr laulātais
pāris dāsni dalījās ar savu naudu un rūpējās par savas apkārtnes
nabadzīgajiem un slimajiem. Bahá’u’lláh kļuva pazīstams kā
„nabago tēvs”, un Asíyih Khánum pazina kā „māti mierinātāju”
viņas labdarības dēļ.
Kad Bahá’u’lláh bija divdesmit divus gadus vecs, nomira
viņa tēvs Mírzá Buzurg. Mírzá Buzurg bija ieņēmis prestižu un
ietekmīgu amatu valdībā. Visi gaidīja, ka Bahá’u’lláh pieteiksies
uz šo amatu, lai aizvietotu savu tēvu, bet viņu tādas pasaulīgas
lietas kā nauda, vara un ietekme neinteresēja. To vietā viņš veltīja
sevi palīdzībai savas dzimtās pilsētas Teherānas nabadzīgajiem
ļaudīm.
Laulātajam pārim bija divi bērni, kas nomira agrā bērnībā, un tad
1844. gadā viņiem piedzima dēls, kas kļuva par viņu vecāko dzīvo
palikušo dēlu. Viņu nosauca par Abbás, bet vēlāk viņš pieņēma
vārdu `Abdu’l-Bahá, kas nozīmē „Slavas Kalps”. Viņam bija lemts
ļoti īpašs liktenis, un nakts, kurā viņš piedzima, bija ļoti svarīgs
notikums vēl viena iemesla dēļ. Šajā naktī kāds jauns cilvēks,
vārdā Báb, paziņoja par savu misiju, ko viņam bija uzticējis Dievs.
Báb bija jauns Dieva Vēstnesis, kas atnesa mīlestības un vienotības
mācības Irānai. Viņš lika saviem sekotājiem sagatavoties visu
reliģiju Apsolītā atnākšanai, Apsolītā, kas apvienos cilvēci un
atnesīs pasaulei mieru (sīkāku izklāstu skatīt pirmajā šīs sērijas
grāmatā „Báb dzīvesstāsts”).
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Báb sekotājs
Kad `Abdu’l-Bahá bija tikai 3 mēnešus vecs, viens no Báb
sekotājiem, vārdā Mullá Ḥusayn, atnesa Bahá’u’lláh vēstuli no
Báb. Báb nebija pateicis Mullá Ḥusayn, kam viņam jānogādā
šī vēstule. Viņš bija teicis, ka tā ir paredzēta kādam ļoti īpašam
cilvēkam Teherānā. Kad Mullá Ḥusayn dzirdēja par Bahá’u’lláh,
viņš saprata, ka šis īpašais cilvēks ir Bahá’u’lláh.
Kad Bahá’u’lláh izlasīja Báb vēstuli, viņš nekavējoties
paziņoja, ka tic šim jaunajam Dieva Vēstnesim un ka no šā brīža
viņš ir nelokāms Báb sekotājs. Viņš palīdzēja izplatīt Báb mācības
par to, ka Dievs ir atsūtījis jaunu vēsti cilvēcei. Viņš devās uz
savu lauku māju Nūras provincē un stāstīja tās ļaudīm par Báb
un viņa mācībām. Báb bija atnesis vēsti par mieru, bet tā bija arī
revolucionāra, jo tā sludināja, ka pēc Muhameda ir parādījies
jauns pravietis. Irānas varasvīri baidījās no Báb vēsts ietekmes
un bija noraizējušies par to, ka varētu zaudēt savu varu. Viņi
pārliecināja šahu, ka šī jaunā reliģija ir jāaptur, un tādējādi Báb
un daudzi no viņa sekotājiem tika iemesti cietumā. Citiem Báb
sekotājiem tika draudēts un sists. Bahá’u’lláh savas bagātības un
prestiža dēļ dažkārt spēja palīdzēt daudziem Báb sekotājiem izkļūt
no nepatikšanām. Varasvīri domāja, ka Báb ieslodzīšana cietumā
apturēs viņa miera un vienotības vēsts izplatīšanos, bet tai bija
pretēja ietekme. Daudzi cilvēki redzēja, ka Báb darīja tikai labus
darbus un ka viņš nav pelnījis tikt sodīts ar brīvības atņemšanu.
Viņa ietekme izplatījās, un vēl vairāk cilvēku pievienojās viņa
sekotājiem.
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Viena no Bahá’u’lláh mājām

Badaštas konference
Kamēr Báb bija ieslodzīts cietumā, daži no viņa sekotājiem
sapulcējās, lai apspriestu situāciju. Bahá’u’lláh bija viens no
šiem sekotājiem un vadīja daudzas diskusijas. Viņš sniedza
saviem ticības brāļiem iedrošinājumu un norādījumus. Viņš
piešķīra viņiem arī īpašus vārdus ar reliģisku nozīmi, un viņš pats
pieņēma vārdu Bahá’u’lláh. Vēlāk Báb rakstīja šiem cilvēkiem,
uzrunājot viņus Bahá’u’lláh dotajos vārdos, apliecinot, ka viņš
piekrīt tiem. Báb sekotāji bija apmetušies dārzos ārpus ciemata,
ko sauca par Badaštu. Viņi apsprieda Báb mācības un solījumu,
ka drīz parādīsies jauns Vēstnesis, kas piepildīs pasaules reliģiju
pareģojumus. Konference ilga 21 dienu, bet tā beidzās pēkšņi, kad
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viņiem uzbruka vietējie iedzīvotāji, kas uzskatīja, ka Báb sekotāji
var radīt nemierus. Báb sekotāji bija spiesti bēgt. Viņi devās uz
visām pusēm un nesa Báb vēsti uz citām Irānas teritorijām.

Báb mocekļa nāve
Varasvīri uzskatīja, ka Báb vēsts viņus apdraud tik lielā mērā, ka
viņi nolēma sodīt viņu ar nāvi. 1850. gada 9. jūlijā Báb sodīja ar nāvi
Tebrizas pilsētā. Báb bija gādājis, lai viņa raksti, gredzeni, zīmogi
un rakstāmspalvu futrālis tiktu nosūtīts Bahá’u’lláh. Atskatoties uz
šo notikumu, to var uzskatīt par Báb pilnvaru nodošanu nākamajam
Dieva Vēstnesim. Tomēr viņš iecēla Bahá’u’lláh jaunāko pusbrāli
Mírzá Yaḥyá par savas ticības vadītāju pēc savas nāves. Báb
misijas mērķis bija paziņot par visu reliģiju Apsolītā atnākšanu.
Viņš šo personu sauca par „to, kuru atklās Dievs” un teica, ka viņš
parādīsies pēc deviņiem gadiem, bet ļaudis to nesapratīs.

