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PRIEKŠV ĀROS 

Rakstot šo ·grāmatu, es mēģināju dot jums skaidru 
priekšstatu par Baha'f (Bahā-ī) ticības vēsturi un mācībām. 
Es nezinu, vai jūs par to zināt daudz vai maz, vai vispār par 
to nezināt-.. neko, izņemot tās nosaukumu. Es pieņemu, ka 
jūs neko nezināt par Baha'i ticibu. 

Es ceru, ka šī grāmata palīdzēs tiem, kas grib kaut ko 
zināt par šo ticību un ali tiem, kas grib uzrakstīt par to 
aprakstu. Novēlu jums laimīgas stundas lasot. 

Renē Derkse. Molenhekā, Holandē. 
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DIEVS UN VIŅA PRAVIEŠI 



Doeva esamība 

Mūsdienās bieži var sastapt cilvēkus, kas netic Dievam. 
Bet tu vari teikt: "Es tam neticu" tikai tad, ja tu zini, kam tu 
netici. Citiem vārdiem, vispirms nr jāuzzina, kas tas ir, un 
tikai tad tu vari tenkt, vai tu tam tici vai netici. 

Piemēram, ja es saku, ka neticu, ka zeme ir apaļa, tad 
man jābūt kaut vismazākajam priekšstatam pair to, kāda tā 
izskatītos apala. Tātad, lai cilvēks teiktu, ka netic Dievam, 
viņam jāzina, kas ir Dievs. Varbūt viņš iedomājas kādu 
vecu vīru ar garu bārdu, kas sēž troni augšā Paradīzē. Nav 
brīnums, ka ciDvēks, kas šādi domā, netic Dievam. Es 
nepiekritu šim uzskatam par Dievu un šaubos, vai kāds tam 
mūsdienās vēl piekrīt. Vēl pirms neilga laika cilvēki bija 
šādos uzskatos par Dievu. Bet. tagad, kad mēs zinām, ·kas ir 
virs mākoņiem un kāds izskatās Visums, mēs vairs 
nevaram pieņemt, ka Dievs sēž tuir augšā troni. 

Ir loti savādi, lk.a pat tie cilvēki, kas netic Dievam, reizēm 
saka: "Tur kaut kam jābūt. Es neziDlu, kas tas ir, bet kaut 
kam tur ir jābūt". Varbūt jūs paši kādreiz tā esat domajuši. 
Un vai jūs zināt, kad parasti cilvēki tā runā? Kad tie redz 
kaut ·ko, ko viņi nevar izskaidrot vai arī nesaprot. 

Iedomājieties bērna dzimšanu. Bērna dzimšana ir tas, ko 
neviens nevar izslkaidrot. Tas liekas brīnumaoni, ka tāda· 
lieta kā apaugļota ola var izaugt. tik miBzoga. Bieži var 
dzirdēt cilvēlk.us salk.am: "Vai tas nav brinišķfgi, ka tev 
pēkšņi ir dzīva radība, kas var redzēt un dzirdēt, kustināt 
rokas un kājas. Nē, kaut kam tur ir jābūt ... " 



4 KAS IR BAHA'I TICĪBA? 

Tagad mēs visi zinām, .ka bērns nevar pats izveidoties: tas 
ir ne,tspējami. Un mēs viso zinām, ka mes nevaram izveidot 
d1:īvu radību paši. Daža zinātnieki var radīt robotu, bet ne 
pernonu ar savu gribu, raksturu un peJrSonīguem uzskatiem. 
To nevar izdarit. Bet kas tad rddāja bērnu? 

Tas ir pats par sevi saff)rotams, ka visu, kas vien eksistē 
uz pasaules, kāds ir radījis, vai tā ir māja, vai hipodroms, 
vai afiša. Visu, kas vien ir redzams, kāds ir radījos. Tātad 
bērnu fir veüdojis kāds radošs spēks. 

Ņemam pair piemēru mākslīgo puķi. Jūs zināt, ka tā ir 
radīta kādā fabrikā. Bet īsta puķe ir daudz skaistāka, vai 
nē? Īsta puķe saldi smario un aug atšķirībā no māksBigās. 
Mēs nepazīstam nevienu, kas varētu uztaisīt mākslāgu puķi, 
kas aug. Jūs nevarat arī teikt, ka īstu puķi -kād1, nav radījis. 
Protams, ka to kāds üir radājis. Būtība ir tā, ka to ir radījis 
kāds� ko mēs nevaram ne redzēt, ne dzürdēt, rne sajust, ne 
saost. Mes nevaram uztvert šo radošo spēku ne ar vienu no 
s�vieK1 maņu organiem: ne ar acīm vai ausīm, mēli vai 
degur.u� vai arī tam pieskaroties, bet tas nenozīmē, ka tas 
neeksiste. 

Piem0rnm, j8 cilveks p�r kaut ko domā, viņa domas nevar 
uztvert ar maņu orgāniem. Bet tās eksostē viņa galvā. Jfa tu 
saki, ka tu par kaut ko domā, es tam ticu, kaut arī nevaru 
tavas dmnas san�dzēt. 

Lin tieši tāpat ir ar so radošo spēku. Lan gan es nevaru to 
uztvert ar maņu orgāniem, es zinu, ka tas eksistē. 
Piemēram, es varu redzēt, kā kāds augs nāk ārā no zemes 
un aug lielāks. Es varu ari redzēt tavu domu rezultātu, 
piemēram, kad tu noHec savu geograf'ājas mācību grāmatu 
un paņem komnksu grāmatu. 

ir laudis, kas saka: "Klausieties, bet tas augs aug tādēl, 
ka lāst Hetus un spād saule. 'fur neva.iag nekādu rado šo 
speku. 11 

Vai jūs zināt, ko es jautāju tādncm cilvēkiem? Es viņiem 
jautāju, no kurienes saule gūst tādu enerģiju. Un no 
kurienes sauDe ir radusües pati? Vaā t� nav patiesība, ka 
saule· visu lauku nav pastāvējusi? Kaut kā tau taču boja jāsāk 
eksostēt. Visam ar savs sākums, vaü tā ür saule, vai mašina, 
vai kasete, koks, dzāvnieks vai dl vēks. Jābīit kaut kam, kas 
radīja sauli un deva tai spēku un deva lietum spēju likt 
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augam augt. Un 'kaut kas' luka apaugļotai olai izaugt par 
bērnu, kas var redzēt un dzirdēt, un domāt, un just, un ari 
kustēties. 

Un šis 'kaut kas' ir radošs spēks, kam ir vara pār visām 
radītajām lietām: sauli, zvaigznēm un vnsu izplatījumu; pār 
augiem, dzīvniekiem un ciDvēkiem. Un šo 'kaut ko ' mēs 
mēdzam saukt par Visvareno, Visspēcīgo, Radītāju vai arī 
par Dievu. ILai gan mēs nevaram sajust Dievu ar mūsu 
pieciem maņu orgāniem, mēs tomēr Viņam ticam. 

Jums var nepatikt vārds 'Dievs', jo tas jums atgādina 
veco vīru, kas dzīvo lParadāzē. Bet tas nenozümē, ka jums 
šis vārds vairāk nav jālieto. Ja es domāju, ka Marija ir 
kinoaktrise un vēlāk izrādās, ka viņa ir dziedātāja, es 
nestaigāju apkārt, visiem stāstīdams, ka viņa vairāk nav 
Marija. Viss, kas man ,iāizmaina, ir mans priekšstats par 
Mariju. 'lrāpat mums ir jāizmaina priekšstats par Dievu, 
nevis Viņa vārds. 
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Dieva Dll@l ū.lks 

Pirmajā 11Dodalā mēs nacam Jp�e slēdzie�a, ka radošaes . 
�pēks eksistē. No __ šī brīža mēs $0 speku. sauksim.  par 
-Di evu. Mēs ari zinām, ka Dievs  ir radiiJis neskaotāmu 
daudzumu vāsādu l ietu u111 turpina to darit� Katru gadu izaug 
jamli augi,  dzā mst jauni dzīvnieki un pasaulē ·nāk jauni 
ci lveki . lP'atiesübu sakot, visu, ieskaUot dl vēc i, i r  radnjos 
D i evs·. 

šajā un nākamajās noda�ās anē� nerurnāsom par augiem un„ 
dzavnie ldem,  bet par sev i :  Ci l vēku. Bet  Dievs neradīja 
c ih'ēku joka pēc, bet ar sevišķu nolūku. Tas taču i r  loģfiski .  
Vajag tikai apsDmtīti es  uz apkārtējo pasauli . Konfe kšu 
fabrikants izgatavo konfektes, lai tās pārdotu tev vai kādam 
c s tam, fai tās sagādātu jums baudu. Ali  es uzrakstīju šo 
grāmatu, lai tu un c i ti jaunoeši  varētu to lasīt • . un ja tu kaut 
iko birivajā lai kā uzglezno, tu to arī dari ar sevišķu nolūku. 
Tu šo gl eznu vaf nu gribi kādam uzdāvināt, vai arī pakārt 
pie si enas savā  istabā. Tagad tu redzi , ka ja kāds kaut ko 
daira, tad vaņš to dara ar nņlüku. Tā pat ari Dnevs radīja 
dllvēku ar· no lūku. 

Tagad, kad mēs to esam izpratuši, jūs droši v i en  
inte re sējaties, kāds tad bnja šis D ieva  nolūks, kādēl Dievs · 
radüja tevi un manu. Bet  ja mēs gnibam atrast atbi Ddi uz šo 
,jautājumu, mē_s sastapsa mies ar vi enu problēmu. Es jums 
tūl üt to izskaidrošu. 

!Pirmajā nodalā es· teicu, ka !Dievu nevar uztvert ar maņu 
orgāniem. Tas savukārt nozīmē, ka mēs nevaram ne redzēt, 
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ne sadznrdēt Dievu. Un tā arī ir šī problēma, jo kā gan mēs 
varam noskaidrot, ko Dievs vēlas no mums? Kā mēs varam 
iepazīt Dievu? Es jums jautāšu nedaudz savādākā veidā: kā 
mēs varam iepazīt personu, kas eksnstē, bet ko mēs 
nevaram ne redzēt, ne dzi rdēt? Ja par to labi padomā, tad i r  
acīmredzams, ka i r  tilkai viens veids, kā šo personu iepazīt. 
šo personu var iepazīt tikai caur cilvēku, kas viņu lab u  
pazīst. Piemēram, draugu. 

·Mūsu gadejumā tas i r  Dievs, kas grib, lao mēs V iņu 
iepazītu un caur to uzzonātu, kādēļ Viņš ir onūs rad§jis •.. Tā 
kā Dievs zina, ka mēs nevaram Viņu uztvert ar saviem 
maņu orgāniem, Viņš laoku pa laikam sūta pasaulē cilvēkus, 
kas Viņu pazīst un zin, ko Viņš vēlas no mums. Šādus 
cilvēkus sauc par Doeva Izpausmēm jeb PraviešieļDl. Dievs 
atkHāj sevi (Dievs dara coBvēcei zināmu savu gribu un atklāj 
savu  nolūku) caur savu IPravieti . Tas ir tādēi, ka ID i eva  
Pravietis spēj 'dzirdēt Dieva baDso'. Viņam ir svariga loma 
radībā. Vnņa pozīc ija i r  starp Dnevu un ciRv ēku. Tas 
nozīmē, ka, ja mēs gribam iepazu Dievu, mums jāgriežas 
pie Viņa Sūtņa, Viņa Pravieša. Pirms mēs runājam par to, 
ko IIJlievs mums teicis caur saviem IPraviešiem, mēs 
izRasīsim nākamajā nodaļā, kādēl mums nepieciešams pazīt 
Dievu un zināt Viņa gribu. 



3 

Daeva Izpausmes vajadzība 

Tagad mēs zmam, ka Dievs dara mums zināmu savu 
gribu, ka viņš to atklāj cilvēcei caur saviem Sūtņiem jeb 
Izpausmēm. 

DIEVS 
1 

DIEVA IZPAUJSMIE 
1 -

CILVEKS 

Dievs runā ar cilvēku caur savām Izpausmēm. To var arī 
saukt par Dieva Sūtni, jo viņš taču nes cilvēkiem Dieva 
vēsti. Un Dievs sūta šo vēsti ciDvēkiem tādēl, ka Viņš grib, 
lai · mēs būtu laimīgi un dzīvotu pasaulē saticīgi. 

Es uzdrīkstēšos teikt, ka, ja es tev jautātu, vai tu gribn 
būt laimīgs, tu uzreiz atbildētu "jā". IFaktiski, ja es šo pašu 
jautājumu uzdotu .iebkuram citam cilvēkam, viņš atbildētu 
to pa�u, ko tu. Un tomēr, ja mēs palūko.iamies sev apkārt, 
mēs redzam, ka loti maz ci lvēku ir laomīgi. Vienmēr kaut 
kur ir karš vai ani cilvēki viens otru sāpina. 

Bet kāpē c? Visi gri b  dzīvot mierā, un tomē r tas viņiem 
nekad neizdodas. Ir bijuši daudzi cn lvēki, kas teikuši: "Ja 
mēs darīsim to un to, mēs dzīvosim laimīgi. " Bet mēs vē l 
arvien neesam laimīgi. Pēc Otrā Pasaules K.ara cilvēki 
nodibināja ANO, lai conUos pret kariem. Un ·tomēr pat 
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šodien kaut kur karo. K.ādē l tas ir tā? Visi grib būt laimīgi, 
dzīvot bez kariem un tomēr nevar iztikt bez tuem. 

Lai jūs m'ani labālk saprastu, es jums došu vienu piemēru. 
Iedomāsimies, ka tu un tavi dmugi gribat iemac īties spē lēt 
ģitāru. Kopīgi jūs domājat, kā to izdall'it. Tu nopē rc gotām 
un sāc spēlēt. Tu atklāj veidu, kā vislabāk iemacā ties spē lēt, 
un domā, lka tas ir vislabākais. V iens no tavie m draugne m  
nepie krīt un saka, lka viņš zin labāku ve idu. V ē l  viens 
draugs saka, ka jums abie m nav taisnība un ka tādā veidā 
jūs ne kad ne ü e mācīsieties spē B ē t. Tomēr  gada b e igās  
neviens nemācēs spēlēt. Un ari pēc div i em  gadiem jūs  
ne mācēsie t. Visu Baiku jūs strīdēsie ties pair visDabāko 
veidu, kā spēl ēt. 

Pieaugušie dara to pašu. !Pi emēram, ne viens no viņie m 
negrib, l ai sālktos atomkarš, bet voņi vē l arvien stridās, kā 
to novērst. Viens domā, ka gan ASV, g�m Krievijai vajag 
samazināt atomneroču skautu. Otrs domā, lka ASV vajag 
rādīt piemēru un pirmajai · iznücināt savus ieročus. Kāds cits 
domā, ka ASV vajag vairāk ieroču nekā Kriev ijai, jo tad 
pēdējā nelkad neiedrošināsies uzsākt kodoļkaru. Un viso šie 
laudis domā, ka tieši viņu pBāni ir vDslabālkie un pairējie 
nekur neder. Bet kā var zināt, kuram taisnība? V a rb ūt 
neviens nedomā pareizi, bet tomēr  iir veüds, kā tikt valā no · 
kara? Kā to var uzzināt? 

Atgriezīsimies pi e ģitāras. Tu un tavi draugi gri bat k�ūt 
par labiem gitāir!stie m. Jūs esat izmē ģinājuši v isādus 
veidus, bet vēB arvien jums nekas nav izdevies. Bet kādē l ?  
Tādēl, ka neviens no jums nav nekad pazirmis c ilvēlku, kas 
māk spē Dē . ģitāru kā ģitāras spē aēs skolotā.is vai i zd I s 
ģitārists, kas mālk. spēlēt  vēsu - - džezu, roku vai klasēsko 
mūziku, kas labi pārzin visus sti lus un pmbDēmas. Tikai 
tāds cilvēks var jums pateikt, kā vislabāk üemācīties spē lēt. 
Tikai viņš var izbeigt jūsu strridus. 

Tieši tā kā gadījumā ar ģitāru, tev vajadzēs atrast kādu, 
kas zina visu par c i lvēd un kā pārvarēt  grūtības, l ai 
dzīvotu bez kariem. Kas, jūsuprāt, pazīst ci Dvēci v is labāk? 
Es jautāšu nedaudz savādālk: kas vis labāk pazist manu 
mašīnu? Kas zina, kā tā ir samontēt� u01 kas jādara, kad tā 
ir sabojāta. Atbilde ir acīmre dzama. Tas ir maš ü�as 
izgatavotājs. 
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Ja ·mēs sev jautājam, bs zina, kā cilvēki i r  veidoti, kā tie 
funkcionē, domā un rikojas, ko tie spēj un ko tie nespej, 
kas tiem nes labu, vesDogüskākā . atbi lde būtu: tas, kas v iņus 
radījis. Un tas ir !Radītājs jeb Dievs. Tagad mēs zinām, ka 
Dievs ir atklājis m ums sevi caur savām Izpausmēm, mēs ari 
zinām, ka, ja mēs gribam m·ieru uz zemes, tad mums 
jāgriežas pie Dieva Izpausmes. Vienīgi v iņš var būt mūsu 
skolotājs, jo v iņš vienīgais zina v isu par cilvēci un var 
pateikt, kas tai nes labu. 

Bet tad mums uzmanīgi jāklausās, ko v iņš saka, un 
ti ešām jācenšas darīt to, ko viņš .Daek. Ja tu tikai kBausies, 
ko tavs ģit2ras skolotājs saka, un nemaz necenties to darīt, 
tad tu nekad neiemācīsies spēlēt. 

Īsāk sakot, tagad mēs zinām, ka Dievs pazīst mūs 
vislabāk un, ja mēs vēlamües dzivot laimīgo, mums jāklausa 
Viņa pamācībām. Mēs an zinām, ka Viņš dod . mums savas 
pamācības caur savoem Izpausmēm un Sūtņiem. · IUn beidzot 
mēs alii saprotam, cik svarīgo ir sekot taon, ko Viņš māca, 
c itādi mēs nekad nebūsüm laomīgi . 
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Dieva Izpausmes 

Šini noda!ā mēs tuvā!!<. iepazāsimoes ar Dieva Izpausmēm, 
kādi IPravoešfi īsto ir biJuši. llepiniekšējā nodaļā mēs nācām 
pie sDedzierna, ka PmvfieUs a r  doevfišlķīgs skolotājs, kas var 
parādīt 11111ums, kā dzüvot Daimē un m�erā. 

'fā ka mēs esam redzējuši, ka D1evie111s cilvēks nekad nav 
spējis to fizdarīt, mēs nevaram sacīt, ka Dievs atkDājas tikai 
caull" kādu sevišķu cilvēku. Ja ari viņš būtu tikai sevišķs 
cilvēks, viņš nevarētu mums parādīt pareizo ceļu. Patiesībā 
viņš stāsta mums to, !ko Duevs grib mums pateikt. 'fā kā 
Dievs pazust 111fDIĪĪIS vislabāk - jo Voņš mūs ir radijis - Viņa 
izpausme pazüst mūs labilk kā jeblkuoi cits cilvēks. Pravieša 
stāvoklis ir augstāks nekā cn Bvēka. Ārējo viņš vatrbūt ir 

· līdzīgs cilvēkam, bet garigi, pēc domāšanas 1.m darbības 
veida viņš nav tāds pats kā mēs. Tas būtu imeiespejami, jo 
caur viņu mēs iepazāsdam Dievu. Ja Izpausme būtu tikai 
īpašs · ciRvēks un pie tam nepohnigs lkā jebkuri cfi D vēks, 
dažreiz izsalkot maldīgas domnas, tas oozomētu, · lka ari Doevs 
ir nepiDnigs un runā nepatiesübu. Protams, tas tā nav. 

Ja Dieva _Sūtnis grib, Dsü mēs būtu godogo ,  tad arii viņņm 
jābūt absolūti godīgam. Tas ir pats per sevo saprotams, ka, 
ja kāds gnib, lai man būtu briīodšķiīgs franču akcents, tad ari 
viņam jābūt nevainojam franču akcentam. 1rmdēl ari Dieva 
Hzpausme vienmēr runā tikao pmtieslbu. Citādi vūņš nevarētu 
mācīt un pohnveidot ciOvēci. 

llr vēD kaut kas cnts, kŖs liecina, ka IDieva Izpausme nav 
tiķai īpašs ciRvēlks. Kā jūs zināt, vēstuires gaitā ir bijuši 
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daudzi l ie l i  domātāji, kam dažreiz bija l iel üskas idejas par 
dzīvi . UJ111  šādiem domātā.i iem radās sekotāj i ,  kuri bija 
v ienās domās ar v iņoem. 

Be t  šo domātāj u  idejas ne iedvesmoja v i e n k ā ršos 
c ilvekus. Ti kai tne, kas bija izglītoti , z ināja kaut ko par 
v iņu idejām. Pēc va irākiem gadu desmatiem laudis sāka 
šaubīties par šo ideju patiesīgumu, un radās jauni filozofi 
ar jaunām idejām. 

Pavisam savādāk ir ar Dieva Sūtņiem. Ci lve ki viņus 
neatbalstīja. Viņi bija viena paši. lUn tie, kas noraidīja viņu 
mācübas, bija galvenokārt izglītotie. un varenie. Tne viņus 
izsmēja, izsūtīja trimdā un sodīja ar nāvn. 

lRet par spīti visam, viņu pamācības iedvesmoja cilvekus 
pēc viņu nāves vēl vai rāk. Iedvesma dzīvoja samtiem un 
tūkstošiem gadu. Mūsdienās biež i var sastapt cilvēkus, kas 
cenšas dzīvot pēc Izpausmju pamācībām, kaut ar.ī šie 
.Pravieši miruši ponns tūkstošiem gadu. To var saukt par 
brīnumu, jo neviens, pat ļoti ī pašs c o lvēks, nav neko 
tamlīdzīgu panācos. 

Tagad, kad mums ir nel ie ls  priekšstats par to, kas i.r 
Dieva izpausme, iepazīsimües ar dažiem. Pinns mēs to 
darām, mums jāatceras, ka bojuši daudzi Pravieši,  kuru 
vārdus mēs nez inām, jo viņi dzīvojuši tālā senatnē, pirms 
vēstures dati  tika pierakstīti. Nav neviena laikmeta bez 
Dieva vadī bas, ko viņš veü c ar sava izvēlētā Sūtņa 
palādzību. Citādi IDievs būtu netaisns pret cilvēkiem, kas 
dzīvotu šādā laikā. 

Sāksim ar voenu no vislabāk pazī stamajām agrajām 
Izpausmēm: ar Noasu. šis Pravietis mēģināja pārlieci nāt 
cehēkus, ka tiešām pastāv Dievs un kādēl ir svarigi viņam 
ticēt. Bet c i lvēki  vnenkārii izsmēja Noasu, un daži p a t  
viņam uzbruka. Citi pārmeta un izsmēja viņu. l?ar spīti 
v isam, Noass palika labsinlīgs, un viņš bridināja c i lvēkus 
par milzīgajiem plūdiem, kas tuvojās. Kad plūdi atnāktu, 
katrs, ka� nepalk�autos Dfieva Gribai ,  ietu bojā. Tomēr 
vairums colvēku domāja, ka Noass runā nepatiesību. Tikai 
daži  sāka tncēt Noasam un ari Dfievam. K.o Noass bija 
pareģoj is, tas aoii piepildījās: drausmīgi  plūdi nāca pār 
zemi, un visi cilvēki, kas bija zaimojušo mevu un izsmējuši 
Noasu, gāja bojā. 
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!Pēc pans gadsimtiem parādijās Ābrams. Viņš arī 
piedzima Daikā, kad cilvēki bija· aizmirsuši üeprielkšējās 
Izpausmes māciibas. Voņ� tauta vairs neticēja vienam 
Dievam, bet vairākiem. Abrams �tteicās ticēt pārējiem 
dieviem, jo v üņš zināja, ka ir tikao viens Dievs. Viņa tauta 
un pat ģnmene nepiekrita viņa uzskattem, un viņam nācās 
pamest dzimto zemi. Viņa tauta domāja, lka, katrs, kas 
iedrošinājās apvainot viņas dievus, ir jānogaRona. Par spīti 
izraidījumam, Ābrams nenomira, · kā tauta cerēja. Viņš 
devās uz Svēto Zemi {Izraēlu), lk.ur v n ņam un viņa 
pēcnācējiem klājās labi. Dievs bija sol ījis Ābramam, ka 
viņš lklūs par daudzu tautu _ciltstēvu: un tāds viņš ari ktuva 
caur saviem pēcnācējiem: Izaku, IžmaeDu, Mozu, Kristu un 
Muhamedu. Caur viņiem viņa mācības izplatījās pa visu 
pasaulo. 

Nākamā Doeva Izpausme dzīvoja pinns 3200 gadiem. 
Mūsdienās gandrāz katrs zin v iņa vā!l'du: tas ir Mozus. 
Reliģija, kas ir saistīta ar viņa vārdu, pastāv vēl šodien, un 
tai ir vairāki miljoni sekotāju. Tā i r  ebreju reaiģija un 
saucas par jūdaismu, par !kuru jūs droši vien e s a t 
dzirdējuši. Tas ir ļoti apbrinojami, ka tik daudz sekotāju 
var būt tā cilvēka mācībai, kas ir dzīvojis pirms 3000 
gadiem. 1'u, droši vien, vari iedomāties, kādai bija jābūt 
Mozus ietekme&. Pat visgudrākajam filozofam nav bijuši tik 
daudz sekotāju pēc tik i lga lailk.a posma. 

·Mozus dzīve ir apbrī nojama. Viņam izdevās bez 
vardarbības atbrīvot veselu nāciju no verdznbas. Vai 
parasts cilvēks spētu to izdarit? Es nezinu tādu. Bet Mozum 
tas izdev-ās. Vfiņš izveda savu tautu no Ēģiptes un aizveda 
to atpakal uz [zraēlu, Sv.ēto Zemo. Tas boja Mozus, kas 
padarīja ebreju tautu, ko nežē Bigais Ēģiptes faraons bija 
pazemojis, tik s Dave nu. Viņš padarīja ebrejus par 
visgudrāko nāciju pasaulē .  Pat grieķu filozofi mācījās no 
ebreju gudrajiem. Ja atceramies, ka Mozus bija v ienkāršs 
gans, kurš pat nespēja piesācīgi sarunāties, jo viņš stipri 
stostījās, tad kiūst slkaidrs, ka Mozum palidzēja dievišķā 
vara. Viņš nebija nekas cUs kā Dieva Izpausme. 

Pēc tūkstoš gadiem mēs sastopam Dieva Izpausmes 
vārdu, ko rietumu pasaulē pazīst vi slabak. Tas bija· Jēzus 
Kristus, un, kā jau jūs zināt, viņš arī nāca no nabadzigas 
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guntr.u.·s, Jo v iņa tēvs bija vienlkāršs ga8dnieks. Un ari viņš 
paradījās Daik.ā., kad Izraēlas tautu  apspfieda cita tauta. 
fa ,;ae l a  vaDdāja romieši . Neraugoties uz to, ka Jēzus 
dz amšanu bija pareģojušas visas Izpausmes, ie s kai tot 
Mozu, gandriz nev iens viņam neticēja. Viņi pat gribēja tikt 
v afā no Jēzus, c ik ātri vien iespējams. Bet kādē�? 

Kristus neatcēRa Mozus likumus, bet viņš bij� sāci� 
fi2.pDatnt jaunu reliģiju, kas bija domāta ne tikai ebrejiem, bet 
visiem ci Dvekiem. Ari romfiešiem, kas nozīmēja, ebreju 
ienaidniekiem. Farizeji baidījās zaudēt savu varu, ja cilvēki 
sāktu sekot Jēzum. 

Kad Jezus tiešām kļuva slavens, viņu to nolādēja, 
nosauca  par meli un sita krustā. Vai rums ebreju lāva 
prie steriem sev i  pierunāt to darīt. Neraugoties uz to, pēc 
Kristus nāves viņa māciba izpBatījās visā pasaulē, un viena 
zc·n� pēc otras uzkDausīja viņa vamus, kas mācīja ci lvēkiem 
:r&ni !ēt  sav u tuvāko un būt iecietīgüem. 

