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Aizbildņa dzīvesstāsts

Bērnība un jaunības gadi

Bahá’í ticības dibinātajam Bahá’u’lláh bija dēls, vārdā `Abdu’l-
Bahá, un `Abdu’l-Bahá bija četras meitas. Vecākajai no šīm meitām, 
Díya’íyyih Khánum, bija dēls, vārdā Shoghi. Mazais Shoghi bija 
tādējādi Bahá’u’lláh mazmazdēls. `Abdu’l-Bahá deva viņam vārdu 
Shoghi, kas nozīmē „tas, kas ilgojas”. Shoghi tēvs bija pravieša Báb, 
kas sagatavoja ceļu Bahá’u’lláh, radinieks. Tāpēc šis bērns savienoja 
divas Svētās ģimenes – Báb un Bahá’u’lláh. (Báb, Bahá’u’lláh un 
`Abdu’l-Bahá dzīvesstāstus var atrast citās šīs sērijas grāmatās.)

Shoghi piedzima 1897. gada 1. martā. Viņš bija `Abdu’l-Bahá 
pirmais mazbērns. Viņš bija pazīstams ar vārdu Shoghi Effendi. 
„Effendi” ir tituls, kas izrāda cieņu un līdzinās vārdam „kungs” 
vai „sers”. `Abdu’l-Bahá visiem teica, ka viņš jāsauc vārdā Shoghi 
Effendi pat tad, kad viņš bija vēl mazs zēns. Visi šim bērnam izrādīja 
lielu cieņu. Kāds bahājietis, kas redzēja Shoghi Effendi bērnībā, 
aprakstīja viņu šādi:

„Kādu dienu šis bērns, kam bija tikai četri mēneši, tika 
negaidīti ienests pieņemšanas istabā. Ticīgie ar lielu 
prieku tuvojās viņam, un arī man bija šī privilēģija, bet 
es sev teicu „uzlūko viņu tikai kā bahājiešu bērnu”. Es 
tomēr nespēju kontrolēt savas jūtas, jo kāds iekšējs spēks 
lika man zemu noliekties viņa priekšā, un kādu brīdi 
mani apbūra šā zīdainīša skaistums. Es noskūpstīju viņa 
mīkstos matiņus un jutu viņā tādu spēku, ka es nespēju 
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atrast vārdus, lai to izteiktu, bet es varu tikai teikt, ka 
viņš izskatījās kā bērniņš, ko redz Svētās Jaunavas rokās. 
Vairākas dienas šā bērna seja kavējās manu acu priekšā, 
bet pēc tam es pamazām to aizmirsu. Vēl divas reizes 
man bija tās pašas izjūtas, kad viņš bija deviņus gadus 
vecs un kad viņš bija vienpadsmit gadus vecs.”

`Abdu’l-Bahá un viņa ģimene dzīvoja pilsētā cietumā ̀ Akká (Ako), 
kas toreiz atradās Palestīnā, bet tagad pieder pie Izraēlas. Tāpēc, 
ka Persijas un pēc tam Turcijas varas iestādes pretojās Bahá’u’lláh 
vēstij, viņa ģimene savas dzīves lielāko daļu bija cietumnieki. Kad 
piedzima Shoghi Effendi, ģimene nedrīkstēja pamest pilsētu, bet 
vēlāk viņa bērnībā viņus atbrīvoja. Shoghi Effendi uzauga šajā vidē 
sava vectēva `Abdu’l-Bahá gādībā un mācībā. Ir daudz stāstu par 
viņa agro bērnību un par lielo mīlestību starp `Abdu’l-Bahá un viņa 
mazdēlu.

Reiz `Abdu’l-Bahá bija licis Shoghi Effendi iemācīties skandēt 
lūgšanas tā, lai viņš varētu tās dzirdēt. Cieši sekodams šiem 
norādījumiem, Shoghi Effendi skandēja lūgšanas ļoti skaļā balsī, tik 
skaļā, ka visa apkārtne varēja tās dzirdēt. Kad viņam lika pārtraukt 
skandēt lūgšanas, viņš paskaidroja, ka viņš izpilda `Abdu’l-Bahá 
norādījumus. Shoghi Effendi vecāki lūdza `Abdu’l-Bahá nomierināt 
viņu, bet `Abdu’l-Bahá teica, ka viņš ir jāiedrošina skaitīt lūgšanas.

Shoghi Effendi rotaļājās tāpat kā visi citi bērni un bija možs un 
dzīvs bērns, bet viņš bija vienmēr cieņas pilns un godājams. Bērnus 
`Abdu’l-Bahá ģimenē audzināja ievērot labas manieres. Shoghi 
Effendi ļoti mīlēja savu vectēvu un ārkārtīgi labi saprata Bahá’í 
ticības mācības.
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Shoghi Effendi bērnībā
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Jau piecu vai sešu gadu vecumā viņam bija apbrīnojamas zināšanas. 
Viņš alka pēc zināšanām, bet `Abdu’l-Bahá dažkārt teica viņam, ka 
viņam ir jāizbauda bērnība un jārotaļājas. Papildus pārsteidzošajām 
zināšanām Shoghi Effendi bija ārkārtīgi maiga sirds. Retajās reizēs, 
kad viņš bija aizvainojis kādu rotaļu biedru, viņš nespēja aizmigt, 
pirms nebija apskāvis attiecīgo bērnu un iepriecinājis viņu. Viņš 
vienmēr mudināja savus mazos rotaļu biedrus izlīdzināt visas 
nesaskaņas, pirms viņi dodas pie miera.

Pilsēta cietums `Akká

Lai gan Shoghi Effendi bērnības dienas bija laimīgas, tomēr 
mums jāatceras, ka pavadītais laiks `Akká pilsētā bija pilns briesmu. 
`Abdu’l-Bahá un viņa ģimene bija vēl aizvien cietumnieki, un arī 
daži ļaudis, kas bija sākotnēji bijuši bahājieši, izraisīja nepatikšanas. 
Tie bija cilvēki, kas neklausīja Bahá’u’lláh, vēršoties pret viņa dēlu 
‘Abdu’l-Bahá. Viņi bija pazīstami kā Derības lauzēji, tāpēc ka viņi 
bija lauzuši Derību jeb solījumu klausīt Bahá’u’lláh. Viņi divas reizes 
mēģināja noindēt `Abdu’l-Bahá. Tāpēc `Abdu’l-Bahá deva padomu 
jaunajam Shoghi Effendi nekad nedzert kafiju cita cilvēka mājās.