Atentāts pret šahu
Pēc Báb nāvessoda viņa sekotāji bija satriekti un satraukti.
Vairākums no viņiem meklēja mierinājumu Báb mācībās un
sagatavojās Apsolītā atnākšanai, bet divi jaunekļi bija ļoti
nobēdājušies par sava iemīļotā pravieša zaudējumu. Báb nāvē viņi
vainoja šahu. Viņi nolēma atriebties par to, lai gan tas bija pretrunā
Báb miermīlīgajām mācībām. Abi jaunekļi izdarīja muļķīgu un
vāji izplānotu mēģinājumu nogalināt šahu, šaujot uz viņu. Viņi
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nezināja, ko dara. Ar šauteni, ko viņi lietoja, nebija iespējams
nevienu nogalināt. Viņus nekavējoties arestēja. Viņu rīcība tomēr
ietekmēja visu Báb sekotāju likteni, jo varasvīri pieņēma, ka pārējie
ir zinājuši par atentāta mēģinājumu. Daudzi no Báb sekotājiem šo
divu jaunekļu rīcības dēļ tika vajāti.

Drausmīgais cietums
Arī Bahá’u’lláh pašu arestēja, jo viņu pazina kā Báb sekotāju
kopienas vadošo personu, un tāpēc tika pieņemts, ka viņš ir
iesaistīts sazvērestībā pret šahu. Tā, protams, nebija taisnība. Viņu
sita pa kāju pēdām (to pazīst kā bastinado), un viņam lika basām
kājām iet uz cietumu, ko sauca par Síyáh-Chál, kas nozīmē „melnā
bedre”. Šajā apakšzemes cietumā nebija logu, un no kāpnēm
uz to veda tikai viena ieeja. Tādējādi tajā nebija gaismas. Šajā
cietumā valdīja neciešama smaka, un vairākumam cietumnieku
nebija ne apģērba, ne gultas veļas, nedz arī ēdiena. Báb sekotājus
iekala kopējās ķēdēs, viņu kājas ieslēdza siekstās, un viņi nespēja
gulēt. Bahá’u’lláh īkšķi bija sasieti kopā aiz muguras, un ap viņa
pleciem bija aplikta ļoti smaga ķēde. Tas bija bēdīgi slavens moku
rīks, kas svēra 50 kilogramus. Tam bija pat savs nosaukums. No
šīs ķēdes Bahá’u’lláh bija daudz ievainojumu un nobrāzumu, un
tā salieca viņa ķermeni tik lielā mērā, ka tas ietekmēja visu viņa
turpmāko dzīvi.
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`Abdu’l-Bahá stāstīja, kā viņš apmeklēja savu tēvu cietumā:
„Es varēju redzēt, ka stāvas kāpnes ved uz aptumšotu
telpu. Mēs sākām kāpt lejā pa diviem kāpņu posmiem,
kas veda uz zemu ieeju, bet drīz mūsu acis nespēja
vairs neko saskatīt. Kad bijām sasnieguši pusceļu uz
kāpnēm, mūsu ausis pēkšņi sadzirdēja Svētīto Balsi
[Bahá’u’lláh balsi]: „Nevediet viņu.” Tā nu mēs
atgriezāmies un gaidījām, kad cietumniekus izvedīs
pagalmā. Pēkšņi viņi izveda Svētīto Daili, kas bija
pieķēdēts citiem. Un kāda drausmīga ķēde tā bija! Tās
nomācošā svara dēļ viņš tik tikko spēja kustēties. Man
tas bija bēdīgs un sirdi plosošs brīdis.”
Katru dienu cietumsargi nāca un izsauca tā Báb sekotāja
vārdu, kam bija jāizpilda nāvessods. Šī persona ar prieku atdeva
savu dzīvību un apskāva Bahá’u’lláh un citus pirms došanās ar
mierīgu sirdi nāvē. Vakarā divas rindas Báb sekotāju, viena otrai
pretī, stundām ilgi dziedāja. Viena rinda skandēja: „Man pietiek ar
Dievu. Viņš, patiesi, ir pašpietiekams!” Un otra rinda piebalsoja:
„Lai paļāvīgais paļaujas uz Viņu.” Viņi skandēja šo lūgšanu tik
skaļi, ka šahs to savā pilī varēja dzirdēt.
Atrodoties šajā šausmīgajā cietumā, Bahá’u’lláh sāka just
kādu dīvainu spēku plūstam caur viņu. Tad viņš redzēja Debesu
Jaunavas vīziju, kas viņam teica: „Dieva Daile ir jūsu vidū… Tā
ir Dieva Mistērija un Viņa Dārgums.” Bahá’u’lláh tad saprata, ka
viņš ir īpašais Dieva Vēstnesis, kura atnākšanu bija apsolījis Báb
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Teherānas skats