A�u•�ram 600 gadus vēftālk, pirms 1400 gadiem piedzima 
veJ  v i ens Dieva Sūtnis. K.atrs z in viņa vardu. Tas bija 
lYluhameds, isBāma dobinātājs. islāms ir ireligija, kurai vēD 
šo ii t n  ir simtiem miljonu se kotāju. Šī Dieva izpausme 
dzīvoja starp arābiem, ka� tajā Haikā bija loti mežonīga un 
nežēhga tauta, tik nežēiīga, ka vienai arābu ciltij bija 
paradH::ns jaundzimušās meUenes apralkt dzīvas tikai tāpēc, 
ka tas bija meitenes.  Un kad šīs ciltis devās k a rā ,  
uz van!tājs ņema visas si evietes un bērnus no pretinieka 
cilts par vergiem. Vīrs varēja ar sievu darīt, ko gribēja. 
Vfiņš varēja kādu no tām nosist, vai ari iemest cietuma 
bedrl . Viņš varēja to sist, lādēt un izvarot, viņš bija viņas 
pavēlnieks, un viņai nebija nekādu tiesību. Šīs arābu ciltis 
klaiņoja, laupīja un nemitīgo karoja. Vaņi sDe pkavoja viens 
otru, iznīcināja v iens otra īpašumus, laupīja viens otram 
sievas un bērnus, kurus pārdeva svešinieknem. 

Jūs saprotat, ka arābi nevēlējās klausīties Muhamedā, kas 
bija atnācis teikt viņiem, lao viņi nesiepkavotu un nezagtu, 
un lai vāņi draudzētos pat ar saviem ienaidniekiem. 
Daudzus Muhameda sekotājus mocīja, pazemoja un padzina 
no mājām. Šādas vajāšanas ilga trispadsmit gadus. Tad, 

. n�kts v idū Muhameds aizbega uz Medinu. Viņa sekotāji ari 
aizbēga uz citam zemēm. Muhameda fienaidnieki turpinaja 
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'!h;ou vajāt līdz pat Medlinai un dažus viņa sekotājus līdz 
Afrikao. 

Tikai viens ceU bija palici s Muhamedam. V iņ a m 
vajadzēja katrā ziņā aizstāvēt tos, kas ticēja Dievam un 
viņam. Tādēl viņš atļāva saviem pnekritējienn aizsargāties 
pret barbariem, kas bija izveidojuši miRzīgas armijas, lai 
nogalinātu viņu un viņa piekritējus. Viņi ne tikai cīnījās ar 
barbariem, bet alli uzvarēja asoņainajā cīņā. Arabu ci ltis tā · 
pārsteidza Muhameda spēks, ka tie sāka tficet viņam un 
Dievam. CnUis salīga mieru savā starpā, un vidusDa okos 
arābi kļuva par vesciviD ozētāko un izglītotāko tautu pasaulē. 
Tādējādi vīrs, kuri nekad neboja guvis formālu izg lītību, 
veica, neiedomājamus varoņdarbus, kas boja iespējami, tikai 
pateicoties taon, ka viņš bija Izpausme, kuru vadüja Dieva 
spēks. 

Dievs ir sevi atklājos visām pasaules tautām. Vel  mēs 
zinām, ka apmēram pirms 30@0 gadiem · Indijā piedzima 
Izpausme, vārdā K.rišna. Voņš ari mācnja savai tautai par 
Dievu. Ir bijuši airī citi Pravieši, piemēram Boda. · Viņš 
piedzima apmēram ponns 2S00. gadoem Himalajos un kļuva 
par budfisma reliģijas, kurai vēlarvien ir samtiem miljonu 
sekotāju, dibinātāju. Persijā arī dziivoja Dieva Sūtnis. Viņa 
vārds bija Zaratustra. Mēs arī zonām, lka Amerilkā, 1 oti 
senos Baikos, pirms tur apmetās baBti e  cihēki, ir bijuši 
Praviešu, lao gan mēs nezinām viņu vānlus. 

Protams, tas nenozīmē, ka Dieva Izpausmes ir dzīvojuši 
katrā pasau6es dalā. Klāt pievienotā karte liecina, ka 
mūsdienu pasaules reliģiju dibinātāji dzīvoja vai nu 
Vidējos Austrumos vai Indijā. Bet, kā jau mēs to redzējām, 
to ietekme boja tük Dieta, ka viņu mācība izplatājās · daudzās 
zemēs. Mēs varam būt pārloednātfi, llta 1Dfievs katru ci lvēku 
ir iepazusti111ājis ar savu Sūtņu mācībām. Un tas or pats 
galvenais. 



.ht;liC's Prm·iesi Gramat,,s Ap.wlītaü Sek(Jt1�ii 

1 Noass Vecā derība Mesija Ebrēji 

Ābrams Vecā deriba Mesija Ebrēji 

Mozus Veca der1ba Mesija Ebrēji 

!Krišna Bhagavadgita Krišnas lndusi 
Iemiesojums 

Zaratustra Zend-avesta šah Bahrams Persiešu Priesteri 

Boda Budas Raksti Piektais Budisti 
Buda 

Jēzus .Jaunā deriba Augšām- Kristieši 
4:el.šanās 

Muhameds Korāns M uhdi Musulmaņi 
Qa'im 

Bab Bayan Kuru Dievs Bab1 
sūtis kā zirni 

IRaha'u 'Hah Baha'i Raksti Nākamā Baha'i 
Dieva 
Izpausme 
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lDne \t a  · Hzpausmes v iennba 

Atcerēsnmoes dažus svarīgus faktus. Mēs atlkiājām, ka 
cfilvēku visDabālk pazīst Dievs, ecas visBabāk zona, kā to 
padarīt laimīigu. 'fādēi voņš sūta mums savas nnācibas caur 
savām Izpausmēm, kuras tās nodod mums. Ja tā notiek, 
mes nevaram sacīt, ka viena Izpausme runā taisnobu, bet 
otra nē. Daži cilvēki sal!la, ka vienngi Kristus runā taisnību 
un neviens cits. Ja tas tā būtu, tas nozīmētu, ka nav viena 
Dieva, bet gan vairākn, tāpat kā Pravieši. Bet tā nav 
patiesība, jo ķatD'S Sūtnis, i eskaitot Kristu, ir skaidri 
pierādījis; ka ir tikai viens Dievs. �et ja ir tikai viens 

· Dievs, tad ir tikai viena patiesība. To var noskaidrot, ja 
salīdzina visu Izpausmju mācības. Var skaidri redzēt, ka 
šnm mācībām io- vaorak kopīgu nekā atšķirūgu īpašību. Visi 
meva Sūtņi ir teikuši, l ao mēs esam godīgo, t a n sn ī gi, 
iecietigi un labsirdīgi, lka nav l abi būt slkaudīgu em, 
skopiem, ļauniem, utt. Un vēl !Pravieši cfilve cei -darījuši 
zināmu, ka pasaulē ieradüsoes cņti !Pravieši ar patiesu vēsti 
no Dieva� · 

.Ba katram Kristietim ir tnesibas teakt, ka Jēzus Kristus 
bija vienīgais !Dieva Sūtnis, tad Muhameda piekritējam ari 
ir tiesības teokt, ka Muhameds ir vienīgais pat iesais 
Pravietos. Bet tomēr Muhameds savā D aikā tei ca 
musulmaņkm, ka viņiem jāpieņem Kristus. Korāna viņš 
slkaodoi paziņoja, ka kristiešn un ebreji or ļl)ieva aizsardzibā. 
Un ja musulmanis iedomātos apprecē t kristieti, viņam 
nebūtu tiesības aiz liegt tai iet baznīca. Un ja kristneši 
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iedomātos uzcelt  baznīcu, musuDmaņiem vajadzētu tiem 
paDidzet. Tāpat Kristus nekad nenoDiedza Mozus mācības un 
nenoraidīja tā sekotājus ebrejus. 

lPašn Pravieša savā starpā ür bijušo ·vienoti, bet v oņu 
sekotāji strīdējās. Pēc Izpausmju nāves tāe sālk.a karot ar 
citu reliģiju piekritējnem. Bet kādēl voņi tā darīja? lemesis 
bija tas, ka viņi sāka domāt, ka tikai vüĢu IPravfietis ir 
runājis taisnību un ka takai viņu reiloģija ir  patiesa. 

Visbeidzot, vienas reHigijas poekritēji nespēja savā starpā 
sagOabāt vienotiibu. 1f'as notika tokai pinms pāris gadsimtiem. 
Ļoti daudzus cilvēkus dzīvus sadedzonāja tikai tādē�, ka tie 
tulkoja K.ristt,s vārdus nedaudz savādāk nekā cUi. Beidzot 
divo pāvesti sāka savā starpā karot. Ja to visu kārtīgi 
apdomā, tas viss šķiet pretīgi un muJlķīgi. Un vai jūs zināt, 
ka vēl p orms piecdesmit gadüem kato�u bērns n�drikstēja 
draudzēties ar luterāņu bērnu, lai gan tie abi ticēja vienam 
un tam pašam Jē zum Kristum. Un ja katolis apprecēja 
luterānieti, tad ļaudis uzskatīja, lk.a stalļ) tiem abiem gul 

' Sāta1111s. Tas viss lielkas neticami, bet tā io- skaidra patiesība. 
Es do māju, ka ' tas ir ļoti bēdīgi, jo Izpausmes pašas t o  
nekad nav vēlējušās. Tieši otrādi, viņi māc īja ļaudīm 
vienam otru mīDēt, pat tos, kas pieder pie citas ticības. 

Tātad dažādām re Digljām i r  daudz kopīgu npašobu, bet i r  
ari dažas atšķiaiibas. Kādēļ tas tā ir? 

Vispirms mu11111s jāatce ras, ka c i l vēce attīstījās un 
progresēja daudz u gadu gaatā, gluži ka bērns, kas visu 
laiku attīstās, kamēr tas sasniedz polngadību. Iedomāsi mies, 
ka Dievs ir tēvs, bet cilvēce - bērns. Katrs tēvs savam 
bērnam māca nezagt. Lai cik vecs nebūtu bērns, pavēle  
paRiek tā pati - nezagt. Tāpat ir aaī reliģijā. !Lai cik sen, vai 
tas būtu pirms 2000 vai 4000 gadiem, Pravaetis  mācīja mūs 
nezagt, viņš vē l arvien aizDi edz mums zagt. 1rā tas ir visās 
rel iģijās. 

Ņemsim citu piemēru. Tavs četrus gadus vecais brāDītis 
grib braukt uz skolu ar divriteni. Tādēl, ka pa celam ir loti 
�zīva satiksme un viņš ir par 1t111azu, ftao varētu droši_ braukt, 
·vecāki viĢam to neat�auj. Bet tavs brālüti s paaugas un 
pienāk lauks, kad viņam vairs neaizO aedz braukt uz skolu ar 
ve l.os i pēdu. Šeit var skaidri redzēt, kas i r  sākumā 
aizliedzams un pēc tam atļaujams. 
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Ari reliģijā ir tāpat. Viena Ilzpausme &.aut ko aizliedz, bet 
cfita atļauj to darit. 'fas ir tādēl, ka ciDvēce art k�ūst arvien 
vecāka. Izpausmes mai1112 savas mācības Haika gaitā. 

IEs . jums došu vēl vienu piemēru. Atgriezīsi mies  pie_ 
pamatskolas pirmajiem gadi e m. S l!mDotājs tev kaut kQ 
skaidro par ciDvē&.a ķemneno. Viņš tev daudz neskaidro, bet 
tev jau pietiek. 'fev nav nepoeciešanns vairāk zināt par to, 
un, ja sko lotājs cerostos tev to izskaidrot sīkumos, tu to 
nesaprastu. Bet tagad tu esi vecāks. Ko tu sacütu, ja tavs 
skolotājs sāktu tev stāstot to pašu, lko pi omajās !klasēs? Tev 
tas nepatiktu, jo tagad tu saproto daudz vairālk., lllelkā tad. 
Tev ir daudz griitāl!to jautājumi, uz kuriem tu velētos atrast 
atbildu. 

Tas pats ir ari reliģijā. Katru rreizi, kad parādās Doeva 
Izpausme, viņš stāsta ci Hvēkfiem tak daudz, cüft tie spe j 
saprast. Un tas iD" tade O, ka cilvēki v o su laiku attīstas, t i e  
var saprast arviero vairak, un .llzpausnne atklāj tie m  arvien 
vai rāk patiesü lhas. Turrklāt tie_ izskaidro visu nedaudz 
savādāk, nekā to danja iepriekšējā llzpausme, gluži kā 
skoRotājs, kas dažādi skaidro sords darbību sešgadīgajam 
un dovpadsonütgadügajam. .Jaunākajam bērnam jāsaka 
pavisam cUādfi vāll'dfi un jādod vienlkāoiā.ki āzsl!unüdrojumi 
neka divpadsmitgadīgajam bērnam. 

Bet ir  vēl viens iemmesls ticību atšķi rībāD111. 'fas or tadēO, ka 
nācijas savā starpā atšlķiiras • .  Dieva . Sūtnis piemēro savas 
mācības tautām, tāpat kā Dabs skolotājs piemēro savas 
stundas skolēnu vecumam. Jo tu jau zümi, ka veids, kādā 
skolotājs izskaüdro tev 111111atemāt.ikas uzdevumu, ne vienmēr 
tev ir saprotams. \ ļtiš vair to tev skaidrot simtiem reüžu 
šādā veidi, bet tu to tomēr nehld.�sapratüsi. Ilüldu dieunu 
voņš ·mēģina tev izskaod)l"9t šo uzdevllllmu nedaudz savadākā 
veidā. Un !kas notiek? Pēlkšiņn tev ir skaidrs, 0111 tu nevari 
sa·prast, kādēļ tev šis uzdevums likās tik grūts. Dieva 
Ilzpausones aoī dara tā. Vfiņi ozsl!taidro kaut ko v ienai tautai 
voenā veodā, bet otrao citā. Iemesls i r  tas, ka D11ādjas savā 
starpā atšķiras. 

Secinājums: Dieva Izpausmes ār bnjušas sava starpa 
voenotas tidēl, ka voņas or sūtījis vieims mevs. Atšķirības 
atkarīgas no z inašallllu dallDdlzuma 0111 veida, Ik.ādā tās 
sniegtas, jo Sūtņi dzīvojušo dažādos lailkos un dažādu tautu 
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vidū. Turklāt katrai tautai i r  savas grūtības, un katram 
laikmetam savas problemas, kurām · Dieva 1z·palisme rod 
atrisinājumu. 
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Lailks, Ikunra mēs dznvojam 

Runājot par Dieva IPraviešiem, mēs redzējām, ka tie v1s1 
parādüjās starp cilvēkiem nemiera laikos. Tāpat mēs 
redzējām, ka Pravieši spēja palīdzēt laudīm p ārv arēt 
grūtības·- un nostāties uz progresa ceļa. �ādā veidā katra 
reD ig ija sasnfiegusi savas attīstības augstāko stadiju u n  
nostiprinājusi es. Bet tam visam kādreiz pienāk beigas, un 
katra reliģija re iz pagrimst. ILaoka gaotā cilv ēku mīlestība 
pret Dievu un viņa Izpausmēm ir ezzudusn. Un, kad cfilvēka 
mīlestība pret Ik.ādu ir  beigusies, tad viņam vairs nav 
jācenšas izpatikt šai būtnei. 

Tādē l arī daudzi t icīgie Qedara to, ko. v aņu ticības 
dibim'itāji ir mācījuši .  'Iras taču bija tik sen. Un ir t ik grūti 
būt sirsnigam un darīt kaut ko citu labā. Daudz vieglāk ir 
darīt to, Ik.as pašam tik. 'fāpat . an bērns, kas saka, lka ies 
braukt ar skritul dēli uz galvenās ieDas, tādē! , ka tur ir 
labāka braukšana, neklausa tēvu un dara to, kas pašam 
labā_k patīk. Bet tāds bērns vienmēr iekufas nepatikšanās. 
Šāda braukāšana ar s�rituldē D i  viņam var maksāt pat 
dzīvību. 

Un tāpat ari pieaugušie ci lvēki iekļūst nepatikšanās savas 
spīt ü bas dēl. Viņi karo, Daupa un slepkavo. Viņi klūst 
negodīgi , nedraudzīgi un cenša_s atvoeglot ti kai savu dzivi. 
Viņi c i ti_em dara· pāri, un citu vannas dēl tie iekļūst 
nepatikšanas. Viņus var aplaupīt, vai ari v iņā var zaudēt 
bērnu karā. Bet kas ir vainīgs? Prota1mis, Doevs. Viņš i r  
pie�āvis to visu, lai gan paši cilvēki i r  novērsušies no Viņa. 
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ļ} 4J J8. vēl v�ena ll)āeva Izpausme parādās šajā pasa Baikā, 
vh:m sauc pa1· muļķo,  un nevuens negrib ar v iņu fi eiaistnes  
a�� :r.&zfüs danšaü.as. ·vai tas jums kaut ko neatgādina pas
mi�sdi enām? Man jā. Tas maro atgāda11Tta parr Otro Pasaules 
Kal·u un ari pai- Phmo, un par citi em kailiem, !kas notne k  
m�sd�flliās. Es atcHos ari neskaitāmos rakstus avizēs pair 

; sBe.pkavībām un laupīšanām. 
: U 2 ādas es . redz u  ļoti daudz saīīgu.šas un lau01as sejas un 
satieku d�udzus c i Dvēenus, !kuri bai dās · no nā,kotroes, 
cHv ēkus, kas netk Dievamm m111 Viņa Izpausmei ,  cü Hv ēkus, 
k�-s :: :-. ��a, ka 1Die'Vs ii1r miris, jo Viņš 01r peelāv is to visu, kas 

: ITTin1iek  pasaie..nlē. Šüe ci Bvēkü llTlesaprot, . !ka tas ir tāpēc lk:a v iĢH 
111e ·1 �Jr,1s cl:dvot s2skaņā ar Dševa mācübām. 

J:\ tRgad ir  Hai l!d , kad c ih1ē.ce i  i ir  nepieciešama j auna  
. D .1 e  .· .�t ·iz ptn11sme .  Mēs ne spējarm paši atrres fi nāt sav as 
prn��emas: .  'fi�;�ā die višķngs Skolotājs spēs mums paUdzēt. 
Nev 1ieirns c gu:s. 
, . fr. ci�1�\'.fa1 �m1tn�s, �as a�ga!vo, . k� mums Jāds cUeviš�īg� 

f., : : <ī u;i; ·i_t�J m.n: v:-tJ�th; ugs . .Pec so c! Bveku domam, mums tob1 
,·�j�g i!lic� n-ē1cie s  Kristus, Mozus, Budas vai citu Pravüešu 

, �\<:c � bas., l!et šk dlvēki aizmarst, ka mēs dzov ojamm citos 
b� f,:'.}S. u� .1im la ukam ir pavisam citas probl ēmas nekā 
pim:it dh:klfll1 ·v ;aJ ltns tūkstošiem gadu. Všņi vē l  strīdas par 
to > f-. . �:. �·1-, r�r.-�n, �da mā1tībām mums vajag sekot. Krostli eš'i , 
pi!""st.�r-!f�S, salka, ka Kristus mācübāņn, llmdosti iete nks B udu, 
ut�. T:1.ulkUat sn�s redzam, ka ·lkad:IJ'S kristigai·s skaidro Jēzus 
v firi� t� �  nedaudz savādāk, kas savukārt · rrada jaunas 
ē�(· i, :-� :: f�. fa,Aaf; .  ,.r�rnē?  nav jēgas v ēirsties pie pa g ā t n e s · 
·d� .. .-, �- : .:J,Jg�1jānl Kzpamm11ēm, ļai atrastu Bisünājanmu mūsdienu 
.m,·h� ,� īīti7iām� 

!LJ(;)  �as .arī 1111av illcpüedešamsJ jo katra Dieva izpausme ü r  
r,:'.1-:-,- ;�(ft Ha� ka māks jamos · Pravieiüs. Jezus apsonaja saviem 
!::! . • 2 .: i.:' : .... n{: m, ka v i ņš atgrieziisü es  stāstīt to, ko v iņi . v ē & 
nevairot i zprast. VēB v nņš viņiemm tenca, lk.a tad v iņam ·būs 
cUs vārds." Viņš voņoem te. üca, iao v iņi i r  modri, jo v o ņš  
ü eradiišotnes  Bai lkā, !kad nev.i ens voņu negaidīšot. Visas 
Izpausmes ir soHījuši saviem sekotājēemm, ka p�enāks llaiks, 
kad : paradiisšes jam.11111s Doeva Sūtllios. IPēc visu Prav i e š u  
te iktā, tas būs lDiev.a Sūt1111is, kas pēc tik daudziem kara 
,gadsimtiem fievadas jaunu miem ēru, kad visas tautas UlfTI 
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rases apvienosies un dzīvos mierā un saticībā. 
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V isa� Doeva Izpausmes ir mums teikušo, ka nāks tādā 
laiki. Vor;oi ir aprakstījuši šo gadsimtu savos rakstos. Te 
būs šo pareģojumu saraksts: 

l. Būs kari un baumas par Ikariem (IRībele). 
2. Jūdi atgriezesBes Sv-ētajā Zemē (Bübele). 
3. ReRiģijas sadaUsies sektās, a.m sektas savā starpā

stridēsies (Biibe!e). 
4. Cilvēki būs netai snign (Biībele). 
5. Tajos Daikos cilvēki no vienas pasaules  dalas 

varēs redzēt cUvēkus no otras pasaules daļas 
( islāma tradīcijas) .  Lampas vairēs aizdedzināt .bez 
sveču paDīdzübas, tikai pieskaroties ar roku pie 

· sienas, kaoides bņmks ·bez zirgoem, un cilvēki 
lidos kā putni (Zaratustms pareģojumi ). 

SaD īdzināsam šos aprakstus u mūsdienām: 

l .  Uz  zemes n r  kari. 
2. Jūdi i r  YzraēDā. 
3. Starp ireDiģijām i r  konfDikta situācijas (piem. 

kristieši un musuDmaņi Lnbānā) . Sektas savā 
staīpā stridās (Ziemeļu  Īrijā, II!l'ānā, Irākā) . 

4. Pastāv netausnība. (piem. bagātnuelki un nabagie, 
rasu aizspriedumu u111 diskriminācija, anaDfabet
osms, utt. ) .  

5. Mums üu- teDevizori, eDelktriskās< spuldzes, 
a utomašiņas, 1 i dmmašī1r0as. 

Viss tas va.r nozīmēt t i kai v ienu: apsolī tais · Vi suma 
Skolotājs, jaunā Dieva Izpausme, jau i r  atnācis. Tā ir Daba 
vēsts, jo viņš mums tiešām i r  !oti vajadzīigs. Mēs e s a m  
i.ekūlušies grütiibās B īdz kakDam, mm mums ir tik da udz  
problēmu, uz kuram mēs 111eva�m atrast atrisonajumu. 

Die,1s, mūsu Radītājs, to vosu iu- paredzējis, un Viņš ·grib 
mums palidzet. Nesen Viņš mums sūtija savas māciibas caur 
savu Izpausmi. Voņš piedzfima Persijā un dzīvoja n o  
1817.gada l ādz 1892. Viņa vārds ür Baha'u'l lalb ( Bahā UD lā), 
kas tulkojumā 1110 arābu valodas nozīmē "Dieva Godība". 

- . 
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Bet, diemžēl, kad šī Izpausme parādiijās, vairums c i lvēku 
par viņu neinteresējās un nepievērsa v iņam uzm�mību. 

Bet tomēr mūsdienās 235 zemēs ir loti daudz IIJaha'u'B lah 
piekritēju, c ilvēki,  kas rūpējas par pasaules labkDājābu un, 
ka_s tic, ka vienīgi .!Radītājs v.ar mums paDīdzēt, cilvēki, kas 
saprot, cik svarigas ir Baha'u'H lah mācības un kas vēlas tās 
izstāstīt citiem. Tāpat kā ·Kristus ietekmn, arī Balha'u'l!ah 
ietekmi nevar atturēt, un nāks laimes un miera laiks. 



IK 

. BAHA 'U WLLAH MĀCĪBAS . 



Mācības pas21ultes Ball>Bdājībai 

Jūs laikam vosi zināt teicienu "Ja tu gribi pārveidot 
pasauli, sāc pats ar set· i  " .  Jūs varbūt to uzskatāt par 
klišeju, -bet tas nenozīmē, ka cilvēkam, kas p ormo reiz i šo 
frāzi pateicis, na,, bijusi taisnība. Patiesi, ja neviens 
nemainīsies, vadīsies pēc vienām un tām pašām idejām, 
pasaule neattīstīsies. 11.Jn tas nebūtu vē Bams. Tātad, ja mēs 
gribam pārveidot pasauli, muins jābūt gataviem vispirms 
mainīt pašiem savas ide.ias. Tas nozīmē, ka, ja mēs kaut ko 
pētām, mēs neko nesākam sacīdami: "Tā nav taisnBba", ne 
ari domādami: "Šajā grāmatā nekas nav pateikts". 

Baha'u 'llah uzskata, ka, ja mēs vē lamies izpētīt, vai kaut 
kas ir patiesība vai nepatiesība, tad mums nevajadzētu jau 
iepriekš par to spriest. Nav jēgas mācīties par Baha'i ticību, 
ja tu domā, ka Dieva nav un ka reliģija ir mul ķības. Tas ir 
acīmredzami. 

Baha'u'llah arī saka, ka mums nevajadzetu atdarināt citus, 
jo, kamēr ci lvēki piekri tīs c i tu, pat savu vecāku, viedoklim, 
nekas nemainisies. Ja c i lv ēks saka, ka viņš ir katolis 
tāpēc� lka viņa vecaki ir kato l i ,  viņs tikai viņus atdarina. 
Akla sekošana citu reliģijām nemainīs pasauli .  Gluži cita 
lieta ir, ja cilvēks saka: "Es izvēlējos kl ūt par katoli tādēl .  

· ka e s  š o  re)iģiju esmu izstudejis un  nolēmu, ka t ā  i.r 
vislabākā". Sis cil veks šo reliģiju ir  izpētījis priekš sevis 
un patstāvügi no lemis, ko darā t. Daha'u 'llah māca, ka 
ikvienam ir  jānonāk pie patiesības patstāvīgi un bez 
aizspriedumiem, arī bah_ājiešu bērniem. 
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Ja mēs runājam ;,ar pasaules uzlaboš,anu, tas noz1me, k.a 
, ar pasaul n kaut kas nav kārtībā. Tātad ne v iss, kas i r  uz · mūsu planē.tas, mums paUk. Jautāj_ums i r, kā to v isu 
,nUabot. Lai to eoskafidrotu, mums ·vispirms h· jāuzzina, kas 
i r  nepareizi un kāpēc. 

Došu jums vif'111u piemēru. Iedomājies, ka tu esi slims. Tu 
, gul i  gultā urn, p ro tams, v ēD i e s  atv e se ļ ot i e s .  Pi rms 
1tvese f  ošanas tev ir jāuzzina, ar ko tu slomo. Pieņemsim, ka 
tev sāp vēdell"S„ Labi, es tev iedodu zāles pret v �deŗsāpē m, 
1.m, protams, tev vair.āk nesāp. Bet  kas notāe!k:'! Pēc pāris 
nedēļām tev atlkaD sāk sāpē• vēders. Es tev nedodu vēl vienu 

1 t-able ti, bet tā tev daurdz ne_ D iidz, jo sāpes dll'iz atsāka$. Tad 
1ca� mums i r  jādara? Vfi spioms · mums jāuzzina, kādēl tev 

1 
v asu laüku turponās vēdersāpe_s. Ja izrādās; ka tu dzer pārāk 

· <1audz kafijas, tad tev jādzer mazāk kafijas. 
Tādā pašā· ve idā ār jāuzDall>o pasaule. ·Jāuzzfina, kas tajā ir 

, ,1eipareizi .  Tas nav pārāk gruti , mums tükai jāieskatās kādā 
avszē vai žumāDa. Tur mēs iz"lasisim, ·ta kaut kuir katru 
dienu not iek  karš vai kaut kāda ve ida ashusāzl iešana. 
Iespējams, ka kāds izcols c i l v ēks· parunās ar · abām 
karo.iošajām pusēm un mēģonās v iņas ·samierināt. Kādrefa 

, tas i zdodas, bet parasti runām nepi e v ērš uzmanību: 
: Saudišanās vair ti kt pārtraukta uz kādu laiku, be� Ikari d"riz 
1 turpi1111āsoes. · Mēs varam saD ādzonāt šo izcilo cil vēku ar vēde rs āpju 
zāiēm. Kamēr mēs noskaidrojam kam iemesDu, ša ' üzc i lā  

: ciDvē.ka runa to  apstādina teikai uz  ne i lgu lauku. Mums vajag 
' uzzünāt kara üemeslu. To var viegHāk patenkt nekā izdant, 
.io damt�i er mēģinājuši to uzzi1111āt, 001 neviens nav varējis to 

, noskaidrot. 3.noda�ā mmēs apspriedām tā iemesDus. Mēs art 
uzzi.1111ājām, ka ciDvēku -vosDabāk pazūst tas, kas viņu radījis. 
Cfit9e:m vānUem salkot, Dlie:vs. 'filkaü Dievs, caulf' sav iem 

' Pravieši em var parādīt mums ce�u uz BaimH un mieru. Tas 
nozīmē, ka mums jāuzzilllla, ko BaBna'u'B lalln ir  teücis par šo 
tēmu, jo v iņš & r  pē.dējais no Praviešiem. 