Drošības nolūkā `Abdu’l-Bahá aizsūtīja Shoghi Effendi kopā ar 
viņa aukli, kam bija par viņu jārūpējas, dzīvot dažas jūdzes attālajā 
Haifas pilsētā. Kādu nakti Haifā deviņu vai desmit gadu vecumā 
Shoghi Effendi redzēja sapni. Šajā sapnī viņš atradās istabā, kurā 
viņš piedzima. Pēkšņi istabā ienāca Báb, kam pakaļ dzinās cilvēks ar 
šauteni. Cilvēks ar šauteni nošāva Báb un tad pagriezās pret Shoghi 
Effendi, sacīdams: „Tagad ir tava kārta.” Šis vīrs dzinās pakaļ Shoghi 
Effendi pa visu istabu. Šis sapnis satrauca mazo zēnu, bet tā nozīme 
kļuva viņam skaidra tikai vēlāk.
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Skolā un universitātē

Bērnībā Shoghi Effendi mācījās kopā ar citiem bērniem mācību 
telpā savās mājās, bet vēlāk viņš apmeklēja skolu. Par nelaimi viņš 
nejutās laimīgs tajās skolās, kuras viņš apmeklēja. Lai gan viņam 
bija dzīvespriecīga daba, viņš bija jutīgs, un viņam bija tik neparasta 
izcelsme, ka viņš bieži vien bija nošķirts no citiem bērniem. Vēlāk 
viņš apmeklēja amerikāņu koledžu Beirūtā, bet savas brīvdienas 
viņš pavadīja `Akká kopā ar savu mīļoto vectēvu. Vienīgais iemesls, 
kāpēc Shoghi Effendi devās projām no mājām, lai apmeklētu skolu, 
bija, lai viņš varētu būt noderīgs `Abdu’l-Bahá. Viņš studēja angļu 
valodu, lai varētu tulkot sava mīļotā vectēva vēstules un vēstījumus 
angļu valodā.

Savos studiju gados Shoghi Effendi izvēlējās sev uzvārdu. Tajā 
laikā cilvēkus parasti pazina pēc tās pilsētas nosaukuma, kurā viņi 
dzīvoja, vai pēc viņu tēva vārda. `Abdu’l-Bahá deva Shoghi Effendi 
uzvārdu Rabbání, kas nozīmē „Dievišķais”.

Kad Shoghi Effendi kļuva 13 gadus vecs, ̀ Abdu’l-Bahá devās savā 
vēsturiskajā ceļojumā uz Rietumiem. `Abdu’l-Bahá bija vēlējies, lai 
Shoghi Effendi pavada viņu ceļojumā uz Eiropu un Ameriku, bet 
Derības lauzēju rīcība padarīja to neiespējamu. Shoghi Effendi ļoti 
pietrūka viņa vectēva, un viņš centās iegūt no Rietumu bahājiešiem 
pēc iespējas vairāk ziņu par `Abdu’l-Bahá ceļojumiem.

Kad `Abdu’l-Bahá atgriezās Palestīnā, Shoghi Effendi pavadīja ar 
viņu kopā daudz laika. Kad Shoghi Effendi bija projām no mājām 
koledžā, viņš organizēja daudz bahāju sanāksmju un rakstīja vēstules 
bahājiešiem visā pasaulē, sniedzot viņiem mīlestību un iedrošinājumu.
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Strādājot par `Abdu’l-Bahá sekretāru

1918. gadā, kad Shoghi Effendi bija 21 gadu vecs, viņam piešķīra 
humanitāro zinātņu bakalaura grādu. Viņš atgriezās Haifā, kur viņš 
varēja kalpot ̀ Abdu’l-Bahá. Viņš strādāja par ̀ Abdu’l-Bahá sekretāru 
un tulkotāju, darot darbu, pēc kura viņš jau sen bija ilgojies. Shoghi 
Effendi pavadīja ̀ Abdu’l-Bahá visos oficiālajos uzdevumos, tiekoties 
ar līderiem un politiķiem un stāstot viņiem par Bahá’í ticību. No 
`Abdu’l-Bahá viņš mācījās gudrību un sekoja viņa piemēram. Shoghi 
Effendi vienmēr steidzās izpildīt ikvienu uzdevumu, cik ātri vien tas 
bija iespējams, jo vēlējās uzticīgi kalpot `Abdu’l-Bahá. Kur vien 
devās viņa mīļotais vectēvs, Shoghi Effendi viņu vienmēr pavadīja, 
ja tikai tas bija iespējams. Šī ciešā draudzība turpinājās aptuveni 
divus gadus un darīja viņus abus ļoti laimīgus.

Pēc tam `Abdu’l-Bahá nosūtīja Shoghi Effendi uz Angliju 
turpināt angļu valodas studijas Oksfordas Universitātē. Kad Shoghi 
Effendi devās projām, `Abdu’l-Bahá bija vesels un plānoja jaunus 
ceļojumus, lai iepazīstinātu cilvēkus ar Bahá’í ticību. Shoghi Effendi 
ar nepacietību gaidīja studiju beigas, lai nākotnē varētu kalpot savam 
vectēvam. Viņš vēlējās precīzi pārtulkot angļu valodā Bahá’u’lláh un 
`Abdu’l-Bahá vēstījumus, lai bahājieši visā pasaulē varētu tos izlasīt.

`Abdu’l-Bahá pamet šo pasauli

Kad `Abdu’l-Bahá bija 77 gadus vecs, viņš smagi saslima. Viņš 
lūdza savu ģimeni, lai tā nekavējoties ataicina Shoghi Effendi, bet 
viņi to nedarīja, jo nevēlējās apbēdināt viņa mazdēlu. Drīz pēc tam 
`Abdu’l-Bahá pameta šo pasauli, un Shoghi Effendi tika laupīta 
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Shoghi Effendi, strādājot ar rakstāmmašīnu
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pēdējā tikšanās ar viņu. Shoghi Effendi saņēma telegrammu ar šo 
ziņu, un viņš bija tik satriekts, ka sabruka un vairākas dienas slimoja. 
Cik ātri vien viņš spēja, Shoghi Effendi pameta Oksfordu un atgriezās 
Haifā. Viņu centās mierināt `Abdu’l-Bahá māsa Bahíyyih Khánum. 
Viņu sauca arī par „Visdižāko Svēto Lapu” līdzīgi `Abdu’l-Bahá 
vārdam „Visdižākais Svētais Zars”. Šie vārdi norāda uz to, ka viņi ir 
Bahá’u’lláh bērni – viņa diženā koka lapas un zari. Bahíyyih Khánum 
darīja visu, kas bija viņas spēkos, lai mierinātu bahājiešus un rūpētos 
par Shoghi Effendi.

`Abdu’l-Bahá apglabāja Báb svētnīcā Karmela kalnā. Tā jau tad 
bija bahājiešu svētceļojumu vieta. `Abdu’l-Bahá bija uzrakstījis savu 
„Pēdējo gribu un testamentu”, kuru viņš bija atstājis aploksnē, kas 
bija adresēta Shoghi Effendi.