un visas pagātnes reliģijas. Lai gan viņš atradās šausmīgā cietumā,
viņš jutās laimīgs. Viņš to aprakstīja šādi:
„Tajās dienās, kad es gulēju Teherānas cietumā, kaut
gan manā miesā bija iegrauzušās važas un smirdoņas
pilnais gaiss tikpat kā neļāva aizmigt, tomēr tajos
nedaudzajos snaudas mirkļos man bija tāda sajūta, it
kā kaut kas plūstu no manas galvas pār krūtīm, likās,
ka varena straume gāztos lejup uz zemi no augsta kalna
virsotnes. No tā visa katrs manas miesas loceklis dega
kā ugunī. Tādos brīžos mana mēle runāja vārdus, ko
neviens cilvēks nespētu panest.”
Tas notika deviņus gadus pēc tam, kad Báb pasludināja savu
misiju.
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Atbrīvošana no cietuma
Krievijas vēstnieks Teherānā, kas bija augstās domās par
Bahá’u’lláh un zināja, ka viņš ir nevainīgs, nenogurstoši pūlējās,
lai viņu atbrīvotu no cietuma. Beidzot pēc četru mēnešu ilga
ieslodzījuma Bahá’u’lláh atbrīvoja. Tomēr viņam neļāva uzturēties
valstī. Bahá’u’lláh un viņa ģimeni izsūtīja trimdā uz Irāku Turcijas
impērijā, un viņiem nekad vairs neļāva atgriezties savā dzimtenē
Irānā. Krievijas vēstnieks piedāvāja viņiem mājvietu Krievijas
impērijā, bet Bahá’u’lláh ar cieņu atteicās no šā piedāvājuma.
Bahá’u’lláh bija vēl aizvien ļoti vājš un slims no ķēdēm un
šausmīgajiem apstākļiem cietumā, un mocībām, kas viņam bija
jācieš, bet viņam nu nācās doties ceļā. Bahá’u’lláh un Ásíyih
Khánum bija trīs bērni – dēls `Abdu’l-Bahá, meita Bahíyyih, un
viņu jaunākais dēls Mihdí, kam bija tikai divi gadi. Viņi gaidīja vēl
vienu bērnu. Tā kā Mihdí bija vēl tik mazs, viņam bija jāpaliek pie
savas vecmāmiņas. Tas ļoti apbēdināja visu ģimeni.

Bagdāde
Bahá’u’lláh, viņa divi brāļi un viņu ģimenes devās ceļā ziemā,
šķērsojot Irānas kalnus. Ceļojums no Irānas uz Bagdādi bija ļoti
grūts un ilga trīs mēnešus. Bahá’u’lláh un viņa ģimene ceļoja
galvenokārt kājām, un tas sagādāja viņiem lielas ciešanas. Viņi
ieradās Bagdādē 1853. gada aprīlī. Bahá’u’lláh bija ļoti slims, un
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arī Asíyih Khánum bija vāja veselība. Mājā, kur viņi bija spiesti
dzīvot, bija tikai divas istabas.
Daudziem citiem Báb sekotājiem bija izdevies paglābties
Bagdādē. Kad Bahá’u’lláh’s veselība uzlabojās, viņš sāka mācīt
Báb sekotājiem, kā iemantot labu raksturu un godīgu izturēšanos
pret citiem. Viņš iedrošināja viņus un atgādināja viņiem Báb
mācības. Báb sekotāji bija zaudējuši savu pravieti, un viņi
pievērsās Bahá’u’lláh, lai viņš viņus vadītu. Tomēr pēc kāda
laika Bahá’u’lláh pusbrālis Mírzá Yaḥyá ieradās Bagdādē. Viņš
Bagdādē dzīvoja slepeni, jo viņš baidījās, ka viņu atzīs par Bábí
ticības piekritēju un vajās. Par spīti tam viņš izvirzīja pretenziju, ka
viņam jāvada Báb reliģija. Mírzá Yaḥyá apskauda Bahá’u’lláh par
to, ka visi viņu cienīja. Kāds Bábí ticībai piederīgais, vārdā Siyyid
Muhammad, arī apskauda Bahá’u’lláh par godbijību, ko citi Báb
sekotāji viņam izrādīja, un viņš atbalstīja Mírzá Yaḥyá pretenzijas.
Viņi abi sagādāja daudz nepatikšanu Bábí ticības kopienai.
Tas viss ļoti apbēdināja Bahá’u’lláh. Viņš netiecās pēc vadoņa
lomas. Viņš tikai vēlējās, lai Báb piekritēji būtu vienoti. Viņš
rakstīja: „Pār mani ir vēlies vesels bēdu okeāns, no kura neviena
dvēsele nespētu panest ne pilīti. Tik lielas ir manas skumjas,
ka mana dvēsele ir teju pametusi manu ķermeni.” Bahá’u’lláh
nolēma, ka viņš drīzāk pametīs Bagdādi, nekā būs par iemeslu
šādam vienotības trūkumam. Viņš vienatnē devās uz Kurdistānas
kalniem, kur viņš dzīvoja kā vientuļnieks. Viņš bieži bija neēdis,
un viņa patvērums bija akmens būda vai klinšu ala. Tālumā no
citiem cilvēkiem viņš varēja sarunāties ar Dievu.
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Pēc kāda laika pie viņa sapnī ieradās kāds vīrs un ierosināja, lai
viņš dodas uz Suleimanijas pilsētu. Tur dzīvoja daudz mācītu vīru,
kas lūdza, lai viņš sniedz komentārus par reliģiskām problēmām,
kuras viņi nesaprata. Drīz viņš kļuva izslavēts par savām zināšanām,
un daudzi cilvēki ļoti cienīja viņu.
Pēc diviem gadiem Bahá’u’lláh ģimene uzzināja par šo
brīnumaini laipno un garīgo personu, un viņi saprata, ka tam bija
jābūt Bahá’u’lláh. Un viņi lūdza viņam atgriezties Bagdādē. Visiem
par prieku viņš atgriezās, un Báb sekotāji, kas bija novērsušies
no Mírzá Yaḥyá un nemiera cēlājiem, lūdza Bahá’u’lláh palīdzēt
viņiem un vadīt viņus. Viņš ieteica viņiem būt laipniem, godīgiem
un patiesiem. Viņš teica, lai viņi nestrīdas un neceļ nemieru. Viņš
mācīja viņiem mīlēt Dievu un klausīt viņam. Daudz citu ļaužu
pulcējās ap viņu, lai ieklausītos viņa vārdos, tostarp reliģiski līderi,
amatpersonas, dzejnieki un prinči. Báb sekotāji ieradās no Irānas,
lai dzirdētu viņa runas. Tajās dienās pilsētas ievērojamie cilvēki
mēdza pulcēties kafejnīcās, lai pie kafijas tases apspriestu svarīgus
jautājumus. Bahá’u’lláh arī mēdza apmeklēt kafejnīcas, kur cilvēki
uzdeva viņam dažādus jautājumus, un viņš stāstīja viņiem par Báb
misiju un savām mācībām. Ejot pa pilsētas ielām, viņš palīdzēja
daudziem nabagiem un trūcīgiem cilvēkiem, kurus viņš sastapa
savā ceļā.
Bahá’u’lláh mīlēja laukus, un dažreiz viņš apmeklēja lauku
saimniecību ārpus Bagdādes, kur viņš varēja atpūsties pie ūdeņiem.
Pastaigājoties gar Tigras upi Bagdādē, viņš atklāja „Apslēptos
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Bagdādes skats

vārdus”. Šajā pilsētā viņš atklāja arī citas Svētās grāmatas, tostarp
„Pārliecības grāmatu” (Kitáb-i-Iqán).

