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"Uz šo m�rķi-jaunu Pasaules Iekārtu, 
dievišķu pēc izcelsmes, visaptverošu pēc 
sava vēriena, taisnīgu pēc sava principa 

un drosmīgupēc sava rakstura-ir jātiecas 
izmocītajai cilvēcei." 



PRIEKŠVĀRDS 

Izpildot savu pienākumu izskaidrot Baha'i (Bahā-ī) 
Atklāsmi, Shoghi Eff endi (Šogijs Efendijs), Baha'i 
ticības Aizbildnis, sīki un ar īpašu vērību aplūkoja 
pasaules iekārtu, kas ir saistīta ar Atklāsmi. Savas 
garīdzniecības darbības sākumā, kas ievadīja 
ticības izveidošanās laikmetu, viņš atsaucās uz "tiem 
nenovērtējamiem dievišķās civilizācijas pamatiem, 
kuru nodibināšana ir Baha'i ticības galvenā misija". 
Gadu gaitā viņš sacerēja vēstuļu sēriju, kas 
galvenokārt attiecas uz viņa Pasaules Iekārtas 
vēstuļu ciklu, kur šī tēma ir iztirzāta. 

Šodien ir plaši atzīta pasaules iekārtas būtiska 
nepieciešamība, bet līdzekļi, ar kādiem to panākt, 
mulsina pat tās visdedzīgākos aizstāvjus. Pa to laiku 
sabrukuma process nepārtraukti un netraucēti 
turpinās, un cilvēces stāvoklis tuvojas izmisuma 
robežai. Šais kritiskajos apstākļos Vispasaules 
Taisnīguma Nams, Baha'f ticības starptautiskais 
vadības orgāns, izjūt nepieciešamību atkal sludināt 
Baha'f vēstījuma nozīmi un nolūku un tā sakaru ar 
mūsu pašu eksistenci uz zemes. Tādēļ Vispasaules 
Taisnīguma Nams izvēlējās sekojošus fragmentus no 
Shoghi Effendi "Pasaules Iekārtas vēstulēm" un 
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piedāvā tos visai cilvēcei kā gaismas avotu un 
padomdevēju šajā mūsu vēstures drūmajā laikmetā, 
kura attālajā apvārsnī pamirdz solījums par tās 
visbrīnišķīgākās dienas tuvošanos, ko gadsimtiem 
ilgi paredzēja un apdziedāja Pravieši, gaišreģi un 
dzejnieki un kas patreiz patiesi uzaust izmocītajiem 
un izmisušajiem cilvēku bērniem. 
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IEVADS 

Šīs ticības piekritēji ir pārliecināti par to, ka 
galvenais princips, ko pasludina Baha'u'llah, 
(Bahā-Ullā) ir, ka reliģiskā patiesība nav absolūta, 
bet relatīva; ka dievišķā Atklāsme ir ilgstošs un 
progresējošs process. Visas pasaules lielās reliģijas ir 
dievišķas pēc izcelsmes. Šo reliģiju galvenie principi 
ir pilnīgā harmonijā, to mērķi un nolūki ir pilnīgi 
vienādi, to mācības ir tikai vienas patiesības aspekti. 
Reliģijas cita citu papildina; tās atšķiras tikai 
nenozīmīgos doktrīnu aspektos; to uzdevums ir 
pārstāvēt cilvēku sabiedrības garīgās attīstības 
vienu otram sekojošus posmus. 

Baha'u'llah, šī jaunā un lielā laikmeta Pravieša, 
laikmeta, kurā cilvēce ir iegājusi, mērķis... nav 
iznīcināt, bet piepildīt pagātnes Atklāsmes, 
samierināt, bet ne izcelt, konfliktējošo ticību 
atšķirības, kas sašķeļ mūsdienu sabiedrību. 

Viņa nolūks nav noniecināt tos Praviešus, kas 
darbojās pir_ms viņa, nedz arī iznīcināt viņu 
mācības, bet gan no jauna sludināt tās 
pamatpatiesības, kuras šīs mācības svēti glabā, lai 
tās atbilstu tām vajadzībām, būtu saskaņā ar tām 
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Aicinājums Nācijām 

iespeJam un tās varētu pielietot to laikmeta 
problēmu, nelaimju un sarežģījumu, kādos mēs 
dzīvojam, atrisināšanai. Viņa misija ir pavēstīt, ka 
cilvēces bērnības laiks ir pagājis, ka tās konvulsijas, 
kas saistītas ar cilvēces tagadējo jaunības posmu, 
pamazām un sāpīgi to sagatavo brieduma posmam 
un pavēsta tā visnozīmīgākā laikmeta tuvošanos, 
kad zobenus pārkals lemešos, kad nodibinās Jēzus 
Kristus apsolīto valstību un. ilgstošu mieru uz 
planētas. Baha'u'llah neapgalvo, ka viņa paša 
Atklāsme ir pabeigta, bet gan drīzāk pastāv uz to; ka 
pilnīgāka patiesība, ar kādu Visuvarenais ir viņu 
pilnvarojis apveltīt cilvēci tik kritiskos apstākļos, ir 
jāatklāj turpmākos nemitīgas un neierobežotas 
cilvēces attīstības posmos. 

Baha'i ticība aizstāv Dieva· vienotību, atzīst Viņa 
Praviešu vienotību un iemieso visas cilvēku rases 
vienības un veseluma princip1:]. Tā pasludina cilvēces 
apvienošanās nepieciešamību un nenovēršamXbu, 
apgalvo, ka tā pamazām tuvojas un ka tikai 
atjaunotājs Dieva gars, kas šodien darbojas ar savu 
izvēlēto Sludinātāju starpniecību, var beidzot to 
panākt. Pie tam kā galveno pienākumu tas prasa no 
saviem piekritējiem nenogurstoši meklēt taisnību, 
nosoda visa veida aizspriedumus un māņticību, 
paziņo, ka ticības mērķis ir draudzības un saticības 
veicināšana. Viņš apgalvo, ka reliģija eksistē pilnīgā 
saskaņā ar zinātni un atzīst, ka zinātne ir galvenais 
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Ievads· 

spēks,· kas spēj samierināt cilvēku sabiedrību un 
sekmēt organizētu progresu. Šī ticība nepāprotami 
aizstāv vienādas tiesības, iespējas un pŗivilēģijas 
vīriešiem un sievietēm, pieprasa obligātu izglītību, 
izslēdz nabadzības un bagātības galējības, likvidē 
garīdzniecīņu kā institūciju, aizliedz verdzību, 
asketismu, ubagošanu un klosterus, nosaka 
monogamiju, neatbalsta laulības šķiršanu, pasvītro 
nepieciešamību strikti paklausīt savai valdībai, 
cildina · ikviena darbu, ko veic dievkalpojumu 
noturēšanai, mudina vai nu izveidot vai izvēlēties. 
kādu papildus starptautisku valodu un iesaka tādu 
institūciju pamatprincipus, kādiem ir jānodibina un 
jāsaglabā cilvēces vispārējais miers. 

Baha'f ticība balstās uz trim galvenajām personām: 
viena no viņām ir kāds jaunietis, Širāzas iedzīvotijs, 
kura vārds ir Mirza Alf Muhammad (Mirzā Alī 
MuhŖmeds), pazīstams ar vārdu Bab (Bāb - Vārti), 
kas 1844.gada maijā, divdesmit piecu gadu vecumā, 
paziņoja, ka viņš ir Vēst.nesis, kam, saskaņā. ar 
senajiem svētajiem rakstiem, ir jāpaziņo un 
jāsagatavo ceļš kāda atnākšanai, kas ir lielāks par 
viņu, un kura misija, pēc tiem pašiem rakstiem, būs 
svinīgi ievadīt taisnīguma un miera ēru, to ēru, ko 
apsveiks kā visu iepriekšējo laikmetu piepildījumu 
nn kas iesūks jaunu posmu cilvēces reliģijas vēsturē. 
Ātra 4n nežēlīga vajāšana, ko· uzsāka baznīcas un 
valsts orgµnizēti spēki viņa pašu dzimtajā zemē, 
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Aicinājums Nācijām 

sekmēja viņa arestu, izsūtījumu uz Azerbaidžānas 
kalniem, ieslodzījumu Mah-Ku (Mākū) un Chirfq 
(Čirīka) cietoksnī un paātrināja nāves spriedumu, ko 
izpildīja saveJU komanda Tebrizas publiskajā 
laukumā 1850.gada jūlijā. Ne mazāk par divdesmit 
tūkstošiem viņa piekritēju nogalināja ar tik 
barbarisku nežēlību, ka tas izsauca lielu līdzjūtību 
un daudzu rietumu rakstnieku, diplomātu un ceļotāju 
vispārēju izbrīnu. Daži no viņiem bija šīs šausmīgās 
varmācības aculļecinieki. Tas pamudināja viņus to 
aprakstīt savās grāmatās un dienas grāmatās. 