Shoghi Effendi ieceļ par ticības Aizbildni

`Abdu’l-Bahá „Pēdējā griba un testaments” tika nolasīts Shoghi 
Effendi. Tajā `Abdu’l-Bahá bija iecēlis Shoghi Effendi par Bahá’í 
ticības Aizbildni. Tāpat kā Bahá’u’lláh bija licis visiem saviem 
sekotājiem vērsties pie `Abdu’l-Bahá, tagad `Abdu’l-Bahá lika 
saviem sekotājiem vērsties pie sava vecākā mazdēla. Lai saglabātu 
bahāju kopienā vienotību, visiem bahājiešiem bija jāseko viņa 
izredzētajam.

Tas Shoghi Effendi bija milzīgs satricinājums. Viņš nebija gaidījis, 
ka viņam tiks uzticēta tāda atbildība. Viņam bija tikai 24 gadi, un 
viņš vēl nebija atguvies no trieciena, ko viņam nesa viņa vectēva 
aiziešana. Tomēr „Pēdējā griba un testaments” bija uzrakstīts pirms 
daudziem gadiem, kad Shoghi Effendi bija vēl bērns. Šķiet, ka šis 
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lēmums tika pieņemts tajā pašā laikā, kad Shoghi Effendi sapņoja par 
cilvēku, kas mēģināja viņu nošaut.

`Abdu’l-Bahá nepārprotami norādīja, ka visiem bahājiešiem 
jāvēršas pie Shoghi Effendi pēc padoma un vadības un ka viņam 
ir ļauts skaidrot Bahá’u’lláh rakstus. Kādā rindkopā `Abdu’l-Bahá 
rakstīja: „Ak, jūs, uzticīgie `Abdu’l-Bahá mīļotie! Jums ir uzlikts 
par pienākumu rūpēties par Shoghi Effendi, lai neviens bezcerības 
puteklītis neaptraipītu viņa starojošo dabu, lai dienu no dienas viņš 
kļūst laimīgāks, līksmāks un garīgāks un aug kā augļus nesošs koks.”

Visdižākā Svētā Lapa, Bahíyyih Khánum, tajā laikā bija liels 
atbalsts Shoghi Effendi. Tā kā viņa bija ̀ Abdu’l-Bahá māsa, viņa bija 
bijusi viņa pastāvīgā līdzgaitniece. Visa ģimene viņu ļoti mīlēja, un 
viņa jo īpaši mīlēja sava brāļa mazdēlu Shoghi Effendi. Viņa sūtīja 
telegrammas bahājiešiem visā pasaulē, paziņojot viņiem par ̀ Abdu’l-
Bahá aiziešanu aizsaulē un par Shoghi Effendi iecelšanu par Bahá’í 
ticības Aizbildni.

Shoghi Effendi un `Abdu’l-Bahá ģimene saņēma daudz atbildes 
vēstuļu un ziņu. To starpā bija vēstules, kurās bahājieši solīja 
atbalstīt Shoghi Effendi un klausīt viņam, kā arī izteica prieku par 
to, ka `Abdu’l-Bahá ir atstājis savu pēcnācēju. Tomēr bija arī daudz 
nepatikšanu, kā tas bija bijis, kad Bahá’u’lláh atstāja šo pasauli. 
Dažiem cilvēkiem nepatika ideja, ka viņiem jāvēršas pie šā jaunekļa, 
un viņi sagādāja viņam nepatikšanas. Tas bija lielu pārbaudījumu un 
grūtību laiks visiem bahājiešiem.

Shoghi Effendi ķērās pie savu pienākumu pildīšanas, cik ātri vien 
spēja. Viņš rakstīja vēstules un sūtīja telegrammas bahājiešiem Persijā 
un Amerikā, un tulkoja `Abdu’l-Bahá „Pēdējo gribu un testamentu” 
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angļu valodā, lai to varētu nosūtīt Rietumu bahājiešiem. Pie Shoghi 
Effendi vērsās arī Palestīnas Augstais valdības pilnvarotais, kas 
vēlējās uzzināt, kas notiek bahāju pasaulē.

`Abdu’l-Bahá pusbrālis Muhammad `Alí, kas bija bijis aktīvs 
Derības lauzējs, sāka atkal radīt nemieru. Viņš apgalvoja, ka viņam 
pieder puse no `Abdu’l-Bahá īpašumiem, tostarp arī Bahá’u’lláh 
mājas. Tas sagādāja grūtības jaunajam Aizbildnim, jo Bahá’u’lláh 
mājas bija svētceļojumu vietas un bija svarīgas un svētas. Kādu dienu 
Derības lauzēji nozaga Bahá’u’lláh svētnīcas atslēgas un apgalvoja, 
ka svētnīca pieder viņiem. Tas ļoti nomāca Shoghi Effendi, jo tagad 
viņš bija atbildīgs par visas bahāju pasaules lietām.

Bahá’í ticību vada Bahíyyih Khánum

Lai pildītu savus jaunos pienākumus, Aizbildnim bija jāatpūšas 
un jāatgūstas. Viņš bija noguris no saņemtajiem triecieniem un 
nepārtrauktajām nepatikšanām, ko sagādāja Derības lauzēji. Viņš 
devās uz Vāciju un Šveici, lai atveseļotos. Ārsti bija norūpējušies 
par viņa veselību, jo viņš cieta no nervu sabrukuma. Viņš uzticēja 
Visdižākajai Svētajai Lapai bahāju kopienu. Tā ir vienīgā reize 
vēsturē, kad lielu reliģiju vada sieviete. Tādējādi tas bija ļoti svarīgs 
laiks. Pirms aizbraukšanas Shoghi Effendi apspriedās ar dažādu 
valstu bahājiešiem par to, vai nav pienācis laiks izveidot Vispasaules 
Taisnīguma Namu. Bahá’u’lláh bija nospraudis plānu šai struktūrai, 
kas ir Bahá’í ticības padome, ko ievēlē cilvēki visā pasaulē, lai tā 
vadītu Bahá’í ticības lietas. Šai bahājiešu grupai bija kopīgi jāpieņem 
lēmumi un jāuztur Bahá’í ticības vienotība. Tomēr Aizbildnis saprata, 
ka vēl ir par agru ievēlēt šo pasaules padomi. Viņš uzskatīja, ka 



13

vispirms ir jāizveido vietējās un nacionālās padomes, kam jārūpējas 
par bahāju kopienām ikvienā apgabalā un ikvienā valstī. Nacionālo 
un vietējo garīgo padomju izveide un to mudināšana pienācīgi 
darboties kļuva par viņa dzīves lielo uzdevumu. Viņš šīs padomes 
uzskatīja par pīlāriem, uz kuriem balstīsies nākotnes Vispasaules 
Taisnīguma Nams.