Kad · mēs Basām ISaha'u 'B l ah mācības, mēs u"z r·e i z  
pamanām, ka voņš ür centies panālkt cfihēces v ienotību. To · 
viņš or  l ic os  par mērķi mūsdienu. ciivēkamra. 'fā ir Dieva · 
griba. Ja mēs gribaon dzīvot mierā un Dabkllājibā, mums 
v ispirms jācenšas būt vie111otüem. Visām. mūsu domām un 
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darbiem Jābūt vērstām uz šo merķi. 
Tādēļ ir svaDigü saprast, ka visas dzīvas būtnes i r  radījis 

viens Doevs. 1f'ükafi tad mēs sāksim izturēties piret citiem kā 
pret l īdzīgiem. Ti kai tad, lkad mēs izpratisom, ka mēs v isi 
esam radüti vienā un tajā pašā veidā caur v nenu un to paš.u 
radošo spēku, mums būs vienotības sajūta. Ja mēs gribam 
pasaules vienotību, šī sajūta mums ir nepieciešama. 

Ja mēs paslkatāmües uz pasauli se,,. apkārt, mēs redzam, 
ka tā ir tālu no v ienotübas. Patiesība mēs redzam, ka tā i r  
loti sašķelta. Ļoti svarīgi i r  iz lasīt, ko Baha'u 'llah i r  
rakstījos par karu· - sekām. K ā  mēs t o  oz Dasījānn 5 .nodalā, 
!Pravnešu sekotāju bijuši vaonīgi pie kariem. Daudzo kari ir 
bijuši aizsākti Krnstus, Muhameda un citu Dieva Sūtņu 
vārdā. Mēs nevaram par to vainot pašus Praviešus. Viņi 
visi  mācīja saviem sekotājiem vienam otru mīlēt. Vainīgi ir  
tikai viņu sekotāj i ,  kuri sāka domāt, ka tü lkai viņu !Pravietis 
rr bijis .Dieva Sūtnis un ka tikai viņš ir bijis patiess. 

Šī pārlliec ība rado.ia milzīgus aizspriedumus pret okvienu, 
kas nepieņēma kādu noteiktu tic ību. CiDvēki pat necentās 
iepazīt citas rel iģijas piekritējus. Tie tilk.a nosaukti par 
pagānu baru. Nedodot tiem pat iespēju uzskaidrot savus 
uzskatus, tos i e cē B a  ķeceru kārtā un Baüku pa Daükam 
nogaDināja. 

Mēs to redzam ne tilkao pagātnē . .  Par neDa imi  arī 
mūsdienās vēD · ir colvēki, kas domā, ka tikai viņu re loģija nr  
patiesa. Piemē ram, ill"ānā Ajato fia lHiomeinī vē l arvien 
uzskata, " ka pēc Muhameda vaürs nebūs nev iena Düeva 
Sūtņa. Pēc šī neiecüetīgā cil lvēka domā.m, bah.ājieši ir Dieva 
ienaidnieki un Dievam ir vienalga, vai viņus · nogalina, vai 
nē. 

Šādo n:l iģislld aizspriedumi di ezgan bieži i ir  bijušo llum.1 
cē loņa. Pēc Baha'u'IHah mācibas, ja mēs vēRamies novērst to 
cēloni, mums jāatsakās no aizspriedumiem. Jo, kā jau 
minēju pirmajā dalā, nav pareizi teükt, ka Jēz us Kristus ir 
bijis v ienigans Dieva Sūtnē s. Ja mēs to darāmn, mēs tikai 
panākam ciDvēces nevienprātību, kaut mums ir vajadzīga tās 
vienotüba. 

Vēi Baha'u•t nah mums māca, ka ticībai jābūt mīlestübas un 
vienotiibas cē lonom. Ja tas tā nav, tad ir l abāk, ja tāda 
reliģija nepastāv . .IJa kāda ticība klüst �ar cēloni naidam un 



30 KAS IR BAHA'Il TICĪBA? 

nesaticībai, tad visprātügāk ·ir novērsties no tās. Aplūkojot 
situāciju Bagdādē, mēs redzam, lka Baha'u'D lah bija· par to 
pārl_iecināts (skat. 1 n. .noda�u) . IIJaha'u'D l ah devās uz 
Kurdistānas kalniem tādēl, ka starp Bab (Bāb) piekritējiem 
bija nesaskaņas. Viņš uzsvēra, ka visu reliģiju piekritējiem 
jābūt draudzīgiem, vienalga vai tas ir ebrejs, mus·ulmanis 
vai kristietis. Visus ir radījos viens un tas pats Dievs. 

Blakus šīm reliģiju nesaskaņāBlll ir cits nesaskaņu · veids, 
kas i r  lieDs šķērslis  cilvēces vienoU.bai. Es runāju par 
nesaprašanos starp znnātniekieon un ticīgajiem. Zinātniel(i 
negrib saü eties ar ticīgajoem. Savukārt, daudzi noraida 
zanātni, jo zinātnneki izsaka dolļllas, kas ir pretrunā ar to, 
kam viņi tic, piemēram, ar to, kas sacīts Bībelē .  Šīs 
sašķeltības cēlonis arn ir aizspriedumi, šajā gadījumā 
aizspriedumi, ka reUģijai . or vn enmēr jābūt pretrunā a r  
zünātni. 

Piemēram, daudzi Dneva Sūtņi ir teikuši, ka dvēse le  pēc 
nāves· dzivb. Zinātnieki apgalvo, ka to nevar pierādīt, tādēf 
daudzi colvēki . domā, ka nav pēcnāves dzives. Zinātnieki ir 
pierādījuši, ka zeme nav radīta sešās dienās, bet vairākos 
mil jonos gadu. lDaži kristieši saka: "Mulķibas, .BībeBē ir 
rakstīts, lka Doevs radīja zemā sešās dienās". Un tā kā 
Bībelē viss ir patiesība, zinātne nav patiesa. Rodas 
probDēma, kam ir taosrnība? 

IPaskatüsimies, ko par šo tēmu rakstījis Baha'u'Dlah. Stāv 
rakstīts, ka re l iģijai un zinātnei jābūt saskaņā. Tas var 
notnkt, ja mēs izmantojam sav as spriešanas spējas. Tas 
nozīmē, ka Praviešu sekotājiem nevajag ticēt tam, ko citi 
viņiem stāsta. Piemēram, nav pareezi ticēt, ka kaut kur 
visummā Dievs · sēž tronī un kaut kur ir elBe, kur velni visus 
- �aunos met ugunī .  Kad to v i su apdomā Doģask.i, i ir 

· acīmredzami, ka tas nav reāni. Baha'u'llah māca, ka 
ticigajiem ne vienmēr vajag tulkot Bībeli pārāk burtiski. Es 
ar to gri�ēj'! jums vaicāt, vai jūs tiešām domājat, ka Dievs 
izņēma no Adama ķermeņa ribu un no tās iz-veidoja Ievu. 
Nē, saka 'Abdu'I -Baha (Abduls Baltaā), stāstu par Ādamu . 
un Ilevu jāsaprot lkā simboDisku. To nevajag saprast 
burtiski. 

U111 tomēr, · zinātnaekiem nevajadzētu uzsk_atīt, ka, ja kaut 
ko nevar pierādīt, tad tas nepastāv. Tā nav taisnība: 



Mācības pasaules labklājībai 31 

Baha'u'llah mācības stāsta, l!ca religojai un zin.ātneü vajadzētu 
strādāt kopogi. Tas ir iespējams� jo abas šis māclbas dod 
zināšanas, lai gan zinātnneks pēta to, lko var uztvert ar maņu 
orgāniem un reliģija, tieši pretēji, to, lkas ir saistīts ar garu. 
Tāpēc reliģija un z inātne v iena otru papildina. Viena pēta 
taustāmas Dietas (zinātne} , otra--netaustŖmas. (reliģija), un, 
ja abas centīsies ievērot un respektēt viena otru, zinātne un 
reliģi,ia būs vüenotas. Tad ticīgais varēs būt zinātnoeks, un 
zinatnfielks būs ari tictgais. 

· Vēl karu un nesaskaņu cēlonis ir patrio t o s kie 
aizspriedumi. CiDvēko domā, lka tieši viņu zeme ir vüslabākā, · 
v osskaastākā, visbrīnišķīgākā. Jāsaprot, ka tas tā nav. Tu 
taču varēji poedzimt vienaKga kur, kaut vai otra pasaules 
maftā. Tātad tas nozīmētu, ka tā zeme ir daudz skaistāka par 
to, kurā tu tiešām piedzimi. Redzi, cok dīvaina ši doma, un 
tieši šādu patriotisku aizspriedumu dēl notiek simtiem karu, 
un miDjoniem zaldātu iet bojā par savu "tēvu zemo". 

Dievs ir radī jis zemi visiem cilvēkiem. Viņš nelkad to 01av 
dalījis valstīs. To ir izdarījuši pašn  cilvēki. llesn ta zemē 
moetu 001 sacīja, . ka tā ir viņa zeme. Un tā kā cilvēka gribēja 
arvien vairāk zemes un varas, viņi sāka karot. Un pēc tam 
zaudētāji darīja visu, lai atgūtu zaudētās zemes. Un tā tas 
turpinājās. Tādēl art zemju robežas vosu laiku mainījās. 
Vajag tikai saHīdzināt 19 1 4.gada Eiropas karti ar mūsdienu 
Eiropas karti, un mēs uzreoz redzam, kā tās atšķiras. 1:ln 
IEirop�s karte ll.814.gadā ari bija gBuži savādāka. 

!Par spīti visām robežām, kari vēl tagad t urpinās. 
Miljoniem cilvēku ir zaudējuši savus tēv us, dēlus vai 
brāl us, kas krituši karalaukā. Baha'u'llah māca, ka mums 
nav jābūt lepniem par dzimtenes mīlestību, bet par pasaules 
mnlestību. 

IProtams, mēs jūtamies v i slabāk savā dzimtenē. Tas i r  
dabiski, j o  mēs e sam tajā uzauguši un par t o  z inām 
visvairāk. Mums nav nekādu vaBodas problēmu mūsu 
dzimtajā zemē. Mēs, protams, varam iemācīties dažas 
svešvalodas, bet mēs varam justies kā mājās tikai dažās 
zemēs. 

Tā kā šī i r  loti :narīga probDēma, !Raha'u'l l aih i r  te i cis, ka 
būtu vajadzīga internacionāla valoda. Ja katrs to iemācītos 
līdz ar savu mātes valodu, vairs nebūtu nekādu problēmu. 
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Nevienam nevcaJadzē.tu oemāc īties ·vairāk kā vienu 
• svešvaB.odu, jo viņus vüsur sapmstu un viņfi visus saprastu. 
· Kur vien tu brauktu, uz · Ķīnu vai Āfroku, vi sur būtu 
: ci lveki, kas runātu üntemacionālajā vaDodā, un tad tu varētu 
ar viņiem sarunāties· un- justnes ka māj_ās. 

Ja mēs atgriežammie·s pie patriotiskajiem aizspriedumiem, 
tad mēs atklājam, lka or- vēD viens: aozspriedumu veods, loti 
tuvs patrri oti skaj ē em. šoreiz. es domāju  rasisti skos 

• aizspriedumus. Ļaudis domā, ka viena rase f r  pārāka un 
• svarīgāka par citām. lDaudzi kari ar sākušies tüeši tāļpēc, ka 
, c ilv.ē.ki domā, ka vnena ras_e .o r i11Dtel üģ_enfülka pair citām. 
1 CuBvēld uzskatīja, . ka drikst '.ek$pluatēt mm izfücināt 'zemāko' 
1 rasi .  Mums vajag �tcerētües, kā izturējās pret nēģeriem un 
' kā Otrā Pasaules Ikara faükā iz01ācināja ebrejus. 
· llr ļoti bēdīgi, ka vē.H mūsdienās cfillvēki uzskata tos, kam 
itr nedaudz savādāka ādas krāsa, paŗ zemāknem. IPar D�onni, 
daudzi ci Dvēlld sak sapiras�, ka āda neko neloedna ·par 
raksturu. Katrā rasē n r  labi un sDnkti cilvēku . Ādas kuiisao 
nav nekāda sakara ar morāli. 

Bahafi111 Dah sHqlidro, ka Dfieva acīs vosi ir Udzvērtigi, 
· n�skato.ties uz vüņu rasēm • .Dievs imeatšķnr starp rasēm un 
' tautām. Di evam interesē voenngi, vai cü l vē!ts mii l savus 
1 līdzci lvelms mm vai viņš velas Viņam !kalpot. l?asaulei ir 
vajadzīgi tietai tādi cü Bvēl!d. Nav svarīgi , vao viu;aü ir vācieši, 
ķīnieši, vai brnzīD fieši . Vüsi iir Dieva bē rnu, u111 c i Bv�ku 
atšķorrīgās · ādas !krāsas ,v i en lkāiršo padara pasauil i  

, pievilcīgāku. Butu lot.i garlaicīgi, ja visi būtu. vienādi, gluži 
kā vienādas sarkanas tulpes dāirzā. Ja mēs neatbrivosemies 
no šie«ņ11 aizspriedummiem, mēs nepa01ā.ksfim vienotību." 

' ll'r vēl viens .aizso>r iedumu veods, kas ir gaBvenaas karu Wll 
' konfDilk.tu cē Roniso Tie· i 1r  poDitiskoe aüzspniedumi„ Vienas 
poDith;kās sustēmas piekritēji ll!lzskata, ka tieši šo. sostēma i ll"  
ideāh1. Vai tie ir lk.omunisti, sociāD istfi, kapitālisti vaü 
liberāļi, vienmēr voņi domā, ka viņu sistēma ir voslabākā. 
Tas bieži · voen noved pie konfiHda. .]Ja tas tā turph1āsie·s, 
kari nebeigsies un voenotību mēs nepaimiksāinm. 

Balna'u'Hallu noraida vardarbību„ Tas nenozīmē, ka ne.kas 
nav jādara, ja tev uzbrūk • .  Protams·, mans pienākumres ir nākt 
te·v palīgā. IRalua'u'I Dah salka, ka, ja kāds uzbrulk vi enai 
zeon�i, pāirejo tautu püenālk.ums ār nākt paDīgā • .  Pie mēram, Ja 



Mācibas pasaules labklājībai 33 

Frandja dosies karā pret Spāniju, tad pārējām tautām 
vajadzētu aüzsargāt Spāniju pret ·iebrucējiem. Ja to izdarītu, 
neviena cita z�me vairs nedomātu par došanos karā. Tā 
saprastu, ka tai nāktos cīnīties pret v i �as pasaules tautām 
un tādējādi tā nekad neuzvarētu. 

Baha'u'Dlah, savukārt, uzsvēra, ka jānodibina i nternacion
āla organizācüja nāciju apv ienošana i.  Ti ka i  tā varētu 
no·sargāt mieru. Tagad mums ir organizācija, līdzīga tai ,  ko 
bija paredzēji s Baha'u'llah. To sauc par Apvienoto Nāciju 
Organizāciju, bet tā nav panākusi mieru uz zemes. 'fas i r  
tāpēc, ka A N O  locekli nesau>rot, ka galvenais karu cēBoni s 
i r  aizspriedumi .  Tā kā daudz iem pasauBes prezidentiem 
piemüt šie aizspriedumi, mieru nevar panākt. 1 9 1 8 . gadā 
' Abdu'I -Baha tei ca, lka, la i panālktu mieru, ci lvēkiem 
jāmaina savi uzskati un jāatmet a izspriedumi .  Kamēr 
pastāvēs domstarpübas starp 01acijām, rasēm·, reDi gijām vai  
poD iti skajüem uzskatiem, miers uz zemes 0 111  pasaules tautu 
vienotība būs neiespējami. 

Baha 'u ' I IJiDn arī uzsvē ra i nte rnacio nā l ā s  t i e s a s 
nodibināšanas nepneciešamību. Ja di vām zemēm ir  kaut 
kādas nesaskaņas ,  viņām vajadzētu šo l ietu n o d o t  
i nternacionālās tiesas pārstāvjiem, un tie šo lietu i zlemtu. 
Šī sistēma jau tagad eksistē, bet ne vāe111mēr i ir  iedarbīga, jo 
ta zeme, kurao nav tai snība, 11av apnnoerināta ar tiesas 
lēmumu un to neievēro. !Par to IIJaha'u'llah saka, ka vosu 
citu valstu pienālk.ums i rr  pariipēties, la i  atriebigā zeme 
klausa, ja vajadzigs, ar spēka pieB ietošanu. 

Pirms pārejam pie jaunām tēmām, es gribētu vēl teikt 
pāri s vārd,· par atbruņošanos. Kā jūs jau z ināt, bruņotā 
sacensība ir  viena no visaielākajām mūsdfienu problēmām. 
' Abdu 'I - B affna šo problēmu paredzēja jau pirms Pirmā 
Pasaules Kara. "Visām pasaules vaRdübām nekavējoties 
jāatbruņojas. Nebūtu godug·i , ja v ieni nometīs oeročus, bet 
otri nē. Pasaules nācijām jāvienojas par šo svarigo tematu, 
lai tās kopīgi varētu atmest nāvīgos colvēku kauša na s  
ieročus. Ir jāiznīcina šoe ci lvēku iznü conāšanas līdzekli. 
Kamēr voena nācija paB ieD inās savu militāro budžetu,. . . 
c i tas būs spiestas ar to sacenstfies", (J. E. EssBemont . "Baha'u'I Yah and the New 1Era", 157. lpp.). 
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Mēs zmam, ka karam ür četri cēloņa, t. ē .  reliģiskie, 
rasistiskie, nacionālie un politiskie aizspriedumi: Ir ari citi 
aizspriedumu veidi, kas kavē pasauDes vienotību, kaut arī 
tie tieši neizraisa karus. Vienu no toem mēs jau aplūkojām 
un� proti, pastāvogās nesaskaņas stall'p z inātni un reliģ i ju. 
Cita nopietna pretruna, Ik.as !kavē cilvēces vienotību, i r  
doma, lka si eviete i o- nepilnīgāka par vīrieti. R i etumos 
cilvēki jau sālk saprast, ka tas nav pareizi ,  bet tomēr ar vēl 
zemes, kur pastāv sieviešu dislkriminācija. Vfiņas uzskata 
par mazāk nnteloģentām būtnēm nelkā vīrieši, sakot, ka dzivē 
sievietes nevarot sasniegt tok daudz kā vīrieši; aizmill'Stot, 
ka viņām vieumiēr tiek dots mazāk i espēju atfistīties. Baha'i 
ticība tņāca, ka sievietēm un vīriešiem vajadzētu · piešķirt 
vienādas tiesības. Sievietēm jābūt tādai pašai izgDītībai un 
iespējām kā voriešiem. Soevietes un vīrieši nav vienādi, 
dažās dzīves jomās viņas i r  pārākas par tfiem, un to pān:iņā 
ir svarīgas nozares, kuras sabiedrībā netiek pienācīg a 
novērtētas. P iemēram, mūsdienās bērnu audzināšana, 
veselības aprūpe ģimenē· un dažās jaunattīstītās zemēs aru 
uztura Dīdzeklu ieguve ir sieviešu ziņā. Ja sievietēm laus 
pilnveidot savas spējas, pasaule attīstisies daudz- straujāk. 

Ir vēl viens šķērsDis pasaules labkBājobai un vienotībai. 
B-aha'u'llah norāda uz lielo atšķirību starp bagātaJiem un 
nabagajiem. Ši atšķiriba or viens no naida, skaudības un 
neapmierinātības cēloņiem. Mums nevajadzētu briiniities, kā 
tie, kas mirst badā, var būt naidīgi un atriebīgi pret tiem, 
kam visa kā i r  papilnam. Tas i r  pavisam netaisnīgi, ka 
mūsdienās vēl pastāv tādi apstākļi. 

Bagātākās zemes tērē miljardus ieročiem, bet nevar iedot 
nedaudz naudas nabadzīgākajām zemēm. Ir arü bagātas 
zemes, kas aizdod naudu nabadzīgākajām zemēm uz pāris 
gadiem. Vai to var saukt pair taisnīīgumu? Kā tas var būt, ka 
vienā zemē tūlk.stošnem �nlogramnu ēdienu tiek izmests, 
kamēr citā moljonaem cilvēku mirst badā? Kāpēc tas tā ir? 
R ietumos viss ir labi noorganizēts, bet mēs nes p ē jam 
palīdzēt nabadzīgākajām zemēm organizēt ražošanu u n  
apgādi. Tas liekas pārāk sarežģīti. 

Cēlonis droši vien ir tas, ka mēs nemīlam ci tas tautas. 
Tāpēc Baha'u'llah mums māca mīīU ēt ne tokai savu zemi, bet 
visu pasauli, jo neviena tauta nav pārāka par otru. Te mēs 
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atgrie žamies pie nacionālajiem aizspriedumiem, kuri ir 
cēlonis daudziem kariem un asinsizliešanai. 

Ir ali lie&a nevienDīdzība starp vienas zemes bagātajoem 
un nabagajiem. Tas nav pareizi un ari ir jāmaina. ir svarigi 
ne tikai pal īdzēt nabadzigajiem, bet ari novērst lielu 
bagātibu uzkrāšanos vüena cilvēka rokās. To var panākt, 
pieņemot likumus, kas nepielautu pārāk Boelu atšķirību starp 
nabadzīgajiem un bagātaji em. Apmēram pnrms 70 gadiem 
' Abdu'I-Ba.ha teica, ka bagātajiem būtu jāmaksā lielāks 
nodoklus nekā nabagajiem. Šis prüekšlükums jau ir kļuvis 
par reafüāti Rietumu zemēs, bet tomēr vēl i r  D i e las pasaules ;  
datas, kur tā  nav. Tajās valstīs nav starpi bas, vai tu esn 
miDjonārs, vai tu stāvi maizes rindās; visi maksā tos pašus 
nodoklu procentus. Man nav jums jāizskaidro, ka tas nav 
taisnīgi. 

Mums ir skaidrs, ta IRaha'u 'l lallD it sevošķi uzsver 
taisnību. Kamēr uz pasauDes vaDdīs netaisnüba, tikmēr 
cilvēkus turpinās apspiest un paze11111ot. Taisnobas izjūta ir 
loti svariga. Ja mums tā būs, tad mēs nekļūshn p ā rā k  
savtngi, bet vispirms rūpēsilllfļies pair visas c i l v ēc e s  
labklājübu. Tad mēs nebūsim vienaldzigo pret  nabadzīgajiem 
un slimajiem. Mēs aizstāvēsim tos, kurus- vajā p�r viņu 
re8igisko pārliecību, un tos, kuri tiek mocīti ci etumos par 
saviem uzskatiem. Mēs pal üdzēsom izsaD lk.ušaji em un 
apspie·stajuem. Mēs v isi apvielnosimoes, lai atbrov otos no 
netaisnības u01 strādātu cilvēces uzplauksmei. 

Kad mēs runājām par vīriešu un sieviešu vienlüdzibu, · 
mēs redzējām, cik svarigi ir dot meitenēm Dabu izgDītību. 
Tāpat ir ari ar zēniem. Tnkao, kad katrs bērns būs oeguvis 
. labu fizglmbu, pasaule mainasies. Kamēr bērnus māciis, ka 
viņiem jābūt lepnoe·m par to, ka viņi ir i tāUi vai ·amerikāņi, 
vai angli, vai japāņi, tikmēr progresa BDe būs. DiemžēD, uz 
zemeslodes ir vietas, kur bērnus māca, ka viņu rel iģija van 
dzimtene ir vislabālkā pasauDē. Baha'u'llah izskaidro, ka 
izglītošanas mērķim jābūt savādākam. Bērniem jāmāca, · "ka 
visa pasaule ir viena valsts un ciOvēce nr tās p i  I s o ņi ". 
Baha'u'llah me.rķfis ir vairot cilvekus, kas velta visu savu 
enerģiju pasauBes labklājibai. Tas ir v i en ügais cilvē-ku 
veids, kas nepieciešams pasaulei. 
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Pie tam, bērniem vajag mācīt ne tik.ai ģeogrāfiju, visādas 
zonātnes, gramatiku, u. c . .  Kāda jēga i r  no ci lvēka, kas i r  
zünātnie ks, bet ne cāeš ebrejus? Kāda jēga i r  no ķīmijas 
profesora, kas necieš nēģerus. Voņi nelkad nemainīs  
pasau8i. Mums jāpāuiliedoiās, vao  mūsu bē rnie m  111av šādu 
aizspriedumu. Māciet tuem miDēt ci lvēci, jo tikai tādu cilvēku 
vems savus spēkus ci lvēces labklājībai. Māciet viņiem, ka 
!katrs ciBvēks iir  neaizstājaill11s un spējīgs dairīt Babu. 

Pirmajā daUā mēs noskaidrojām, lka pasaules problēmas i r  
tik sarežģītas, ka nevoens parasts c i lvēks nevar t ā s  
atrisināt. Tie, kas domā, ka atraduši pareozo ceUu, vnenmēr 
strīdas cits ar cotu. Otra ·c i lvēlka atrisooiājums vienmēr š�iet 
nepareizs un grūti pieifietojams, kamēr paša atbilde liekas 
vispareizākā. Lai izvailitos no šādas si tuāci jas, mums 
.iāapzünās, lka tikai mevs zina savas Radibas mērķus u n  
tikafi Viņš zina, kā tos sasniegt. Muons i r  jāsaprot; ka Viņš 
mums vēsta ar savu Praviešu palīdzību. Ci lvēki e m  jābūt ali 
pārli ecinātiem, lka mūsu gadsolllllta mērķis i r  c i l vēces  
vienotība, mērķis, par kurn mums vēstījis 1Raha'u 1B lah. Tad 
un tikai tad šii vüernotiiba būs iespējama. 1rilkaü tad, kad visas 
pasauDes  tautas strādās kopogi pDe šī . mērķa, pasaules 
l abklājība būs iespējama. OCamēr mēs turpinās im atstumt 
Radutāja pamāciibas un turpināsim domāt, ka mes paši zinām 
labāk, ci lvēki em parādīsies airvien jaunas problēmas. 
Cilvēkiem or jāsaprot, ka Baha1u'I Dah ir Dieva Sūtnis, kuru 
Vi,ņš i r  atsūtüjis mūsdienām, un, ka tikao viņš zona, kā mēs 
varam atrisināt savas problēmas. Tādēl Baha'u'llah saka 
mums, ·lai mēs· pieņemam viņa mācübas. 

Mācības, kuras Dievs ir mums atsūtījis  caur savu Sūtni 
Baha'u' Ulallt, i r  nepoec ü ešamas. Miers uz zemes büs 
i espējams, ja mē s se kosi m v oņa mācībām. Ja mēs to 
nedarīsim, sašķeltiba turpināsies. U1111 šii sašķeltība mūs i r  
novedusi  pie karie m un ltnaosa • .Ba mēs gribam to v is u 
apstādināt, mums· jātiek valā  no šüm nesaskaņām. 'fas būs 
iespējams, ja katra valsts 01111 katrs tās pilsonis atm e t ī s  
aüzspri edumus u n  strādās c ilvēces v ie notī bas I a b ā .  
Nevajadzētu tērēt ari lailku un 11Daudu ieročfiem. Cik daudz 
naudas tam tērē? Ciet bu ljonu dolāru katru gadu samaksā par 
karalkuģiem, kara lüdmašii1111ām, munīciju, atom bumbām un 
citi e m  ieročiem? Ja mēs veltotu savu enerģiju pasaules 
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apvienošanai, šīs Dietas vairāk nebūtu vajadzīgas. Tad mēs · 
varētu visu to naudu tērēt Dietām, kas mūs tiešām padarītu 
Baimngus un veicinātu pasaules labCdājābu. 

Šīs ir dažas no tām mācübam, kuras es vēDējos jums 
nedaudz sülkik. . izskaidll"'ot. Nedomājiet, ka tās ir visas 
Baba'u'llah . .mācübas, jo tas tā nav. Es tikai izskaidroju jums 
vissvarīgākās. šo  nodalu var nosa-ukt · pair l oti ī s u 
Baha'u'll aDn un ' Abdu'I - Baba mācību apko pojumu. 
Baha'u'llah vüens pats ür sarakstījos simts gramatas, ta fltā 
būtu neiespējami to visu aprakstīt pāris lappusēs. M a n  
vajadzēja sastādīt loto 111eloel111 Bab, Baha'u'IDah, ' Abdu'I
Baha un ari Sltnoghu Effeoudi (Šogijs IEif'emlijs) mācību 
apk.opoju11111u. 