Bahá’u’lláh paziņojumi
Bahá’u’lláh popularitātes dēļ daži reliģiskie līderi kļuva
skaudīgi. Viņš zināja daudz vairāk par reliģiju un garīgiem
jautājumiem nekā viņi. Tāpēc viņi apsūdzēja viņu, apgalvojot, ka
viņš ir islāma ienaidnieks. Kāds vīrs centās pierunāt citus cilvēkus
nogalināt Bahá’u’lláh. Viņš nosūtīja pie viņa kādu turku tautības
cilvēku ar šauteni, bet, kad šis cilvēks ieraudzīja Bahá’u’lláh, viņš
nometa šauteni un sastinga uz vietas. Bahá’u’lláh lika, lai viņam
atdod šauteni un parāda ceļu uz mājām.
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Reliģiskie līderi sanāca kopā un nolēma sūtīt ziņnesi pie
Bahá’u’lláh, un uzdot viņam daudz grūtu jautājumu. Bahá’u’lláh
spēja atbildēt uz visiem jautājumiem, pilnā mērā apmierinot
ziņnesi, bet viņš lūdza Bahá’u’lláh, lai viņš veic kādu brīnumdarbu.
Bahá’u’lláh teica, ka viņš to darīs tikai tad, ja visi reliģiskie līderi
sapulcēsies un kopīgi izvēlēsies vienu brīnumu, kas viņam jāveic.
Tad viņiem būs jāapsola, ka viņi ticēs viņam, ja viņš to veiks, bet,
ja viņš to nespēs veikt, tas būs pierādījums, ka viņš ir krāpnieks.
Ziņnesis nogādāja reliģiskajiem līderiem šo vēsti, bet viņi neriskēja
izvēlēties šo brīnumdarbu.
Beigās viņi panāca, ka Bahá’u’lláh izsūta uz Konstantinopoli (ko
tagad sauc par Stambulu), kas bija Turcijas galvaspilsēta. Patiesībā
tas bija Turcijas valdības ielūgums, bet tas nebija ielūgums, ko var
atraidīt! Gubernators iedeva Bahá’u’lláh nedaudz naudas ceļam, bet
viņš to atdeva nabagiem. Cilvēki bija ļoti apbēdināti, kad uzzināja,
ka Bahá’u’lláh jāatstāj Bagdāde. Tik daudz ļaužu pulcējās viņa
mājās un ielā, lai atvadītos no viņa un lūgtu viņam atļauju doties
viņam līdzi, ka Bahá’u’lláh aizgāja uz dārzu, kas atradās upes
otrajā pusē, lai dotu ģimenei iespēju netraucēti sasaiņot mantas
ceļojumam.
Dienu pēc dienas cilvēki laivās cēlās pāri upei, lai atvadītos no
Bahá’u’lláh. Cilvēki mīlēja Bahá’u’lláh tik ļoti, ka viņi nespēja
izturēt šķiršanos no viņa. Bahá’u’lláh uzturējās šajā dārzā, ko
vēlāk pazina kā Riḍván dārzu, divpadsmit dienas. Devītajā dienā
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viņam pievienojās viņa ģimene. Dārzā atradās vairākas teltis, lai
ikvienam būtu pajumte. Laiks bija tik vējains, ka cilvēki sēdēja uz
Bahá’u’lláh telts virves, lai neļautu telti aizpūst pa gaisu.
Atrodoties šajā skaistajā dārzā, kurā ziedēja rozes un dziedāja
lakstīgalas, Bahá’u’lláh paziņoja, ka viņš ir visu reliģiju Apsolītais.
Báb bija sagatavojis savus sekotājus jauna Dieva Vēstneša
atnākšanai. Šim Vēstnesim bija jābūt sūtītam, lai apvienotu visu
pasauli. Báb sekotāji bija gatavi pieņemt Bahá’u’lláh kā jauno
Dieva Vēstnesi, jo viņi ļoti mīlēja un apbrīnoja viņu. Viņus sāka
pazīt kā Bahá’u’lláh sekotājus jeb bahājiešus. Mūsdienās 12 dienu
ilgie Riḍván svētki ir vislielākie bahāju svētki, jo tie atzīmē dienu,
kad Bahá’u’lláh paziņoja par savu misiju, un atgādina par šīm
laimīgajām un aizraujošajām dienām.
Kāds Bahá’u’lláh sekotājs, kas bija kopā ar viņu Riḍván dārzā,
aprakstīja to dienu notikumus. Viņš stāstīja, ka katru dienu pirms
rītausmas dārznieki nogriež rozes dārzā un novieto tās kaudzē uz
grīdas Bahá’u’lláh teltī. Tik liela bija šī kaudze, ka Bahá’u’lláh
sekotāji, kas pulcējās uz rīta tēju, nevarēja redzēt cits citu pāri šai
kaudzei! Viņi gāja aplī apkārt Bahá’u’lláh, lai ikviens no viņiem
pēc kārtas varētu uzlūkot viņu un atrasties viņa tuvumā. Tā bija arī
viņu dziļas cieņas un mīlestības zīme pret viņu. Bahá’u’lláh katru
dienu deva ikvienam savam sekotājam rozes, lai viņš tās aiznestu
tiem ticīgajiem, kas nevarēja būt kopā ar viņu.
Dienā, kad Bahá’u’lláh devās no Bagdādes uz Konstantinopoli,
viņš majestātiski jāja uz rudi salna rumaka, labākā zirga, ko viņa
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sekotāji spēja viņam sagādāt. Visā tajā laikā, ko viņš pavadīja
Bagdādē, viņš nekad nebija jājis uz zirga, tikai uz ēzeļa. Galvā
viņam pirmo reizi bija smalki izrakstīta filca galvassega, ko sauc
par tadžu (táj). Tā bija viņa iegūtās autoritātes simbols. Kad viņš
jāja caur pilsētu, ielās pulcējās daudz cilvēku, kas bija nobēdājušies,
redzot viņu atstājam pilsētu, un daži pat metās viņa ceļā zem zirga
pakaviem. Viņš mierināja viņus, un viņš atstāja pilsētu kā karalis,
kas pamet savus pavalstniekus.