Bahíyyih Khánum
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Sākas darbs

1922. gada beigās Visdižākā Svētā Lapa aicināja Shoghi Effendi 
atgriezties mājās, jo viņa ļoti ilgojās pēc viņa. Viņš atgriezās Haifā, 
juzdamies atpūties un gatavs nodoties sava pienākuma pildīšanai. 
Viņš atkal sūtīja vēstules un telegrammas, šoreiz uz daudzām 
valstīm, kurās bija vairāki bahājieši. Viņu uzticība viņam auga 
reizē ar viņa pašpaļāvību. Uz Haifu straumēm plūda vēstules no 
visām pasaules malām. Līdz savas dzīves beigām Aizbildnis rakstīja 
vēstules atsevišķiem bahājiešiem, kā arī nacionālajām kopienām. Šis 
uzdevums bija milzīgs.

1922. gadā Aizbildnis saņēma ziņu, ka Ziemeļamerika izveidojusi 
pirmo Nacionālo garīgo padomi. Tas bija liels solis uz priekšu, jo 
tas nozīmēja, ka visi bahājieši šajā teritorijā varēja apvienoties. 
Dažas citas valstis, tostarp Lielbritānija, arī izveidoja savas pirmās 
nacionālās garīgās padomes. Aizbildnis sazinājās ar visām bahāju 
kopienām, mudinot tās izplatīt Bahá’u’lláh mācības un izveidot pēc 
iespējas vairāk vietējo garīgo padomju.

Shoghi Effendi arī lika nepārprotami saprast, ka viņš nav jāuzska-
ta par `Abdu’l-Bahá līdzinieku. Viņš sevi redzēja kā parastu bahājie-
ti, kas strādā Dieva Lietas labā, lai gan bija jāpieņem, ka viņa raksti 
un lēmumi nāk no Dieva. Viņš paskaidroja, ka viņš nav nekas vairāk 
kā tas, par ko `Abdu’l-Bahá bija rakstījis savā „Pēdējā gribā un testa-
mentā” – jaunās ticības Aizbildnis. Shoghi Effendi teica bahājiešiem, 
ka viņiem viņš nav jāuzrunā kā „kungs” vai „skolotājs” un ka viņiem 
nav jāsvin viņa dzimšanas diena. Viņš bija ļoti pazemīgs cilvēks. Viņš 
parasti parakstījās kā „jūsu uzticīgais brālis” vai vienkārši „Shoghi”. 
Viņš vienmēr atgādināja cilvēkiem sekot `Abdu’l-Bahá piemēram un 
savās lūgšanās vērsties pie Bahá’u’lláh.
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Svēto vietu saglabāšana

Kalns Haifā, kas ir pazīstams kā Karmela kalns, ir vieta, kurā 
atrodas Báb svētnīca un `Abdu’l-Bahá kaps. Dažas jūdzes tālāk 
`Akká tuvumā atrodas Bahjí savrupmāja, kuras teritorijā ir apglabāts 
Bahá’u’lláh. Shoghi Effendi veltīja sevi Bahá’í ticības Pasaules 
centra izveidei Karmela kalnā. Viņš izplānoja un izveidoja skaistus 
dārzus un lika izdaiļot Báb svētnīcu.

Cilvēkus vienmēr ļoti iespaidoja tas, ka Shoghi Effendi pievērsa 
uzmanību niansēm. Viņš ar lielu apņēmību īstenoja projektus, līdz tie 
bija pabeigti.

Viņš personīgi sagādāja zāles sēklas, stādus un kokus, lai izdaiļotu 
Karmela kalnu. Viņš apmeklēja daudz dārzu, lai redzētu, kā tie izskatās 
un varbūt iedvesmotos no tiem. Viņš strādāja ļoti ātri pie jebkura 
uzdevuma, un uzdevumi tika veikti lēni tikai tad, kad viņš lūdza kādu 
citu tos izpildīt. Viņš sāka arī izdaiļot dārzus ap Bahá’u’lláh svētnīcu, 
ierīkojot tajos celiņus un apgaismojumu.

Shoghi Effendi personība

Shoghi Effendi bija ļoti labsirdīgs cilvēks. Viņš bija arī ļoti 
laipns un bieži sūtīja naudu trūcīgiem bahājiešiem. Viņš sagājās 
ar daudziem cilvēkiem un bija sirsnīgs un mīlošs pret visiem. 
Shoghi Effendi starojošās dabas dēļ uz viņu bieži attiecina vārdus 
„mīļotais Aizbildnis”. Tāpat kā viņa vectēvam `Abdu’l-Bahá un 
viņa vecvectēvam Bahá’u’lláh viņam bija burvīga humora izjūta. 
Viņš bieži izjokoja savus tuviniekus, ķircinot viņus un priecājoties 
par viņu smiekliem. Kā Bahá’í ticības vadītājs Shoghi Effendi bija 
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majestātisks un pašapzinīgs, bet kā cilvēks viņš bija kā nevainīgs 
bērns un ļoti jauneklīgs.

Viņš vienmēr bija ļoti taupīgs. Viņš bija atbildīgs par bahāju fondu, 
kurā bija nauda, ko bija ziedojuši bahājieši visā pasaulē. Viņš gādāja, 
lai par labu cenu dabūtu visu vajadzīgo Karmela kalna izdaiļošanai 
un vēlāk bahāju tempļu būvniecībai. Viņš nekad neizdeva naudu 
paša vajadzībām pat tad, kad bahājieši deva viņam naudu īpaši šim 
nolūkam. Viņš vienmēr ceļoja trešajā klasē, kas bija vislētākā, un viņš 
parasti ieturēja tikai vienu maltīti dienā. Viņš vienmēr pārliecinājās, 
vai komersants pret viņu izturas godīgi, un viņš allaž par savu naudu 
dabūja vērtīgu pirkumu.

Shoghi Effendi uzņēma nepārtrauktu bahājiešu plūsmu, kas 
ieradās svētceļojumā Haifā. Viņi ieradās, lai skaitītu lūgšanas Báb, 
Bahá’u’lláh un `Abdu’l-Bahá svētnīcās un arī apciemotu Aizbildni. 
Viņš veltīja viņiem daudz sava laika, kopā ar viņiem ieturēdams 
maltītes un daloties ar stāstiem. Viņš viņiem izklāstīja savus plānus 
un projektus, un viņi dalījās ar stāstiem par valstīm, no kurām viņi 
nāca. Laipnība un uzmanība, ko viņš izrādīja svētceļniekiem, radīja 
viņos entuziasmu atgriezties savās valstīs un turpināt izplatīt ticību.