Nobengumā es vēlētos apDūkot i espējamību, ka kādu 
düenu vüso sāks ticēt Baltaa'u'I Dalh mācībām. Jūs droši vien 
teiksnet: "Skan vareni, bet tā 11Detad nebūs. Nav aespējaons 
to panākt." lJz to es atbiOdēšu: "Apskatieties uz citu rel iģiju 
vēsturi". IPaskatietāes uz Muhameda l aikiem, kad starp 
mazajām arābu ciltīm vaBdīja naids. Muhameda vārdu 
iespaidā šīs ciltis apvienojās un dzīvo mierā jau gadu 
simtus. Pavērojiet Jēzus laikus, kad cülveki vieous otru 
apspieda. Un !kā šīs �aužu grupas sadraudzējās. Tas· parāda, 
cik liels bija Dieva Atklāsmes spelks. 

Tagad atkaD ir sašķeltība, un ill" parādijües  jauns Dieva 
Pravietis. Vai viņam būtu jābūt mazākai ietekmei nekā . 

, cntiem Dieva l?!raviešiem? Vai vüņš nav spējīgs iedibonāt
vuenotību? Tas nebūtu Dogislki, ka Baba'u'llah būtu vienīg·ais 
Pravietis, kas nebūtu spējīgs to paveikt. Ja !katrs Dieva 
Pravietis spēja nest laimi un vienotību cilvēcei, kad viņš 
parādījās, tad all'i Baha'u'Dlah nodibinās vienotību uz zemes. 
Jo tagad, kad mēs varam ce�ot pa visu pasauli un iepazīt 
citas zemes, pasauDes voenotība io- pinniigi iespējama. 
Pavisam savādāk bija Jēzus 001 Muhameda laikos. Daudzas 
zemes vēl neboja atklātas un nevarēja palt tālu aizceļot, jo 
vajadzēja jāt au- zirgu vai pat üet !kājām. Pasaules vienotība 
boja neiespējama tajos Daikos. · Mūsdienās to var panākt. 
Tāpēc BaM'u'Blah ir nācis to veicfināt. Vi1Ļ1am tas izdosies, 
jo viņš ill" IDneva l?ravietüs. 

Varbūt jīos jautāsoet: "Nu Dabo, bet kā? Kā to var izdarīt?" 
Ir divi ve ndi. Viens io- redzamais un otirs ill" DTJeredzamais. 
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Sāksim ar redzamo. Tie ir paši ticīgüe un viņu rīcība. Viņi 
oneģina izplatīt B aha'u'llah rakstus. Daži tulko vafi raksta 
grāmatas, lasa lekcijas sllloUās, veido radio un teDevīzijas 
programmas, strādā ANO, i zgD i to bērnus, darbojas 
komitejās vai padomē, 0111 tamBīdzīgt 

Bahājiešo mēģina izslkaidrot visiem BaDaa'u'Dlah vēstījumu, 
un v ispi rms v iņi  tü ecas dzīvot saskaņā ar Baha'u'I D ah 
mācību, kas daudzus ci lvēkus püevēri Balna'i tocebai. Kā 
mēs redzēsim 13.nodaiā, c i lvēki klūst par bahājiešfiem katru 
dienu. Jo vai rāk ci Dvēku kiūs par bahājiešiem, jo vairāk 
c ü lvēku strādās co lvēces mablkDājībao. Un vairojas airi cüavēki, 
kas var pastāstot c_Ddiem pair JRaha'i ticibu. Un jo vaoirak būs 
Baha'u'llah sekotāju, jo ātrāk iestāsies pasaules vienotība. 
Tas i r  acīmredzami. 

Ir arī veids, ko mēs nevaram uztvert ar savfiem maņu 
orgāniem. 1fā ar paša [)ieva Pravieša spēja fi espaidot 
ci lvēkus. No sākuma šis iespaids ir pavosam lilelieDs, bet ar 
laiku tas pieaug. Tieši tāpat kā saules enerģüja: die nas 
sākumā tā i r  pavisam nelüe ia, bet düe01as gaitā pieaug. 'fāds 
ir ari Dieva Sūtņu gaoigais spēks. Katru gadu bahājiešu 
skaits strauji pieaug. ·Beidzot šis spē ks lklūs tok. l ie ls, ka 
visu tam !Pievērsīsies. 

Daudz c ilvēku netic šim Dieva Sūtņu gangajam spēlkam 
tādēl ka to nevar sajust. ·set pormajā nodalā mēs nācām pie 
slēdziena, ka pat l ietas, kuras nevar just, eksistē. E s  
pie mē ram nevaru redzēt jūsu dom as. Es ne re dzu arī 
dusmas, jo es taču nevaru teikt: "Skatieties, man te ir soma 
ar dusmām! "  Es nevaru aoī ieiet veikalā un teiU: "Dodiet 
man . mārcoņu godīguma". Tomēr es zinu, ka gan dusmas, 
gan godīgums pastāv. Es to vosu varu saskatīt cf i l vēku 
uzvedībā. IEs varu redzēt, kā ci lvēks rnosao-kst, vai dzordēt, 
kad v i ņš sāk bļaut. Es varu re dzēt, kā c üB vēks dal a  
konfektes godīgi. 

Garigo spēku nevar redzēt, bet tas eksistē. �evar redzēt, 
piemēram, elelktroenell"ģiju. Mēs nevaram redzēt šo enerģiju, 
bet var redzēt degošu spuDdzi, citiem vānliem, elelktll'liskās 
enerģijas üzpausmi. Nevar redzēt arī zemes püev.i lšanas · 
spēku, bet gan tā izpausmes veidus. Dieva Sūtņu garigais 
spēks üzpaužas D īdzogü .  Nevar re dzēt pašu šo spēku, bet tā 
i zpausmes veidus. 
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Mēs redzam, l!cā Baha'u'llah mācības realozējas 11>asaulē. · 
Mēs· redzam pēc ciavēku rocobas, kā viņus ür netekmējis šis 
spēks. Cilvēki maina savus uzskatus šī spēka iespaidā. Mēs 
redzam, ka viņi atmet savus aizspriedumus u01 sālk skatīties 
uz c itu re liģoju piekrütējiem, uz c ntu tautu un ra s u  
pāirstāvjoem kā uz sev līdzīgiem. Mēs redzam, ka dažādas 
reliģijas klūst tuvākas viena otrai un ka Eiropas tautas sāk 
labāk saprasti es savā starpā. Mēs redzam, ka ir tādas 
organizācijas, kā Eiropas 1Ekonomiskā Sa(ļraudzīb� (E.IES), 
Apvienoto Nā�iju Organizācija (ANO), Afri lkas Vienības 
Organizācija (AVO), Starptautiskā Ekonomiskās Palüdzības 
Padome (SIEPIP) ,  starptautiskans bērnu fonds "Glābshm 
bērnus ", Starptautiskais dzīvnieku glābšanas fonds un 
daudzi c iti. Mēs redzam, ka daudzās zemēs vīriešiem un 
snevietēm ir vienādas toesibas. lDažās zemēs nabadzība sālk. 
izzust ar likumu palīdzību. Mēs redzam tādas organizācijas, 
kā Internacionālā Amnestija, kas mē ģina palīdzēt 
pol itislkajoem aesDodzītajuem un dtiem apspiestajiem. Mēs 
redzam grupas, kas grib panākt atbiru!)ošanos. Verdzābas 
sāpes ir gandriz izzudušas, un daudzi ci lvēki rūpējas 11>ar 
bērnu izglītošanu. Mēs redzam daudz ko, lk.o mēs nebūtu 
redzējuši, ja dzüvotu pirms simts, simtpiecdesmit gadeem. 

Es redzu Baha'u'l lah gangā spēka sekas tik slkafidri , ka 
nevaru saprast, kā cilvēki var būt tik pesimistisko ,  runājot 
par nākotni. lllahājie šo šinī z iņā ir optomisti .  Voņi ir 
pārliec nnāti, ka šis garīgais spēks katru gadu pi eaugs un 
vienotība tiks panākta. Pie tam, ' Abdu'l·Baha pats ir te ic is, 
ka: "�inī apbrīnojamā periodā zeme pārve idosi es. • . 
Ne saskaņas ,  striidus un slepkav ības nomainīs  miers, 
taisnība. un saticība. Nodibināsies v āenotība un sadarbība 
�tarp tautām, un beidzot vairs nebūs karu • • • Stiprie un 
vājue, bagātie un nabagie , antagonāskas sektas un naidīgas 
nāc ijas . . .  visi dzīvos mī l e stībā, draudzibā un satic ibā" 
(Some Answered Questions, 1 2 .nodala, 63 -64 lpp. ) .  Vai 
jums vajadzigi vēl pārliecinošāki pi erādījumi ? Bahājoe šiem 
_tie nav vajadzīgi. 
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Mācnll>as c o llvēces DalhilkDājīloai 

Pirms mēs iepazīstamies ar šīm mācībām, e-s gribētu jums 
kaut ko i zskaidrot. Nebūtu jābrB1111ās, dzirdot, ka vaorums 
mācibu cilvēces Babklājübai der ari katram ci lvēkam. Ja es 
saku, ka pasaulei jāatsakās 010 a izspriedumiem, tad tas 
nozīmē, ka katll"8m cilvēkam jāatsakās no . tu em. Mācības ,  
kas aplūkotas 7 .nodalā, tādē l o r  domātas n e  tükai pasaulei , 
jo tāda abstralkta "pasaule" nepastāv. Mēs, c i lvē ki ,  
veidojam šo pasaulo .  Svairīgi i r  saprast, kurai mācībai 
ikvienam no mums jāseko. 

Baha'u'llah negaida, lai mēs apsēs tos un uzrakstītu 
likumu kodd:su cāņai pret nabadzību. Mēs, protams, to 
varam dall'it, bet tam nebūs lieBas jēgas. Toties svarig·i ir 
atteikties no mūsu pašu aizspriedumiem. Vienam ci Bvēkam 
tas nozīmēs ar vis iem spēküem censties atbrīvoties no 
nicinājuma jūtām pret kādu cütu zemi vao tautu. Citam tas 
vatētu nozimet iztureties pret savu sievu kā sev I Ddzogu. Un 
citam tas varētu nozīmēt sākt ticēt Dfievam. Katram šie 
aizspriedumi ir savādāki. Es esmu norūpējies par to, Dai jūs 
neteiktu: "Kādas bri111išķigas mācības! !Es priecajos pair to, 
ka tās ir domātas pasaulei un nevis man". Bet tas tā nav . .Es 
atvainojos ,  bet vecais teic iens ir pareizs :  "Ja tu gribi  
pārveidot pasauli, sāc pats ar sev ü "  • 

. Iepriekšējā nodaUā mēs uzzinājām, ka Balna'u'Dlaltn devi s  
cilvēcei mērķi. Š is  -mē�is, viņš mums saka, i r  c i lvēces 
vienotība. Mums jāsaprot, lka šii mērķa sasniegšana ir  Dieva 
griba. Laü mēs to sasnn egtu, D ievs  mums i r d e v i s  
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norādījumus caur saviem IPravoešiem . .Ira mēs sekosim Viņa 
mācībām, ci Hvēces vienotība kļūs reāla. Viņa Pravfetos ir 
devis mums vēl vienu mērķi . šās mērķi s ir domāts katram 
atse višķi . Tā i r  mūs u  dzīves  jēga. ll.Jn, Daü mēs šo Dllllēirķi 
sasniegtu, Dievs mums or sūtījis šīs mācības. Šīs mācības 
mēs izskaidrosim šajā nodalā. 

Un kas tad ir cilvēka dzīves mērķos? Vis11>irms mums 
jāzin, ka cilvēka dznve sastāv no trim dalām. Pill'IIll'Dā ir dzīve 
pirms dzimšanas augla  formā. Otra ir posms starp 
dzimšanu un miršanu, jeb dzīve uz zemes. Trešā ir dzī.ve  
pēc nāves, je b dzāve nākošajā pasaulē. 

Bērns mātes miesās neko nezina par dzīvi uz zemes. Tas 
nevar uzskatāmi iedomāties pasauli, kurā tas piedzims. Tas 
nav pat pārlüecnnāts, ka tāda pasauDe vispār eksistē. 'fas 
pats ir ar ci lvēkiem šeit virs zemes. Mēs neko nezinām 11>ar 
nākošo pasauli, par dziivi pēc nāves. Mums nav ne mazākā 
priekšstata 11>air to. Mēs to voenīgi paz i stam pēc Praviešu 
nostāstie m. Viņi mums ü r  te ikuši, ka ši llle re dzamā pasaule 
e ksistē. 

Svarīgā ir bērnam vēl augDī attīstīt noteiktas ü pašības. 
Kad tas piedzimst, tam jābūt šīm ī pašībām. Piemēram, 
bērnam ir jādzird, jāredz, un tā smadzenēm jabūt pietfiekami 
attīīstitām vēl pi rms dzi mšanas. Bet, vai šīs garīgās un 
fizi skās ī pašības attīstās vai nē, tas nav atkaoiigs 010 paša 
aug�a. Tās attīstās pašas no se vis. Un ja bēmalIID nav vienas 
no šīm spējām, viņa dzīve uz zemesl odes būs apgirūtināta. 
Ja bērns piedzims akls, viņam būs daudz vaorālk grūtiibu
nekā redzīgam bērnam. Tādēl ir svango, Baü katrs bērns 
attīstītu savas spējas. Jla bērns tās 01eattīstos, vh;nš 01espēs 
sasniegt, ko vēD ēsāes. Š iis spējas ir nepieciešamas, D a i  
varētu dzīvot uz zemes. 

Gl uži tāpat i r  ar dznvi pēc nāves nākamajā pasauHē .  Lai 
tajā varētu Dai 11111īgi dzīvot, nr aDi jāattīista zināmas īpašības 
vēl šeit uz zemes. Ja tās nebūs att īstītas, tad glužn kā 
kurlajam bēmam šajā pasaulē, mums būs grūti d z ī v o t  
nākamajā pasaulē. · Tikai šajā gadījumā mēs 11>aši varam 
izlemt, vai attīstiit šīs īpašības vai nē. Tas ir katra cilvēka 
ziņā. Tas nenotiek pats no sevis.,. 

Daudz ci Hvēku nemaz nevēlas sevi pi l nve idot. Viņieon tas 
šķiet par gnītu. GHuži citādi or ar cilvēkiem, kas pacentuši es 
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attīstīt šis apašības. Vfiņo üir Daomigo, ka ir piespiedušo sevi 
tam nodoties, tilk:pat laimīgi ka bems, kam ir acu gaāsma, 
kaut aoii tam 11>ašam nav nekādu nopellmn, ka tā vüņam or„ Bet 
oedomājietoes, kā būtu, ja viņš nemaz ll'llebīnhn gri�ējis iegūt 
speju redzēt. Cik nelanmīgs viņš būtu šajā dznvē ! · 

1Laā mums nebūtu jāmokās nožēlā, kad mēs sasniegs im 
nākamo pasaul i ,  Dievs mums vēstoj os  ar savu  IPraviešu 
pal šdzību, cok svarīgi ir attīstīt garigās spējas. Tā ir mūsu 
dzaves jega. OCatra ci Dveka dzlves me�is ir amstlt ttpaštbas, 
kuras būs nepieciešamas nākamajā pasauDē. 1'ā ka rnālkamaā 
pasaule ir Dieva valstība, Balhla'u'D Dah uzskata šīs īpašības 
par düeviš�üm. Šīs dievüšķās īpašības ir D11epieciešamas arii 
uz zemes. Mums jāattīsta šns doevišķās npašobas. 1'āftāk mēs 
apOūkosim, Ik.ādas tās ir un kā tās var attīstot. 

Ir vienaftga kādas opašības tu vēl ües attīstīt, ja tikai tu 
gribi to darot. Ja tu gribi iemācities spēlet klavoeres vai 
zīmēt, tev jāaizraujas ar to . .!Labākie allttieri, māksDinield un 
amatnieki ir tie, lkas müD savu darbu. Paemēram, ja tu gribi 
iemācities dejot, tev jāpatīk to darit. IPēc tam ir svarīgi 
atrast labu dejošanas skolotāju. Tev ar prieku jānet uz dejas 
skoHu, un i r  sev išķi svangi labi saprasties ar skolotāju. Ja 
tu to nedarīsi, tad iemācUies dejot būs grūti. 

Viss tas attiecas an uz dievišķo īpašību attīstību. Mums 
vispnnns or  jāvēlas tās attīstīt .un tad jāatrod iaba skola 111n 
Dabs skoBotājs. Baha'i ticība i r  šāda skola, un Baha'u 'I Dah ir  

· šāds SkoBotājs. Tev v iņš i ir labi jāsaprot, · citādi tu tālu 
netiksi. Gluži kā mūzikas skolotājs, kas mums ir 
nepieci ešams, lai pilnveidotu klavieru spēles mākslu, tā arī 
dievišķais SkoDotā.is n r  ne piecie šams, lai attīstītu mūsu 
dievi šķās ipašības. Baha'u'IRah arī grib, lao viņa se kotāj i 
aizrautīgu strādātu, lai tās attīstütu. 1'ikao tā mēs sasniegsom 
labākos rezultātus un ne c itādi . 

1'ādēl ir svarīgi katram c i l vēkam izvēlēties IRaha'u'llah 
par šādu Skollotāju. Ja mēs izvē Damies viņu tikai tāpēc, ka 
mūsu vecāki viņu izvēlējās, tas nozīmē, ka mēs viņus tikai 
atdarinām. Ja mēs neizvēBamāes viņu tilk.ao tāpēc, ka to nav 
darījuši mosu draugi ,  tad mes lau.iam draugiem spriest savā 
vietā. Svarīgi or spriest par to pašam, neatkaligi no kāda 
cita. Mēs nestudējam tēlnnecību tikai tāpēc, ka mūsu vecāki 
to grib. Mēs nepametam vieglatlētnkas treniņus tikai tāpēc, 
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ka mūsu draugi ar tie m  neaizraujas. Svarigi ir, vai mēs paši 
to gribam. Tāpēc IRaha'u'H lah saka, ka mums jāizpēta Baha'f 
ticiba neatkarīgi no citi em. Mums pašiem Baha 'u'I Bah 
jāsaskata , Dieva bpausmo.  Viņš vēlas v i e nīgi  apzinīgus 
skolniekus, skoBniekus, kuri paši ir izvēlējušies viņu kā  
savu doevišķ.o Skolotāju, skoHni ekus, Ik.as vēlas ar  viņa 
pal īdzību atklāt, kādas diev ošķās īpašn bas tie m pie mīt, 
sko ln ie kus, kas ti ecas uzzināt, lkā viņā var attīstīt šīs 
lpašības. Apzināta i zvēDe  tādēl ir nepiec o ešama mūsu 
attīstībai. 

Kā mums ir zināms, katrai Dieva Izpausme i i r  bijusi liela 
vara pār cilvēku pu-ātfiem. Ši vara klūst vēl l i eBāka, kad mēs 
viņu pieņemam kā savu dievišķo Skolotāju. Viņš dod mums 
l ielāku gango spēku. Bez viņa palīdzības mums būtu gnīti 
attīstīt garīgās īpašības. Balma'u 1B lah neatstāj mūs v i e nus, 
bet apso&"a mums paHdzet un dot mums spē ku garīgai 
izaugsmei. · 

šos gaoigais, spēks i u- viņa mīDestübas zīme. Lai saņemtu 
viņa mīD estību, ari mums ir viņu jāfiemiil „  Kad mēs sākam 
mīDēt Baha'u'llah, mums ir  v ieglālk i emīDēt citus · c i lvēkus. 
Tagad mums püetielk. tam spēka, Baha'u'Hah sniegtā gangā 
spēka. Mī Bestfiba pret citiem ci Bvēkiem ir viena no garīgajām 
īpašībām, kura mums jāattīsta. Es saku· 'jāattīsta' tādēļ, ka 
nav viegDn mīllēt visus cilvēkus. lLai to panāktu, or vajadzīgs 
lailk:s, kā jebkurā citā l i etā. Ir ne iespējam i  lkl ūt par 
peldēšanas čempionu voenā dienā. Tam vajadzīgi pāris gadi. 
Bet tas nekas. Kamēr mēs pilnveidojamies, viss i r  labi. · 
Mēs varam būt priecügi pair katru ve oksmi. Un mēs kl ūsim 
labāki, jo mums paliidz Dieva Izpausme, Baha'u'l!ah. 

Iz vēlēti es Baha'u'llah nozimē izvēlēties  ara gangās ' 
ü pašības. 1'as nr mūsu dzīves galvenais mē�is. Mums ir  
jāatturas no visa, kas varētu būt par šķērsBi mūsu mērķa 
sasniegšanai , pie mēram, mums jāatmet sekojošās domas: 
"Pievērst uzmanību tikai sev un neievērot pārējos! " Ja mēs 
tā domāsim, mēs nevarēsom attiistīt tādas garīgas īpašības, 
kā mnlestī bu pre t  l īdzcilvēkiem. Kamēr mēs būsi m 
pārliecināti, ka mēs paši esam vissvangākās personas un 
domāsim ti kai par savam izpriecām, mums vienkārši 
neatliks Haika citiem. Ja mēs gribam· tikai paši būt laimāgi, 
mēs nevaram citus padall"it laimīgus. Ja v i ss, ko mēs 
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griba m, i r  dabūt c i lk  v i e n  iespējams mantu sev, tad mē s 
neko nevaram iedot citiem. 

Mums ir  jāatmet toe ksme pēc bagātības, mantas un varas. 
Tā i r  jāaizvueto ar gribu padarit cfüas laimīgus. B aha'u'l lah 
apgal vo, ka tad mēs paši būsi m lai mīgi .  Cü k daudz ir  

. c i lvēku, kam i r  lo t i  daudz naudas, bet kuri ar absol ūti 
· nožē lojami !  Viens ne mitīgi stndās ar savu sie v u  tāpēc, ka 
tā apganvo, ka v iņš viņu atst�j novārtā. Ci ts. zaudē visus 
draugus tāpēc, ka viņš i r  spej1gs runāt vi enogo par sevi ;  vēl  
viens c elvēks sūdzas, ka Vļņu pametuši voņa bērnu, jo · viņš 
nekad par tie m  neinte resējas. Sīs bēdogās sUuācojas varētu 
mainīties, ja ci lvēki censtos iegūt dievišķās ipašibas. 

Es esmu pa� iecināts, ka to nav viegl i izdarit. Ja m ē s  
esam godīgi,  mums o r  jāatzost, ka mēs v isi vēlētos, l ai c iti 
par mums domā, i nteresējas par mums u111 mol mūs. Te vi  
ne viens nemīl ēs, ja tu c i tus nemīl ēsi  vai par v iņi e m  
nedomasi . Ja mēs gri bam mīDestību, mums i r  jāattīsta divas 
garī gas ü pašī bas� Pi rmā ü r  spēja mī U ēt c itus. Otrā i r  
atbrīvoties 010 patmīlas. Vajag tikt va�i 010 domas: "Es esmu 
vissvaBigākā persona, lai pārēji e  paši rūpējas par sev i ". 

Ja mēs gribam DJbi spēDēt ģitāru un esam atraduši labu 
skol otāju, mums i r'" jādara tas, ko viņš mums salka. Jo viņš 
taču vislabāk zina, kā ātrāk iemācīties spēlēt ģitāru. Tāpēc 
mēs palaujamaes uz viņu un darāmm, lko viņš O aek. Par spīti 
tam, būs brīži ,  kad tu nevarēsü saprast, kam vajadzigi šie 
garaDaicīgie  v nngrinājumfi. Tomē r mēs tos spē l ējam, jo 
zinām, ka bez vajadzübas skolotājs mūs to nelūgtu darit. 

Tādā pašā veidā ļDums jāklausa IRalui 'u 'l lah, di e v i šķo 
Skolotāju. OCad mēs kiūstam par viņa skoUni e ki e m, mums 
jāievēro, ka viņš voslabāk znna, kas ir  gariigās īpašības un 
kā tās iegūt. 1'ādē� mēs pa!aujamies  uz viņu un darām, ko 
v iņš l üe k, kaut an 11111ēs dlažkirt sastopam pamāciibas, kuru 
jēgu mēs nesaprotam. Tomēr IRaha'u'Rlah nav nācis pasaulē, 
lai ņ1ūs mulsinātu, bet lai padarītu mūsu dzīvi la i mīgāku. 
Tādēl mēs viņu uzklausām. 

Tas neno z ī mē ,  ka mums būtu tas v i ss jādara be z 
jautājumiem un bez domāšanas. Nē,  Baha'u'l lah grib, · l a& 
mēs .vēlētos zināt, kādē� viņš mums l iek  tā darīt. Tieši tipat 
ka mūsu ģitaras skolotajs. Ja mēs nesaprotam, kāpēc mums 
ir vajadzīgs kāds vingrinājums, mums vajadzē tu prasīt, Rai 
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viņš mums to izskaidro. Kad viņš to izdara, mēs vēl dažreiz 
to nesaprotam. Bet tas nenozīmē, ka mums šis v ingrinājums 
nav jāveic. Tas būtu mu�ķego, un mūsu ģotāras skolotājs 
droši vien ieteiktu mums iet mācīties kaut kur citur, jo viņš 
zina, ka, ja mēs nevingrināsimies, viņš ·nevarē s  mums 
iemācīt labi spēlēt ģitāru. 

Tas pats attiecas uz Dieva Izpausmi. Pirmkārt, viņš vēlas 
no mums paklausību. Bet v iņš grib, lai mēs v iņam 
vaocājam, kādēl · v iņš mūs tieši tādā veidā māca. Kāda i r  
visa tā  jēga? Mums jāuzdod sev  šo jautājumu. Ja mēs 
uzzināsim atbi ldi_, tad mēs labāk sapratīsim, ka viņa mācība 
mums ir vajadzīga. 

Vēl v iena garīga īpašība ir spēja kalpot  sav i em 
līdzcilvēkiem. šo īpašību ari nevar attīstīt v ienā d i enā, 
tāpat kā spēju mīlēt citus. Mēs varam attīstu spēju kalpot 
pakāpeniski. Neviens neprasa, lai tu sakravātu somas un 
dotos uz Āfriku paBīdzēt nabadzīgajiem. Nē, tev vajag 
kalpot citiem ari savādākā veidā. Varbūt tu vari apciemot 
slamu kaimiņu vai voentuļu krusttēvu. Galvenais i r, ka tu 
palīdzi cilvēkiem • .Ja tu to dari par naudu, tad to nev ar 
saukt par pakalpojumu vai palüdzību. Tādā gadījumā tu to 
dari-- pats sev. 

BaDna'u'Uah salka, ka nav nekādas st�rpības, ko mēs 
darām, ja mēs kalpojam cilvēcei . Pat ja mēs i z nē sāj am 
pastu, mēs pal īdzam. Ja mēs to darām tikai ,  lai palīdzētu· 

. citiem, tas ir l oti labi . Cilvēks, kas ir  ārsts tikai tāp�c, ka 
goib iegūt naudu, nekalpo colvēc�i Dieva acīs. Bet cilvēks, 
kas ārstē citus, lai tiem palidzētu, jau sāk attīstīt savas 
garigās īpašības . .IPatiesiba abu ārsti dara vienu un to pašu 
darbu, bet v iņu garīgās vērtības a r  atšķirīgas. Baha'u'llah 
interesē mūsu galligas īpašības. Baha'u'llah nei nteresē, vai 
tas, ko mēs dlarām, i r  svarīgi, bet tas, vai mēs to darām, lai 
palīdzētu citiem ci lvēkiem. 

Bez ·šas spējas mīlēt vēl i r  daudz c i tu garīgu īpašību-
spēja būt draudzigam, viesmīlīgam un pieklājīgam vai ari 
spēja būt laipnam. Bet kā i r  ar spēju citus uzmundrināt? Sīs 
visas ir ·bnnišķügas cilvēku lpašibas, bet mēs paši ali 
spējam tās izveidot. 

Kā gan citi cHvēki tās i r  alttīstījuši? Tas nenotika pats no 
sevi s, lai gan daži c ilvē ki l iekas . nesavtīgi jau no 
dzi mšanas. Protams, audzināšanai an ir liela nozīme, bet 
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s,e c i lvēki jau bē rnūbā i r  centušies k lūt par labiem 
cilvēkiem. 

Kā tas arī nebūtu, katram ci l v ē kam poemī t  garn gas 
iipašības, ari tev. Un tādē I aili tu esā svari gs. Dažos cilvēkos 
šis ī pajības nav tik labi amstītas kā ci tos. Tās nepiemīt 
visiem v ienādā mērā. Ci Bvēks var būt loti v iesmīl īgs, bet 
nelaipns pret sav iem bērniem. Cits var būt loti laipns pret 
saviem bē rniem, bet 111e visaā v oesmo l ügs. Mums tādē l nav 
Jāsaka: "Ak, š ie nabaga v iesi ! "  CiDveke bieži saka: "Tāds es 
esmu, un tur nelko nevar darīt", bet tā nav patiesība. Katrs 
var attīstīt šīs ī pašī bas, ja tilkai viņš grib. 'fu pats to zoni . 