Konstantinopole
Bahá’u’lláh devās ceļā uz Konstantinopoli kopā ar savu ģimeni
un dažiem sekotājiem, pavisam astoņdesmit pieciem cilvēkiem,
1863. gada 3. maijā. Tajās dienās cilvēki ceļoja zirga mugurā vai
kājām. Tā kā viņi bija oficiāli Turcijas sultāna (karaļa) viesi, viņiem
bija piešķirts bruņots eskorts.
Bahá’u’lláh tika sveikts ikvienā ciematā, kuru viņš šķērsoja
sava ceļojuma laikā. Ļaužu pūļi ieradās, lai tiktos ar viņu. Grūtais
ceļojums ilga trīs ar pusi mēnešus. Pēc kāda laika, uzskatot, ka viņš
ir drošībā, Mírzá Yaḥyá pievienojās ceļotājiem, bet arī šoreiz viņš
bija maskējies.
Kad ceļotāji ieradās Konstantinopolē, pret viņiem izturējās ar
cieņu, un dažādas amatpersonas apciemoja Bahá’u’lláh. Bahá’u’lláh
tomēr necentās iegūt varasvīru labvēlību, kā viņi bija gaidījuši, un
tāpēc viņi to ņēma ļaunā. Persijas vēstnesis sagādāja viņiem visādas
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nepatikšanas, un tā nu pēc četriem mēnešiem trimdiniekiem bija
atkal jādodas ceļā uz Adrianopoli (tagadējā Edirne), kas arī atradās
Turcijā. Pirms Bahá’u’lláh atstāja Konstantinopoli, viņš nosūtīja
divus no saviem sekotājiem atpakaļ uz Irānu, lai viņi izplatītu ziņas
par viņa paziņojumu, ka viņš ir Apsolītais, ko bija apsolījis Báb.
Ceļojums uz Adrianopoli ilga divpadsmit dienas caur sniegu
un ledu, bez piemērota apģērba, vaļējos kravas ratos. Daži
no dzīvniekiem, uz kuriem bija uzkrauta bagāža, nobeidzās,
un ceļotājiem bija jāiekur ugunskuri, lai izkausētu ledu un
iegūtu dzeramo ūdeni. Tas bija šausmīgs ceļojums, kas sagrāva
Bahá’u’lláh meitas Bahíyyih veselību. Slimība, kas viņu skāra
šā nežēlīgi aukstā ceļojuma laikā, mocīja viņu līdz viņas dzīves
pēdējām dienām.

Adrianopole
Arī šoreiz lielais skaits bahājiešu tika izvietoti mazās mājiņās
ļoti sliktos apstākļos. Mírzá Yaḥyá un viņa draugs Siyyid
Muhammad nekavējoties sāka kūdīt citus uz nemieriem. Viņi vērpa
intrigas un nesa visiem nelaimi. Viņi saindēja akas ūdeni, ko lietoja
Bahá’u’lláh ģimene, kas izraisīja viņiem ilgas un smagas ciešanas.
Pēc tam viņi mēģināja noindēt Bahá’u’lláh. Viņš bija tuvu nāvei,
un tika izsaukts ārsts, kas teica, ka situācija ir bezcerīga, un aizgāja.
Pēc dažām dienām Bahá’u’lláh sāka atveseļoties, bet ārsts pēkšņi
nomira. Bahá’u’lláh paskaidroja, ka šī dārgā dvēsele esot lūgusi
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Dievu, lai viņš pieņem viņu kā upuri un ļauj Bahá’u’lláh dzīvot.
Bahá’u’lláh bija vajadzīgs ilgs laiks, lai atveseļotos, un visā viņa
dzīves laikā viņam indes ietekmē trīcēja roka.
Izmisīgi cenšoties atbrīvoties no Bahá’u’lláh, Mírzá Yaḥyá
mēģināja pierunāt Bahá’u’lláh’s bārddzini pārgriezt viņam rīkli.
Bārddzinis bija satriekts un nekavējoties pastāstīja to Bahá’u’lláh,
kas pavēlēja neko nedarīt Mírzá Yaḥyá un paturēt to noslēpumā.
Par nelaimi bārddzinis bija tik sadusmots, ka viņš nespēja klusēt.
Lai gan Mírzá Yaḥyá un Siyyid Muhammad radīja milzum daudz
nepatikšanu, viņi nespēja ietekmēt Bahá’u’lláh, un viņš nepārstāja
mudināt bahājiešus turēties pie augstiem uzvedības standartiem.
Viens no bahājiešiem nolēma, ka labāk būtu reiz par visām
reizēm noskaidrot situāciju, un tāpēc ierosināja, lai Bahá’u’lláh
un Mírzá Yaḥyá tiekas mošejā un apspriež savas nesaskaņas. Abas
puses tam piekrita. Norunātajā laikā Bahá’u’lláh aizgāja uz mošeju
un gaidīja tajā visu dienu, bet Mírzá Yaḥyá neieradās.
Šajā grūtajā laikā Bahá’u’lláh rakstīja svarīgas vēstules un
vēstījumus pasaules karaļiem un valdniekiem. Viņš rakstīja Eiropas,
Turcijas un Irānas karaļiem un imperatoriem. Šiem cilvēkiem
bija ārkārtīgi liela vara, un viņi pārvaldīja lielu pasaules daļu.
Bahá’u’lláh paziņoja viņiem savu vienotības vēsti un pastāstīja
viņiem, kā viņi varētu nodrošināt mieru pasaulē. Viņš teica, ka
viņiem vajadzētu sanākt kopā un vienoties par robežām starp savām
valstīm, ka viņiem jāsamazina ieroču skaits un godīgāk jāsadala
bagātības starp saviem pavalstniekiem. Par nelaimi, vairākums
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Māja Adrianopolē, kurā Bahá’u’lláh dzīvoja vienu gadu

valdnieku bija pārāk norūpējušies paši par savu varu un ietekmi,
lai uzklausītu Bahá’u’lláh padomus.