Vēl viena lieliska Shoghi Effendi īpašība bija viņa mīlestība pret 
visu rasu cilvēkiem. Viņš mudināja bahājiešus sameklēt minoritātes 
viņu valstīs un nodot tām Bahá’u’lláh vēsti. `Abdu’l-Bahá bija 
pieminējis Amerikas iezemiešus indiāņus kā šādu īpašu minoritāti. 
Shoghi Effendi mudināja Amerikas bahājiešus iepazīstināt šo tautu 
un citas tai līdzīgas tautas ar Bahá’í ticību. Viņš teica, ka tām ir lemts 
īpašs liktenis.
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Aizbildņa laulība

Bahíyyih Khánum, Visdižākā Svētā Lapa, nomira 1932. gadā. 
Viņai bija 82 gadi. Shoghi Effendi bijis viņai ļoti tuvs. Kad viņš vēlāk 
apprecējās, laulību ceremonija, godājot Bahíyyih Khánum, notika 
viņas istabā.

Aizbildnis salaulājās ar Mēriju Maksvelu 1937. gada 25. martā. 
Mērija Maksvela bija Amerikas bahājiešu Mejas un Viljama 
Saterlenda Maksvela meita. Meja Maksvela bija viena no pirmajiem 
cilvēkiem, kas apciemoja `Abdu’l-Bahá sava svētceļojuma laikā, 
un viņa bija ļoti uzticīga bahājiete. Viljams Saterlends Maksvels 
pavadīja savas dzīves pēdējos gadus, strādājot pie Aizbildņa Haifā. 
Viņš bija arhitekts, kas projektēja kupolu un arkas, kuras uzcēla 
pāri sākotnējai četrstūrainajai Báb svētnīcas ēkai. Shoghi Effendi 
un Viljams Saterlends Maksvels kļuva par tuviem draugiem. Mērija 
Maksvela pieņēma Shoghi Effendi uzvārdu Rabbání. Viņai deva arī 
vārdu Rúhíyyih Khánum. „Khánum” ir tituls, ar kuru izrāda cieņu 
sievietei un nozīmē „kundze”, tāpat kā „Effendi” ir tituls, ar kuru 
izrāda cieņu vīrietim. Viņu reizēm uzrunāja arī kā Rabbání kundzi. 
Shoghi Effendi deva viņai arī titulu „Amatu’l-Bahá”, kas nozīmē 
„Slavas Kalpone”.

Mērija Maksvela ir aprakstījusi laulību ceremoniju. Tā bija ļoti 
vienkārša, kā to vēlējās Aizbildnis. Mērija bija tērpusies melnā 
tērpā pēc Austrumu sieviešu paražas. Lai gan šī laulība savienoja 
Austrumus un Rietumus, viņai savas laulības agrīnajās dienās 
vajadzēja iekļauties Austrumu ģimenē. Viņi apmainījās ar bahājiešu 
laulību zvērestu: „Mēs visi, patiesi, ievērosim Dieva gribu”, un tad 
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viņi apmeklēja Bahá’u’lláh svētnīcu. Svētnīcā Shoghi Effendi iedeva 
Mērijai gredzenu, viņš noskandēja īpašu lūgšanu un tad paņēma dažas 
ziedlapas, kas bija novietotas svētnīcā. Viņš vēlāk tās pasniedza kā 
dāvanu Mērijas mātei.

Rúhíyyih Khánum, kā viņu pazina bahājieši, bija ļoti mīlēta 
bahāju kopienā. Shoghi Effendi un Mērijas savienība šajā pasaulē 
ilga 20 gadus, līdz Aizbildnis nomira. Šajā laikā Mērija darbojās kā 
Aizbildņa sekretāre un palīdzēja viņam darbā. Pēc viņa nāves viņa 
veltīja sevi ceļojumiem uz dažādām pasaules vietām, iepazīstinot 
cilvēkus ar ticību. Viņa tikās ar tūkstošiem bahājiešu un iedvesmoja 
tos visus. Pēc daudzajiem gadiem, uzticīgi kalpojot ticībai, viņa 
atstāja šo pasauli 2000. gadā.

Otrais pasaules karš

Tāpat kā `Abdu’l-Bahá, kas bija Bahá’í ticības vadītājs Pirmā 
pasaules kara laikā, Shoghi Effendi bija ticības vadītājs Otrā pasaules 
kara laikā. Tas ilga sešus gadus no 1939. gada līdz 1945. gadam. 
Kara gados daudz karaspēka, ieskaitot angļu karaspēku, atradās 
Haifā. Tie, iespējams, neko nezināja par Aizbildni un bahāju celtnēm 
Karmela kalnā, bet bahājieši izjuta viņu klātbūtni. Aizbildnim 
draudēja briesmas, bet viņš raizējās vairāk par bahājiešu drošību, ja 
viņu nogalinātu vai sagūstītu. Šķita, ka viņš bija zinājis, ka tuvojas 
karš, pirms tas sākās. Viņš uzrakstīja daudz vēstuļu bahāju kopienai, 
brīdinot to par nemierīgajiem laikiem, kas viņus gaidīja. Viņš deva 
padomu bahājiešiem neraizēties, jo pasaule piedzīvoja straujas 
pārmaiņas, kas bija nepieciešamas, pirms iestāsies ilgstošs miers.
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Rúhíyyih Khánum 16 gadu vecumā
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Arī kara gados Shoghi Effendi spēja sazināties ar daudziem 
bahājiešiem visā pasaulē. Sazināties ar dažām valstīm nebija 
iespējams, bet citām viņš spēja sniegt padomus un nodrošināt 
vadību. Pat pēc tam, kad karš 1945. gadā beidzās, Palestīnā joprojām 
bija bīstami, jo pirms Izraēlas valsts izveidošanas notika cīņa starp 
ebrejiem un arābiem. Pastāvēja pat risks, ka Haifa un `Akká piederēs 
divām dažādām valstīm un bahāju Pasaules centrs tāpēc tiks sadalīts 
divās daļās. Tomēr bahājieši, Dieva un Aizbildņa gudrības aizsargāti, 
izturēja visus šos pārbaudījumus.

Aizbildņa raksti

Viens no Aizbildņa daudzajiem sasniegumiem bija viņa rakstu 
lielais apjoms. Viņš bija studējis angļu valodu Beirūtas un Oksfordas 
universitātēs, un viņš mīlēja šo valodu. Viņš personīgi iztulkoja 
angļu valodā lielu skaitu Bahá’u’lláh un `Abdu’l-Bahá svēto rakstu 
un gādāja, lai tie tiktu pārtulkoti no angļu valodas citās valodās. Viņš 
uzrakstīja milzīgu daudzumu vēstuļu bahāju pasaulei, nacionālajām 
garīgajām padomēm un atsevišķiem bahājiešiem. No viņa spalvas 
plūda nepārtraukta vadošu norādījumu un iedrošinājumu straume. 
Viņš rakstīja arī grāmatas par Bahá’í ticību, tostarp savu lielisko darbu 
„Garām paiet Dievs”, kurā sniegti Báb, Bahá’u’lláh un ̀ Abdu’l-Bahá 
dzīvesstāsti.