Vēl v iena garīga vērtība i r  meklēt labas ī pašības citos un 
nekritizēt v iņu sliktās ü pašibas. Tas, protams, nav v iegli, jo 
mēs esam pieraduši kritn:tēd -c i tu c i l v ēku trūkumus un par 
t iem b iež i runājam. Pro tams, mē s par to daudz 
neuztraucamies, l īdz kādu jauku dienu mēs dzurdam, ka an 
par mums tenko. 'fad · mē s sadusmojamies. Un tas ür  
saprotams� «·r loti slükti runāt tikai par ci lvēka triilkumoem. 
Runādama pair citu tirūkumiem, mēs cenšamies nov ērst 
aizdomas, ka ali mums ir  savi ttnīkumi, u111 tā iedrošinām 
sev n. Ir ari c i Dvēki ,  kas kritizē citus, lai parādītu sevi labākā 
gaismā. lJn tas viņiem izdodas. 

Baha'u'D Dah māca, lk.a tenkošana or loti nožēlojama ī pašoba, 
v iena no vissR i ktā kajām D ietām, ko mēs varam i z darī t. 
' Abdu'D-1Raha saka, ka· mums nevajadzētu runāt par cilvē ku 
s D i ktajānn ī pašiibām, bet par Dabajām. Ja mēs s a st o l{>am 
cilvēku, kuram ü r  desmit Ba�u īpašību un  v iena s8 ikta, mums 
jāpievē rš  uzmanobu desmit Dabajām o pašībām un nav jāredz 
v iena sl i ktā. U111 pat ja mēs sastopam c i Dvē ku ar desmit 
sl i ktām· o pašībām un vienu Dabu, mums jāsaskata viena l abā 
īpašība un jāaizmi rst desmit sD iktās. 

Katrā gadījumā mēs nedirī kstam saskatāt c i lvēkā ti kai 
sli kto. Nav viegDi atbrīvotoes om šī paraduma. Mlan pašam 
tas kādrenz neizdodas, bet mums tiešām jāmēģina padarit 
cilvēkus laimīgālkus un pasauDa Dabālku. 

Tie., kas domā, ka viņiem trūkumu nav, nevar attīstāt 
savas garlgās īpašibas. Progresēs tükai tüe, kas melk.lēs 
apslēptos garūgos dā rgumus sevī un lilks viņiem spidēt. 
Pazemība un atturēšanās no loelības ari i o- garigas vē u1ibas. 
To v ar salīdzi nāt ar ģitā ras spē Des kursiem. Kamē r tu 
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domāso, ka tu spēBē  Dabi, tu neko neiemācīsies. Tikai tie, 
kas meklē veidus, kā labāk spē lēt, Ik.aut ko oemnācīs fies.  
Protams, atradīsies cülvēki, kas nespēlē tilk labi kā tu, bet ir 
ari daudz cilvēku, kas spēlē labāk par tevi. Na·v nekādas 
jēgas skatoties, lko cita cilvēlki spēj. Skaties pats uz sevi, uz 
saviem garīgajiem dārgumiem un mācies tos mīDēt. !Esi ar 
tiem apmierināts. !Rūpējies pair tDem. Pacenties, lai tie staro 
pār tavu D īdzcolvēku. To vē las lllaha'u'I Dah. 

Beidzot es gri bu parunāt par gaoīgām īpašübām, ko 
Baha'u'llah sauc parr patfiesīgumu 0111 atklātibu. Irinnā ir 
nepie_dešama pasaules drošībai un mieram. Ja tu zinu, ka tu 
vari uzticēties cilvēkiem, tev nevajag baidītües, ka voņi tevi 
apmānīs, un tu  jut īsies drošs un mierīgs. Tas ir 
acīmredzami, un to nevajag aüeki izskaidrot. 

Otrās ipašibas, atklātības vai godīguma, attīstība iir ari 
nepieciešama. šo opašiba ir tik nozīmīga, lka bez tās nevar 
attīstīt c i tas üpašübas. 'Abdu'R -Baha salka, ka, kamē r mē s 
nebūsom godügi 001 atlkDāti, mēs rnevarēsom attīstāt pārējās 
garīgas īpašübas. Godīgums ir visu šo īpašību pamats. Kad 
mēs būsim attīsUjuši šo īpašību, mēs varēsim attīstīt arī 
pārējās. Jādao-a viss, lai mēs kļūtu par godīgiem cilvēkiem, 
jo tikai tad onēs varēsim püDnübā attīstīt pārējās īpašības . 

.Da mēs par to vfisu padomājam, mēs nonākam p i e  
sekojošā slēdziena. Dievs n r  devis katram cilvēkam spēju 
attīstāt garīgās īpašübas, piemēram, mii Bestübu, godīgumu, 
{)aze11111ību, izpalidznbu un l absordību piret cntüem ci Hvēkiem. 
Šīs īpaši bas ir  diev išķtgas un tādē� piDnīgas. 1B aha'u'l lah 
mums māca, ka mums jāpriecājas par šīm epašībām u n  
jāattüsta tās. Tas nenotiek pats no sevis, bet katrs ir spējīgs 
šīs īpašības attīstīt. Izņēmumu nav. Arr nelielu piepūDi to 
var izdarīt ilklkatrs. Tas ir katra cilvēlka dzüves mē rķn s .  
Mums jāattīsta savas dievišķās īpašnbas, jārūpējas p•r savu 
garigo izaugsmn, jāk�ūst labiem, l a ipnie m  un cienījamiem 
cilvēkiem šajā pasauDē un nākošajā. 

Vai jūs domājat, ka tās i r  v nsas BaDna 'u ' l lah māc ības 
laimīgai dzīvei? Protams, nē? Lao es viņas visas varētu te 
aprakstī.t un izslkaēdrot, man vajadzētu vairalkus gadus. 
Balha'u'l lah ir sarakstiji s  ari daudz citu D11Dācību, kuras mums 
vajadzīgas šajā u>asaul ē ,  pie mē ram, viņa mācibas par 
laul ü bu, šķnršanos, se ksu, vesel ābu, narkoti kim, hi gi ēnu, . 
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e konomi k u ,  darbu, mā ksl u ,  iz turē šano s  p r e t  
noz a·edzni ekiem, e volūciju, - dvēseli ,  u. c. Par šim tēmām ir 
sarakstītas simtiem grāmatas. Un ne tikai Baha'u'I Bah ir 
rakstījis šādas grāmatas, be·t ari ' Abdu'D -18aha, IR ab un 
Shoghi Effendi. Es jums saku, . ja man būtu visas šīs 
mācības jāizskaidro, tad šü grāmata būtu apmēram desmit  
metru bieza !  Un tas jau būtu mazliet par daudz priekš 
iepazīšanās. 
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Kā jau es agrāk sacnju, parasti .iauna Iz pausnie parādās 
starp cilvēkiem, kad to· reliģojai sācoes pagrimuma periods. 
Ko tas nozīmē? Kādas ir reliģüjas pagrimuma pazīmes? 

Pirmkārt, īsta Dieva mīlestības sajūta cilvēkos ir gandrīz 
izzudusi. Un kad mīlestība pret citiem, ieskaitot Praviešus, 
pazūd, neviens vairs nevēlas kalpot Dievam, citiem 
vārdiem, dzīvot saskaņā ar Viņa norādījumiem. Cilvēki 
domā tikai par sevi un ār vienaDdzīgi pret citaem. 

Kaut aa; tie ir zaudējuši spēju mīiēt citus, tie saka, ka 
ticot Dievam. Manuprāt, toe ir tikai tukši vārdi. Viņu darbi 
liecina, ka šie .cilvēki nekam netk. Katru nedēlļ.l viņi iet uz 
bazniicu, mošeju, tempfto vai snnagogu,- lai parādītu, ka ir 
ticīgie, bet vairums nespēj sekot savas ticības mācībām. 
Viņiem rūp tikan savas vēlmes un iegribas. Un ja viņi ko 
dara citu labā, tad tikai gadījumā, ja tiem ari tiek kāds 
labums. 

Tā. tas bija Persijā, kur 1817.gadā piedzima Baha'u 'llah, 
jaunā Dieva Izpausme. Valdības ierēdņi bija viegli 
piekukufojami, daži no tiem bija loti nežēlīgi. Garidznieki 
bija neiecietīgi fanāti�i. Vienkāršā tauta bija maz izglītota 
un māņticīga. 

Lielākā pell'Siešu dala bija Muhameda piekritēji, daļa bija 
Zaratustras, Mozus un Kristus s�kotāji.· Par splti tam, ka 
šie Pravieši mācīja viņiem vienam otru mīlēt,· viņi necieta 
un apspieda viens otru. Viņi nekaunīgi lamāja viens otru, 
sauca viens otru par "netīrajiem · suņiem" vai - arī par 



52  KAS IR  BAHA'B TICĪB A? 

"smirdīgajie m  pagāniem". Ebreji em vai  Z a ra t ustras  
piekritējnem bi,ia pat bāstami iziet pastaigāties lietus laikā. 
Ja viņi_ pieskārās musuB"manim ar savām sl_apjajām drēbēm, 
musulmanis k)uva tik nikns, ka varēja v iņus nosist. 
Musulmaņi paši ari büja nošķī ruši es naidīgās sektās. Bez  
tam bērnus pav i sam neizgD ntoja.  Katru d i e nu not ika 
laupīšana vai s lepkavošana. 

Par spīti tam visam, bija colvē ki ,  kas gaidüja apsoBītā 
Dieva Sūtņa parādīšanos. Divi slave ni slkolotāji mācīja 
cilvēkus,  ka driz nāks Apsolītais. V iņus sauca S hay k h 
Ahnnad (Šeiks Āmads) un Siyy id  K.azüm ( Si.ji ds Kāzīms) .  
Tā ka tos pazi na kā mācītus ci lvēkus, lie la cilvēku grupa 
gatavojās Apsolītā atnākšanai. 

Ne tikai Persijā, bet ari lEiropa un Amerikā 19.gs. · sākumā 
arvien vairāk cilvēku gaidīja Kristus atgriešanos. Kristi eši 
visā pasaulē runāja par Tā K.unga nākšanu. Sākās 
adventistu llmstüba vnsā pasauDē. Izpētot llJībelü, tie nāca pie 
sec inājuma, ka ir pie nācis lai Iks Kristus otrreizējai 
atnākšanai. V i ens no šīs kustības vadātājiem, Viljams· 
Mmers, pat paziņoja, ka tas būs starp 1843.gada 2 1 .martu 
un 1844.gada 2 1.martu. 'fajos laikos ciD vēki tulkoja Bībe l i  
burtiski. V iņi gaidīja, ka Kristus nobrauks no Paradēzes uz 
mālkoņa. Viņi · arī domāja, ka eņģel i  aiznesas visus labos 
c ihēkus uz Paradīzi ,  bet velnu, visus laurnos uz elli. Un ja 
kāds domāja, ka bija labs, viņš pat varēja Amerikā nopirkt 
īpašas drēbes "Tiesas Dienai ". Un tad atnā�a "tā dnena", 
1844.gada 2 1 .marts. Vās i  skatījās uz debesim. Daž i b ija 
nob ijuši e s. Ci ti lūdza Dievu. !Die na pagāja, . bet nekas 
nenotika. Visa Ameri�a smējās pair adventistiem, kuri b ija 
loti vīlušies. Tomē r pēc gada Vil,iams Mm ers vē D arvien  
apgalvoja, ka  Kristu� tü ešām parādījās 1844.gadā, bet c itā 
v ietā, kur vuņu nevie ns neoevēroja. Sevišķi noz īmīgi i r  tas, 
ka Ballla'i reliģija aizsākās 1844.gadā, kad pēc Mme ra  
domām, ciDvēcei vajadzēja piedzīvot ievērojamāko notikumu 
tās vēsturē. 

Jūs Baikam zo01āt, ka lk.atrai tncībao ir savs kalendārs. Katrā 
kalendārā laiku sāk skaitu ar gadu, kad radās attiecīgā 
reliģija. Kristi eši dzīvo 1 993.gadā, musulmaņu .Il 4 1 3.gadā. 
ebreji 5751 .  lRahājiešiem ir arī savs kalendārs. Šī kalendāra 
pirmā diena ir 1 844.gada 2 1 .marts. V i ljams Mmers bija 
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pare izi' aprēķinājis. Cik žēl, ka vfiņš izprata Biibe D i  pārāk 
burtiski. Ga01dtrīz neviens kristietis nei edomājās, ka jawnais 
Pravietis· piledzimms gluži kā .Hēzus Kristus, starp cihēki em. 

Pēc BibeDes  ralksltüem ir tā: pirms Kristus sāka m āc ī t  
cfilvēkus, boja vēl kāds Pravietis, vārdā Jā1müs Kristītājs. 
Viņš visiem .pazfiņoja par Dieva Sūtņa (Jēzus) nā�šanu. Ari 
Budam bija priekštecis, kas vēstīja par v iņa ie rašamos. 
Ballnājn eš i e m  · tāpat büja savs vēs_tlfftesis, kas ziņoja P?r 
Baha'u'Dl ah atonālkšanu. Tā vārds bija Bab (Vārrto), u 111 
kristieši, kuri k�uvuši pair ll>ahājse š_oem, saDiidzina . vüņu ar 
Jāni . Kristītāju, kalllt airi !Hab nebija ti.lkao vēstnesis, bet reizē 
arī Dieva Izpitusme·; islāma Apsolītais, lkas dfibhnāJa · pats 
savņ ticiibu - Babi re H igiju. Neskatoties uz to, balhlājiešu 
ticiibas vēsture sākas aŗ Bab, jo viņa galvenais . uzdevums 
bija_ vēstnt par vnsu reliģiju Apsolītā - Baha 1u'I Dah - drüzu 
atnākšanu. 
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1819.gada 20.oktobrī Persijā pazüstamam Širas tfirgonim 
piedzima dēls. Viņu nosauca par ' Ali -Mluhammad, bet vē lāk 
viņš kl uva pazīstams lk:ā Bab. Viņa tēvs nomira drīz pēc 
viņa pi edzimšanas, un v. iņu pi eņēma audzināšanā tēvocis, 
kas ari bija tirgonis. Viņš agri üemācījās rakstī t un lasīt, un 
viņu kopā ar c iti em bērniem aizsütī,ia mācīti es reliģ iju. pie 
kāda priestera. šo· lļlāc īhu laikā zēns piesaistīja sev 
uzmanību, jo viņš ne tikai uzdeva sarežģītus jautājumus, 
bet ari pats uz ti em atbi Ddēja. V iņš to izdarija tik labi , ka 
viņa skolotājs aiz o>ārsteiguma bija bez vaDodas. Vēlāk, kad 
' A li -Muhammad pazi ņoja, ka viņš i r  apsolītā Di eva 
Izpausme , viņa tēvocis uzreiz  viņam noticēja . .Bau kā bērns 
viņš bi,ia loti izpaB īdiīgs un labs. Vēlāk, piecpadsmit gadu 
vecumā, viņš pats kl uva par tirgoni . Viņu pazina kā loti 
labu c i lvēku, un viņš dzīvo,ia saskaņā ar P r a v i e ša 
Muhameda mācībām. Pēc septiņiem gadi em ' Al i  Muhammad 
apprecējās, un viņam piedzima dēls, kurš, vecāki em par 
B ie lu nožēlu, jau agrā vecumā nomira. 

1843 .gadā jau minētais Siyyid Kazim nomira. Kā jūs jau 
zināt, . viņš bija slavens skolotājs, kas bija pārl iecināts, ka 
drīz parādīsies i s lama ApsoD ītai s. Pirms nāves viņš lika 
savi em mācekļ iem dot i e s . pasaulē un meklēt Apsolīto. 
Mācek l i  nez ināJa, kas bi.ia Apsolītaüs un kur viņu meķlēt. 
V iņi lūdza mevu viņiem pal īdzēt. ·-

V iens no viņiem, MuO la  IHlusayn (Mul la Huse ins),1-gav-ēja 
un l ūdza Dievu 40 di enas, tad, i e kšējas balss  a ,_ c'ināts ,  
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devās uz Širu, kas bija voena no Persijas lielākajām 
pilsētām. MulDa Husayn nezonāja, lkur A psolīto meklēt. 
Meklējumos varētu paiet mēneši, jo Mulla Husayn pat 
nezināja viņa vārdu. Mulla Husayn v iņu nepazītu uz ielas, 
jo v_iņš Apsolīto nekad nebija redzējis. 

Pēkšņi pie viņa pienāca jauns vīrietis un tik silti viņu 
sveicināJa, it kā viņi būtu pazīstami visu dz ī vi. Bija 
skaidrs, ka šis jaunais cilvēks bija MulBa Husayn gaidījis, 
jo viņš viņu uzreiz ieaicināja savā mājā. 1lzbrinijies par šād1:t 
tikšanos, MulDa Husayn sekoja šim cilvēkam. Dnz viņš 
sēdēj� mājas saimnieka mazajā istabiņā mājas augšstāvā. 

Tur ' Ali Muhammad paziņoja, ka v iņš ir  islāma 
Apsolītais un ari tā cilvēka Vēstnesis, kas ir par viņu 
varenāks. Sākot no šī brīža, viņš sevi nosauca par B.ab 
(Vārti) ,  jo viņš bija tie vārti, pa kuriem ienāca jaunais 
laikmets, Baha'i laakmets. Be idzās lailk.mets, Ik.urā agrākie 
Dieva Sūtņi· solīja Lielā Pasaules SkoDotāja atnākšanu. 
Sākās solījumu piepildīšanās lailks. Tas notika 1 844.gadā, 
kurā Vil jams Mil lers un daudzi c iti bija paredzejuši Kristus 
atnākšanu. "Šonakt", sacī ja Mulla Husayn, "šo pašu stundu 
dienās svinēs kā vislielākos svētkus visā pasaulē". 

Tajā pašā vakarā Mulla Husayn kluva par Bab · pirmo 
mācelk.li. Viņš bija dzili aizkustināts par viņa lielo mīlestību 
un gudrajiem vārdiem. Beidzot viņš bü ja atradis A psolīto, 
un viņš bija apmierināts. Drīz pēc šīs nakts 17 Siyyid 
Kazim mācekl i atz ina Bab par Dieva Izpausmi. Starp v iņ iem 
bija kāda dzejniece, ko drīz v ie n  nosauc a par Tahiri h  
(Tāhīri - Skaidro). Šiem pirmajiem 1 8  mācekliem Bab deva 
uzdevumu izplatīt jauno ticību pa visu zemi. Jūtot dz il u 
mīlesUbu pret IRab, viņi to darīja •. V isur, kur vien viņi 
nonāca, viņi stāstīja, ka Apsolītais ir atnācüs. 

Bab pats devās uz Mekku, Arābijā, kur viņš publiski sevi 
pasl udinaja par islāma Apsol ī to. Kad v iņš atgriezis uz 
Persiju, viņu uz re iz arestēja't jo fanāti ski e pri est� ri 
nevēlējās, lai jaunā ticība izplatītos. Bab izsauca pie Širas 
gubernatora, kur viņu norāja un pat iesita .viņam. Pēc tam 
\i·iņu atbrīvoja, bet ne uz ilgu lailk.u, jo, pateicoties v h1a 
mācekl iem, jaunā re l i ģi,ia izplatljās zibens ātrumā. V i ņa 
se kotāju skaits strauji pieauga. Pat daž i t irgotāji un 
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l _priesteri pievērsās jaunajni ticībai. 
· • J/isā Pe rsijā, kuir v een c olvēki sapulcējās, v oņo runaJa par 
Bab • .Daži domāja, ka viņš ir ķeceris vai nenormāls. Citus ,  
kas viņu bija · re dzējuši ,  dz i l i  iespaidoja viņa mī l estības 
pilnie vārdi. Daudzos ciematos v nri ešus un siev ie tes, kas 
v iņam· ticēja, publiski sita. Visbeidzot lie lo ne m i e ru dē l 
Pe rsijā šahs Muhameds sūtīja savu  mācīto draugu Vahid 
(Vahids) izpētīt jauno tocību un IRab prasübas. Valhid devās 
ce ļā. Trīs inten-ijas ar !Sal> V ahfd tā ietekmēja, ka arī viņš 
nol ēma klūt par IRab piekritē,iu. Gubernators bija spo e sts 
rakstīt, ka vüņa Majestātes draugs irr nolēmis k�ūt par jaunās 
relngnjas pnekritēju. 

Nikns par Bab augošo spēku un slavu, gube rnators lika 
Bab are stēt. Nakts t umsā vā ņu sagūstīja po l i c ijas 
supe rintende nts. Tajā pašā naķtī notilk.a kaut kas negandits. 
Pilsētā izplatījās holeras epidēmoja, un pāris stundās nomira 
simtiem ciD vēku. Trīs gube rnatora kaDpi gāja bojā, un 
daudz i v iņa ģime nes  locekU guH ēja sl imn uz nāv u. 
Gubernators panikā bēga. Policijas superi ntendents aizveda 
ISab uz savu māju, kur viņam pateica, ka viņa dēls mirst. 
Kad viņš to uzzi nāja, v iņš . metās Bab pie kājām, Dūdza 
piedošanu un apsolīja, ka pametās sav u darbu. Kad viņš 
i'e iraudzīja, ka Bab izglābis v iņa dē D u, v iņš uzrakstāja 
gubernatoram steidzamu lūgumu c netummielka atbrīv ošanai. 
Gubernators piekrita ar noteikumu, ka ISab pametīs piisētu. 

Brīnums · izglāba Bab, un v iņš devās uz lsfahānu, kur 
viņu karaliski sagaidīja pilsētas gubernators. Arī tur cilvēki 
bija ·lot i  satraukti par Bab ierašanos. Viņi bija tok loti 
oedvesmoti, ka tad, kad lllab devās projām no pirts, cilvēku 
bars ieskrēja tajā un smē Ba ūdeni, Ik.urā v eņš bija mazgājoes. 
1Par spīti tam visam, Bab z ināja, ka viņu drīz atkal arestēs 
un sodīs ar nāvi .  Viņš atvadījās no süevas u01 atstāja viņai 
savus īpašumus, jo v iņš zināja, ka to nekad vai rs  neredzēs. 

Bailēs zaudēt varu, priesteri sāka lk.ūdīt cilvēkus un visur 
ziņoja, ka 1Rab ir ķeceris un Dieva ienaidnieks. Visbe idzot 
pats šahs vēlējās ·t i kties ar Bab. Voņa lie Dvezirs baidojās, ka 
šahs arī tiks apburts, tāpat kā Valhlids. V iņš sameloja 
šaham, ka i r  i zcēlusies sacelšanās, kas ir daudz svarigāka 
par šo tikšanos. Šahs viņam noticēja un atD i lka šo tikšanos. 
Tūlīt pēc tam, 1 847.gada vasarā, IR ab ie slodzīja attālajā 
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Malh-ku (Mā-kū) detoksnī .  Šādā veidā l i e Dv ez ārs cerēja šo 
re loģiju pautraul!d. 

Bab iel ika v ienini e ka !kamera cietolksnī ,  lkas atradās 
augstā kalnā. V iņš vadīja savas düenas tālu no ģi menes un 
se kotāj i e m .  B e t  v e z ī ram ll'De bija ta i sn ība. V ie tējos 
iedzīvotājus un detumsargu ari ietekmēja B ab v i enkāršoba 
un gudrība, un viņš ielaida cietoksnī arvien l eelāku skaitu tā 
sekotāju. Vē Rreaz Mul la IHlusayn lkā,iām nogāja simtiem 
.iūdžu, lai redzētu savu mīļoto Skolotāju. 

Biežo apci emojumu dēl Bab aizsūtīja uz citu cietoksnü 
C hüriq (Čirīk) ,  bet arī tur notüka tas pats. V iens pēc otra 
garīdznieki un valsts ierēdņi 1kt  uva par Bab sekotājiem. 

Vezīrs bija panikā. V n si viņa plāno sabruka; Voņ.š B i ka 
Tebrizas reliģiskajiem vadītājiem pratināt B ab un to 
notiesāt. Varbūt tā varētu pārtraukt ķecerü bu uz visuem 
laikiem. 

Bet arī šis pDāns neuzdevās. Cenba, ka Bab atmetī s savu 
tocibas sl udi DJāšanu, bija vdtāga. Kroņprinča klātbūtnē Bab 
vē lreiz  paziņoja, ka v iņš ir  Ap.solītais 'un ka tas i r  v iņš, 
kura atnākšanu ir lūguši v isn priesteri. Garīdznie ki bija 
i zbrīnījušies. Bab piecēlās un uzgāja no istabas, un lāva, lai 
viņu aüzved atpakal uz cietoksnü Chiriq. 

Tur viņš sarakstīja vairākas grāmatas par savam mācībām 
un par lR aha'u'R lalh atnākšanu. V iņš rakstīja neskaitāmas 
vēstunes v isiem !Persijas mācītajie m  gaÜidznoekoem. Lai gan 
Bab nebija ar viņiem pazīstams, viņš uzskaütīja voņoem visu, 
ko viņi nebnja paireozo danjušü. 

Pa to laiku 81 B ab pie kritējs sapulcējās konferencē, kurā 
t ie norobežojās 1110 i slama tiradicijām. Tas pal ie l ināja 
garīdzniecības dusmas. No kanceles ti e aücnnāja ta ut u 
izniconat Bab piekritējus. Lielvezīrs vēD vi lcinājās neznņā, 
ko darit. Drnz nomira šahs, un vezīn-1 i etekme pavāj inājās. 
Septiņpadsmotgadigais princis sēdās tro1111ā, bet viņam nebija 
val<Jīšanas pieredzes, tādēļ praktiskā vara bija jauna vezüra 
rokās. Šis -ci l vēks pavēlēja sodot ISab piekritējus. 

Tad valdiba, gandznüecēba un tauta cēlās iznīcināt _Bab 
piekritējus. Attālos ciemos tos nogaDināja vienu u>ēc . otra. 
Citās v ietās, pie mēram, Maz i ndaranā tüe sagatavojās 
ai zstāv ē ti e s. M uD i a  H usay n un Quddus ( K u d u s s ) , 
visjaunākais, be t v is izc i lākais irao Bab skolnoekae m, savāca 
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3 1 3  Bab piekri tējus . Par spī ti savam skaitliskajam 
mazākumam un pretinieku armijas vare numam, v 1ņ1 
noturējās vese nu  gadu, galvenokārt savas varonnbas un 
pretinoeka zaldātu glēvuBības dē�. Kādu dienu 200 Bab 
pnekritēju uzbruka pat. prinča pilij un tika līdz viņa istabām. 
Tur viņi atklāja, ka princis ir izlecis pa logu aizsarggrāvī 
un aizskrējüs basām kājām. Citā re izē 1 9  Bab piekritēju 
uzbruka prinča garnizonam, kur atradās divi karavīru pulki, 
kas pārbijušües metās bēgt, bet viņu komandieris  apkaunots 
devās pie · prinča ziņot par sakāvi .  

Visbeidzot pēc 1 1  mēnešu iDgām veltīgām pūlēm piespiest 
Bab piekritējus padoties, princos izdomāja viņus apmānīt. 
Viņš paņēma Korānu, islama Svēto Grāmatu, un ierakstīja 
tajā, ka Bab piekritējus neviens neaiztiks, ja viņi iznāks no 
savieno nocietinājumiem. Viņš tuem apsolīja cela naudu, lai 
tie varētu droši atgriezties mājās. Bet kad Bab piekritēji 
nonāca ienaidnieka ·nometnē,  viņus visus nogalināja a r  
šķēpoem, zobeniem vai bultām. Citus sagūstnja un pārdeva 
verdzībā. Quddus villka cauri pilsētas ie lām, un visbeidzot 
pūlis viņu nogalināja ar nažiem un cirvjiem„ 

Tas pats notika · citās vietās. Bab piekritēj iem dotie 
solījumi tnka lauzti. Vahid, kādre izējo · visu cienüto šaha 
padomdevēju, piesēja pie zfirga un vfillk:a pa piHsetas ielām. 
Tad vaņam nocirta gaBvu, piebāza ar salmiem un nosūtīja 
princim uzvaras svētkos. IRab piekritēju mājas nopostüja. 
Sievietes un bērnus veda garām galvām, kas bija nocirstas . 
viņu tēviem, brāiiem, dēliem un vīriem. Valdīja neizsakāma 
nežēlība. Protams, kad Bab to uzzunāja, viņu pārņēma dzilas 
bēdas. Bab piekritēji bija Dabprātigi atdevuši savas dzīvības 
par Dievu un viņu. Piecus rnēnešus viņš raudāja un 
nevarēja nomierināties. Neskatoties uz briesmīgo slaktiņu, 
dzīvi palikušie Bab piekritēji bija c ieši pārliecināta pa1r Bab 
atklāsmes patiesibu. Dienu düenā v iņu apņēmība pieauga. 
Valsts ministrs secināja, ka vüenīgi Bab nāve apturēs šo 
kustību. 