Vēl viena trimda
Mírzá Yaḥyá skaudība pret Bahá’u’lláh turpināja augt augumā, vērojot, cik daudz bahājiešu apciemoja Bahá’u’lláh Adrianopolē. Tāpēc viņš vērsās pie Turcijas valdības, apgalvodams, ka
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Bahá’u’lláh gatavojas uzbrukt viņiem. Lai gan šim apgalvojumam
nebija nekādu pierādījumu, Turcijas valdība noticēja šiem meliem
un nolēma atbrīvoties no Bahá’u’lláh uz visiem laikiem. Šoreiz
viņu izraidīja uz pilsētu cietumu `Akká (Ako) Palestīnā (tagadējā
Izraēlā). `Akká uzskatīja par vistālāko cietumu. Tā bija smirdīga,
briesmīga vieta. Varas iestādes bija pārliecinātas, ka viņš tur nomirs. Viņi domāja, ka tur Bahá’u’lláh vismaz būs tālu projām no
visiem cilvēkiem un nespēs izplatīt savu vēsti.
Pa to laiku Mírzá Yaḥyá kopā ar vairākumu no viņa nemiera
cēlājiem sabiedrotajiem izsūtīja uz Kipras salu, tomēr dažus no
šiem nemiera cēlājiem izsūtīja uz to pašu vietu, uz kuru izsūtīja
Bahá’u’lláh, un daži no bahājiešiem bija spiesti aizceļot kopā ar
Mírzá Yaḥyá. Divi bahājieši, kam bija jāpavada Mírzá Yaḥyá,
mēģināja izdarīt pašnāvību, lai viņiem nebūtu jābūt kopā ar viņu.
Viņi vēlējās būt kopā ar Bahá’u’lláh.
Bahá’u’lláh un viņa pavadoņi devās ceļā ar tvaikoni no Turcijas
uz Ēģipti un tad uz Palestīnu. Cietumniekiem bija ļoti maz maizes,
ar ko viņiem vajadzēja iztikt vienpadsmit ceļojuma dienas. Uz kuģa
viņi visi saslima, un viens no viņiem nomira. Viņi vispirms nonāca
Haifā, kas atradās otrajā pusē līcim no `Akká, un no turienes īso
distanci līdz `Akká viņi veica buru laivā. Šis pēdējais ceļa posms bija
šausmīgs, jo mazajā laiviņā bija iespiesti vairāk nekā astoņdesmit
cilvēki. Viņu ceļojums ilga astoņas stundas svelmainajā vasaras
karstumā, jo nebija vēja, kam bija jāpiepūš buras.
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Pilsēta cietums `Akká
Bahá’u’lláh, viņa ģimene un viņa sekotāji nonāca `Akká
1868. gada augustā. Sievietes bija pārāk vājas, lai turētos uz kājām, un viņas bija jānones uz rokām no buru laivas. Pilsētas ļaudīm
bija teikts, ka šie jaunie cietumnieki ir bīstami ķeceri, un tāpēc viņi
bija naidīgi noskaņoti, vērojot, kā bahājieši dodas no ostas uz cietoksni. Par spīti ciešanām un acīmredzami bezcerīgajam stāvoklim
Bahá’u’lláh rakstīja par šo laiku:
„Kad mēs tur ieradāmies, mūs sveica gaismas karogi
un Gara Balss mums teica: „Drīz visi, kas dzīvo uz
zemes, apvienosies zem šiem karogiem.” ”
Patiešām, Bahá’u’lláh ierašanās Svētajā Zemē un jo īpaši `Akká
piepildīja daudzus ebreju, kristiešu un musulmaņu pareģojumus
par Apsolīto.
`Akká bija pilsēta cietums, un bahājieši bija ieslēgti kamerās
šīs pilsētas cietoksnī. Ēdienu, ko viņiem deva, nebija iespējams
ēst, un viņi visi atkal saslima. Vēl trīs no viņiem nomira. Beigās
dažiem no viņiem atļāva cietumsarga pavadībā iziet no cietokšņa,
lai pilsētas tirgos nopirktu pārtiku.
Daudzi bahājieši ieradās kājām no Irānas, lai satiktos ar
Bahá’u’lláh, un šis ceļojums viņiem aizņēma daudzus mēnešus,
bet viņiem neļāva ieiet pilsētā. Viņiem bija jāstāv uz pakalniem, no
kurienes viņi varēja redzēt tikai Bahá’u’lláh roku, mājam viņiem
caur cietuma logu. Kāds vecs vīrs arī veica šo garo ceļojumu,
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bet, kad viņš nokļuva `Akká, traģiskā kārtā viņa redze bija tā
pasliktinājusies, ka viņš nespēja saskatīt Bahá’u’lláh kabatlakatiņu
mājam. Viss, kas viņam atlika, bija mērot garo ceļu atpakaļ uz
mājām. Bahá’u’lláh un viņa ģimene lēja asaras par visiem šiem
dārgajiem bahājiešiem. Dažreiz viņiem atsūtīja naudu no Irānas,
lai viņi varētu nopirkt pārtiku un drēbes. Kāds bahājietis ziedoja
visu savu dzīvi, lai palīdzētu cietumniekiem, nesot vēstules no
`Akká uz Irānu un atbildes vēstules atpakaļ uz `Akká, lai Irānas
bahājieši varētu sazināties ar Bahá’u’lláh un savām ģimenēm, kas
atradās cietumā.
Tajā laikā notika liela traģēdija. Kad Bahá’u’lláh jaunākais dēls
Mírzá Mihdí, kam tad bija divdesmit divi gadi, skaitīja lūgšanas
uz cietuma jumta, viņš nokrita caur jumta logu un tika smagi
savainots. Viņš bija tuvu nāvei, bet viņa tēvs būtu varējis izmantot
savas spējas, lai glābtu viņu. Mírzá Mihdí lūdza Bahá’u’lláh ļaut
viņam nomirt, lai tiem bahājiešiem, kas ceļoja uz `Akká, atļautu
satikt Bahá’u’lláh. Pēc sava dēla nāves Bahá’u’lláh bēdājoties
rakstīja: „Lai slava Tev, ak, Dievs, mans Kungs! Tu redzi mani
manu ienaidnieku varā un manu dēlu noasiņojot Tavu acu priekšā,
ak, Tu, kura rokās ir visu vārdu ķēniņvalsts. Es esmu, ak, mans
Kungs, ziedojis to, ko Tu esi man dāvājis, lai Tavi kalpi tiktu
uzmundrināti, un visi, kas dzīvo uz zemes, apvienotos.”
Drīz pēc Mírzá Mihdí upurēšanas cietoksnis bija vajadzīgs
karavīru papildspēku izvietošanai, un bahājiešus pārvietoja no
cietokšņa uz mājām, kas atradās pilsētas robežās. Viņi tomēr vēl
aizvien skaitījās cietumnieki šajā pilsētā, un Bahá’u’lláh bija
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cietumnieks savā mājā. Šai mājai bija balkons, bet ārā uz ielas
nebija ne zāles stiebriņa.
Pateicoties `Abdu’l-Bahá centieniem un jo īpaši viņa personīgajam piemēram, vietējie ļaudis iemīlēja bahājiešus un cienīja
viņus, un pamazām bahājiešu svētceļniekiem ļāva ienākt pilsētā.
Kādu laiku Bahá’u’lláh un viņa ģimene dzīvoja Abbúd mājā, un
tieši tur viņš uzrakstīja Kitáb-i-Aqdas jeb „Vissvētāko grāmatu”,
kurā bija formulēti jaunā laikmeta likumi.