Mfrza Husayn-Ali (Mirza Huseins Alī), pēc uzvārda 
Baha'u'llah (Bahā-Ullā Dieva Godība), 
Mazindarānas, kura atnākšanu bija pareģojis Bab, 
uzbruka tie paši gara tumsības un fanātisma spēki; 
viņu ieslodzīja Teherānas cietumā, tad 1852.gadā 
izraidīja no viņa dzimtās zemes uz Bagdādi, no 
turienes uz Konstantinopoli un Adrianopoli, un 
beidzot uz cietuma pilsētu Akku, kur viņš pavadīja 
ieslodzījumā vairāk kā divdesmit četrus gadus un 
nomira šajā apvidū 1892.gadā. Sava izraidījuma 
laikā, it īpaši Adrianopolē un Akkā, viņš uzrakstīja 
savas garīgās valdīšanas likumus un norādījumus, 
kurus viņš izklāstīja vairāk nekā, simts sējumos, 
noformulēja savas ticības principus, atklāti paziņoja 
par savu misiju gan austrumu, gan rietumu 
kristīgiem un musulmaņu karaļiem un valdniekiem, 
griezās pie pāvesta, islāma kalifa, Amerikas 
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kontinenta republiku galvenajiem valsts ierēdņiem, 
visa kristīgo priesteru ordeņa, šiītu un sunnītu 
islāma vadoņiem un Zaratustras ticības augstajiem 
priesteriem. Šajos rakstos viņš pauda savu Atklāsmi t 

lūdza tos, pie kuriem viņš griezās, pievērst vērību 
viņa aicinājumam un atbalstīt viņa ticību, brīdināja 
par atteikuma seķām un dažos gadījumos nosodīja 
viņu augstprātību un tirāniju. 

Viņa vecākais dēls, 'Abbas Effendi, pazīstams kā 
'Abdu'l-Baha (Abdul-Bahā - Baha kalps), ko tēvs 
nozīmēja par savu likumīgo pēcteci un pilnvarotu 
savas mācības skaidrotāju, kam kopš agras bērnības 
bija cieši sakari ar tēvu un kas bija kopā ar tēvu 
izsūtījumā un smagajos pārdzīvojuma brīžos, palika 
ieslodzījumā līdz 1908.gadam. Tad Jaunās Turku 
revolūcijas rezultātā viņu atbrīvoja no cietuma. 
Iekārtojis savu mājvietu Haifā, viņs drīz pēc tam 
uzsāka trīs gadus ilgu ceļojumu uz Ēģipti, Eiropu un 
Ziemeļameriku, kur plašas auditorijas priekšā viņš 
skaidroja sava tēva mācību un pareģoja tās 
katastrofas tuvošanos, kas drīz piemeklēs cilvēci. 
Viņš .atgriezās mājās I Pasaules Kara priekšvakarā. 
Šai laikā viņš bija pakļauts pastāvīgām briesmām 
līdz pat Palestīnas atbrīvošanai, ko veica bruņotie 
spēki ģenerāļa Allenbija vadībā.- Pēdējais izturējās ar 
lielu cieņu pret 'Abdu'l-Baha un viņa mazo piekritēju 
grupu Akkā un Haifā. 192Lgadā 'Abdu'l-Baha 
nomira, un viņu apbedīja mauzolejā, ko pēc 
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Aicinājums Nācijām 

Baha'u'llah speciāla norādījuma uzcēla Karmela 
kalnā Bab mirstīgajām atliekām, kuras iepriekš 
nogādāja no Tebrizas uz Svēto Zemi pēc tam, kad tās 
bija saglabātas un noslēptas vismaz sešdesmit gadus. 

'Abdu'l-Baha nāve iezīmēja pirmā un varonīgā 
Baha'f ticības laikmeta norietu un vēstīja par tās 
izveidošanās laikmeta sākumu, kam bija lemts 
pieredzēt pakāpenisku tās Pārvaldes Iekārtas 
izveidošanos, kuras nodibināšanu bija paredzējis Bab, 
kuras likumus atklāja Baha'u'llah un kurai 
uzmetumus aprakstīja 'Abdu'l-Baha savā pēdējā 
novēlējumā un testamentā un kuras pamatus patreiz 
veido valsts un vietējās padomes, ko ievēl ticībai 
uzticīgi piekritēji. 

Šī Pārvaldes Iekārta atšķiras no tām sistēmām, 
kas radās pēc dažādu reliģiju pamatlicēju nāves. Tai 
ir dievišķīga izcelsme, tā balstās uz likumiem, 
pamācībām, norādījumiem un institūcijām, kuras ir 
īpaši noteicis un kam pamatus licis pats ticības 
nodibinātājs. Pārvaldes mehānisms darbojas stingri 
. saskaņā ar Svēto rakstu pilnvaroto iztulkotāju 
interpretācijām. Lai gan kopš darbības sākuma tai 
nikni uzbrūk, taču, pateicoties tās raksturam, kas ir 
unikāls pasaules reliģijas vēsturē, tā· ir saglabājusi 
sava dažādā un plaši .izkaisītā piekritēju kolektīva 
vienotību un ir devusi · tam iespēju vienoti . un 
sistemātiski veikt pasākumus abās zemes puslodēs ar 

.14 



Ievads 

nolūku paplašināt orgamzac1Jas robežas un 
nostiprināt tās pārvaldes orgānus. 

Šajā sakarā ir jāpiezīmē, ka ticība, kurai šī 
pārvalde kalpo, kuŗu tā nodrošina un veicina, ir 
būtībā garīga, ārpusnacionāla, pilnīgi nepolitiska, 
bezpartejiska un diametrāli pretēja jebkurai politikai 
vai uzskatu skolai, kas cenšas slavināt kādu īpašu 
rasi, šķiru vai tautu. Tā ir brīva no jebkāda 
garīdznieciskuma, tai nav nedz priestera amata, nedz 
rituālu, un to atbalsta viemg1 brīvprātīgie 
ziedojumi, ko tā saņem no sabiedrībā plaši 
pazīstamiem šīs ticības piekritējiem. Un lai gan viņi 
ir uzticīgi savām valdībām, mīl savu zemi Ulļ visos 
laikos ļoti vēlas atbalstīt tās intereses, tomēr, 
neskatoties uz to, Baha'i ticības piekritēji uzlūko 
cilvēci kā kaut ko veselu un ir gatavi darīt visu tās 
labā. Viņi nevilcināsies pakļaut savas personiskās, 
reģionālās un nacionālās vēlmes cilvēces -vairākuma 
interesēm, labi zinot, ka savstarpēji atkarīgu tautu 
un nāciju pasaulē var panūkt labvēlīgu stāvokli 
kādai daļai, tikai · nodrošinot to visam kopumam. 
Ikviena sastāvdaļa nevar sasniegt paliekošu 
rezultātu, ja tā nevērīgi i_zturas pret paša kopuma 
viHpārējām interesēm. 

Hi 
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CILVĒCES SMAGAIS 
PĀRBAUDĪJUMS 

Ar nepieredzētu niknumu un nenojaušamu gaitu, 
izraisot milzu postu, bet arī neiedomājami brīnišķus 
rezultātus, pār zemi traucas negaiss 1 • Tas bez 
žēlastības pieņemas spēkā un ātrumā. Tā 
nenojaustais šķīstīšanas spēks pieaug ik dienas. 
Cilvēce smagi līkst postošā spēka ķetnās, zem tā 
nevaldāmā niknuma. Tā nespēj ne aptvert negaisa 
sākumu, ne izzināt tā nozīmi, ne arī saskatīt tā 
sekas. Apjukusi un sāpju agonijā bezpalīdzīga, tā 
vēro, kā šis Dieva sūtītais-.-Iielais un spēcīgais vējš 
iekaro zemes vistālākos un jaukākos nostūrus, 
satricina pasaules pamatus, izjauc tās līdzsvaru, 
sašķeļ nācijas, · sagrauj cilvēku mājokļus, noposta 
pilsētas, dzen trimdā karaļus, nojauc zemes balstus, 

1 Uzrakstīts 1941.g. martā 
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izmc1na tās institūcijas, apslāpē gaismu un plosa 
zemes iedzīvotāju dvēseles . . . .  

Neviens neizprot šī titāniskā apvērsuma spēcīgos 
procesus, izņemot tos, kas atzinuši Baha'u'llah un 
Bab prasības. Viņu sekotāji labi zin, no kurienes nāk 
viesulis un kurp tas novedīs. Lai gan viņiem nav 
zināms, cik tālu tas sniegsies, viņi labi ziri tā 
izcelsmi, apz1nas tā virzienu, atzīst tā 
n e p i e c i e š a m ī b u , c ī t īg i  s e k o n e g_a i s a 
noslēpumainajiem procesiem, kvēli lūdz par tā 
barguma aprimšanu, saprātīgi darbojas, lai tā 
_niknumu mazinātu un ar skaidru skatu vēro baiļu un 
cerību piepildījumu, ko tam katrā ziņā jārada. 

Šis Dieva spriedums, ko saskata tie, kas atzinuši 
Baha'u'llah kā Viņa Domu paudēju, Viņa lielāko 
Sütni uz zemes, 'ir gan kā nelaime, kas nākusi kā 
pelnīts sods, gan kā svētā un augstākā disciplīna. 
Tas ir vienlaicīgi Dieva apciemojums un cilvēces 
šķīstīšanās process. Tā ugunis soda cilvēku rasi par 
izvirtību un saliedē tās sastāvdaļu vienā organiskā, 
nedalāmā, pasauli aptverošā kopienā .... 