1850.gada 9.jūDijā Bab Tebrizas cietoksnü sarunājās ar 
kādu no savüem sekotājiem, bet v iņu rupji pārtrauca 
dežūrējošais vnrsnoeks. Bab viņam teica, ka nekāda pasaules 
vara viņu neapklusinās, kamēr viņš nebūs v isu pateic is. 
Virsnieks bija pārsteigti5i, bet tomēr pavēlēja, lai Bab viņam 
seko. 
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Kad Bab n.āves spriedums bija apstiprināts, v üņu piesēja 
pie sienas un viņa priekšā nostājās so.da bataljons. Blakus 
Bab stāv ēja gados jauns māceklis, kas bija lūdzis atlauju 
nomirt kopā ar Bab. Soda bataljons n<;>stājās trijās rindās, 
katrā rindā 250 c iDvēku. Katra rinda pēc kārtas izšāva visas 

- lodes. Kad biezie dūmi izkl īda, desmit tūkst-oši k lātesošo 
· pārsteigti ieraudzīja, ka Bab bija pazudfis un virves bija 
sarautas. TūD üt sākās meklēšana, un drīz jau minētais 
virsnieks atrada Bab . cietuma kamerā, miertgfi sarunājotfi es 
ar savu mācekii. Bab paziņoja virsniekam, ka ir sarunu 
beidzis un ka tagad viņš varot izpi ldi t  savu uzdevumu. 
Atcerējies, ko Bab bija iepriekš teicis, v irsnieks nobijās un 
steidzās projām. Kapteinis, kas komandēja soda bataljonu, 
arī atteicās izpildīt sodu un kopā ar sav iem !karei v j iem 
devās projām. 

Cits pulkS pieteicās izpildāt nāves sodu. Kareivji i eņēma 
savas vietas otru reizi, un Bab vērsās pie klātesošajiem, 
teikdams, ka atnāks daena, kad visi viņu atzīs. Driz pēc tam 
Bab un viņa ·uzticīgā mācekļa ķenneņņs cauruma Bodes. 

Tajā pašā bridi sacēlās lieRa vētra. PiRsētā plos ījās 
viesu�virpuli s. Gads vē l  nebija beüdzies, kad div u  s i mt i  

. piecdesmit soda bataljona karavīru nomora, bet pārejos 
piecsfimt pēc trim gadiem sodīja ar nāvi par sacelšanos. 

Lielvezirs ari nomira triis gadus pēc lllab nogalināšanas. 
IPēc IRab nāves viņa piekritēji turpināja izpHatīt sava iemī lotā 
SkoUotaJa mācību. Viņu milestības lfiesma neizdzisa. 
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1817.gada 12.novembri Teherānā, IPeD'Sijas galvaspilsētā, 
valsts 11111onistraun Mina IRuzurg (Mina Bozorgs) un viņa 

„ sievai K.hadijih (Hadīje) piedzima dēls. Zēnam .deva vārdu 
Husayn-' AH (1Hloseins ADī), bet vēlāk vüņš kluva pazīstams 
ar vārdu Baha'u'mih. Zēns bezrūpīgo dzīvoja pārtikušā 
ģimenē, kurā neviens neüedomājās, k.a vüņu de ls varetu kadu 
dfienu pasludināt sevi par l ieDo Pasaules Skolotāju, kura 
, nālkšanu bija pareģojuši visi iepriekšējie Pravieši. Tomēr 
tēvs ievēroja, ka voņa dēDs atšķiras no pārējiem bērniem. 
Lai gan mazais Mina Husayn-.. A li neapmeklēja skolu un 
mācījās mājās, viņš bija loti gudrs. 

Viņš yēl nebija 13 gadus vecs, kad viņa gullrību jau 
daudzināja galmā. Ministri nāca prasīt viņam padomu 
valsts l ietās. Viņš runāja teologu sapulces un izskaidroja 
viņiem sarežģītas problēmas. Bet ne tikai viņa gudrības dēl 
nāca pie viņa. V iņi nāca pi e v iņa tāpēc, ka viņš bija 
labsirdīgs un izpal īdzīgs. !Kur v ien cilvēkiem vajadzēja 
palīdzību, ieradās Mirza Husayn- '  Ali .  Viņš liel u savas 
dz üves dalu  pavadā ja; rūpējoties par s l i majiem un 
nabagajiem. Kad 1 839.gadā nomira viņa tēvs, viņu gribēja 
iecent par ministru tēva vietā, bet viņš atteicās. 

Neilgi pēc tam viņš apprecējās ar Navvab (Navoba), cita 
mināstra meitu. V īrs  un sieva veltīja se v i  nabadzīgajiem, un 
viņus pazina kā visu nabago afizgādni tēvu un vrsu 
noskumušo mierinātāju māti . Pēc dažiem gadiem, 1844 .gada 
23.maijā v iņiem piedzima dē ls„ ko v iņi nosauca par Abbas 
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(Abbos), bet :v iņš vēlālk. pieņēma _vārdu ' Abdu 'I -Baltaa. 
Mfrza Husayn-' AH, kuram tad bija 27 gadi , dnz saņēma 
vēstuli no Bab. lzlasojis šo vēstul i ,  - viņš saprata, ka 
vēstu• es autors ir rakstījos patiesīību un v iņš i r  Dieva 
Sūtnos. Nedomājot par savu bagātību un augsto kārtu, viņš 
pieņēma jauno tic'ību un veltīja visu savu l ai ku tās 
i zplatī šanai. Viņam i zdevās pārioecināt daudzus c ühēkus 
par Bab vārdu patoesigumu. šo ticābu pieņēma 01e tikai viņa 
draugi un ģimenes locekli, bet arī daži valdübas fieredņo. Ar-ē 
viņam neizdevās izgDābties no imežēlīgajām vajāšanām. 
][)ivas reizes v iņu arestēja, un kādā no šīm reizēm viņam 
sita pa kāju pēdām l īdz asinīm. 

Tad, 1 852.gadā, di vus gadus pēc Bab nogalināšanas, 
notika kaut kas šausmīgs. Bēdās par Bab mocelk.la nāvi divi 
Bab piekritēj i uzbruka jaunajam valdniekam šaham 
Nāsiritdīn-Šāham. Ieroc is, ko v iņi pielietoja, nebija 
bistam's, un tas šahu tikai viegli ievainoja. Šis uzbrukums 
izsauca nežēlīgu IR ab piekritēju vajāšanu. Beidzot Bab 
ie naidn i e ki e m  boja ' 'pi etiekošs ieme sls", lai ar t īru 
sirdsapziņu atriebtos Bab !Piekritēju kopienām. 

Nākamajos mēnešos simtielll nevainīgu Bab sekotāju 
spīdzināja un sl epkavoja. Daudzus sazāģēja gabalos, 
uzsēdināja uz l üe lgabaDa 0111 izšāva, sadota ar cirvjiem u111 
vālēm, nomētāja ar akmeņiem. !Pat si evietes un bērnus 
nogalināja visne žēlügākajos veidos. Simtiem Bab sekotāju 
apcietināja� pašu Mina Husayn-' ADi  arī iemeta cietumā, 
"Melnajā bedrē". Viņa kājas ieslēdza bluķī un kaklā uzkāra 
smagas ķēdes, un vēl četrdesmat gadus pēc ieslodzī šanas uz 
viņa kakla bija palülkušü nospiedumi no šüm ķēdēm. četrus 
mēnesus viņu turēja tumšajā bedrē. Viņā ēdienā lika nndīgas 
vielas, kas krietni sabojāja viņa v_eseDību. Bet Dievs šos 
mocBtājus vienu pēc otra sodīja. Turpmikajos gados daudzi · 
no viņiem saslüma ar divainām slimībām un nomira. 

Bet tagad ·atgriezīs i mies  poe cf ietumnieka, aukstajā un 
netīrajā "Melnajā bedrē ", kurā viņš pieredzēja brinu1B11ainus 
notikumus. Pec vairākiem gadiem viņš rakstoja: "Teherānas 
<' le auma mnz1gaas vatu svars un snnBrdoSal s gaDss man 
neļāva aizmigt, bet re tajos snaudas brūžos man -li kās, ka 
trāva plūst no manas gaBvas uz krūtīm l ādzīgi  vare nai 

_ .raumei,  kas gažas zeme no augsta kalna virsotnes. Viss 
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mans �ermenüs dega llul ugunū. Šajos brīžos man pasa no 
sevis nfisījās vārdi, kuros DBev üeuns nespētu lda usUiies" 
(EpistBe to tll'ne Son of tllne WoHf', 22. lpp.) • 

. Kādu valkaru v iņš dzi rdēja brīnišķīgi saldu balsi . 
Palūkojies augšup, villJ(š ie raudzīja jaunu, priekā starojošu 
soevneti. Norādot uz vnņu, šī sieviete, šķiet, uzrunāja visu 

· cfilvēd. Vaņa teica, ka viņš ār oziredzētans Dieva Godība !  
Citreiz viņš redzēja sapni, kurā no vasām pņ.sēlllil skanēja 

baDsüs, kas paziņoja, ka viņam nav jābaedās, ka viņš i r · 
drošüba un uzvarēs. Miirza Husayn-" AH saprata, ka tas iir . 
IDieva aicünajumms sakt sh1dünāt vüņa :viīurdu un ka viņš pats i 11" 

Dieva Sūtnās uz .zemes, kuru vēlāk dēvēs par Dieva Godību 
(t. i'. -Baha'u'Dlah). Tomēr t.am bija jāHJaBüe.k noslēpumam v ēl 
septiņus gadus, un v üņš nedrikstēja nevienam· teikt, ka i r  
visu pagātlflles Praviešu Apsolotais. 

Visbeņdzot, pec šn·s ·atklāsmes Baltaa'u'Uah tüka atbrīvots 
no cfietuma. Krievu sūtnis Persijā puerādoja, ka Baha-'u'llah 
nav vainīgs atentātā pll'et šahu. Pie tam. ·Baha'u'I D�h. bija tilk 
slims, ka tiklko turējās uz kājām. Vi ņš i lgāk nevarētu 
nodzīvot cietuma· apstākOos, tādēt vaDdnieks viņu atbrīvoja. 
Pa v iņa i es lodzījuma laiku, viņa māja bija iz�aupita u n  
gandrīz i zpostīta, bet, pēc karala domām, tas boja pārāk 
mīksts sods. 

Mēneša laika· Baha1u•lf tah vajadzēja pamest galvaspi lsētu. 
Par spīti Baha'u 18 Dah sftiktajai vese Ribai, viņam nācās kopā ar 
savu sievu, dovoeon brri�aem u01 dfiviem d_ēliem (�ešgadigu un 
astoņgadīgu) ,  dotoes uz Bagdādi,  kas tolaik bnja turku 
hunpērijas pi Rsēta. ·'fas bija .z'fiemas Daokā-_-1853.gada janvāri. 
Be·z püetiekoši sü Bta apģērba v Jiņi bija spiesti nostaigāt 
simtiem jūdžu kaonu apgabalos, kur zemme bija klāta ar b&ezu 
sni ega un l e dus segu. · B e i dzot, pē c trī s mēneši em, 
novārguši viņi sasnie dza B.agdādü. 

Tikko Baha'u'I Dah ·nedaudz atveseļojās, viņš uzreiz  sāka 
apmācīt tos, kuri bija ieinteresējušies par .Bab ticību. · Viņš 

, an-Jedrošināja · Bab pie kri tējus, kuri bija no �ijušies no 
sadistiskajām v ajāš,anām. Dņz tie, kuri bija tik dau�z 
cietuši par savu tuciibu, sāka bariem ·ptņst uz·. Bagdādi, l a i  
klausītos Baha 'u'l iah vārdos, kas i edvesa viņos jaunas 
cerības un tnc übu nāl!fotneu. 
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Tikmēr Mfrza Yalhya (Mirrza Jahijā), v iens 010 Balila'u 'l lah 
pusbrāļiem, arī ieradās Bagdādē. Kad viņš redzēja, cik loti 
Bab piekritēji mī U v i ņa brāli, viņš khava skaudīgs. V iņš 
sāka izplatī t launas tenkas, kuru ll"ezul tātā daži B a b 
piekritēji pārgāja viņa pusē. Kā jūs jau varat i edomāties, 
Baha'u'Uab bija �otu sarūgti nāts, jo v iņa, tāpat kā llUb, 
mērķus bija panākt vasu ci l vēku vienotibu. Bet t-agad 
nesask�ņas bija pat starp Bab piekritējoem. 

1 854.gada apll"ii li ,  Dai nekļ ūtu par iemeslu nesaskaņām, 
Baha'u'llah bez brndinājamna devās uz Kurdistānu. Tur v iņš 
dzī yoja kā v ientulnieks di vus gadus • . Bagdādē neviens 
nezināja, kurp v iņš bija dev ies. Tomēr kādu dienu daži 
cel otāji pastāstīja v nņa ģimenei ,  ka kaut kur Kurdistānas 
kaBnos dzīvo svēts v īrs, !kura gudrību cienu visā apkārtnē . 
Pat skolotāji un studentu no tuvējā semnnāll"a �oti v i ņu 
cienīja un daži t icēja, ka viņš ir 1Pravietis. Abbas !Effendi, 
l8aha'u 'B lah vecākais dē ls, uzreiz saprata, !ka š o  s v ē ta 
persona nevair būt neviens c i ts kā v iņa paša tēv s. V iņš 
uzreiz uzrakstīja tēvam vēstulo ,  kurā lūdza viņu atgriezties. 
Baha'u'llah piekrita un atgriezās Bagdādē 1856.gada martā, 
kur v iņu sagaidī,ja viņa priecīgā ģimene. Viņam izdevās 
atjaunot vienotobu starp Bab IJ)&ekritējiem. Bab piekritēju 
kopiena drīz  kļuva labi pazīstama ar savu labsirdēhu, 
pazemību, godīgumu, s iirsnību, tais01igumu, iedettibu un 
draudzību. 

Pirmajos mēnešos pēc Baha'u'l lah atgriešanās daudz o 
draugi ,  kuri viņu pazina Kurdistānā, apciemoja viņu ari 
Bagdādē. 'fuir v i ņi piev ienojās Bab piekritēju kopienai, 
kuras reo>utādja, pateücoties Baha'u'l hUo pūDēnu, bo ja augsta. 
Ļoti daudz cil vēku nāca uz lBagdādo, lai satüktu 18aha'u'Hah 
un klausiitos v oņa mācībā. Vnņa mājās visi jutās kā savējie 
un aizmirsa savas irūpes. DažDem c i BvēDdem B aba'u'B lah 
v ie sistaba -li l!cās lkā Paradīze. Bah.it'u'Ualht v isus mīlēja un 
bija uzmanīgs  pret v isi em, kas v oņam kaut lko jautāja. 
Arvien vaürāk un vairāk cü lvēlk.u sāka izjust l ielu mīisetību 
pret Baha'u'IDab Ull'B ari k.�uva par Bail> sekotājiem. Viņa sāka 
dzīvot saskaņā ar sava  mülotā Skolotāja mācībarmn. 

1Pa šo Baiku Baha'u 'l hih ari . sarakstīja dažas svarīgas 
grāmatas, kuras ir iztul kotas vaürākās vaBodas. Vaerm no 
tām, "PārD iecības gnīmatu", 200 lappušu . ·garu, viņš 
sarakstīja divās d»ennalktīs 1 862.gadā. 



64 KAS llR IRAIHlA'I TICĪBA? 

Jūs jau varat iedoma': aes, ka visa tā rezultātā - v i ņa 
pieaugušās ietekmes dēļ, dzilās ci lvēku mīDestibas dē l un 
v i ņa sarakstito g rāmatu dē� viņa pretinieku naüds auga 
augumā. Pe rsijas ģe nerālgubernators pat mēģi nāja uzkūdīt 
dažus B ag dādes iedzīvotājus apva inot un apkaunot 
Baha'u'l lah uz i e Das. 'fomēr, lkad vien Baha'u'l lah satika 
viņus, viņš piegāja v iņiem kBāt, labs iniīīgü pazobojās par 
viņu necienīgajiem nodomie m, atstājot viņus mulsā izbliiriā. 
Saniknots par savu neyei ksmi, ģenerāRgubemators uzpirka 
sl epkav.u, lai tas nogal inātu Baha'u'H lah. Bet kad šis vīrs 
fakta slki stāv ēja Bah�'u 'D l ah pre tī ar pistol i rokā, viņu 
pārņēma tāds izbī l is, ka ierocis viņam izkrita no rokām. 
Baha'u'Hah paU ūdza . �avam drau·gam atdot šim vīram viņa 
ieroci un pavadīt viņu uz mājām. 

Priesteri visādos veidos mēģināja D i lkvidēt .iauno rel iģiju. 
Viens no v iņiem devās pie 11Jalhla'u'I Da1111 un D ūdza viņu izdant 
kadu bnnumu, lai pieradītu, ka viņš ir Dieva sūtnis. Lai 
gan IBaha'u' l l ah uzskatüja, ka v i ņiem nav tie sību to 
pieprasīt, viņš tomēr piekrita ar notei l!c.umu, ka viņi pēc 
brīnuma ve.ikšanas pārstās šaubīties un apstiprinās ari 
rakstiski, ka viņš runā patiesübu. Bet priesteri negribēja, lai 
)audis zinātu patiesību un atsauca savu lūgumu. 

Tokmē r ģenerālgubernators bija ticies ar Persijas šahu nn 
pār-l fi ecinājis viņu, ka Baha'u'I Bah gatavojoties uzsākt  
sace lšanos. !Pe rsijas valdnba lūdza turku varas iestādes 
aizsūtīt viņu, cik vien  tālu uespējams, aiz Persijas robežām. 
Pēc Ugām pān-unām turki tam piekrita. B aha'u'l l ab tiķa 
ielūgts uz lstanbulu jeb OCornstantinopolo, kā to toreiz sauca. 
Š ī  pilseta atradās tur�u impērojas otrā · galā, apmēram 
tūkstoš jūdzes aiz Bagdades. 

Kad Bab piekrotēji  to ü zdz i rda, vüņi  bi ja i z mi suši .  
Vai rums saprata, ka viņi  ISaha'u'l l ah vaiB'S ne redzēs. š ī  
doma viņie m  /likās tik nepanesama, ka v iņi  bija gatav i  
izdarīt ·pašnāvību. Baha'u'I Dah izdevās viņus nomeeninat, un 
īsi pirms doša,01ās uz Konstantinopol i viņš voņi em .  atklāja 
noslēpumu, kuru viņš bija tik i Dgi glabāji s. 

V iena no savu draugu danoem vtņs paziņoja, · ka vlņS I r  
Skofotajs, ko 1apsolījis Bab Ulll v usi agrākoe Pravieši. Viņš 
e sot Kristus Atgriešanās, [)ebesu n>ulka Valdnie ks, Lie lās 
Vēsts un Dieva Godī bas nesējs ( Baha'u'I D ah) .  Tās ll 2  
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dienas, kuras v iņš pava�īja šajos dārzos, sludinādams · lf ieDo 
vēsti , sauc par Ridv an (Rezvaum • Paradīze) S v ē tk a e  m .  
1863.gada 3.maijā Baha'u'IIDalh devās uz KoJJDstantioopoDi . 

Kad v iņš devās ce �ā, tūlkstoš.i em c i D ve ku, llmrus v iņa 
mācības bija loti ietekmējušas pēdējos desmüt gados, izgāja 
uz ielas, lai atvadītos no viņa. Daudzi raudāja, pat tie, kas  
ne bija Bab pie kritēji. Visi büja dzi ļ i  anzk111stināti .  Kad 
Baha'u'D lah jāja cauri Bagdādes ie Uāmrn, daudzi v iņa priekšā 
klanījās • .!Daži metās vüņa zirga priekšā, l abāk gribēdama 
mirt, nekā šķirties no sava skolotāja. Nekad. nevieD'Tls karaDi s  
ne bija ticis tā godināts kā BaHna'u'Dlaltn • 

. četrus mēnešus vē lāk Baha'u'l laltn un v i ņa ģ i mene 
divdesmit sešu māc� klu pavadībā ieradās Konstantinopolē.  
Pa celam v iņus svinīgo sagaidīja vai irālkās po lsētās, kuru 
iedzīvotāji boja centušoes, lai v iņu justos kā mmājās, bet 
Konstantinopolē v iņiem püešķüra Goti mazu mājhņiu, kura boja 
maz _v i etas. Un pat šeot daudzi c ü D vēlxi DDāca apci e mot' 
Baha'u 'D R ah un lldausUi es v iņa mācibüs, un ari šeit  

! garidzniecība baidījās, ka jaunā reliģija varrētu izpla!Utoes. 
Pē c č e tri e m  m ē n e ši e m  JR a ha 'u 'l l a-111 u zsūtīja  01 o 
Ko nstant i no po H e s  uz lEdi mi, ko to Dai k paz ona kā 
Adrianopol i .  Lai gan šis ce!ojums i Dga t ilkao 12  düe1111as, tas 
bija grūtākais ceļojums, kādu viņi bija pieredz ējuši. Lai ks 
bija tik auksts, !ka pat visas l neDakās upes bnja afizsalušas, 
kas vēl nekad nebija notic is. Ceiotājiemm nebija si ltu drēbju, 
lai aizsargātos no Hedainā vēja. Viņi i eradās Adrianopolē 
pavisam nosaluši. Baha'u'B Dah sāka izpDatnt savas mācibas pa 
visu zemi. Viņš stāstīja v is&em, ka viņš ir apsoDītā IDi e v a 
Izpausme. No šü briža v iņa piekritēji nesaucās par 1Rab 
pie kri tēji e m, bet par 18 alhla'u 'B D aDn p ie kri tēj i e m  vao 
bahājiešiem. 

Pa to laiku Baha'u'I Bah skaudīgais pusbrali s  Mill'Za Y alhya 
ari ie radās Adrianopolē. Kad viņš redzēja, c ik �otu v eņa 
brāl i  mīl-, v iņam radās sl ükti nodomā. Kādu dienu Mina 
Yahya ie lēja Baba'u'I Dah tējā indi , kā rezultātā vnņam v osu 
mūžu triceja rokas. un veselu _ mēnesi boja drudzi s. Mina 
Yahya saindēja ģi menes  aku, tāde � daudzi no v i ņi em 
sasli ma. vh,š pat mēģonāja uzpioi!d slepll1avu. Viņš pazoņoja· 

· bahājiešiem, ka Ballla'u'l lah esot viDtvānlis un lka viņš pats, 
lūk, esot Dieva Sūtnis. 
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Tas nu büja par dauda. IJ)allDa'u'R Dalh ar sav u  g1me ni l ilka 
bahljnešne.a izveDētie� viĢllD vai vfiJĢa bralfi .  Gandrīz visi viņi 
bez izĢē mums izvē lējas llaha'u'D lalhl. · Tie ,  kas no v iņa 
novērsās, bijm brāļa drau1š, bet viņu bija tolx ll1l'flaz, ka Mina 
Yalhlya jutās gaDiiti sab-.ts. 

Balnājiešu kopiena varija uzelpot un veltīt v isus spekus 
Skolotāja �ācību oz,Batīšannai. llhnha'u'IBalln pats bija aizņeaņts 
ar šo mācübu na&.stiša1mu. Düema uan analkto viņš atlldāja sav us 
rakstus. 

VieBDS oo tieUliil bija viņa slavenā vēstuDe pasaules karaUe11111 
UD'II re ligisl}lejiem Bīde oiem 1867„gadā, �urā v iņš aocināja 
viņus 11>ievēntües jaunajai ticībai un pieņemt viņa vēstījumu. 
V iņš tos lüdlza novērst nesaskaņas ar citām zemē m  un 
censt ies pēc miera. Viņš mācīja v iņus būt taisnīgie m, 
iznīcināt ieročus un pamtunznnāt modolklus toem, kurie m tos 
griļti samaksāt. V iņš tāpat boidināja v iņus, ka, ja viņa 
neievēros villl8 mācības wm ]()ieva gribu, tad v iņus piemekles 
bries1m1īges ne Oaime s. 'fHtai cauir viņa mācību uz zemes 
varēja atjaunoties miers. Neviens valdnieks uz šo .vēstul i 
neatsaucās. Visi vaDdnieki . augstprātfigi noraidīja Baha'u'llah 

-mācības. 
Neraugoties ·  uz to, bahaj iešu skaits turpināja pieaugt� 

Tagad bahājieši boja ne tokai 1Persüja, bet all'i llrākā, Turcijā, 
Ēģi ptē, Snrija un Kriev ija. Sākās jaunas bahāj i ešu  
vajāšanas. Persijā simtiem bahājiešu spīdzināja, s lepkavoja 
un li!ta cietumos. 'furcijā notil!la tas pats. Satraukts par 
I8aha'u'B l ah airVien  pieaugošo se lkotāju . un apbrīnotāju 
skaitu, Turcijas suDtāns v üņu kopā air vai rumu tuvāko 
selkotaju uzsūtīja uz Alkkas pn lsētu, lkas atradās toreizējā 
Sīrijā, bet tagad ar lzraēDas sastāvda�a • . Viso domāja, ha viņš 
tur nomirs, jo no Akkas gandrīīz nevaens neatgriezās dziivs. 

Akka .boja c ietuma pi O sēta, uz kuna ne ti kai i z sūt ü j a 
visl ielalkos noziedznietu�, bet kas all'i boja āll'flārtigi netīra. 
Tā bija ž urku un cUu parazotu apsēsta, un tur plosijās 
v isbīstaimākās s D imības. Pair s pīti · 18altna 'u 'l l ah . brīdinā
jumiem, apmēram 70 viņa selkotāju un ģimenes locelltiu  paši 
pēc savas brlīvas gri bas devas v üņam D iicllzi .  Pēc piedem 
dzīves gadi em Adriaeopolē ,  1868. gada 1 2 .  augustā, 
ISahm'u'l lalh devās lllZ Aflku. 'fil!tko voņi i eradas pi isetā, 
voņus aizveda uz barakām un ieslodzīja. Drīz viso sasl ima, 
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un tris no viņiem nomira dažās dnenās. Pats Baha'u'Uah tika 
ieslodzīts atsev iš�ā kame rā, un tikai v iņa ģ ime ne i  ti ka 
atlauts viņu apciemot. 

Tā tas turpinājās divus gadus. V isu šo la iku nevienam 
bahājietim, pat tad, ja viņš bija kājām nogājis visu cel u  no 

· Persijas, lai .redzētu savu mīUoto Skolotāju, nebija atļauts 
ienākt šai cietuma pi Bsētā. Viņi varēja tikai skatīties uz v iņu 
no l ie la attāluma Ull1l redzēt viņu stāvam pie sava c ietuma 
kame ras loga. Baha'u'I Dah c iešanu mē rs kļuva pil ns, kad 
1870.gadā Mirza Mfihdi ( Mirza Milndijs) , Abbas Effendi 
jaunākais brāl is, nokrita no barakas jumta un ti ka nāvīgi 
ievainots. Baltna'u'l lah jautāja savam dē lam, ko viņš vē las. 
Viņš apgalvoja, ka Dievs varētu v oņu gBābt. Bet  Mirza 
Mihdi lūdza Baha'u'l lah pieņemt v iņa dzīvību par ķīl u  no 
tie m  daudzaj iem bahājiešie m, kas stāvēja pie c ietuma 
vārtiem ceirübā, ka tie atvērsies un viņi vares ienākt un 
sati kt Baha'u' l l ah. Baha'u'I D ah lāva v i ņa v ē l ē šanai 
piepi ldīties, bet bija loti apbēdi111üts, kad · dažas stundas 
vē lāk viņa divdesmit div us gadu vecais dēls nomira. 

Drāz pēc šī traģiskā · notikuma turliu armijai vajadzēja 
barakas, kur novietot savus zahlātus, un Baha'u'l lah un v iņa 
ģ ime ni . pārv ietoja uz ne l i e lu  māju pi l sē tā. Arī še i t  
Baha'u'llllh bija detumnieks un nednksteja iziet no  mājas. 
Šajos gados viņš atkal sāka ra�stīt savas mācības un sūtīt 
vēstules pasaules krisUgajiem valdniekiem. Savās vēstulēs 
viņš aic inaja imperatoru Napoleonu 111 pieversties v i ņam, 
jo viņš bija tas� kā atnākšanu bija pravietojas Jēzus Kristus. 
Baba'u'llah valdniekam rakstīja, lai viņš pasludina atklāsmi 
un stāsta tautai par jauno. ticību. V i ņš pareģoja, ka 
Napoleona o mpērija sabruks un viņš pats ti ks paze mots, ja 
neatbalstīs jauno ticību. Saņēmis šo vestul i ,  . Napoleons to 
nicīgi nos,y· ieda zemē. Tikai gadu vēlāk, 1870.gadā, v iņu 
negaidīti sakava prūšu armija, viņš · zaudēja savu impēriju, 
un viņu pašu aizveda gūstā uz · Prūsiju. Napo-teons 111 
nomira Anglijā divus gadus pēc sakāves. 