Ārpus cietuma sienām
Katru reizi, kad `Akká ieradās jauns gubernators, viņš izturējās
ļoti bargi pret bahājiešiem, bet pamazām viņš saprata, ka bahājieši
ir labi cilvēki, un tāpēc samazināja viņiem ierobežojumus. Kādu
dienu Bahá’u’lláh teica `Abdu’l-Bahá, ka viņš nav redzējis kokus
vai zāli deviņus gadus. `Abdu’l-Bahá zināja, ka Bahá’u’lláh ilgojas
pēc laukiem. Tāpēc viņš sameklēja māju laukos un lēti noīrēja to
savam mīļotajam tēvam, bet, kad `Abdu’l-Bahá par to pastāstīja
Bahá’u’lláh, viņš teica, ka nevar pamest `Akká, jo ir cietumnieks.
Pilsētas galvenais reliģiskais līderis lūdza Bahá’u’lláh doties
projām un teica viņam, ka neviens vairs nav ieinteresēts turēt viņu
cietumā, un beigās Bahá’u’lláh piekrita doties projām.
Pēc diviem gadiem, kurus Bahá’u’lláh pavadīja Mazra`ih mājā
laukos, atbrīvojās lielāka savrupmāja Bahjí, arī šoreiz par zemu
īres maksu. Mājas īpašnieki bija glābušies, bēgot no epidēmijas,
kas bija izcēlusies šajā apvidū. Bahá’u’lláh pārcēlās uz Bahjí un
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pavadīja tur savas dzīves pēdējos gadus. Šī māja bija viņam ļoti
noderīga aizvien lielākā svētceļnieku skaita dēļ, kā arī ģimenes
pieauguma dēļ.
Viens no viņa viesiem bija profesors Brauns (Browne) no
Kembridžas Universitātes, kas aprakstīja Bahá’u’lláh šādiem
vārdiem:
„To seju, ko es uzlūkoju, es nekad nespēšu aizmirst…
Viņa caururbjošās acis šķita lasām pašu cilvēka
dvēseli; augstajā pierē jaudās spēks un autoritāte…”
Viņš citēja arī vārdus, ko Bahá’u’lláh teica viņam:
„Tu esi atnācis apciemot cietumnieku un trimdinieku…
Mēs nevēlamies neko citu kā tikai labumu cilvēcei
un laimi tautām… Kam gan tas kaitē?.. Tomēr tas
notiks… Šie postošie kari beigsies, un iestāsies
Vislielais Miers…”
Bahá’u’lláh mīļotā sieva Navváb nomira 1886. gadā. Viņš
pateicās šai uzticīgajai un cēlajai dvēselei un teica, ka viņa „vienmēr
būs viņa mierinājums visās Dieva pasaulēs”.
Daudz gadu Bahá’u’lláh dēls `Abdu’l-Bahá bija sargājis viņu
no viņa ienaidniekiem, rūpējies par ģimenes vajadzībām, sūtījis
bahāju skolotājus uz dažādām vietām un lasījis vēstules, kas tika
sūtītas Bahá’u’lláh. Reliģiskie līderi, amatpersonas, ģenerāļi un
gubernatori lūdza tikšanos ar Bahá’u’lláh, bet parasti `Abdu’lBahá tikās ar viņiem sava tēva vietā. Tas ietaupīja Bahá’u’lláh
laiku, ko viņš varēja izmantot, mācot bahājiešus un diktējot
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vēstules ticīgajiem. Šajā laikā viņš atklāja daudz grāmatu. Viņš
otro reizi uzrakstīja vēstījumus arī valdniekiem un līderiem, tostarp
arī reliģiskajiem līderiem, mistiķiem, mācītiem vīriem un vispār
pasaules ļaudīm.
Daži no Bahá’u’lláh sekotājiem aprakstīja viņa izturēšanos
brīžos, kad viņš atklāja Dieva Vārdu. Vārdi plūda pāri viņa lūpām
kā straume. Viņa seja staroja, un sviedru lāsītes klāja viņa pieri, un
viņš bieži lūdza, lai viņam pasniedz ūdeni. Viņa sekretāram bija
grūti pierakstīt viņa vārdus. Spalva un tinte viņam bija vienmēr pie
rokas, bet dažkārt viņam bija jāraksta tik ātri, ka spalva viņam krita
ārā no rokas. Katra pierakstītā papīra lapa tika nosviesta uz grīdas.
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Kad viņš nespēja tikt līdzi Bahá’u’lláh vārdu plūsmai, Bahá’u’lláh
jautāja sekretāram, kurā vietā viņš pazaudējis vārdu pavedienu,
un tad atkārtoja šos vārdus un turpināja runāt iepriekšējā tempā.
Ja Bahá’u’lláh atklāja lūgšanu, viņš to skandēja. Citās reizēs viņš,
atklājot spēcīga vēstījuma vārdus, ar iespaidīgu un majestātisku
skatu soļoja šurp un turp pa istabu.