"Mostieties, ak cilvēki, sagaidot Dievišķās Tiesas 
dienas, jo apsolītā stunda ir ' klāt" . No vienas puses 
tas ir ļaunu vēstošs brīdinājums, kas izskan no paša 
Baha'u'llah mutes. "Pametiet to, kas jums pieder, un 
ņemiet to, ko Dievs, kas liek cilvēkiem Viņa priekšā 
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zemoties, ir atnesis. Lai jums ir droši zināms, ka, ja: 
jūs nenovērsīsieties no tā, ko esat pastrādājuši, jüS 
visur panāks sods un jūs ieraudzīsite bēdīgākas 
lietas par tām, ko jau agrāk pieredzējāt11

• Un atkal, 
"Ak cilvēki, Mēs esam jums noteikuši laiku. Ja jūs 
noteiktajā stundā nepievērsīsieties Dievam, Viņš, 
patiesi, piespiedīs jūs ar varu, un jūs no visām 
pusēm piemeklēs smagas likstas." . . . 

No otras puses, pareģojot spožo nākotni, kas 
sagaida pasauli, kas tagad ir tīta tumsā, Baha'u'llah 
uzsvērti apgalvo: 11Tagad visa zeme ir cerībās. 
Tuvoja� diena, kad tā būs atnesusi visbagātākos 
augļus, kad no tās būs izauguši visdiž�nākie koki, 
visbrīnišķīgākie ziedi, visdebešķīgākie labumi." 
"Tuvoj�s laiks, kad katra radība nometīs savu nastu . 

. Lai slavēts Dievs, kas ir pagodinājis cilvēkus ar šo 
labvēlību, kas aptv�r visu redzēto un neredzēto". 
Paredzot cilvēces �elta laikmetu, viņš turklāt 
rakstīja: "Šī lielā cietsirdība sagatavo to Vislielākā 
Tiesneša atnākšanai. '' Šis Vislielākais Tiesnesis . ir, 
patiesi, tas, uz ko vienīgo var balstīties un beidzot 
būs jābalstās Vislielākajam Mieram, kamēr šis 
Vislielākais Miers savukārt ievadīs to pasaules 
civilizāciju, kas vietflmēr paliks saistībā ar vivu, kas 
nes Visdiženāko Vārdu . . . .  

Gandrīz . simts gadu ir pagājuši, kopš pār pasauli 
uzausa: Baha'u'llah Atklāsme, kuras dabu;· kā viņš 
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pats apgalvo, "nekad nav pilnīgi izpratuši senās 
· Izpausmes, bet tikai līdz zināmai robežai". Veselu 
gadsimtu Dievs ir devis atelpu cilvēcei, lai tā varētu 
atzīt šīs Atklāsmes Radītāju, atbalstīt viņa mācību, · 
pavēstīt viņa lielumu un nodibināt viņa iekārtu. To 
misiju, ko Dievs bija viņam uzticējis, šīs Vēsts 
Nesējs, kā neviens cits pirms· viņa, ir paziņojis simts 
sējumos, nenovērtējamās priekšrakstu krātuvēs, 
gudros likumos, unikālos principos, satrauktos 
aicinājumos, atkārtotos brīdinājumos, apbrīnojamos 
paregoJumos, cildenās lūgšanās un noz1m1gos 
skaidrojumos. Gandrīz piecdesmit gadus viņš griezās 
gan pie kristīgo, gan ebreju, gan musulmaņu vai 
Zaratustras piekritējiem, imperatoriem un karaļiem, 
princiem un monarhiem, pie valdniekiem un 
valdībām, garīdzniecības un tautām gan austrumos, 
gan rietumos un vistraģiskākajos apstākļos stāstīja 
viņiem-par tām dārgajām pērlēm un gudrību, kas 
gulēja apslēpta viņa nepārspēto runu jūrā. Pametis 
slavu un bagātību, samierinājies ar ieslodzījumu un 
trimdu, nepiegriezdams vērību izstumšanai no 
sabiedrības un negodam, pakļaudams sevi fiziskiem 
pārinodarījumiem un nežēlīgiem zaudējumiem, viņš, 
Dieva Vietnieks uz zemes, pacieta, ka viņu padzina 
no vienas vietas uz otru, no vienas zemes uz otru .. . .  
Viņš pats ir apzvērējis, "Mēs, patiesi, neesam 
pametuši savu pienākumu pārliecināt cilvēkus un 
pavēstīt viņiem to, ko visuvarenais, visuslavētais 
Dievs man ir licis. Ja viņi būtu mani uzklausījuši, 
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viņi būtu ieraudzījuši, ka zeme ir cita zeme". Un vēl: 
''Vai "" šajā Atklāsmē ir kādam dota iespēja  
aizbildināties? Nē, zvēru pie Dieva, visuvarenā Kunga 
Viņa tronī! Manas zīmes ir aptvērušas zemi, un 
mana vara ir apņēmusi visu cilvēci, un tomēr cilvēki 
ir iegrimuši dīvainā miegā! 11 

Mēs varam sev pajautāt-kā pasaule, kam veltīta 
tik dievišķa gādība, ir atmaksājusi viņam, kas ir visu 
ziedojis tās labā? Kā tā viņu sagaidīja, un kādu 
atbalsi viņa aicinājums radīja? Nepieredzēti skaļi 
-PrQtesti šiītu islāma vēsturē ticības jauno gaismu 
sagaidīja tās dzimtenē. Vajāšana, iekvēlinot drosmi, 
kas, kā liecināja tik slavena autoritāte kā mirušais 
lords Kerzons no Kedlstonas, bija  lielāka par to, ko 
izraisīj a  Smitfīldas ugunsgrēki, ar traģisku ātrumu 
iznīcināja vairāk par desmit tūkstošiem varonīgu 
islāma piekritēju, kas atteicās savu nupat jaunapgūto 
ticību apmainīt pret laicīgas . dzīves gaistošajām 
balvām un drošību. 

Pilnīga vienaldzība no slavenību un augstu 
ierēdņu puses, nerimtīgs naids, ko augsti islāma 
ticības vadoņi kurināja pret jauno ticību, nicinoša to 
cilvēku apsmiešana, kuru vidū ticība bija  piedzimusi, 
pilnīgs nicinājums no to daudzo karaļu un-ll'aldnieku 
puses, pie kuriem Autors griezās; 'skaļi nosodījumi, 
draudi, tiesas lēmumi par izraidīšanu trimdā no 
tiem, kam valdot radās un sāka izplatīties ticība. 
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Skaudīgie Ulļ ļaunie pakļāva ticības principus 
izkropļojumiem tais zemēs un starp tām tautām, kas 
mīt tālu no Baha'f ticības dzimtenes. Tie visi ir 
pierādījumi rīcībai, kādu pieļauj paaudze, kas ir 
iegrimusi . pašapmierinātībā, kas ir nevērīga pret 
savu Dievu un neņem vērā ļaunu vēstošas zīmes, 
pareģojumus, brīdinājumus un atgādinājumus, ko 
Viņa Sūtņi atklājuši. . . .  

.Kas gan notika, redzot šo pilnīgo un apkaunojošo 
atraidīšanu, un vēl joprojām notiek pirmā Baha'i 
gadsim�a laikā un it īpaši šī gadsimta noslēgumā, 
kas ir pilns ar bezjēdzīgām ciešanām un 
varmācīgiem noziegumiem pret vajāto Baha'i ticību? 
Impērijas sabrūk pīšļos, karalistes sagrauj, dinastijas 
i�nīdē, augstmaņus aptraipa, karaļus nonāvē, nozāļo, 
izraida trimdā, pakļauj varai Yiņu pašu karaļvalstī, 
kamēr nedaudzi atlikušie troņi dreb no to līdzinieku 
kritienu atbalsīm. Patiesi, mierīgi pārdomādams šī 
nemitīgi revolucionizējošā procesa izpausmes tik īsā 
laikā, neviens cilvēks nevar izvairīties no slēdziena, 
ka, ciktāl tas attiecas uz karalisko augstmaņu 
likteņiem, pēdējais gadsimts ir viens no lielākajiem 
apvērsumu posmiem cilvēces hronikā . . . .  

Līdz ar kronēto laicīgo varu sabrukumu notiek ne 
mazāk biedejoša pasaules relļģisko vadoņu ietekŗnes 
samazināšanās� Svarīgie notikumi, ·  kas vēstīja par 
tik daudzu karalistu un hnp�riju galu, 'rļ&hiājās 
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vienlai�īgi ar šķietami nesatricināmo ortodoksālo 
reliģiju cietokšņu sagrūšanu. Tas pats process, kas 
ātri un traģiski apzīmogoja spriedumu karaļiem un 
imperatoriem un iznīcināja viņu dinastijas, ir skāris 
arī kristiānisma un islāma garīdzniecī�as vadoņus, 
iedragājot viņu prestižu un dažos gadījumos 
likvidējot viņu augstākos institūtus. Patiesi, "vara ir 
atņemta kā karaļiem, tā arī garīdzniecībai". Pirmo 
slava ir aptumš�ta, otro vara ir neatgūstami 
zaudēta . . . .  