Krievijas c·ars Aleksandrs II  arī saņēma vēstul i ,  kurā 
Baha'u'llah viņu trts reizes bridināja nenovērsties  no Dieva 
un viņa Izpausmes. Neievērojot bridinājumu, cars neželīgi 
apspieda c i lvēkus, kā rezultātā viņu nogalināja dažus gadus 
pēc vēstules saņemšanas. 
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Drüz pēc tam ari Vāc ijas ķeizars V i l hel ms I saņē ma 
vēstuD ü no IRaltna'u'llah, kurā Prav neti s ,  brīdināja ķe i z a ru 
nebūt augstprāti gam un pieņemt di ev i šķp atkl āsmi . 
Baha'u'llah pareģoja, ka !Reinas krastos līs asinis un B e rlīne 
kritīs. K.a jūs zināt, dažus gadus vēlalk izcēlās I Pasaules 
Kari, kura krita tūkstošiem vācu karavīru, un II Pasaules 
kara Haikā 18eirHne tiešām vaimanāja, kad prakti sk i  v i sa 
pilsēta tika iznīcināta ar bumbām. 

V i sbeodzot B aha•u'I Bah nosūtüja vēstul i pāvestam Pijam 
IX, kurā v i ņš paz i ņoja, ka ir Kri stus apsol ī tā Dieva 
Izpausme. V iņš .  ieteica pāvestam nenostāties pret viņu, kā 
senatnes garīdznieki bija nostajušies pret Kri stu. V i ņ š 
uzaocināja �vestu atteiktoes no savām pil īm  un bagātībām 
un pas O udi111āt B aha'i t ic ī bas  pat i es ī g u m u. Pāv ests  
nepievērsa vēstuDei uzmanību. Pēc gada v iņš bija spiests 
padotoes atāl u annijao, kas bija neņēmus i  Romu. Tā rezultātā 
pāvesta valsts samazonajās līdz 100 akriem. 

Bez šim vēstulēm Balluu'u'l l mlta sarakstīja "Aqdas (Akdas) 
grāmatu" ( 1873.gada). šo grāmatu var nosaukt par c i lvēces 
l ikumu gramatu. Tajā lllaha'u'l lah aprabtīja, kā jādzīvo, lai 
mēs būtu lai mīgi urn dzüvotu mierā. Ja c ilvēlki domātu ti kai 
par sev i un nedomātu par mevu, izceltos briesmīgi kaoi un 
posts. Bet cilvēki šīs mācības neievēroja, un izcēlās I un 11 
Pasaules Karš. šos karus c i Dvē lld būtu varējušā novēll"St, ja 
viņi būtu klausījušies IPravieša Ballla'u 'I Bah mācnbās. 

Pa to Dailku Akkā iecēla jaunu gubernatoru, kas bija daudz 
ci l vēc īgāks par oepriekšējo. V i ņš pat i edraudzējās ar 
Ballna'u'D l ah. Pi D sētas iedzīvotāji sāka c ienā t  IIJaha 'u 'D lah 
arvien vairāk. Jaunais gubernators atļāva bahāj � eš i em 
apnnekDēt  savu Skolotāju, lai gan Turcijas suDtāns to bija 
aizl iedzi s. 

Bet Persijā pa to lailku turpinājās bahājiešu moc īšana un 
sDepllcavošana. Jazdas pi lsētas iedzīvotājfiem pat atlāva neiet 
darbā, la i  viņi būtu l iecinieku bahājiešu nogalināšanai . lJn 
vakaros šajā pi l sētā sv i nēja sv ētkus par godu bahāj iešu 
nāvei .  

IPar Daimi , 1877 .gadā IIJaha'u'I Dah iesRodzījumam pienāta 
beogas. V i ņa dē l s  Abbas EfrfencBi uzrnomāja nelielu māju 
ārpus pilsētas. ILei gan v nņa tēvs  vē D  arvien bija sultāna 
gūsteknis, neviens tomēr neprotestēja. Pēc dažām dienām 
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Baha'u'llah redzēja puķes un zaļus kokus pirmo reizi pēc 9 
gadiem. Vēl pēc diviem gadiem viņš pāircēlās uz nelie lu 
muižu Bahji ( Bahdžī) pilsēta. Tur Baha'u'llah dzīvoja līdz 
sava mūža be igām. Jl>ē dējos 1 2  gadus v i ņš rakstīja 
grāmatas, vēstules un savus rakstus. 

Viņš reti pieņema apmeklētājus. Tos pieņēma viņa dēls,. 
kurš baidī jās, ka tēvs varētu pārpūlē tie s. V i ens no 
cilvēkiem, kuriem viņš atlāva apciemot tēvu, bija profesors 
E. G. Brauns no Kembridžas universitātes, kas ieradās tur 
1 890.gada. Vaņa apmeklējuma laikā Baha'u 'llah viņam 
_sacīja: "Jūs esat atnācis apmeklēt cietumnieku un izsūtīto . . .  
Es vēlos pasaules labklājību un nāciju laimi ,  kaut ari mani 
uzskata par nemiera cēlāju, liek cietumos un sūta trimdā •.. 
Es vēlos, lai visām tautām būtu viena ticība un v isi cilvēki 
dzīvotu kā brāli, lai cilvēka bērnus saistītu draudzības un 
vienotības saites, lai reliģiskās nesaskaņas izbeigtos un 
rasu nevienlīdzība tiktu atcelta. Vai tas ir sli kti? Un tas 
note i kt i  pi epildīsies. Neauglīgās ķildas un postošie kari 
izbe igsi es un i estāsies 'Vislielākais mie rs '  uz v i s as  
pasaules. Vai arī Eiropai tas nav vajadzīgs? Vai  to 
ne pare ģoja Kri stus? Bet es redzu, ka jūsu karali un 
valdnieki izšķi ež  lielas bagātības, lai ražotu i e ročus 
cilvēces iznīcībai un nevēlas neko daru tās labklājības labā. 
Šīm ķildām un asinsizliešanai jābe idzas, un visai ·cilvēce i  
jādzīvo kā vienai ģimene i." (Citāts no  "Baha'u'll ah and the 
New Era" 37� lpp. ) 

Savas dzīves  75.gadā, 1 892.gada 29.maijā, Baha'u'llab 
nomira. Viens no viņa pēdējie m rakstiem ir v iņa 
Testaments, kurā v iņš nosauca Abbas Effendi par savu 
mantinie ku un savu rakstu vienīgo skaidrotāju. Pēc v iņa 
nāves visiem bahajiešiem bija jāpie vēršas viņa dēlam un  
jāklausa v iņam. Tas bija v ienīgais veids, kā  saglabāt ticības 
v ienotī bu. Un tā bija Baha'u"llah misija uz zeme_s : panākt 
dlveces vienotību. 
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' Alodu'O -Ballui 
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Atgriezüsimües uz 1844.gada ·22.maoju. Bab ar Mul lu  
1Hlusefinu sēdēja sans mājas augšstāvā un divas stundas un 
vienpadsmit minūtes pirms sauBnieta paziņoja viņam, ka ir -
Dieva Sūtnos. Tajā pašā naktii Baha 'u'llah Teheranā 
piedzima dēDs Abbas Effendi, lkas vē&āk pazīstams kā 
... Abdu'I-Baha. 

Kā jūs jau izlasījāt, viņa tevu iesDodzīja pazemes cietumā 
1852.gadā, kur vuņš piedzīvoja Dieva atklāsmn .  Tajā laikā 
Abbas Effendi bija 8 gadi. 'Irā kā viņš bija Bab sekotāja 
dēls, viņu kaitināja cita bērni, kuri viņu sauca par ķecera 
dēlu un apmētāja ar akmeņiem. Vienreiz Abbas Effendi 
atļāva apmeklēt tēvu cietumā. Kad vüiņš redzēja, cik slikti 
pret viņa tēvu izturas, viņš loti noskuma un apņēmās 
turpmāk paH ādzēt tēvam pārciest visas grūtības. Un šīs 
grūtības sākās uzreiz pēc Baha'u'llah atbrīvošanas n o  
cietuma. 

Kad visu · ģimeni izsūtīja uz Bagdādi , kur Mirza Yahya tak 
loti apmeloja IRaha'u'l lah, ka viņš bija spiests doties uz 
Kurdistānas kalniem . ...  Abdu'I -Baha loti cieta, jo nezinā.ia, 
vai viņa tēvs vispār atgrieznsües. IDeviņgadīgais zēns jau tad 
saprata, ka viņa tēvs ir ApsoHītais Dieva Sūtnis. No tā laika 
viņš apņēmās kaDpot tikai tēvam. Tādēl pēc tēva nāves viņš 
nosauca sevi par ' Abdu'l-lllaha (Dieva Kalpu) . Kā Dieva 
Pravneša kalps viņš bija nepārspējams. Baha'u'Blah teica, ka 
viņš b ija lieliska skolotāja H i eD isks sko lnieks, 1 i e l i  s ks  
piemērs, kādam jābūt bahājietim. 
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Kad Baha'u�IDah atgriezās Bagdādē, ' Abdu' I -Baha visi 
slavēja kā gudru un izpaBīdzīgu zēnu. Dienu un nakti v1ņs 
palidzēja citiem, par sevi nemaz nedomādams, kaut ari viņš 
bija vēl  bē rns. Vēlāk, Konstantinopo l ē  un Adrianopolē  
cilvēki sāka viņu saukt par skolotāju, lai gan viņš bija tikai 
20 gadus vecs. Vecums neko nenozīmēja, pat visgudrākie 
un mācītākie apmeklētāji griezās pie viņa pēc padoma, kuru 
viņš tļem arī sniedza. Faktiski v üņi gribēja šo padomu 
saņemt no Baha'u'llah, bet 'Abdu'I-Baha nevēlējās, · 1ai viņa 
tēvs pārpūlētos un uzņēmās tēva püenākumus. Akkā visi ,  
sākot no gubernatora l īdz visnabadzīgākajam ubagam, v i ņu 
iemīlēja un cienīja. 

Kad Baha.'u'llah ģ imene ieradās Ak.kā, tur loti daudz 
cilvēku slimoja. ' Abdu'I -Baha kopa stomos, līdz be idzot 
pats saslima un v eselu mēnesi atradās starp dzīvību un 
nāv i. Par spiti grūtajao dzivei Akkā, ' Abdu'I-Baha dzīvē 
bija arī daži laimīgi brīži. Akkā viņš apprecējās ar Munirih 
Khanum (Munīrija Kanuma). Viņi kopā nodzīvoja ilgu un 
laimīgu dzīvi. Vēl viens laimes brīdis bija, kad B aha'u'l lah 
izlaida no cietuma 0111 viņiem atlāva dzīvot Ralliji. 

Bet tomēr „ Abdu'l-lllaha ,otā cieta. Viņš ļoti bēdājās par 
tēva nāvi. Kā jūs jau zināt, Balha'u'Rlah savā Testamentā bija 
iecēlis  ' Abdu'B-Baha par savu mantnnaeku. Bahājiešiem bija 
jāseko ti kai v iņam, un vienogi viņš dn kstēja skaidrot sava 
tēva rakstus. Daži ' Abdu'R -Baha radinieki, to uzzinājuši, 
jutās apvainoti. Viņa pusbrāl is  kļuva tik skaudīgs, ka sāka 
viņu apmelot un guva tādus panākumņs, ka visa Baha'u'llah 
ģimene pārgāja viņa pusē. 'Abdu'I-Baha bnja atstumts. Viņa 
ģimene bija viņu nodevusi. Viņa māte bija mirusi un dēli 
arī miruši jau agrā jaunībā. Vienīgi viņa sieva, māsa un 
četras mei_tas palika viņam uztkīgas. Pārējie teica, ka viņš 
tos ti kai ekspluatējot un visādi viņu apvainoja. Vienīgais 
iemesls bija tas, ka ' Abdu'I -Baha bija kluvis par B aha'u'llah 
garīgo mantini eku. Par spīti viņu naidam, ' Abdu' I-Baha 
radiniekiem neizdevās izraisīt nesaprašanos bahājiešu v idū. 
Gandrīz visi bahājieši pieņēma 'Abdu'I-Baha kā bahājiešu 
ticības galvu un izpildīja viņa uzdevumus. 

Gadu pēc Baha'u'Hah nāves pirmo re izi bahājieši  devās uz 
Savienotajām Valstīm mācīt savu ticību. Pirmais amerikānis 
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pieņēma bahājiešu ticību 1894.gadā. Pēc četriem gadiem 
amerikāņu bahājieši pirmo reozi apciemoja ' Abdu'I-Baha 
Akkā. Pēc tam viņi ceļoja pa IEiropu, izplatīdami tur 
bahājie.šu tic ību. Kāds cil vēks, kurš nebija bahājietis, bet 
bija ticāes ar ' Abdu'I-Baha gadsimtu mijā, sarakstīja par 
viņu grāmatu. Tajā rakstīts: 

"Mēs atveram logu un skatāmies uz leju. Mēs redzam 
noskra111dušu ci h ē ku pū l i. Izi esim uz i e las  un 
noskaidrosim, kas tie īsti ir. Daudzi ir akli, daudzi bāl i ,  
novājējuši u n  veci •. • 

Vairums s ieviešu ir aizplīvurotas, dažām pl īvuri ir 
pacelti, un viņu sejās var skaidri saredzēt sāpes. Dažām 
sievietēm rolk.ās ir bērni ar vājām un nevesel igām sejiņām. 
Pūl i  ir ap somts ci Dvēku, daudzi no tiem ir bēmo • • .  

š üe ciD vē lld ir . nostājušies · gar sienām vai vienkārši 
apsēdušies uz zemes. Viņi visi kaut ko gaida. Ko v iņi 
gaida? Pagaidīsim _kopā ar viņiem. Mums nav ilgi jāgaida, 
jo duniis atveras un pa tām iznāk vidēja auguma vīri et is. 
Viņš ir ģērbies gaišās, pl īvojošās drēbēs. Uz galvas viņam 

- ir dzeltena feska, ap ko ir apsieta balta drēbe. Viņam varētu 
būt ap 60 gadu. Viņam ir gari, sinnü mati. Viņam ir plata 
piere un ērgla deguns. Viņa ūsas un bārda ir gandrtz bal tā 
krāsā. V iņa acis i r  zi lpe Dēkas, lielas, ar laipnu un reizē 
caur-.irbjošu skatienu. Viņa izturēšanās ir vienkārša, bet 
kustības majestātiskas. Viņš i et cauri pūl im un sveicina 
cilvēkus . • •  Tad v iņš apstājas un aicina cilvēkus pie sevis .. . 
Katrā plauksta viņš ieliek dažas monētas. Voņš visus pazīst. 
Viņš noglāsta dažas sejas, uzliek rokas uz dažu cilvē ku 
pleciem, gal vām. Reizēm viņš tiem kaut ko jautā . . .  .Tad 
saka; "Labi darits! "  . • .  

Šo skatu jūs varat redzēt gandrīz katru dienu Akkas ie l ās.  
Ziemas laikā nabagiem ir I oti grūti, jo viņiem nav si l tu 
drēbju. Dažreiz šajā gadaDaikā .iūs varat redzēt visus Akkas 
nabagos kāda veikalā, kur pārdod drēbes. Tur ' Abdu'I -Baha 
dala viņiem ao>metņus. Daudziem nabagiem, it sevišķi 
kropļiem, viņš pats uzvelk apmetņus un tad saka: "Lūk tā ! 
1'agad būs labāk! " Akkā ir ap 500-600 .nabago, un katru 
gadu v iņš tüem dāvā siltas drēbes. 
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Svētku dienās viņš apmeklē nabagus mājās. Viņš parunā 
ar tiem, apjautājas par viņu veseDību, paemon tos, kuru nav 
klāt, un atstāj v isiem dāvanas. 

Un  v iņš atceras ne tikai ubagus. Viņš palīdz ar ī ti em 
nabagiem, kas kaunās i et uz  i e las ubagot, kas !klusējo t  
panes cie šanas, kuru darbs nespēj nodroši nāt ģ i me nē m  
iztiku-tiem viņš slepus sūta maizi • . .  

Vis i  c ilvēki -jauni e un vec i e ,  bagātie un nabagi e -pat 
zīdaiņi, pazīst un mīl viņu . . .  vuņš ir šo c ülvēku labais tēvs. 

Š is c ilvēks ir b ijos c ietumnieks Akkas pi Dsētā bisdesmit 
č etrus gadus. Be t  v iņa c i etumsarg i  ir  v iņa draugi .  Š is  
cilvēks, tāpat kā Jēzus no Nācaretes, dara l abu -tiem, kas 
viņu sāpina" ( "The Life and Teadnings of Abbas Effendü ", 
M.H. IPhelps, 1903.gads ) . 

... Abdu'I - B aha pusb rālim, ' Ali - M uhammad, skauda 
· ... Abdu'I -IRaha paļllākumi. V iņam nebija i zdev ies  ozraisīt 
šķelšanos bahājiešu starpā, un vüņam bija jāpieredz, ka visi 
griežas pēc palīdzības un padoma pie ' Abdu'I - Baha, kas 
sarakstījās ar bahā.i iešiem visā pasaulē . Šajā Daikā „ Abdu'I 
Baha bija a izņemts templa celtniecībā Bab mi rstīgajām 
atliekām . ...  Ali -Muhammad uzrakstīja Turcijas valdībai, ka 
Baha'u'D lah vecākais dēls ... Abdu'I -Baha ce � c i e toksni u n  
gatavojas uzbrukt Si ri.iai ar 30, 000 c ilvēku lielu armiju. 
Viņš apvainoja ' Abdu'D -Baha valsts nodevībā. Viņš cerēja, 
ka ' Abdu'I - Baha sodīs ar nāv i. Be t  v aldība to tomēr 
nedarīja. Viņu gan vai rs ne l aida ārā no Akkas un sti ngri 
viņu apsargāja. Pie viņa auī vairs neUaida apmeklētājus. 

Neraugoties uz grūtübām, ' Abdu'I -Baha turpināja mierīg i  
rakstīt vēstules tocīgaj i e m. B ija di e nas, kurās v i ņš 
uzrakstīja ap dev iņdesmit vēstulu, atbildot uz ti c īgo 
jautājumiem, dodot tiem padomus un uzmundrinot tos v iņu 
darbā. Viņš ari turpināja celt Bab templi Karmela kalnā. Tā 
rezultātā viņa pusbrāļa i ena ids pal i e l i n ājās, un viņš 
fanātiski turpünāja rakstīt vaDdübai apmelojošas v ē stule s, 
līdz beidzot sultāns sūt īja īpašu !komis iju izpētīt šo Betu. 
' Abdu'I -Baha vairākas re izes bija jāi erodas tiesā, kur viņam 
nolasīja apsūdzības  rakstu. ... Abdu'I -Baha kom i sija i 
izskaidroja, ka apsūdzības i r  nepamatotas, pat smieklīgas. 
Viņš te ica, ka v iņi var darit ar v iņu, ko vēl as. Ja v iņi 
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vēlētos sodīt voņu ar nii�' i ,  v-iņš Bēmumu pieņemtu. Viņam 
tas būtu liels gods mort par savu ticību • . 

. Pēc trim gadi em,  1 907.gadā, pi e v iņa atsūtīja c ntu 
komisiju. šo komisnju bija uzparkuši viņa aenaidnieki, tādēl 
„ Abdu'B-Baha atteicās ar v iņiem satikties. �d viņi ,,eseau  
mēnesi veica tā  saucamo " Dietas izmeklēšanu", viņi nonāca 
pie slēdziena, ka 'Abdu'D-18aha jāaizved no Aklk.as. Tajā 
pašā laukā komisija uzzināja par sultāna s l epkav ī bas 
mēģinājumu un nekavējoties devās uz K.onstantinopoli .  K.ad 
viņi suRtānam mēģināja ieskaidrot, ka „ Abdu'I -Baha ir atzīts 
par vai 111-īg u  un v ijņš jāsoda, sultāns par to va i rs 
nei nteresējās, jo v iņu bija mēģinājuši nogaD ināt un v iņam 
bija daudz svarīgāku darīšanu. 

Pēc dažiem mēnešoe·m Turcijā sākās revoh:icija. Tā sauktie 
jaunie Turki drīz uzvarēja un izs B  udi nāja vis i e m 
politislkajiem un reliģ iskaj ie m ieslodzītaj i em bnvību u n  
amnestiju. 1908.gada septembrī ' Abdu'I - Baha 40 gadus 
ilgajam ieslodzījumam pienāca beigas. Beidzot viņš bija 
brīvs un varēja iet, kurp vēlējās. V iņš bija ieradies cietumu 
pil sētā kā 24 gadus vecs jaunekUis un pameta· to kā 64 
gadus vecs v īrs. Neraugoties uz v &ņa lielo vecumu, voņš 
uzreiz gribēja doties  sludināt sava tēva ticību uz Ei�pu un 
Ame ri ku. 1 9 ll0.gada septembrī viņš de vās uz Egipti , 
no iēmis  no turie nes ce lot uz Ei ropu. V iņam bija vāja 
veselība, tādēl viņš pan ika Ēģiptē veseBu gadu. 

V iņš ieradis Eiropā 1 9 1 1.gada augustā. H....ai gan v iņš 
nezināja rietumu ierašas un vaDodas un nekad nebija runājis 
lielas publikas priekša, viņš piedalījās vairālk.ās sanāksmēs 
un pieņēma simtiem dažādu rasu un , t ncību cilvēkus. 
Nenogurdināmais, gandrīz 70 gadus vecais • Abdu'Y-Baha 
celoja no v ienas zemes uz otru veselus divus gadus. No  
Francijas viņš aizbrauca u z  Angl i ju, n o  turienes atpakal uz 
Franciju un ·tad uz Ēģipti , no kurienes  viņš devās uz 
Ameriku. Astoņos mēnešos viņš tur apciemoja 38 pilsētas. 
Daudzi ticēja, ka viņš ir Dieva izpausme, otrais Kristus. 
1 9 1 2.gada decembrī viņš devās uz A SV, no turienes 
atpakal uz Angliju un Frandju, tad uz Vāci ju, Ungāriju un 
Austriju. No Vīnes viņš caur Vāciju un !Franc iju atgriezās 
uz Ēģipti. IReidznt, 19 1 3 . gada dec embirī v iņš atgriezās 
Svētajā Zemē, noguris no neskaitāmajie m  celojumiem. 
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Viņa pūles bija . panākumiem bagātas. Kur vien viņš bija 
runājis, nodabināj�s jaunas bahājiešu -grupas. Tikai Persijā 
(tagadējā Irānā) situācija bija loti bedīga. Bahājiešus 
turpināja slepkavot un mocīt, bet tomēr bahājiešu skaits 
turpināja pieaugt. Tas ir pieaudzis tik loti, ka šodien Irānā 
un citur . pasaulē ir ap pusmiljons pe rsiešu i z c e l s m e s  
bahājiešu. 

Bet . atgriez īsimies pie 'Abdu'I-Baha, kas katru dienu 
pieņēma simtiem apmeklHāju savā mājā Haifā. Tad ·pēkšņi, 
19 1 4.gada februārī , viņš sāka sūtīt savus apmeklētājus. 
atpakal uz viņu dzimtajām zemēm. Neviens . to ne·varēja 
izprast. ' Abdu'I-Baha zināja, ka drīz iz�elsies I Pasaules 
Karš, kā rez ul tātā sv ētc e ļ ni e ki e m ne būs i e s pējams  
atgriezties mājās. Pēc 6 mēnešiem, tieši kā Baha'u'llah .savā 
laikā bija pareģojis pasaules  valdniekiem, izcēlā's I Pasaules  
Karš. Atkal 'Abdu'l'."B aha nelaida ārā n·o pilsētas, 
piedraudot ar krustā sišanu. Viņš · ·  dz īvoja z em·  š iem 
draudiem 2 gadus, apzinoties, ka katra diena varēja būt 
pēdējā, l īdz beidzot angli t 918.gada· 23.septembrī ieņē ma 
Haifu. Visi loti priecājās, uzzinājuši, ka 'Abdu'I-Baha ir 
drošībā. · 

Atkal ' Abdu' I -Baha atbildēja uz simtiem vē·stu
.
l u. Viņš 

vēl anr.ien apmeklēja slimos un nabadzīgos un deva viņiem 
naudu. Vakaros viņš parasti pieņēma apmeklētājus, stāstīja 
viņi em smiekl īgus stāstus un i'zskaidroja v iņiem sava tēva 
māc ības. Trīs gadus \' iņš šādi turpināja vadīt bahājiešu 
pasaules  kopienu. 

1 92 1 .ga,da 28.no v e mbrī ,  77 ga�u vec·umā, pēc īsas 
sl imības 'Abdu'I -Baha nomira. Nākŗ,šajā dienā ap t f) 000 
dažādu t ic ību, rasu un sociālās izcelsmes c i l vē.ku devās 
izvadīt viņu pēdējā gaitā un sē roja par viņu. Viņu guidīja, 
ka viņš pats to bija vēlē.i ies, v ienā no Bab Tempta kape nēm. 
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Ticnbas izveidošanās laikmets 

Pēc 'Abdu'I -Baha nāves 192 1 .gadā sālkās jauns posms 
Baha'i ticības vēsturē, posms, kurā dzīvoja ticības tDis 
galvenās personas (Bab, Baha'u'fff tah un ' Abdu'I -Daha) ,  bija 
beidzies. Šis varonības Daikmets, kura 20 000 bahājiešus 
sodīja ar nāv i  v iņu ticības dēl Dieva Izpausmēm Rah un 
..Baha'u'llah, bija beidzi es. Bet, ja paskatās, cik Joti  
bahājiešu ticība izplatījusies pasaulē kopš 192 1 .gada, var 
redzēt, ka viņi nav upurējuši savas dzīvības veUīgi. 

ISaha'u'llah dzuves laikā to zemju skaits, !kurās dzīvoja 
viņa piekritēji , boja loti neliels. Starp 1853. un 1892.gadu 
to skaits bija palielinājies tikai no divām līdz piecpadsmit. 
Ticības i zp latīšanās ilgi kavējās, jo savas dz īves laikā 
Baha'u'llah bija cietumnieks un nevarēja celot, un ari viņa 
pēctecim 'Abdu'I-Baha ilgu laiku nebija Jauts atstāt mītnes 
zemi. Tikai pēc viņa atbrivosanas 1908.gadā viņš sāka 
sludināšanas darbu. Viņa celojumu uz Eiropu un Ameriku 
rezultātā pieauga bahājiešu skaits. Viņa dzives beigās 
bahājiešu apdzīvoto zemju skaits pieauga līdz trīdesmit 
septiņ�m. 

Tajā laikā loti svarīgi bija, lai kāds uzņemtos bahājiešu 
kopienas vadobu. Savā testamentā " Abdu' I-Baha bi ja 
novēlējis to darit savam vecākajam mazdēlam. Tas bija 
Shoghi Effendi , kas 24 gadu vecumā uzzināja, ka viņš i r  
iecelts par Baha'i ticības Aizbi ldni. Viņa uzdevums bija ali 
saglabāt vienotību starp bahājiešiem. Viņš bija atbildīgs par 
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Baha'i .ticības izplatīšanos pasaulē. lllet viņam bija vēl viens 
uzdevums. 

Pi rmo reizi D iev,a Izpausme bija atstāji s t i e š u s  
norādījumus par tic ības darba organizēšanu. Baha'u'l lah to 
darīja tādē l ,  ka pēc visu agrāko Dieva Sūtņu nāves v iņu 
sekotājiem v ienmēr i r  bijušas grūtības ar tic ības darba 
organizēšanu. Iepriekšējo reliģiju sekotājiem nebija skaidru 
norādījumu, ka to darit, un v iņi nemācēja apvienoties, lai šo 
darbu darītu kopīgiem spēkiem. Šis grūtības atri s ināja 
. Abdu'I -Baha un Baba'u'llah. Organizējošā struktūra bija 
nodibināta. Tagad Shoghi Effendi vajadzēja to turpināt. 

Tas nebija v iegls darbs, bet tas bija loti nepieciešams, jo 
bija jādara daudz mācīšanas darba. Lai to paveiktu, bija 
svarigi ne tikai, lai visi bahājieši šajā darbā piedalītos, bet 
katram bija jāiedala savs uzdevums, kādēļ bija nepieciešama 
koordinācija. Pie tam, loti svarīga bi.ia saglabāt vienotību 
bahāji ešu kopienā, lai tā nesašķeltos vair�kas grupās ar 
dažādiem uzskatiem. Tad sāktos nesaskaņas, gluži kā citās 
rel iģ ijās. Bet  ' Abdu'I - B aha bija iecē l i s  Ai z bi ldni  par 
Baha'u'a tah un savu vārdu skaidrotāju. 