Administratīvā iekārta

Līdz ar `Abdu’l-Bahá aiziešanu bahājiešiem sākās jauni laiki. 
Aizbildnis zināja, ka ir pienācis laiks izveidot administrāciju, ko bija 
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aprakstījuši Bahá’u’lláh un `Abdu’l-Bahá. Tas nozīmēja, ka katras 
vietējās kopienas bahājieši varēja ievēlēt Vietējo garīgo padomi, 
kas pārstāvēs viņus un vadīs viņu kopienas darbību. Sistemātiski 
iedrošinot bahājiešus izplatīt šo ziņu daudzās pasaules teritorijās, 
Aizbildnis piedzīvoja to, ka tiek izveidotas daudzas vietējās garīgās 
padomes. Ja kādā valstī bija pietiekams skaits vietējo garīgo padomju, 
šī valsts ievēlēja savu pirmo Nacionālo garīgo padomi. Kad pasaulē 
bija pietiekams skaits nacionālo garīgo padomju, varēja ievēlēt 
Vispasaules Taisnīguma Namu, kam bija jākļūst par Bahá’í ticības 
vadītāju. Aizbildnis izloloja vīziju par to, kā tas viss notiks.

Lai sagatavotu šo pēdējo soli, 1951. gadā Aizbildnis paziņoja 
pasaulei, ka ir pienācis laiks izveidot pirmo Starptautisko padomi. 
Tika iecelti vairāki bahājieši, kam bija jādzīvo Haifā un kopīgi 
jāstrādā. Viņu starpā bija Aizbildņa sieva Rúhíyyih Khánum. Tas 
bija svarīgs solis, kas sagatavoja bahājiešus Vispasaules Taisnīguma 
Nama ievēlēšanai. Paveicis šos atsevišķos uzdevumus, Shoghi 
Effendi bija gatavs tos apvienot vienā veselumā.

Bahāju pasaulei tie bija ļoti svarīgi jauni pasākumi. Bahá’í ticībā 
nav garīdznieku, un tāpēc bahājieši paši ievēlēja savus vadītājus. Tas 
ir unikāls reliģijas vadīšanas veids. Bahá’í ticības administrācija ir 
pasaules galīgās apvienošanas modelis.

Bahá’í ticības Pasaules centra izveide

Vēl viens neticams Aizbildņa sasniegums ir Bahá’í ticības Pasaules 
centra izveide Haifā. Kad viņš 1921. gadā kļuva par Aizbildni, Derības 
Lauzēji bija nozaguši Bahá’u’lláh svētnīcas atslēgas un sagrābuši 
daudzas no svētajām vietām. Savā dzīves laikā Aizbildnim izdevās 
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atgūt visas svētās vietas un nodot tās bahāju kopienas aprūpē. Viņš 
sasniedza daudz mērķu, kurus bija nospraudis `Abdu’l-Bahá. Viņš 
gādāja, lai Karmela kalnā tiek uzstādīti pieminekļi tiem Bahá’u’lláh 
ģimenes locekļiem, kas bija palikuši uzticīgi viņam. Bahá’u’lláh 
mīļotā sieva Ásíyih Khánum un viņu meita, Visdižākā Svētā Lapa, ir 
to starpā, kas tur ir apglabātas. Aizbildnis ieviesa uzlabojumus Báb 
svētnīcā, izveidodams to par skaistu celtni, kāda tā ir mūsdienās, kā 
arī veica restaurācijas darbus Bahjí savrupmājā, kurā bija nomiris 
Bahá’u’lláh.

Aizbildnis piepildīja daudzus no `Abdu’l-Bahá plāniem attiecībā 
uz Karmela kalnu un Haifu. Viņam bija arī pašam savas idejas un 
metodes, kas papildināja šos plānus. Bahá’u’lláh bija iecerējis 
arku Karmela kalnā, un Shoghi Effendi ķērās pie darba, lai vērstu 
šo redzējumu realitātē. Viņš izplānoja vairākas terases no kalna 
virsotnes līdz tā piekājei. Báb svētnīcai, kas jau bija izdaiļota, bija 
jāatrodas arkas centrā. Šo 19 terašu ierīkošanu 2001. gadā pabeidza 
Vispasaules Taisnīguma Nams.

Shoghi Effendi bija izplānojis arī Bahá’í ticības Pasaules centra 
administratīvās ēkas. Tām bija uz kalna jāveido arka. Viņa dzīves laikā 
tika pabeigta pirmā no šīm ēkām – Arhīva ēka. Tajā bija jāglabājas 
visām relikvijām, kas bija sūtītas Shoghi Effendi, ieskaitot Báb, 
Bahá’u’lláh un `Abdu’l-Bahá personīgās mantas. Tādi priekšmeti kā 
drēbes, spalvas un Bahá’u’lláh rakstu fragmenti glabājas šajā ēkā. 
Šodien, izpildot Aizbildņa plānus, ir pabeigtas arī citas arkas ēkas. 
Arkas centrā atrodas ēka, ko sauc par Vispasaules Taisnīguma Nama 
rezidenci, kurā savas sanāksmes notur Vispasaules Taisnīguma Nams. 
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Tajā atrodas Bahá’í ticības Pasaules centra dažādo departamentu 
biroji. Tajā ir arī Svēto tekstu studiju centrs, kurā glabājas Bahá’u’lláh 
vēstījumu un vēstuļu oriģinālteksti. Tas ir pētniecības centrs, kurā 
bahājieši var atrast Bahá’u’lláh mācības par atsevišķiem tematiem. 
Tajā ir arī Starptautiskais mācību centrs, kas sniedz padomus un 
pamudinājumus Bahá’í pasaulei par tās plāniem un darbību.

Aizbildnis piešķīra lielu nozīmi Bahá’í ticības Pasaules centra 
izaugsmei. Viņam izdevās nopirkt lielu daļu no vajadzīgās zemes, 
izmantojot līdzekļus, ko viņam sūtīja bahājieši.

Báb svētnīca un Arhīva ēka
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Desmit gadu kampaņa

Savas dzīves laikā Shoghi Effendi aizsāka daudzus plānus. Viņš 
sniedza sīkas instrukcijas par to, kā bahājiešiem jāizplata Bahá’u’lláh 
vēsts un kur tas jādara. Viņš mudināja cilvēkus doties kā ticības 
pionieriem uz jaunām valstīm, kurās bija maz bahājiešu vai nebija 
neviena bahājieša. Viņš jo īpaši mīlēja Āfriku un priecājās par to, 
ka Bahá’í ticība tajā strauji izplatās. Viņam patika izgatavot kartes, 
kas parādīja ticības progresu visā pasaulē. Viņa vadībā tika izplānoti 
jauni bahāju lūgšanu nami vai tempļi. `Abdu’l-Bahá bija ielicis 
pamatakmeni pirmajam Amerikas templim Čikāgas tuvumā, un tagad 
Shoghi Effendi palīdzēja Ziemeļamerikas bahājiešiem to pabeigt. 
Sekojot Aizbildņa plāniem, bahājieši ir turpinājuši celt tempļus, sākot 
ar vienu templi katrā kontinentā. Beigās katrā lielpilsētā vai mazākā 
pilsētā būs pa vienam templim.