Šis fakts ir · pārāk acīmredzams, lai saprātīgs 
novērotājs varētu kļūdīties vai noliegt to, ka dažu šo 
institūciju· solidaritāte ir nenoliedzami mazinājusies. 
To piekritēju vidū pieaug šķelšanās starp 
fundamentālistiem un liberāļiem. Viņu pārliecības un 
dogmas tiek bieži vājinātas un zināmos gadījumos 
ignorētas un atmestas. Vājāks kļust viņu iespaids uz 
cilvēku uzvedību. Sarūk arī viņu mācītāju skaits un 
ietekme. Ir gadījumi, kad atmasko sludinātāju 
biklumu un liekulību. Dažās zemēs zaudēts 
materiālais pabalsts, un ir mazinājusies sludinātāju 
amata prasme. Viņu tempļi ir daļēji pamesti un· 
sagrauti, un Dieva, Viņa mācību un nolūka 
aizmiršana ir viņus garīgi pazemojusi. . . .  

Šķiet, ka, salīdzinot aŗ liecībām par reliģisko 
· institūciju pagrimumu, morālais pagrimums ir ne 
mazāk pamanāms un nozīmīgs. Lai kurp mēs 
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nevērstu savu skatu, lai arī cik pav1rs1 mēs 
nepavērotu paaudzes runas un darbus, acīs krīt 
morālais pagrimums, kas parādās vīriešu un sieviešu 
personiskajā un, ne mazāk, sabiedriskajā dzīvē. 

Nav šaubu, ka reliģija kā sociāla spēka 
mazināšanās, kam reliģisko institūciju sabrukums ir 
tikai ārējs liecinieks, ir galvenokārt atbildīga par tik 
lielu, tik uzkrītošu ļaunumu. "Reliģija" , raksta 
Baha'u'llah, " ir vislabākais līdzeklis, lai uz .zemes 
nodibinātu kārtību un miera ceļā sniegtu 
apmierinājumu visiem, kas uz tās dzīvo. Reliģijas 
balstu novājināšana ir · padarījusi spēcīgākas 
tumsoņu rokas, un tās ir kļūvušas nekaunīgas un 
pārdrošas. Patiesi, es saku, tas, kas noniecinājis cēlo 
reliģiju, ir palielinājis ļauno untumus, un rezultāts 
var būt tikai anarhija". Citā vēstījumā viņš ir teicis: 
"Reliģija ir mirdzošs gaismas avots un neieņemams 
cietoksnis, kas sargā pasaules tautas un viņu 
labklājību, jo bailes no Dieva liek cilvēkam stipri 
turēties pie tā , kas ir labs un vairīties no visa ļauna. 
Ja satumsīs reliģijas gaisma, tam sekos haoss un 
apjukums un nodzisīs godīguma, taisnības, rimtuma 

. . " un miera gaisma . . . .  

Jāatzīst, ka tāds ir  stāvoklis, kam tuvojas kā 
cilvēki , tā inst.itūcijas. Skumstot par grēcīgās cilvēces 
nožēlojamo stāvokli, Baha'u'llah rakstīja: "Nevar 
atrast divus ci lvēkus, par kuriem varētu teikt, ka viņi 
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. ir ārēji un iekšēji vienoti. Visur ir redzama nesaskaņa 
un ļaunq_ms, lai gan visi ir radīti harmonijai un 
saskaņai." Tajā pašā vēstījumā viņš izsaucas: "Cik 
ilgi cilvēce turpinās dumpoties? Cik ilgi turpināsies 
netaisnība? Cik ilgi valdīs l).aoss un apjukums 
cilkvēku vidū? Cik ilgi · sabiedrību satrauks 
nesaticība? Ak vai, izmisuma vēji pūš no visam 
pusēm, un nesaskaņas, kas šķir un moka cilveku 
dzimumu, jo dienas pieaug." · · · · · 

. . .. · ;- ,. 

No jauna uzliesmo reliģiskā neiecietība, rašuŗiaids·, 
patriotiskā iedomība, pieaug liecības par egoismu, 
aizdomām, bailēm un krāpšanu; izplatās terori_sins, 
rielikunnoa, dzeršana un noziegums, neremdināmas 
alkas un drudžaina dzīšanās pēc laicīgām mantām� 
bagātībām un izpriecām; zūd ģimenes vienprātība, 
atslābst vecāku uzraudzība, cilvēki nododas 
izšķerdīgām iegribām, bezatbildīgai attieksmei pret 
laulību, un tai seko laulības šķiršana, deģenerējas 
māksla un mūzika, pagrimst literatūra, tiek uzpirkta 
prese, pieaug to "dekadences pareģu11 ietekme un 
darbība, kas atbalsta kopdzīvi bez laulības, sludina 
nudisma filozofiju, kuri dēvē pieticību par 
intelektuālu izdomājumu, kuri atsakās uzskatīt 
bērnu . radīšanu par laulības pirmo un svēto 
pienākumu un pasludina, ka reliģija ir opijs 
cilvēkiem. Ja šiem cilvēkiem dotu vaļu, viņi vestu 
cilvēku dzimumu at:eakaļ pie barbarisma, haosa un 
pilnīgas iznīcības. Sāds ir patiess dekadentiskās 
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sabiedrības raksturojums, sabiedrības, kam ir vai nu 
jāatdzimst vai jāiet bojā . . . .  

Taču 19:i neviens nepārprot manu nolūku vai izsaka 
nepareizi šo pamatpatiesību, kas ir Baha'u'llah 
ticības būtība. Visu Dieva Praviešu dievišķo izcelsmi, 
bez iebildumiem un· ar nesatricināmu ticību, aizstāv 
ik visi Baha'f reliģijas piekritēji. Ir atzīta šo Dieva 
Vēstnešu būtiskā vienotība, apstiprināta viņu 
Atklāsmju secība, atzīta Dieva dotā vara un viņu 
grāmatu līdzība, pasludināta viņu nolūku vienādība, 
uzsvērta viņu ietekmes vienreizējība, ir mācīta .un 
gaidīta viņu sekotāju samierināšana. Pēc Baha'u'llah 
liecības, "Viņi visi mīt tai paša svētnīcā, uzkāpj tais 
pašās debesīs, sēd tai pašā tronī, teic tās pašas 
runas un sludina to pašu ticību". 

Ticība, kas pazīstama ar Baha'u'llah vārdu, neļauj 
noniecināt kādu no Praviešiem pirms viņa, neļauj 
iznīcināt viņu mācības un kaut mazliet aptumšot 
viņu Atklīismju mirdzumu, padzīt viņus no to 
sekotāju sirdīm; tā neļauj atcelt viņu mācību 
pamatus, atmest kā nederīgas kādas :no viņu 
atklātajām grāmatām vai apslāpēt viņu atbalstītāju 
likumīgos centienus. Atsakoties no kādas reliģijas 
prasības būt par Dieva pēdējās Atklāsmes izpaudēju 
cilvēkam, noliedzot uzskatu, ka viņa paša Atklāsme 
ir pēdējā, Baha'u'llah pārliecina par katras reliģiskās 
patiesības relativo raksturu, dievišķās Atklāsmes 
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nepārtrauktību; reliģiskās pieredzes progresējošo 
raksturu. Viņa mērķis ir paplašināt visu Atklāsmju 
iedibināto reliģiju pamatus un atminēt visu svēto 
rakstu noslēpumus. · Viņš pieprasa atzīt reliģiju 
nolūku vienotību, no jauna apstiprina mūžīgijs 
patiesības, kuras tās svēti glabā, saskaņo to 
funkcijas, atšķir svarīgo un pareizo nņ nesvarīgā· un 
viltotā to mācīb_ās, atdala Dieva dotās taisnības no 
priesteru priekšā teiktajām māņticībām. Uz šī 
pamata Baha'u'llah pasludina iespēju un pat pareģo 
reliģiju apvienošanās nenovēršamību un to lielo 
cerību piepildījumu . . . .  

Ne llļirkli nav jādomā, ka Baha'u'llah sekotāji vai 
nu cenšas pazemot vai noniecināt kristīgo, 
musulmaņu vai cita nosaukuma pasaules reliģisko 
vadoņu kārtu, ja vien viņu uzvedība atbilst viņu 
profesijām un ir tā stāvokļa cienīga, ko viņi ieņem. 
Baha'u'llah ir apgalvojis: "Tie garīdznieki, kurus 
tiešām grezno zināšanas un cēla personība, ir, 
patiesi, kā galva uz pasaules ķermeņa un acis priekš 
tautām. Visos laikos cilvēku gaitu vadīšana ir bijusi 
un ir atkarīga no šīm cildenajām dvēselēm. 11 • • •  

Kas attiecas uz pārveidošanu, ko katra Atklāsme 
veic cilvēku dzīves veidā, domās un dabā, Baha'u'llah 
ir . izteicis šādus vārdus: "Vai katras Atklāsmes 
mērķis nav pārveidot visu cilvēces raksturu, veikt 
tādu pārveidošanu, kas ,izpaužas kā ārēji, tā iekšēji, 
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kas ietekmē tās iekšēj�. dzīvi un ārējos apstākļus? Jo, 
ja cilvēces raksturs nemainīsies, Dieva vispārējā 
Izpausme būs pilnīgi veltīga". 

Vai, uzrunājot savus mācekļus, pats Kristus neteica 
šādus vārdus: "Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet 
jūs nespējat tagad to ņemt vērā. Taču kad atnāks 
viņš, ';['aisnības Gars, viņš jūs vedīs uz visu 
patie.sību "? 