Tagad palūkosimies uz šī darba organizējošo struktūru. 
Baha'u'llah bija teicis, lka katrā apv idū, kur dzīvo deviņi vai 
vairāk bahājieši, jāformē vai ,jāievēl Vietējā Gangā Pa�ome. 
Padome, kurā i r  deviņi vai vairāk locekl u, ir atbildīga par 

· Ticības darba organizēšanu tajā apv idū un tāpēc saucas par 
V ietējo Garīgo Padomi. Kad vienā valstī i r  pietiekami l ie ls  
šādu Vietējo Padomju skaits, ir jānodibina valsts Nacionālā 
Garigā Padome, kas organizētu attiecīgās zemes bahājie"šu 
t i cības darbu. Bez tam Padomē var i evēlēt neli elas 
komitejas, kas palīdzētu darbā, ja ir liels skai ts bahājiešu 
valstī vai apkaimē un ja padome v iena pati ar to galā  
netiktu. Tās varētu būt grāmatu i zdevniecības komitejas, 
jaunatnes komitejH, vasaras skolu vai izglītības komitejas. 

Baha'i ticībai nav garidzniecības. Katru bahājieti uzaicina 
palīdzēt darba organizācijā un ticības izplatīšanā. Visiem 
bahājiešiem ir v ienādas tiesības, un katrs bahājietis, ja tas 
saniedzis 2 1  gadu vecumu, var tikt ievēlēts padomē.  
Jaunākie  var iestāties komitejās. Neviens nav par citiem 
pārāks. Visiem i r  jāpilda. padomes l ēmumi. Ja katrs 
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darītu, ko pats vēlas, tas novestu pie haosa. Lai darbs ritētu 
bez traucējumiem, ·i r  vajadzīga organizācija. 

Atgriezīsimies püe Shoghi Effendo , .  kuram bija jāorganizē 
šis darbs. Protams, ka viņš to Dlevarēja izdarīt viens pats. 
Viņam bija nepieciešama v isu bahājiešu pal īdzība. Un v iņš 
to ari saņēma. Daudzi balhājieši ar prieku devās . uz citām 
zemēm izplatīt Baha'u'llah mācības. Vairums tomēr pal ika 
savā dzimtenē, jo tur ari bija daudz, ko darit. 

Bahājiešu stāvoklis Krievijā bija loti gruts, it sevišķi pēc 
komunistu revolūcijas 1 9 17.gadā. Apmēram 500 bahājiešu 
apc ietināja, un daudzus anzsūtīja uz Sibīriju. Persiešu 
bahājieš iem vajadzēja atgriezties Persijā, jo komunistus 
neinteresē ja reliģija. Tieši tāpat arī nacistiskajā Vācijā 
pirms H Pasaules Kara bija aozDiegta Baha'i tocība. 

Bet apvienotās visu bahājiešu pūles nesa IRaha'i ticībai 
lieDas uzvaras. Divdesmit gadu Haikā balnājoešu apdzīvoto 
zemju skaits palie ninājās Dīdz septi_ņdesmit. 1 926.gadā par 
bahājieti kluva Rumānijas karaRie01e Marija. Viņa· bija 
pārliecināta, ka vienīgaüs veids, kā atrisināt 1>asaules 
problēmas, i r  pieņemt jauno ticību. Tā kā viņa bija 
vienīgais monarhs, kas boja šādos uzskatos, un pārējie 
domāja citādi, izcēlās II Pasaules Karš. Notilka tas, ko 
' Abdu'I -Baha bija paireģojos I Pasaules Kara be i gās: 
'' Izcelsi es vēff viens karš, briesmīgāks par pēdējo. " 11.Jn kad 
tas tiešām izcēlās, bahajiešu darbība visā pasaulē tika 
ierobežota, i zņemot !Latīņameriku un ASV. " Abdu'I-Baha 
"Dievišķā PBāna '  piD nveidoša1111ai Shoghi Eff'endi iesāka 
plānu sēriju 1 937.gadā, un, kad karš beudzās, ticīgie varēja 
turpināt mācīšanas darbu. Pinno reizi vēsturē Nacionālajām 
Padomē bija noteikto plāni tncības izplatīšanā. šiem plāniem 
sekoja Shoghi Effendi desmitgades plāns. Šī 'Desmit gadu 
krusta kara' mērķis bija iesaostīt visas pasaules bahājiešus 
Baha'u'l lah mācību izplatīšanā tajās zemēs, kuras tā vēl 
nebi.ia pazīstama. šom desmitgades plānam bija bllinišķīgi 
panākumi. 1953.gadā pasaulē bija t ikai 12  Nacionālo 
Padomju, bet 1 963.gada jau 56. Vnetējo Padomju skaits 
strauji· auga. 1 953.gadā tās boja 611 ;  1 963.gadā to skaits 
bija 3552. 1 953.gadā bahājiešo dzī voja tikai 2425 vietās uz 
zemeslodes, bet pēc desmit gadiem jau 1 1  000. 
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Aiz bi l dnis .  di emi:e l ,  neredzē,ia sava desmitgades p l āna 
bn ni sķīgos rezultātus. V i ņs nomira Londonā 1 95 7  . gada 
noHmbrī. Tome r "· i ņš p ieredzeja starptautiskās bahāj iešu 
kop i e nas atz 1 šanu Apv ie noto N ac iju Or g a n i z ā c i j ā  
1 94 7 . gada. V ispirms  ha hajie sus  uzņēma A N O  kā 
no v ē rotā.ius, bet, kad v e l āk tiem piešķīra padomdevēja 
statusu. \' i ņu delegāc ijai t i ka dota i espēja  i esn iegt 
ieteikumus katrā apspuieiarnajā jautājumā. 

Aizbi ldņa dzīves l aika arī uzce Da  l aeD i sku bahāji ešu 
J ugsanas namu A S V, Mič iganas ezera krastos. Š is. n a ms 
t ika c e lts 40 gados. V ē l āk namus c ē l a  katrā p a s au l es 
kontinenta :  Eiropā - Frankfurtē ; Āfrikā_ - Ka mpa l ā ;  
Austrālijļi - S idne.iā; Dienv idamerikā - Panamā; Okeānijā -
Samoā; Azijā - Delī .  

Ta,iā pašā laikā uzDaboja un izdao loja IRaha'u'l laln un Bab 
templus Svetajā ze·mē , svētākās bahā.i iešu svētce. lo.iumu 
"· i e tas pasaul ē.  Blakus Bab templim Karmela kalnā uzce l a  
bahajiešu pasaules garigo adminostratnvo centru, kam apkārt
ierīko.ia loti daudz skaistu dārzu. 

Turpināsim ar 1 963.gadu. Kā mēs redzējām, bahājiešu 
skaits bija l ot i  pal iel i najies. Bija püenāc is  Baoks ievē l ē t  
i ntemac ionālo padomu, lkas vadītu bahājie šu darbību v isā 
pasaulē.  Nacionālās Padomes bija jau 56 zemēs. l 963.gadā 
nodibinājas pi rmā lrnte mac ionāDā Padome , kuras sastāvā 
bi.ia 9 c i lvēki. Baha'u'l l ah bija vē mējies, lai šai Padomei dotu 
V i spasaules Taisnīguma N ama nosaukumu. No tā laika 
V ispasaul es Taisnīguma Nams bija atbi ld īgs par t i c ī bas 
darbu, un v isi pārējie bahājieši bija tam pakļauti. 

Tieš i  tā, kā to bija danjis A izb i D dn i s ,  V i spasaules 
Ta isn īguma N ams plāno.ia tālāku toc i bas izpl atišanu. 
Pi emēram, 1 967.gadā 1 40 pasaules autori tātes saņēma 
grāmatas ar vēstuBēm, kuras .Baha1u'l lah boja sūtojis pasaules 
rnldniekiem pirms 1 00 gadiem. 1 964.gadā bija izveidots 
de,, iņgades plāns, kura rezul tāti a ri bi ,ia  apbrīnojami .  
Nac ionālo !Padomju skai ts pal ieD inājās no 69 l īdz 1 1 3, 
V ie tē,io .IP?dom,;u skai ts no 4566 l īdz 5902 un bahājiešu 
apdzīvoto v i etu skai ts no 1 5  186 l idz 3 1  ·ssJ. 1 974.gadā 
i z ·H idojās ·piecgades pl āns, kura rezuBtātā N acnonālo 
Padom.iu skai ts paD i e l i nājās l īdz 1 25 ,  V ietē jo Padomju 
skaits l īdz 20 000 un hahājiešu apdzīvoto vietu skaits l īdz 
1 02 000. 
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Tajā pasa lai kā Irānā not i ka šausmīgs not i kums. 
1 979.gada februārī izcē lās revoBūci,ia, kuras rezultātā šahs 
bija spiests bēgt no zemes, un pie ,·aras nāca rel iģiskai s  
l īderis Ajatols IHlomeinī. Tā kā Homeinī vēlējās nodibināt 
tīri i slamisku valsti, v iņš sāka vajāt v isus Iranā dzīvojošos 
bahā.iiešus. Dažu pēdējo gadu laikā apcietināja �imtiem 
bahājiešu un. vismaz 200 nogal i nāja, dažus mocīja, 
tūkstošiem māju izlaupīja un nodedzināja, pārvēršot ap 10  
000 bahājiešus par bezpa,iumtniekiem. 

Visas šīs terori sti skās akcijas panāca pretējo tam, ko 
Homeinī bi.ia vēlējies. Tic ība vēl vairak izplatījās. Un kā tas 
notika? V isā pasaulē parādījās av īžu raksti un te lev iz ijas 
pāmlides par nežēlīgajām bahājiešu vajāšanām Irānā. Tas 
padarīja IRaha'i ticību loti slavenu. 7 gadu laikā izveidojās 
1 48 Nacionālās Padomes, .32 854 Vietēj�s !Padomes un 1 16 
707 bahājiešu apdzīvotās vietas. Ja vi sus šos skaitlus 
saliek kopā un izveido grafi ku, tad var .redzēt, ka bahājiešu 
skaits katru gadu strauji pieaug. 

1 985 . gada be i gas  V i spasau les  Tai s n ī g uma Nams 
publicēja uzsaukumu visiem pasaules cilvēkiem par godu 
1986.gada Internacionālajam miera gadam. šo uzsaukumu 
nosauca par "Celš uz mieru visā pasaulē". šajā uzsaukumā 
bija izklāstītas visas Baha 'u'D lah · mācübas par pasaules 
mieru, kā to panākt un kā pārvarēt visus šķēršlus ce lā uz 
to. šo uzsaukumu saņēma 1 67 pasaules rel iģ i sk ie  un 
poli tiskie līde ri, un 1 986.gadā tas sāka savu  garo cef u uz 
katru mūsu planētas iedzīvotāja s i rdi. Tas i r  tulkots 47 
valodās un publicē ts 1 43 i zdevumos, un tas palīdz 
ci lvēkiem visā pasaulē izprast, kas ir miers un kā to panākt. 
Katrs grib dz1vot miera. 

Pirms beidzam šo nodalu, atgriezīsimies · pie Oaikiem, kad 
dzīvoja Baha'u'llah. Apmēram pirms 120 · gadi em v iņš 
pareģoja, ka pienāks laiks, kad gandrüz v is i  viņam sekos . 
.ILai gan tas not i ka tik sen, visi bahājieši i r  st ingri 
pārliecināti, ka Baha'u'I Rah toreiz ir teicis taisnību. Par spīti 
visiem mēģinājumiem pagātnē un tagadnē iznīcināt Baha 'f 
ticību, katru dienu cfi lvēki visā pasaulē apliecina savu ticību 
Baha'u'l lah. Tie ir ci l vēki, kuri i r  pārliecināti , ka pēdējā 
Dieva Sūtņa, t. i. Baha•u'llah, māt;ī bas var palīdzēt mums 
atrisi nāt v isas problēmas un parādīt mums celu  uz laimīgu 
dzīvi un mieru. 
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Ko nozīmē būt par bahājieti ? 

Lai noskaidrotu šo jautājum·u, vispirms i r  jānoskaidro, 
kas ir bahājiet_is. Baha'ietis nav svētais, un ne visi bahājieši 
ir pilnībā attīstījuši savas garigās īpašības. Nē,  bahājietis i r  
tāds pats ci lvēks k ā  tu. Vienīgā atšķi rība i r  tā, ka bah�jietis 
ir Baha'u 'llah piekritējs un pieņem Raha 'u'llah kā s�vu 
Dievišķo Skolotāju. Uz bahājieti jāskatās kā uz Baha'u'l lah 
skolnieku, nevis kā uz tādu, kas visu zina -un visu__, var 
izdarīt. Tas tā nav. 

Būt par bahājieti nozīmē divas l i etas. Pirmkārt, tas 
nozīmē, ka ar Baha'u 'llah palīdzību tu attīsti savas garīgās 
īpašības. Un otrkārt, tas nozīmē, ka tu strādā pasaules tautu 
vienotībai, kā to ir mācījis Raha'u'llah. 

Sāksim ar dievišķo īpašību, ko sauc arī par _garigo 
attīstību. Es esmu vairākas reizes runājis par pal īdzību, ko 
mēs saņemam no Baha'u'l lah. Tagad jautājums i r, kas ir š ī  
palīdzība un kā to saņemt. 

Pirms es to i zskaidroju, es pateikšu k aut ko citu. 
Iedomājies, ka tu gri bi uzrakt dārzu. V iss, kas tev i r  
vajadzīgs, ir lāpsta un  griba uzrakt dārzu. Pleņemsim, ka  
tev i r  š ī  griba. Tu sāc rakt dānu. Pēc pusstundas tu esi 
noguris un kriti nost no kājām. Tavs vēders burkšķ, jo tu 
neko neesi ēdis, un tev nav spēka pabeigt darbu. Ir skaidrs, 
ka tu nevaresi. pabeigt rakšanu, ja tu nepaēdīsi. 

Tāpat ir, ja tu gribi attīstīt savas garīgās 1pašības. Tev ir  
vajadzīga ne  tikai spēja to darīt, bet ari griba. Pieņemsim, 
ka tev i r  šī spēja un ari griba. Un ko tu dari? Tu sāc attīstīt 
savas garigās īpašības. Nedēlas beigās vai pat pēc paris 
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dienām tu esi noguris. Tev ir vajadzīgs garīgs spēks un l īdz 
ar to a11 jauna garīgā barība. Garlgā barība ir vajadziga 
garīgam darbam un garīgai attistübai, tāpat kā parasts 
ēdiens ir vajadzīgs fiziskam darbam un fiziskai attīstībai. 
Tev varbūt ir griba šīs garigās īpašības attīstīt, bet, ja tev 
nav gangās baribas, tu tāBu netiksi. 

Svarīgi ir uzzināt, kā iegūt garīgo baribu un līdz ar to ari 
garigo spēku. Kā jūs jau zināt, garīgā spēka avots ir pats 
Dieva  Sūtnis. Ja tu gribi attīstīt savas garīgās īpašības, tev 
jāpievērš v isas savas domas Baha'u'I Bah un jālūdz v iņam šo 
spēku. To mēs sa ucam par lūgšanu. Tai nav jāsatur tikai 
pāri s automātiski noskaitītu teikumu. P irmkārt, tev 
jāgriežas pie Baha'u'I Dah. Kad tu to esi izdarijis, tev klusi 
' jānoskaita kāda no Baha'u'llah sarakstītajām lūgšanām. Pēc 
tam tev pie sevis jāpārdomā, kas tajā teikts. Tikai tad tu 
saņemsi gartgo spēku gartgajai attlstībai. Tikai tad tu  
variēsi sasniegt savas dzīves merķi. 

Būt par bahāji eti nozīmē katll".I.I dienu saņemt garīgo 
barību. To dara · katrn rītu un katru vakaru, laso·t mūsu 
dievišķā Skolotāja Baha'u'l lah mācības. Tev nevajag lasīt 
pārāk daudz. Pietiks, ja tu uzmanīgi izlasīsi pāris teikumus. 
Ir arī īpaša lūgšana, kuru jāskaita katru dienu. 

Ja tu tā darīsi, tu n!dzcsi, cik ātri attīstīsies tavas garīgās 
spējas. Tā nav iedoma, bet fakts. Katrs bahājietis to zina no 
savas pieredzes. No sākuma ir vajadziga neliela piepūle, 
bet pēc tam tas kļūs par ieradumu. Tu neizlaidīsi nevien� 
dienu, jo tu zināsi, cik brīnišķīgi ir katru dienu būt 
saskarsmē ar savu dievišķīgo Skolotāju. Un drīz tu 
ie vērosi, ka tavas garīgās īpašības attīstās loti ātri. Un tas 
nozīmē,  ka tu kļūsti p.ar cilvtku, kas mll visu cilvēci, kalpo 
tai un ve ic ina miera i estāšanos. Tad tu kl ūsi par v ē rtīgu, 
labu un laimīgu c i lvēku. 

Otrkārt, būt par bahājieti nozīmē, ka tu strādā c ilvēces 
vi_enotībai. Tas tev varbūt izliksies mazliet nesaprotami. 
Tāpēc palūkos imi es, ko · tas noz īmē. Bahā j i eši 
neaprobežojas ar īslaicīgiem lidzekliem vai, kā mēs iepriekš 
teicām, " v ē de rsāpj u  z āl ē m". Tas nozimē, ka bahāj i e š i  
nea probež ojas ar mie rinošu vēstulu sūtīšanu po l it i ska,i iem 
ieslodzītajiem vai naudas piešķi ršanu Trešajai Pasaulei .  Tas 
neatri.sinās pasaules problēmas. Protams, c ietumnieks būs 
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laimīgs, ka saņēmis mierinošu vēstul i ,  Ulļ bē rns Trešajā · 
Pasaulē arī priecāsies, ja dabūs nedaudz ēdiena, bet pēc 
neilga laika cietumnieks atkal būs bēdīgs un bērns atkal 
izsalcis. Un pasaulē ir daudz šādu cietumnieku un bē rnu. 

Un tāpēc bahājieši palīdz c i l vēkiem sasniegt savas zemes 
e konomi sko un sociālo attīst ību. Nabadzīgaj i em un 
izsalkušajDem vajag pal īdzēt attīstīt viņu ·pašu iespējas. 
Tāpēc bahājieši visā pasaulē, maz�ttāstītajās valstīs un tā 
saucamajā " attīsU tajā" pasaulē , īsteno p r oj e k t u s  
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai .  Šie projekti var. būt 
skolu un v eselības centru būvni ecība, p a l'ī d z ī b a  
bezpajumtniekiem, narkomāniem un alkoholiķiem, palīdzība 
sievietēm sasniegt v ienlīdzību ar vīrieši em un daudzi c it i .  
Bahājieši meklē šo problēmu cēloņ.,.s. Tikai tad, kad būs 
zināmi cēloņi, būs iespējams atrisināt šīs grūtības. Tāpēc 
bahāj ies i  cenšas izplatīt Baha'u 'llah vēstījumu. šajā 
vēstījumā ir aprakstītas mūsu problēmas un veids, kādā tās 
atrisināt. 

Tas nenozīmē, ka bahājieš i  i et 1110 vienām durvīm u z  
otrām un stāv uz katras ielas stūra, izdaD īdami - brošūras, lai 
gan kādreiz tā arī notiek. Svarīgi ir, lai citi ci lvēki 
iedraudzētos ar bahājiešiem. Jo tikai tad, kad bahājieši ar 
darbiem pie rādīs, ka viņi var citus padarīt laimīgāku�, tad 
cilvēki nāks pie bahājiešiem un jautās viņiem, kam. viņi tic. 
Jo tikai tad, ja tev patīk kāds cilv ēks, tu v iņam jautāsi·, 
kādas ir viņa intereses, ko viņš dara i kdienā, kam viņš tic 
un kādi ir viņa uzskati par dzīvi. Vārdi vien nekam nelīdz. 
Ci lvēki vi spi rms grib redzēt darbus. Tikai tad v i ņ u s  
interesēs vārdi un Baha'u'llah vēstījums. 

Tātad bahājaeši ne tikai lieto skaistus vārdus savas 
ticibas mācīšanai : viņi arī parāda savu ticīhu darboš un 
dzīvē. Ja hahājieši būs atraduši kādu, kas interesējas par 
viņu ticību, viņi apsēdīsies kopā ar viņu un pastāstīs ·viņam 
par Baha'i ticību. 

Tikko kādam bahājietim paliek 21 gads, viņu var i evēlēt 
Vietējā vai Nacionālajā Padomē. Kā Padomes loceklim 
viņam būs jāstrādā pie dažādu ticības darbu organizēšanas. 
B ahaji eti var arī palūgt i estāties kādā no daudzajām 
komitejām·, kuras ir atbi ldīgas par ticības, mācību, 
jaunatnes aktivitātēm, vasaras skolām u. t. t. Ir vienalga, ko 
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. cilvēks dara, ja tikai viņš palīdz izplatīt ticību. Daži cilvēki 
dara to, rakstot grāmatas, daži, organizējot tikšanās, c i ti, 
runājot sapulcēs par ticību. Ir tūkstošiem v_eidu, kā izplatit 
ticību. Katrs bahājietis var darīt to, ko vislabāk māk. Ir 
vienalga, vai viņš gatavo izstādi par bahājiešu ticību vai arī 
zīmē ilustrācijas bērnu grāmatām. Visiem vīriešiem un 
sievietēm, zēniem un meitenēm ir svarigi darit to, ko . viņi 
vislabāk māk. Kafrs palīdz savā veidā. 

Vis-beidzot, būt par bahājieti nozīmē, ka tu esi pasaules 
bahājiešu kopienas loceklis un tāpat kā visi strādā cilvēces 
vienotībai. Ļoti svarīgi ir  strādāt kopā ar citiem. Ja tu 
centīs ies kaut ko darit viens pats, tev tas neizdosies,. jo 
pasaulē ir ap S mi ljardu cilvēku, un tu esi tikai viens no 
viņi·em. Ja mēs gribam kaut ko sasniegt, mums ir jāstrādā 
kopīgi. Svarīgi i r, lai bahājiešu kopiena palielinātos. Tad 
būs daudz vairāk spēka. Jo lielāka tā būs, jo vairāk to 
uzklausīs. Jo lielāka tā būs, jo lielaku darbu tā veiks. Tā 
tas ir bijis vienmē r. Jo lie lākas ir organizācijas, jo vai�k 
viņas var sasniegt. Jo lielāka ir kāda politiskā partija, jo 
lielāka tai nozīme. Piemēram, ja tu viens pats mēģināsi 
izbeigt roņu medības, tev neviens nepievērsīs vēribu, bet, 
ja tu pret to uzstāsies kopā ar citiem, jūs, protams, 
uzklausīs. 

Ja tu esi bahājietis, tu strādā kopā ar citiem, vienalga, v�i 
tev ir 6 vai 60 gadi. Visiem ir izdevība izplatīt Baha'i ticību 
savā apkaimē. Visi var izteikt savus priekšlikumus, kurus 
vēlāk apspriedīs Padomē„ un, j� viņus atbalstīs, tad tie tiks 
izpildīti. Visiem bahājiešiem tiek dota iespēja piedal īties 
komiteju· darbā. Tā, katrā ziņā, ir priekšrocība, bet, ja tu to 
ne spē j, tev neliks to darīt. Bet divdesmit vienu g a d u  
, ecumā i k\'· ienu \-'ar i evē lēt  kādā no _ padomēm. 

Bez ši e m  pasākumi e m, bahāji eši bi ež i  sati ekas c itos 
no l ūkos. Daži grib tuvāk ie pazīties ar citiem vai arī v iņie m  
pal idzēt„ daži sanāk kopā„ lai izpētītu un  apspriestu kādu 
jautā.iumu. Bahājieši satiekas ik pēc 19 dienām, un šīs 
dienas sauc par Deviņpadsmit dienu svētkiem. Bahājiešu 
gada i r  de" i ņas Svētās Dienas, kuras i r  svinamas dienas. Ir 
ari dažas citas nētku dienas, kā bahājiešu Jaunais Gads 
( 2 1 . martā) , Baha'u'l l ah De klarācijas di ena, v iņa un B a b 
d1.imšanas dienas. Vēl i r  piemiņas dienas. 
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Neskaitot šīs ·Svētās Dienas, ir a ri  citas bahājiešu 
ti kšanās. Jaunieši var satikties nedēļas beigās. Ir arī 
nometnes, konferences t vasaras un ziŗmas skolas. Nav 
obligāti iet uz šīm tikšanām, bet katrs tiek aic ināts. Svarigi. 
i r  darboties bahājiešu kopienā, un tu to vari darit jebku.-a 
laikā. 
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Kā kl ūt par bahāj de  ti 

Tagad tev ir skaidrs, ka, lai klūtu par bahājieti, tev nav 
jābūt svētajam. Ja tņ tāds būtu, tev nevajadzētu attīstīt 
garīgās spējas. Tu jau būtu tās attostījos, un tavs dzīves 
mērķis būtu pi epildījies. Gluži pretēji, š īm g a rī ga jām 
īpašēbām nav jābūt attī'stītām. Tev vienīgi i r  jābūt gatavam 
sākt. Pat ja tu būtu noziedznieks, bet ja tev būtu gri ba 
attīstīt savas garigās īpašības, tu va.-ētu k�ūt par bahājieti . 

Bet ar šo gatavēbu vien nepietiek. Vispi rms tev jātic 
Dievam. 'fad tev jāat�a st, ka B aha'u'l l ah ir mūsdienām 
domātais Die va Sūtnis. Tev jāpieņem viņa mācī bas un 
l ikņmus. Tev jābūt gatavam pneņe mt tā saucamņ · bahājiešu 
Admini stratī vo Kārti bu. Tā i e t v e r  sev ī  Vie tējas un 
Nacionālās Padomes, un Vi spasaules Taisnīguma Namu, 
augstāko Baha'i tic ības autoritāti. 

Tiklīdz tu domāsi, ka tas viss tev pjemīt, tu varēsi pateikt 
babājiešiem, ka tu vē l ies kl ūt par bahājiešu kopienas 
locekl i ,  un viņi paziņos to Vietējai vao N ac ionālajai · 
Garigajau Padomei . Tev nav jābaidās no visādiem rituāl iem 
un ceremonijām. Tā ir  tava 0 01  tava Radātāja darišana, ka tu 
k8ūsti pēdējā Dieva Sūtņa piekritējs. .Kad tava Nacionālā 
Padome reģi strēs tavu vārdu, tu kļ ūsi par bahājiešu 
kopienas locekl i .  Tas nenozī mē, ka dti bahāj ieši tev 
nepalīdzēs. Glužn pretēji, viņi c'entīsies, lai tu justos viņu 
kopienā kā mājās un palīdzēs tev nākotnē. 

B ahājieši uzskata 1 5  gadu vecumu par garīgās atbi ldn bas 
vecumu. Tas nozāmē, ka, ja tev ir mazāk par 15 gadiem, tev 
ir jālūdz vecākoem atļauja iestāties bahājiešu kopienā. 
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Kad tu kļ ūsi . par bahā jieti, tu p i edalīsies 
visaizraujošākajos un interesantākajos pasākumos, kādus 
vien var iedomāties„ Tu darbosies vissvarigākās l i etas, 
pasaules_ miera labā. Tu palīdzēsi gadsi·mtiem ilgajam miera 
un vienotības sapnim pārvē rsties lstenībā, lai visa 
zemeslode kļūtu par vienotu valsti. 



Renē Derk�s ir dzimis Roterdamā 1955.gadā un uzaudzis 
katoļu  ģi menē Holandē . Lasot par agrajiem kri sti e ši e m;. 
viņš bieži doļllāja, kā būtu, ja viņš dzīvotu tajos la ikos. 
'-'Tad es nesapratu", viņš tagad saka, "ka es ti ešām tagad 
.dzīvoju tādos laikos. " V iņš izdzirdēja par Baha'i tic ību 
pirmo reizi  1 981 .gadā un drīz tai piev ienojās. Būdams 

· skolotājs, v iņš nolēma veltīt savu dzīvi rakstniec ībai un 
lekcijām. Viņš ir sarakstījis divas grāmatas· un neskaitāmus 
rakstus. Viņš ir precējies, un viņam ir trīs bērni . 

Priekšlikumi tālākai lasīšanai. 

Latvi ešu valodā ir  publ icētas dažas grāmatas par Baha'i 
tic ību. 

Griezities pēc informācijas pēc adreses: 

Latvijas bah�jiešu 
Nacionālā Garigā Padome 
A. K. 458 
ŖĪGA, LV- 1001 

vai : 

Baha 'i Grāmatas 
A. K. 2 1 1  
DAUGAVPILS, LV-5407 