Aizbildnis izstrādāja sīku plānu pasākumam, kas sākās 1953. gadā. 
To nosauca par Desmit gadu kampaņu. Tas mudināja bahājiešus ceļot 
uz citām valstīm, teritorijām un salām, kurās nebija bahājiešu. Tajā 
laikā bahājieši bija galvenokārt Ziemeļamerikā, Eiropā un Tuvajos 
Austrumos. Uz šo aicinājumu atsaucās daudz cilvēku, izveidojot 
bahāju kopienas jaunās pasaules vietās. Kad pietiekams skaits vietējo 
cilvēku bija apliecinājuši savu ticību Bahá’u’lláh, šajās jaunajās 
teritorijās tika izveidotas vietējās un nacionālās garīgās padomes. 
Aizbildnis pierakstīja to bahājiešu vārdus, kas bija pametuši savas 
mājas, lai īstenotu šo plānu. Ikvienu personu vai ģimeni, kas bija 
atvēruši jaunu reģionu Bahá’í ticībai, pazina kā „Bahá’u’lláh 
Bruņiniekus”. Tas bija īpašs goda tituls. Desmit gadu kampaņai bija 
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jābeidzas 1963. gadā, simts gadus pēc tam, kad Bahá’u’lláh bija 
paziņojis par savu Dieva doto misiju.

Lai pienācīgi novērtētu plašo ticības izplatīšanas darbu, kuru 
plānoja un vadīja Shoghi Effendi, mēs varam palūkoties uz viņa 
sasniegumiem. ̀ Abdu’l-Bahá dzīves beigās 1921. gadā pasaulē bija 
35 valstis, kurās dzīvoja bahājieši. Shoghi Effendi dzīves beigās 
pasaulē bija 254 valstis un teritorijas, kurās dzīvoja bahājieši. 
1921. gadā pastāvēja tikai dažas vietējās garīgās padomes. Shoghi 
Effendi daudz strādāja, lai palielinātu to skaitu, un viņa dzīves beigās 
pasaulē bija vairāk nekā tūkstotis vietējo garīgo padomju. 1952. gadā 
bija 8 nacionālie Bahá’í ticības centri, 1957. gadā to bija 48. Shoghi 
Effendi zināja, ka ir svarīgi, lai Bahá’í ticības raksti un mācības 
būtu pieejamas visai pasaulei, un tāpēc viņš veicināja to tulkošanu 
pēc iespējas daudzās valodās. 1944. gadā Bahá’í ticības grāmatas 
bija pieejamas 41 valodā, 1957. gadā Bahá’í ticības grāmatas bija 
pieejamas 237 valodās.

Aizbildņa aiziešana no šīs pasaules

1957. gadā Shoghi Effendi un Rúhíyyih Khánum apmeklēja 
Londonu, lai nopirktu mēbeles Arhīva ēkai Karmela kalnā. Viņi abi 
saslima ar gripu, un viņiem bija jāuzkavējas Londonā, lai atveseļotos. 
Šajā laika posmā Shoghi Effendi turpināja strādāt, gulēdams gultā. 
Katru dienu viņš stundām lasīja vēstules, kuras viņš saņēma. Viņš 
steidzās pabeigt izstrādāt kartes un plānus, lai parādītu tos bahājiešiem 
un mudinātu viņus pavērt ceļu ticībai.
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Viņam dzīvē bija bijis pārāk daudz piepūles un grūtību, un 
1957. gada 4. novembrī viņam bija sirdslēkme un viņš miegā 
nomira. Tas notika tik negaidīti, ka tas satrieca bahāju pasauli. 
Viņš bija tikai 60 gadus vecs. Pastāvīgais sasprindzinājums, 
vadot visu bahāju kopienu un aizsargājot to no Derības lauzējiem, 
nebija palicis bez sekām. Bahājieši nebija gaidījuši, ka tik drīz 
zaudēs savu iemīļoto Aizbildni.

Shoghi Effendi apglabāja kapsētā, kas atrodas Londonas ziemeļu 
daļā. Viņa kapu šodien rotā marmora piemineklis. Tam ir pīlārs, uz 
kura ir zemeslode ar zelta ērgli uz tās. Uz zemeslodes izceļas Āfrikas 
kontinents, kuru Shoghi Effendi tik ļoti mīlēja.

Rúhíyyih Khánum ir aprakstījusi Shoghi Effendi bēres šādi:

„Kad pienāca galīgās atvadīšanās diena, simtiem ticīgo 
sekoja Aizbildņa šķirstam bēru kortežā, kas sastāvēja 
no vairāk par sešdesmit automašīnām, kuras virzījās 
uz lielo Ziemeļlondonas kapsētu. Kad kortežs ieradās 
kapsētā, to sagaidīja liels ticīgo pulks. Praktiski visa 
Lielbritānijas bahāju kopiena bija ieradusies Londonā, 
lai atdotu godu svētajam Aizbildnim, kura mirstīgās 
atliekas Dievs kāda neizprotama iemesla dēļ bija nolēmis 
uzticēt viņu dzimtajai zemei. Kad katafalks ar Shoghi 
Effendi šķirstu piebrauca pie kapsētas, cilvēku pulks to 
sagaidīja klusējot un bēdu pārņemts, pār daudzu ticīgo 
sejām ritēja asaras… Kapela bija pārpildīta līdz pašām 
durvīm, un daudziem bija jāpaliek ārpusē. Visi stāvēja, 
klausoties brīnišķīgajā lūgšanā, kuru Bahá’u’lláh bija 
veltījis mirušajiem un kura tika skandēta arābu valodā… 
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Aizbildņa atdusas vieta
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Kad visi stāvēja klusēdami, gaidot, kad zārku nolaidīs 
kapā, es jutu, ka apkārtējo cilvēku siržu agonija saplūst 
ar manis pašas bēdām. Viņš bija bijis viņu Aizbildnis. 
Viņi nebija viņu satikuši, viņiem nebija bijis iespēju 
tuvoties viņam. Es nolēmu lūgt, lai paziņo, ka, pirms 
šķirstu nolaiž kapā, tie draugi, kas to vēlas, var pieiet 
pie tā un atdot viņam pēdējo godu. Vairāk nekā divas 
stundas gan Austrumu, gan Rietumu ticīgie soļoja 
garām šķirstam. Visbiežāk viņi nometās ceļos un 
noskūpstīja šķirsta roktura maliņu… Rīts bija bijis 
saulains un skaidrs, bet tad sāka rasot smalks lietutiņš, 
uzpilinot dažas lāses zārkam, it kā pēkšņi pati daba būtu 
aizkustināta līdz asarām… Asaras, asaras un skūpsti, un 
svinīga iekšēja apņemšanās lija pār tā galvu, kas bija 
vienmēr saucis sevi par viņu „patieso draugu”… Tad 
tā mirstīgās atliekas, kuru `Abdu’l-Bahá bija saucis par 
„visbrīnišķīgāko, vienreizējo un ārkārtīgi vērtīgo Pērli, 
kas atspīd no divām Bangojošām Jūrām”, tika lēnām 
nolaistas velvē starp sienām, kuras klāja mūžzaļi zari 
un kuras bija nokaisītas ar ziediem, lai tās atdusētos uz 
paklāja, kas bija atvests no Bahjí Svētā Kapa.”