No Kristus vārdiem, kā liecina evaņģēlijs, ikviens 
objektīvs .novērotājs skaidri sapratīs Baha'u'llah 
atklātās ticības lielumu un atzīs tās nopietnās 
prasības, ko viņš ir izteicis . . . .  

Ja gribam būt uzticīgi šīs vēsts svarīgajiem 
norādījumiem, tad Baha'u'llah ticība ir jāuzskata kā 
cikla kuln:iinācija, kā pēdējais posms cits citam 
sekojošo, iepriekšējo un progresējošo atklāsmju rindā. 
Sākot ar Ādamu un beidzot ar Bab, tās ir 
sagatavojušas ceļu un arvien noteiktāk paredzējušas 
tās Lielās Diena5 atnākšanu, kurā viņam, kas ir Visu 
laikmetu Cerība, būs jāparādās .. . .  

Tās iespējac.;, kuras šī ticība satur, kam nav 
līdzīgas vai atbilstošas _pasaules garīgajā_ vēsturē un 
kas iezīmē vispārēja pareģojumu cikla kulmināciju, 
satriec mūf?u iztēli. Tūkstošgadu slavas spožums, ar 
kādu tai jāatmirdz īstajā laikā, apžilbina mūsu acis. 
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Viņa diženuma ietekmi uz viņam sekojošiem 
Praviešiem ir grūti iedomāties. 

Jau mazāk nekā gadsimta laikā2 noslēpumaino 
procesu norise, ko radīja ticības radošais gars, ir 
izraisījis tādu satraukumu cilvēku sabiedrībā, kāds 
nav prātam aptverams. Pats izgājis. inkubācijas 
periodu, kas lēni veidojās un izkristalizējās sistēmā, 
tas radīja nemieru cilvēces dzīvē, kā mērķis ir 
satricināt sabojātās sabiedrības pašus pamatus, 
attīrīt tās dzīvības asinis, pārorientēt un pārveidot 
tās institūcijas un izlemt tās galīgo likteni. 

Kam vēl _ var piedēvēt vērīga acs vai objektīvs 
prāts, kas pazīst zīmes un pareģojumus, kuri 
pavēstī Baha'f ticības piedzimšanu un izplatību, šo 
drausmīgo planētas apvērsumu ar tam sekojošo 
iznīcināšanu, izmisumu un bailĒlm, ja ne _viņa dīglī 
espšajam Pasaules iekārtas sākumam, kas, kā viņš 
pats ir nepārprotami paziņojis, ir uizjaucis pasaules 
līdzsvaru un revolucionizējis cilvēces mierīgo . dzīvi"? 
Uz ko gan citu · var attiecināt šīs milzīgās krīzes 
sākumu, kas cilvēkam ir neizprotama un, pēc 
. vispārējā atzinuma, nedzirdēta cilvēces vēsturē, ja ne 
uz neatvairamā gara izplatību, kas iedragā, aktivizē 
un atpesta pasauli, gara, kurš, kā_ · .to Bab 
apstiprinājļs, "vibrē · visu racļīto lietu visdziļākajās 

2 Rakstīts 1944.g. 
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izpausmēs?" Mēs viegli varam saskatīt laikmeta 
smagā sloga pazīmes mūsdienu sabiedrības 
konvulsijās, cilvēku domu s�traukumā visā pasaulē; 
niknās pretrunās, kas uzbudina rases, ticības un 
šķiras, tautu bojāejā, karaļu krišanā, impēriju 
sadalīšanā,- dinastiju iznīkšanā, garīdzniecības 
hierarhijas sabrukumā, slavenu institūciju 
deģenerācijā, kā laicīgo, tā reliģisko saišu, kas tik ilgi 
saturēja cilvēci, iziršanā. Šī stāvokļa bīstamība 
arvien pieaug kopš. Pirmā pasaules kara sākuma, 
kam tūlīt sekoja Baha'u'llah ticības izveidošanās 
laikmeta sākuma gadi. Tas ir laikmets, kas izb�udīja 
viņa Atklāsmes ietekmi, ignorējis viņa aicinājumu un 
tagad pūlas, lai atbrīvotos no šī sloga, kurš ir tiešs 
rezultāts tam impulsam, ko laikmetam piešķīra viņa 
Ģara radošā, šķīstījošā, pārveidojošā ietekme . . . .  

Noslēpumaini, lēni un neatlaidīgi Dievs realizē 
savu nodomu, lai gan tas, ko mūsu acis šodien -skata, 
ir tā pasaule," kas sapinusies savos tīklos, neuzklausa 
to balsi, kas veselu gadsimtu ir saukusi pasauli ___ pie 

. Dieva, to pasauli, kas ir nožēlojami iztapīga sitēnu 
balsīm, kuras mēģina ievilināt to dziļajā bezdibenī. 

Dievam nav cita nolūka, kā ievadīt li�lo, ilgi 
sašķelto, ilgi mocīto cilvēci Lielajā Zelta laikmetā, 
ievadīt tā, kā tikai Viņš vienīgais to var paveikt, un 
kura pilnīgo nozīmi tikai Viņš vienīgais . spēj 
izdibināt. Cilvēces tagadējais stāvoklis, pat tās tuvākā 
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nākotnē, ir drūma, mokoši drūma. Taču tās attālā 
nākotne ir spoža, brīnišķīgi spoža, tik spoža, ka 
neviens to nespēj iztēlot. 
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CILVĒCES VIENOTĪBA 

Vai nu to vērtē no cilvēka individuālās uzvedības 
viedokļa vai pastāvošajām attiecībām starp 
organizētām kopienām un nācijām, cilvēce, ak vai, ir 
nomaldījusies pārāk tālu un pārcietusi pārāk lielu 
pagrimumu, lai bez plaši atzītu valdnieku un 
valstvīru palīdzības šo stāvokli varētu labot, lai arī 
cik nesavtīgi viņi būtu savos nolūkos un saskaņoti 
savā rīcībā, un cik nesaudzīgi viņi būtu savā 
centībā un uzticībā šai lietai. Neviena programma, 
ko varētu visaugstākais valsts pārvaldes aparāts 
i_zgudrot, neviena doktrīna, kādu varētu cerēt izvirzīt 

· ekonomiskās teorijas visievērojamākie autori, neviens 
· princips, ko viskaislīgākie morālisti varētu censties 
iepotēt, nespēj kā pēdējo · glābiņu radīt atbilstošus 
pamatus, uz kuriem varētu uzcelt apjukušās pasaules 
nākotni. 

Nekādi aicinājumi uz savstarpēju iecietību, kādus 
pieredzējuši vadoņi varētu izteikt, vienalga, cik 
neatvairāmi un neatlaidīgi tie būtu, nespēj 
nomierināt cilvēces kaislības vai palīdzēt tai 
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atjaunot savu enerģiju. Un pat noorganizēta 
starptautiskas sadarbības vispārējā programma 
attiecībā uz kādu cilvēku darbības lauku, lai cik 
atjautīga tā būtu savā koncepcijā vai plaša apjomā, 
nespētu vainagoti�s ar panākumiem un pašā saknē 
iznīcināt to ļaunumu, kas ir tik rupj i  izjaucis 
mūsdienu sabiedrības līdzsvaru. Es iedrošinos 
apgalvot, ka pat organizatoriskā aparāta 
noorganizēšana, kāds būtu nepieciešams pasaules 
politiskai un ekonomiskai apvienošanai pēc principa, 
ko pēdējā laikā arvien biežāk propagandēt nespēj pats 
par sevi radīt pretlīdzekli pret to indi, kas nemitīgi 
noārda organizēto tautu un nāciju spēku. 

Neko citu mēs nevarētu droši apgalvot kā to, ka 
tikai · dievišķās programmas bezierunu pieņemšana, 
kuru Baha'u'llah ar tādu skaidrību un spēku svinīgi 
paziņoja pirms sešdesmit gadiem3

, un kas pamatos 
iemieso Dieva dievišķīgi nozīmēto rīcību cilvēces 
apvienošanai šajā laikmetā, rīcību, kas ir apvienota 
ar nelokāmu pārliecību par katra un visu 
nosacījumu ,ekmīgu iedarbību, tikai tāda rīcība 
spēj galu gala pretoties iekšējās sairšanas spēkiem, 
kuri, ja tos nesavaldīs, turpinās saēst izmisušās 
sabiedrības pamatus. Uz šo mērķi-jaunu Pasaules 
Iekārtu, dievišķu pēc izcelsmes, visaptverošu pēc sava 

3 Rakstīts 1931 .ga.dā 
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vēriena taisnīgu pēc sava principa un drosmīgu pēc 
1 sava rakstura-ir jātiecas izmocītajai cilvēcei. 

Apgalvot to, ka ir izprasti Baha'u'llah apbrīnojamā 
rīcības plāna visi netieši norādījumi, lai sekmētu 
vispasaules cilvēku solidaritāti, vai ka būtu izdibināta 
šādas rīcības nozīme, būtu pārsteidzīgi pat no viņa 
ticības atklātu atbalstītāju puses. Pat tik progresīvā 
cilvēces evolūcijas posmā būtu priekšlaicīgi mēģināt 
saskatīt visas tās varbūtības, novērtēt tās nākotnes 
sasniegumus un iztēloties tā triumfu. 