Bahá’u’lláh aiziešana aizsaulē
Kad Bahá’u’lláh kļuva septiņdesmit piecus gadus vecs, viņš
brīdināja `Abdu’l-Bahá, ka viņa darbs ir pabeigts un ka viņš drīz
atstās šo pasauli. Sešas dienas pirms aiziešanas viņš sapulcināja
ģimenes locekļus un uzticīgus ticīgos. „Es esmu ļoti apmierināts
ar jums visiem,” viņš teica viņiem. „Jūs esat uzticīgi kalpojuši un
savā darbā esat bijuši ļoti centīgi. Jūs esat nākuši uz šejieni katru
rītu un katru vakaru. Lai Dievs palīdz jums saglabāt vienotību! Lai
Viņš palīdz jums celt godā Esamības Kunga Lietu!”
Kāds viņa sekotājs atcerējās: „Kad es dzirdēju šos vārdus,
asaras sariesās man acīs, un mani pārņēma skumjas un bēdas. Šajā
brīdī Svētītā Pilnība aicināja mani tuvāk pie sevis, un es viņam
paklausīju. Ar kabatlakatiņu, kas bija viņam rokā, Bahá’u’lláh
noslaucīja man asaras no vaigiem.”
Bahá’u’lláh saslima ar drudzi un šķīrās no dzīves 1892. gada
29. maijā. Viņu apglabāja blakus savrupmājai Bahjí. Tūkstošiem
cilvēku sēroja – kristieši, musulmaņi, citu ticību piederīgie,
gubernators un citas amatpersonas. Deviņas dienas piecsimt cilvēku
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pieminēja viņu Bahjí dārzā. Viens no Bahá’u’lláh tuvākajiem
sekotājiem metās jūrā un noslīka, jo viņš nespēja panest dzīvi bez
Bahá’u’lláh.

Bahá’u’lláh misija
Bahá’u’lláh dzīve varētu būt bijusi bezrūpīga, bet viņš atteicās
no tās, kad viņš tika aicināts nest Dieva Vārdu cilvēcei. Visu savu
dzīvi viņš bija pakļauts ciešanām, un viņam nekad nebija lemts
atgriezties dzimtenē. Visa viņa dzīve bija brīvprātīga uzupurēšanās,
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lai nestu pasaulei mūsdienām paredzēto Dieva Vēsti. Viņš bija
laimīgs kalpot šādā veidā.
„Ja mani nebūtu vajājušas likstas, ejot Dieva ceļu,
dzīve man nebūtu šķitusi tik jauka un manai esamībai
nebūtu bijusi nekāda jēga.”
Viņa ciešanas un uzupurēšanās ir nesušas bagātīgus augļus.
Tagad miljoniem bahājiešu, kuri dzīvo visās pasaules valstīs, seko
viņa mācībām. Bahá’u’lláh svētnīca Bahjí ir bahājiešu svētceļojuma
mērķis un vieta, pret kuru viņi pagriežas, skaitot ikdienas lūgšanas.
Bahá’u’lláh atstāja skaidru norādījumu, ka pasaules bahājiešiem
pēc viņa aiziešanas jāvēršas pie `Abdu’l-Bahá. `Abdu’l-Bahá
dzīve ir aprakstīta nākamajā šīs sērijas grāmatā „`Abdu’l-Bahá
dzīvesstāsts”.
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Galvenie Bahá’u’lláh dzīves fakti
Dzimis:

1817. gada 12. novembrī

Miris:

1892. gada 29. maijā

Paziņojis par savu misiju:
Riḍván dārzā Bagdādē 1863. gadā
Tēvs:

Mírzá Buzurg

Māte:

Khadíjih Khánum

Izsūtīts trimdā:

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

Svarīgas grāmatas:

„Kitáb-i-Aqdas: Vissvētākā grāmata”
(Most Holy Book)
„Kitáb-i-Iqán: Pārliecības grāmata”
(Book of Certitude)
„Apslēptie vārdi” (Hidden Words)
„Septiņas ielejas” (The Seven Valleys)
„Dievišķo mistēriju dārgumi” (Gems of
Divine Mysteries)
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Bahá’u’lláh rakstu krājumi:
„Domu vārpas” (Gleanings from the
Writings of Bahá’u’lláh)
„Bahá’u’lláh vēstījumi” (Tablets of
Bahá’u’lláh)
„Lūgšanas un meditācijas” (Prayers and
Meditations)
„Debesu Pulku Kunga aicinājums”
(The Summons of the Lord of Hosts)
„Vienotības tabernākuls” (The Tabernacle
of Unity)
Grāmatas par Bahá’u’lláh:
Mary Perkins. Day of Glory
Hasan Balyuzi. Bahá’u’lláh the King of
Glory
Adib Taherzade. The Revelation of
Bahá’u’lláh (četros sējumos)
Stories of Bahá’u’lláh, apkopojis Furútan
kungs
Hasan Balyuzi. Bahá’u’lláh
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Vienkāršā un izteiksmīgā stilā šī grāmata stāsta mums
par Bahá’u’lláh, Bahá’í ticības dibinātāju. Bahá’u’lláh,
kura vārds nozīmē „Dieva Slava”, atteicās no bagātības
un varas, lai nestu cilvēcei Dieva Vēsti šim laikmetam. Šī
grāmata stāsta par viņa mīlestību pret visām tautām un par
viņa ciešanām, ejot Dieva ceļu.
Šī grāmata ir viena no šīs autores četru grāmatu sērijas par
Bahá’í ticības galvenajām personām. Pārējās šīs sērijas
grāmatas ir:
„Báb dzīvesstāsts”
„`Abdu’l-Bahá dzīvesstāsts”
„Aizbildņa dzīvesstāsts”
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