Bahāju kopiena saglabā vienotību

Aizbildnim nebija bērnu. Viņš nebija atstājis testamentu, nedz arī 
iecēlis kādu par Bahá’í ticības vadītāju pēc sevis, bet viņš bija atstājis 
bahājiešus sīki izstrādāta plāna, Desmit gadu kampaņas, īstenošanas 
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vidū. Viņš bija iecēlis arī Dieva Lietas Rokas. Tie bija cilvēki ar 
sevišķām īpašībām, kas iedrošināja bahāju kopienu un palīdzēja 
to vadīt. Nacionālās garīgās padomes un visi bahājieši vērsās pēc 
vadības pie Dieva Lietas Rokām. Šie uzticīgie cilvēki turpināja 
Aizbildņa darbu, koordinējot Desmit gadu kampaņas īstenošanu. 
Starptautiskā padome turpināja darbu viņu vadībā. Visas pasaules 
bahājieši nodevās ticības izplatīšanai ar atjaunotu enerģiju, mīlestības 
pret Shoghi Effendi iedvesmoti.

1963. gads – Desmit gadu kampaņas beigās – bija Svētais Gads. 
Bija pagājuši 100 gadi, kopš Bahá’u’lláh bija paziņojis par savu misi-
ju. Svētajā Gadā tika ievēlēts pirmais Vispasaules Taisnīguma Nams. 
Nacionālo garīgo padomju locekļi sapulcējās Haifā šim īpašajam no-
tikumam. Dieva Lietas Rokas sarīkoja Vispasaules Taisnīguma Nama 
vēlēšanas, bet paši atsacījās no savām tiesībām tikt ievēlētiem. Tas 
parādīja, cik nobriedusi tagad bija bahāju kopiena. Šiem Dieva Lie-
tas Rokām bahāju pasaulē bija vara un autoritāte, un viņus mīlēja un 
cienīja, bet viņi tomēr atkāpās, lai ļautu notikt demokrātiskām vēlē-
šanām, kā bija noteicis Bahá’u’lláh. Tas bija ievērojams notikums un 
Shoghi Effendi radītās spēcīgās administratīvās iekārtas pierādījums.

Vispasaules Taisnīguma Namu kopš 1963. gada ievēlēja ik pa 
5 gadiem. Tā ir Bahá’í ticības vadošā struktūra, kā to aprakstīja 
Bahá’u’lláh, pie kura vēršas visi bahājieši. Tas pulcējas Haifā Bahá’í 
ticības Pasaules centrā. Bahá’u’lláh ir apsolījis, ka Dievs pasargās 
Vispasaules Taisnīguma Namu no kļūdām. Neviens atsevišķs tās 
loceklis nav svarīgs, bet viņu kopīgie lēmumi ir jāievēro visiem 
bahājiešiem.
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Vispasaules Taisnīguma Nams turpina darbu, pamatojoties uz 
Shoghi Effendi lieliskajiem sasniegumiem. Arkas dārzi, terases un 
celtnes ir pabeigtas. Tas sniedz mīlošu vadību bahāju pasaulei un 
dod norādījumus visiem ticīgajiem veltīt savas pūles tās brālības 
un vienotības vēsts izplatīšanai, ko cilvēcei atnesa Bahá’u’lláh. Tas 
turpinās Aizbildņa Shoghi Effendi darbu nākamajos gadsimtos.
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Galvenie Aizbildņa dzīves fakti

Dzimis: 1897. gada 1. martā, dots vārds Shoghi, vēlāk dots 
uzvārds Rabbání

Miris: 1957. gada 4. novembrī

Tēvs: Mírzá Hádí Shírazí no Báb ģimenes

Māte: Díya’íyyih Khánum, `Abdu’l-Bahá vecākā meita

Sieva: Mērija Maksvela, kurai vēlāk dots tituls Rúhíyyih 
Khánum

Vecvectēvs: Bahá’u’lláh

Vectēvs: `Abdu’l-Bahá

Vectēva māsa: Bahíyyih Khánum – Visdižākā Svētā Lapa

Dzīvoja: Haifā, Izraēlā

Apglabāts: Londonā, Anglijā

Svarīgas grāmatas:

„Garām paiet Dievs” (God Passes By)

„Bahá’u’lláh pasaules iekārta” (The World Order 
of Bahá’u’lláh)

„Dievišķā taisnīguma atnākšana” (Advent of 
Divine Justice)

„Pienākusi apsolītā Diena” (The Promised Day 
Has Come)
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„Bahá’u’lláh virsvaldīšanas laiks” 
(The Dispensation of Bahá’u’lláh)

Grāmatas par Aizbildni:

Rúhíyyih Khánum. The Priceless Pearl
Ugo Giachery. Shoghi Effendi

Svētie raksti, kurus angļu valodā tulkojis  Aizbildnis: 

„Domu vārpas” (Gleanings from the Writings 
of Bahá’u’lláh)

„Apslēptie vārdi” (The Hidden Words)

„Pārliecības grāmata” (Kitáb-i-Iqán)

„Lūgšanas un meditācijas” (Prayers and 
Meditations)

„Vēstule Vilka Dēlam” (Epistle to the Son 
of the Wolf)

Citas grāmatas, kuras angļu valodā tulkojis Aizbildnis:

„Rītausmas nesēji” (The Dawn-Breakers), 
stāsts par Báb un viņa sekotājiem



 

 
 

Warwick Bahá’í Bookshop 

Vienkāršā un izteiksmīgā stilā šī grāmata stāsta mums 
Shoghi Effendi, kas bija Bahá’í ticības Aizbildnis no 
1921. līdz 1957. gadam, dzīvesstāstu. Lai gan šī grāmata 
ir īsa, tā sniedz galvenos datus par Aizbildņa dzīvi un 
sasniegumiem, kā arī ieskatu viņa personībā. 

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

„Báb dzīvesstāsts”
„Bahá’u’lláh dzīvesstāsts”
„`Abdu’l-Bahá dzīvesstāsts”

 