Vienīgais, ko mēs varētu saprātīgi iedrošināties 
darīt, ir censties saskatīt apsolītās Rītausmas 
pirmos starus, kam laika gaitā ir jāizkliedē tumsa, 
kas ir cilvēci ietinusi. Vienīgais, ko mēs varam darīt, 
ir galvenos ·vilcienos vērst uzmanību uz to, kas, 
mums šķiet, ir Baha'u'llah Pasaules Iekārtas 
pamatprincipi.. . .  

Ka nemiers un c1esanas, kas piemeklē cilvēces 
vairākumu, ir lielā mērā Pasaules kara4 tiešās sekas, 
un tās var piedēvēt miera līgumu · izstrādātāju 
gudrības trūkumam un īsredzībai, to var atteikties 
atzīt tikai neobjektīvs prāts. . .. Taču būtu veltīgi 
apgalvot, ka vienīgi karš ar v1s1em saviem 
zaudējumiem, kaislībām, kādas �as uzbangoja, un 

r 
4 Rallstīts 1931.g. un attiecas uz Pirm� pas(lU.les luu·u. 
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bēdām, kuras tas atstāja aiz sevis, ir bijis vienīgais 
cēlonis nepieredzētajam juceklim, kurā patreiz 
gremdējas gandrīz ikviena civilizētās pasaules daļa. 
Vai tā nav patiesība-un tā ir galvenā doma, ko es 
gribu uzsvērt-ka galvenais šīs pasaules nemiera 
cēlonis ir ne tik daudz tās sekas, kādas agrāk vai 
vēlāk būs jāuzskata par īslaicīgu sarežģījumu 
pastāvīgi mainīgās pasaules lietās, bet drīzāk to 
cilvēku neveiksme, kuru rokās bija nodoti tautu un 
nāciju tiešie likteņi, lai piemērotu viņu ekonomisko 
un politisko institūciju sistēmas tām neatliekamajām 
vajadzībām, kādas piemita gadsimtam: kas ātri 
attīstījā�? Vai šīs atkārtotās krīzes, kas sarauj 
konvulsijās mūsdienu sabiedrību, nenotiek vispirms 
tieši pasaules atzīto līderu vainas dēļ, kuri 
nožēlojamā kārtā nespēj pareizi nolasīt zīmes, nespēj 
beidzot atbrīvoties no savām aizspriedumainajām 
idejām un pārliecībām, kurās viņi ir sapinušies, un 
pārveidot savu valdību · mehānismu pēc tādām 
normām, kādas ir paredzētas Baha'u'llah augstajā 
paziņojumā par cilvēces vienotību-viņa pasludinātās 
ticības galveno un atšķirīgo pazīmi? Tieši cilvēces 
vienotības princips, Baha'u'llah pasauli aptverošās 
pārvaldes stūrakmens, īstenībā noz1me viņa 
pasaules apvienošanas programmu, uz ko jau mēs 
atsaucāmies. ''Visos Svētajos rakstos", saka 
'Abdu'l-Baha, "dievišķās Vadības gaisma apmirdz 
vienu galveno tēmu . . . . Šajā brīnumainajā Atklāsmē, 
šajā slavenajā gadsimtā, cilvēces vienotības ap�iņa ir 
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pamats ticībai Dievam un Viņa Likuma galvenā 
pazīme. "  

Patiesi, cik patētiska šķiet to institūciju  vadoņu 
cenšanās, kuri, pilnīgi ignorējot laikmeta garu, pūlas 
pielāgot nacionālos procesus, kas bija piemēroti 
patstāvīgo nāciju senajām dienām, tam gadsimtam, 
kam jāpanāk vai nu pasaules vienotība, kā to 
paredzējis Baha'u'llah, vai arī jāiet bojā. Tik kritiskā 
civilizācijas vēstures stundā visu pasaules lielu un 
mazu, austrumu un rietumu, uzvarētāju vai iekaroto 
nāciju vadoņu pienākums ir pievērst uzmanību 
Baha'u'llah tālu izskanošajam un skaidrajam 
aicinājumam un jāapzinās pasaules solidaritātes, kas 
ir identa ar uzticību viņa Lietai, vīrišķīgi jāceļas, lai 
visa pilnībā izmantotu to vienīgo, dziedinošo 
līdzekli, ko v1ņs, dievišķais Dziedinātājs, ir 
parakstījis slimajai cilvēcei. Lai viņi uz visiem 
laikiem atmet ikvienu iepriekšējo ideju, katru 
nacionālo aizspriedumu un uzklausa viņa mācību 
pilnvarotā Skaidrotāja, 'Ahdu'l-Baha, cildeno padomu. 
",Jūs nevarat labāk kalpot savai zemei, kā pūloties, 
cik jūs kā pasaules pilsonis spējat, panākt 
foderālisma galīgu realizāciju, kas ir jūsu pašu zemes 
valdības pamatprincips, attiecībās . starp patreiz 
eksistējošām pasaules tautām un nācijām". 'J;'āda bija 
'Abdu'l-Baha atbilde kādam Amerikas Savienoto 
Valstu federatīvās valdības a:ugstam ierēdnim, kas 
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bija prasījis, kā viņš vislabāk varētu atbalstīt savas 
valdības un cilvēku intereses. 

1 1Dievišķās civilizācijas noslēpumā", 'Abdu'l-Baha 
ievērojamajā rakstā par pasaules turpmāko 
reorgamzac1Ju, mēs lasām sekojošo: "Patie�a · 
civilizācija attīs savu karogu pasaules· centrā tad, kad 
noteikta izcilu un augstsirdīgu valdnieku grupa-īsti 
apņēmības un uzticības paraugi-ar ciešu apņēmību 
un skaidru skatu, celsies visas cilvēces labklājības un 
laimes labā un uzstādīs sev par mērķi panākt 
Vispasaules Mieru. Viņiem jāpanāk, lai miers kļūst 
par vispārējas konsultācijas objektu un ar visiem 
spēkiem Jacenšas nodibināt pasaules nac1Ju 
savienību. Viņiem jāparaksta saistošs līgums un 
jāslēdz derība ar saprātīgiem, nepārkāpjamiem un 
skaidriem noteikumiem. Par to jāpaziņo visai 
pasaulei un jāsaņem visas cilvēces piekrišana. Šis 
augstais un cēlais pasākums-visas pasaules patiesais 
miera un labklājības avots-ir jāuzlūko par svētu 
visiem, kas dzīvo uz zemes. Ir jāmobilizē visas 
cilvēces spēki, lai nodrošinātu šīs diženās derības 
stabilitāti un pastāvēšanu. Šai visaptverošajā paktā 
skaidri jānosaka ikvienas nācijas limiti un robežas, 
jānoformulē tie principi, kas nosaka valdību 
attiecības vienai ar otru, un jāvienojas par visiem 
starptautiskiem līgumiem un pienākumiem. Līdzīgā 
veidā ir strikti jālimitē ikvienas valdības 
apbruņojums, jo, ja pieļaus kādas nācijas gatavošanos 
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karam un tās bruņoto spēku palielināšanu, tas 
izraisīs citu nāciju aizdomas. Šī svinīgā pakta 
pamatprincips ir jānoformulē tā, lai, gadijumā, ja 
kāda valdība kādu no noteikumiem vēlāk pārkāps, 
visām valdībām uz zemes ir jāpanāk tās pilnīga 
pakļaušanās; pretēj� gadījumā, ar visiem tās rīcībā 
esošiem līdzekļiem, cilvēcei jāpieņem lēmums šo 
valdību iznīcināt. Ja· šo bargo līdzekli būtu jāpielieto 
pasaules slimajam ķermenim, tas droši atlabs no 
savām nelaimēm un vienmēr paliks vesels un 
neapdraudēts" 

. Tālāk viņš piebilst: "Daži, kas neapzinās to spēku, 
kas slēpjas cilvēku centienos, uzskata šo pasākumu 
par nerealizējamu, ka pat to paveikt nav cilvēka 
spēkos. Tomēr šai gadījumā viņi maldās. Gluži 
otrādi, pateicoties Dieva neizsmeļamajai želsirdībai, 
Viņa izredzēto mīlestībai ·un labsirdībai, gudro un 
apdāvināto dvēseļu milzīgajām pūlēm un šī laikmeta 
nepārspēto līderu domām iin idejām, nekas nav 
nesasniedzams. Ir vajadzīgas tikai pūles, nemitīgas 
pūles. Tikai nelokāma apņemšanās var to panākt. 
Daudz kas, ko pagājušie laikmeti uzskatījuši par tīri 
fantastisku, šodien ir kļuvis viegli realizējams. Kāpēc 
šo diženo un cēlo mērķi, šo patiesas civilizācijas rīta 
zvaigzni, tās slavas cēloni, visas cilvēces progresu, 
labklājību un veiksmi, būtu jāuzskata par 
nesasniedzamu? Tā diena, patiesi, pienāks, kad 
cilvēkus apspīdēs tās spožā gaisma". 
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Tālāk attīstot savu cildeno tēmu vienā no 
vēstulem, 'Abdu'l-Baha paziņo sekojošo: 

"Ļai gan pagājušos laikos harmonija bija radīta, 
taču līdzekļu trūkuma dēļ visas cilvēces vienotību 
nevarēja panākt. Kontinenti palika atšķirti; pat starp 
tā paša kontinenta tautām biedrošanŖs un domu 
apmaiņa nebija iespējama. Rezultātā nebija iespējami 
sakari, saprašanās un vienotība starp visām zemes 
tautām un ciltīm. Šodien sakaru līdzekļi ir 
vairojušies un, patiesībā, zemes pieci kontinenti ir 
apvienojušies vienā. Līdzīgā veidā visi cilvēku 
gimeņes locekļi, vai tās būtu tautas vai valdības, 
pilsētas vai ciemi, ir kļuvuši arvien vairāk savstarpēji 
atkarīgi. Patstāvība nav vairs nevienam iespējama 
sakara ar to, ka visas tautas un nac1Jas vieno 
politiskas saites, tirdzniecības un rūpniecības, 
lauksaimniecības un izglītības sakari kļūst ik 
dienas stiprāki. Tātad šodien var panākt visas 
cilvēces vienotību. Patiesībā tas ir tieši viens no šī 
brīnumainā laikmeta, s1 slavenā gadsimta 
brīnumiem. Pagājušiem gadsimtiem tas nebija ļauts, 
bet šis gadsimts-gaismas gadsimts-ir apveltīts ar 
vienreizēju un nepiedzīvotu slavu, spēku un gaismu. 
Tā rezultātā katru dienu neaprakstāmi atklājas jauns 
brīnums. Beidzot mēs redzēsim, cik spoži tā sveces 
degs cilvēku pulkā. 
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"Skatiet, kā vienotības gaisma uzaust uz pasaules 
satumsušā apvāršņa. Pirmā svece ir vienotība 
politikas valstībā, un tās iemirdzēšanos jau var 
saskatīt. Otrā svece ir domas vienotība pasaules 
pasākumos, kuru pilnveidošanu mēs varēsim drīz 
skatīt savām acīm. Trešā svece ir vienotība brīvībā, 
kas noteikti turpinās attīstīties. Ceturtā svece ir 
vienotība reliģijā, kas ir pašu pamatu stūrakmens un 
atklāsies caur Dieva varenību visā savā krāšņumā. 
Piektā svece ir nāciju vienotība, ko šai gadsimtā 
dro�i nostiprinās un kas yisām pasaules tautām liks 
sev,'i uzskatīt par vienas kopējas tēvzemes pilsoņiem. 
Sestā svece ir rasu vienotība, kas visas zemes tautas 
un ciltis izveidos par vienu rasi. Septītā svece ir 
valodas vienotība, t.i., vispasaules valodas izvēle, 
kādā mācīsies un sarunāsies visas tautas. Un tā kā 
Dieva Valstības spēks palīdzēs un piedalīsies tā 
realizācijā, viss pieminētais nenovēršami notiks". 

Pirms vairāk nekā sešdesmit gadiem!i savā vēstulē 
karalienei Viktorijai Baha'u'llah griezās pie zemes 
valdniekiem un atklāja sekojošo: 

"Apspriedieties kopā, un lai jūsu rūpes būtu tikai 
par to, kas dod labumu cilvēcei un tāpēc uzlabo tās 
stāvokli.. .. Uzlūkojiet pasauli kā cilvēka ķermeni, ko 

r, Tagad pāri par gadsimtu. Vēstule Karalien.ei Vilttorijai 
bija uzraJu;tita ap 1870.g. 
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radīja gan veselīgu un nevainojamu, bet kas dažādu 
iemeslu dēļ sirgst ar nopietnām nelaimēm un 
slimībām. Tas neatpūtās nevienu dienu, jo tā 
slimības kļuva vēl ļaunākas, kad tas nokļuva 
nemākulīgu ārstu rokās, kuri traucās uz saviem 
laicīgo alku rumakiem un smagi kļūdījās. Un ja reiz 
ar spējīga ārsta gādību kādu · ķermeņa locekli 
izārstēja, tad pārējie sirga kā agrāk." . .. 

Nākošajā rindkopā Baha'u'llah piebilst šādus 
vārdus: 

"Mēs redzam, ka jūs ar katru gadu palielināt savus 
izdevumus un tādēļ uzveļat šo nastu uz to cilvēku 
pleciem, pār kuriem jūs valdāt; tā, patiešām, ir nekas 
cits kā mocoša netaisnība. Bistieties Netaisnīgi 
Cietušā nopūtas un asaras un neuzkraujiet savām 
tautām to, ko viņi nespēj panest . . . .  Izlīgstiet savā 
starpā, lai bruņoti spēki jums būtu vajadzīgi tikai kā 
līdzeklis, ar ko aizsargāt savas teritorijas un 
valdījumu. Esiet vienoti, ak, zemes valdnieki, jo tad 
aprims nesaskaņu vētra jūsu starpā, un jūsu tautas 
gūs mieru. Ja kāds no jums pacels ieročus pret otru, 
sacelieties visi pret viņu, jo tas ir tikai taisnīgi." 

Ko gan citu šie svarīgie vārdi varētu no·zīmēti, kā 
vien to, ka tie norāda uz nenovēršamo neierobežotas 
nacionālās suverenitātes, kas atbrīvota no važām, 
apcirpšanu, kas nepieciešama, lai gatavotos nākošās 
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visas pasaules nāciju sadraudzības izveidošanai? Ir 
jāatīsta sava veida pasaules supervalsts, kuras labā 
visas pasaules nācijas labprāt atteiksies no katra 
kara pieteikuma, no jebkādām tiesībām uzlikt 
nodokļus un saglabāt bruņotus spēkus, izņemot tais 
gadījumos, kad jāuztur iekšēja kārtība savās 
pārvaldītajās zemēs. Šādas valsts sastāvā ir jābūt 
starptautiskam izpildorgānam, kas ir piemērots tam, 
lai ar augstākas un neapstrīdamas varas palīdzību 
katru nepakļāvīgu sadraudzības locekli piespiestu 
paklausīt. Tam ir jābūt pasaules parlamentam, kā 
locekļi jāievēl cilvēkiem visās attiecīgajās zemēs, un 
šo cilv(3ku ievēlēšana ir jāapstiprina attiecīgajām 
valdībām; ir jānodibina augstākais tribunāls, kā 
lēmumi būs saistoši pat tādos gadījumos, kad 
ieinteresētās partijas labprātīgi nepiekritīs savu 
lietu nodot augstākā tribunāla izskatīšanai. Tai jābūt 
pasaules kopienai, kur uz visiem laikiem būs nojaukti 
visi ekonomiskie šķēršļi un būs noteikti atzīta 
savstarpēja atkarība starp darbu un kapitālu; tai 
jābūt valstij, kur uz visiem laikiem būs norimuši 
reliģiskā fanātisma skaļie protesti un konflikti, kur 
rasu naida _ liesma būs beidzot nodzēsta, kur vienīgi 
starptautiskā likuma kodekss, pasaules- federatīvo 
pārstāvju apspriestā lēmuma produkts, varēs 
sankcionēt steidzamu apvienoto federatīvo vienību 
spēku piespiedu iejaukšanos; un beidzot tā būs 
pasaules kopiena, kur untumainā un kareivīgā 
nacionālisma niknums būs pārvērsts par pastāvīgu 
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pasaules pavalstniecības apziņu-tāda, patiesi, 
galvenos vilcienos izskatā� iekārta, ko gaidīja 
Baha'u'llah, iekārta, ko uzskatīs kā lēni nobriestošā 
laikmeta vislabāko augli. 

Savā vēstījumā visai pasaulei Baha'u'llah 
pasludina: "Vienības svētnīca ir uzcelta; neuzlūkojiet 
viens otru par svešiniekiem.... Jūs visi esat viena 
koka augļi un lapas no viena zara .... Pasaule ir taču 
viena zeme, un cilvēki ir tās pilsoņi.. .. Lai cilvēks 
nelepojas ar to, ka viņš mīl savu zemi; labāk lai 
lepojas ar to, ka viņš mīl savus līdzcilvēkus. 11 

Nevajag bažīties par Baha'u'llah visā pasaulē 
izplatītā likuma atdzimšanas nolūku. Tas nepavisam 
netiecas gāzt pastāvošās pasaules pamatus; tas tiecas 
paplašināt tās bāzi, pārveidot institūcijas tā, lai tās 
atbilstu arvien mainīgās pasaules vajadzībām. Šis 
likums nevar nonākt konfliktā ar nevienu likumīgu 
pavalstniecību; tāpat tas nevar mazināt būtisku 
lojalitāti. Tās nolūks nav ne apslāpēt normālu un 
saprātīgu patriotisma liesmu cilvēku sirdīs, ne 
likvidēt autonomijas sistēmu, kas ir tik svarīga 
gadījumā, ja jāizvairās no pārmērīgas centralizācijas 
ļaunurµiem. Tas neignorē, nedz arī cenšas apspiest 
etniskas atšķirības, klimata, vēstures, valodas un 
tradīcijas, domas · un ieražu dažādību, kas atšķir 
pasaules tautas un nācijas. Šis likums aicina uz 
d&uŗlzpusīgāku lojalitāti, uz plašākiem centieniem 
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nekā jebkurš cits likums, kas cilvēci rosinājis. Tas 
neatlaidīgi pieprasa nacionālo stimulu un interešu 
pakļautību vienotas pasaules noteiktajām prasībām. 
No vienas puses, tas noraida pārmerigu 
centralizāciju, un, no otras puses, neatzīst visus 
mēģinājumus panākt vienveidību. Šī likuma lozungs 
ir vienotība dažādībā, kā to paskaidroja 
'Abdu'l-Baha: 

"Aplūkojiet dārza puķes. Lai gan tās atšķiras ar 
šķirni, krāsu, veidu un · izskatu, bet tā kā tās 
atspirdzina viena avota ūdeņi, uzmundrina viena vēja 
elpa, spēcina vienas saules stari, šī dažādība, piedod 
puķēm pievilcību un padara tās .skaistākas. �ik acij 
.būtu netīkami, ja šī dārza puķēm un augiem, \ lapām 
un ziediem, augļiem, zariem un kokiem ; būtu tāda 

1 \ 

paša forma un krāsa! Nokrāsu, veidu µn iz'skatu 
dažādība bagātina un grezno dārzu un �ādēļ atstāj 
labāku iespaidu. Tāpat, kad dažād�s domŖs, 
temperamenta un rakstura nianses sanāk kopā zem 
viena galvenā spēka, atklājas un izpaužas cilvēka 
pilnības skaistums un cēlums. Vienīgi Dieva Vārda 
spēks, kas vada un pārveido visu-lietu realitātes, spēj 
harmonizēt dažādas cilvēku bērnu domas, jūtas, 
idejas un pārliecības. "  

Baha'u'llah aicinājums ir vispirms vērsts pret 
visiem provinciālisma, izolācijas un aizspriedumu 
veidiem. ,Ja ilgi lolotie ideāli un cienījamas 
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institūcijas, ja zmamt sociālie pieņēmumi un 
reliģiskās. formulas ir beigušas veicināt cilvēces 
vairāķ_uma labklājību, ja tie vairs nekalpo pastāvīgā 
attīstībā esošās cilvēces vajadzībām, tad lai tos 
aizslauka projām un iemet novecojušu un aizmirstu 
doktrīnu noliktavā. Kādēļ lai pasaulē, kas ir 
pakļauta pārmaiņu un pagrimuma nemainīgajam 
likumam, tie būtu atbrīvoti no tās deģenerēšanās, 
kas ir pārņēmusi katru cilv�ku institūciju? Likuma 
normas, politikas un ekonomiskās teorijas ir 
izgudrotas tikai tādēļ, lai pasargātu vienotas cilvēces 
intereses, bet ne tādēļ, lai cilvēci sistu krustā par to, 
ka tā saglabā katra noteikta likuma vai doktrīnas 
neskartību. 

Nepārprotiet. Cilvēces vienotības princips, ass, ap 
ko griežas Baha'u'llah mācības, nav nekompetenta 
emocionālisma vai neskaidru dievbijīgu cerību 
izvirdums. Tā pievilkšanas spēku nevar identificēt 
tikai ar brālības un labvēlīb�s gara atmodināšanu 
starp cilvēkiem; tāpat šīs vienotības mērķis nav 
veicināt viemgi harmonisku sadarbību starp 
atsevišķām tautām un nācijām. Tās nodomi ir 
plašāki, tās prasības ir lielākas par ikvienu citu, ko 
agrāk Praviešiem bija ļauts izteikt. Šī principa 
vēstījums attiecas ne tikai uz atsevišķu cilvēku, bet 
galvenokārt uz tām svarīgajām attiecībām, kurām ir 
jāapvieno visas valstis un nācijas par vienas cilvēku 
ģimenes locekļiem. Vienotības princips nedeklarē 
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tikai ideālu, bet tas ir cieši saistīts ar institūciju, kas 
ir kompetenta iemiesot tā patiesību, demonstrēt tā 
likumīgumu un turpināt tā ietekmi. Tas nozīmē 
veikt būtiskas pārmaiņas mūsdienu sabiedrības 
struktūrā, pārmaiņas, kādas pasaule līdz šim nav 
piedzīvqjusi. Tas met gan drosmīgu, gan vispārēju 
izaicinājumu nacionālo ticību novecojušiem 
lozungiem-tām ticībām, kas ir savas dienas 
nodzīvojušas un kurām parastajā notikumu gaitā, ko 
nosaka un vada liktenis, ir jādod ceļš jaunam 
evaņģēlijam, kas pamatos atšķiras un ir daudz pārāks 
par to, kādu pasaule ir jau iecerējusi. Tas vispirms 
prasa visas civilizētās pasaules pārveidošanu un 
demilitarizāciju, tās pasaules, kas ir organiski vienota 
visos galvenajos dzīves aspektos, savā politiskajā 
mehānismā, garīgajos centienos, tirdzniecībā un 
finansēs, rakstos un valodā un kas ir tomēr bazgalīga 
savu federatīvo vienību nacionālo īpašību dažādība. 

Tas pārstāv �ilvēka evolūcijas pabeigšanu, tās 
evolūcijas, kuras pirmssākumā radās ģimenes dzīve, 
kas tālāk, panākot cilšu vienprātību, attīstījās un 
savukārt noveda pie pilsētu izveidošanās un vēlāk 
izauga par neatkarīgām un suverēnām. nācijām. 

Cilvēces vienotības princips, kā to proklamēja 
Baha'u'llah, svinīgi apgalvo tq, ka beigu stadijas 
sasniegšana šai milzīgajā revolūcijā ir ne tikai 
nepieciešama, bet arī nenovēršama, ka ātri tuvojas 
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tās realizācija un ka tikai Dieva dotais spēks spēj to 
paveikt . . . .  

Kas zin, varbūt tik cildena iecere atnesīs cilvēcei 
lielākas ciešanas par tām, kādas tā ir jau pārcietusi? 
Vai tikai pilsoņu karš, kas gandrīz sašķēla Amerikas 
Republiku, karš ar savu varmācību un mainīgumu 
varēja saliedēt štatus · ne tikai neatkarīgu daļu 
savienībā, bet vienā nācijā, neraugoties uz etniskām 
atšķirībām, kas raksturo tās sastāvdaļas? Š·ķiet ļoti 
neticami, ka tik pamatīgu revolūciju, ar tik tālu 
ejošām pārmaiņām sabiedrības struktūrā, var panākt 
ar parastiem diplomātijas un izglītības līdzekļiem. 
Mums savus skatus jāvērš uz cilvēces asinīm 
apstraipīto vēsturi, lai apzinātos, ka tikai garīga un 
fiziska agonija ir spējusi pasteidzināt tās vēsturiskās 
pārmaiņas, kas veido pagrieziena punktus cilvēku 
civilizācijas vēsturē. 

Ja novērtējam to pareizi, kaut arī pārmaiņas 
pagātne ir bijušas lielas un pamatīgas, tās šķiet kā 
nelieli pārveidojumi,  kas ievada tās nesalīdzināmi 
varenās un dziļās pārvērtības, kāda cilvēcei būs 
jāpārdzīvo šai gadsimtā . Par nožēlu, kļūst arvien 
labāk redzams, ka tikai pasaules katastrofas spēki 
var paātrināt šī cilvēku jaunā domāšanas veida 
rašanos. Vienīgi smagu pārbaudījumu uguns, 
nepieredzēta savā spēkā , var sakausēt un saliedēt 
strīdīgās kopienas, kas sastā da mūsdienu 
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civilizācijas pamatus, nākotnes pasaules valstu 
apvienības neatņemamās sastāvdaļas-tā ir 
patiesība, ko nākotnes notikumi arvien vairāk 
pierādīs. 

Grāmatas "Apslēptie vārdi" beigu fragmentos 
Baha'u'l lah pravie'tiskā balss, kas brīdina pasaules 
tautas par to, ka tām seko neparedzēta n�laime un ka 
tās gaida smaga atmaksa, patiešām met draudošu 
gaismu uz bēdu pārņemtās cilvēces turpmākajiem 
likteņiem. Tikai dedzinošs, smags pārbaudījums, no 
kura cilvēce iznāks šķīstīta un gatava rīkoties, spēj 
iepotēt to atbildības sajūtu, kas ir jāuzņemas 
atdzimšanas laikmeta vadoņiem. 

Es atkal gribētu vērst jūsu uzmanību uz tiem 
Baha'u'llah nelaimi vēstošiem vārdiem, kurus es jau 
esmu citējis: "Un kad sitīs nopraustā stunda, piepeši 
parādīsies tas, no kā drebēt drebēs cilvēces 
miesas. " . . .  

Vēl nedaudz nobeigumā. Cilvēces vienotības 
pasludināšanu, kas ir Baha'u'llah visu aptveroša 
valdījuma stūrakmens, nevar nekādā ziņā salīdzināt 
ar tādām dievbijīgas cerības izpausmēm,_ kādas ir 
izteiktas pagātnē. Tas nav tikai sauciens, ko gluži 
viens un bez citu palīdzības, viņš raidīja par spīti 
šī laika divu visvarenāko austrumu valdnieku 
nerimstošai un apvienotai opozīcijai, kamēr viņš pats 
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atradās trimdā un cietumā viņu rokās. Tas 
vienlaicīgi izsaka brīdinājumu un solījumu, 
brīdinājUQlU, ka vienotībā ir ietverts stipri cietušās 
pasaules vienīgais glābiņš un apsolījumu, ka tās 
piepildīšanās ir tuvu. 

Aicinājumu, kas ir atskanējis laikā, kad tā 
iespējamību nopietni nevarēja paredzēt nevienā 
pasaules daļā un kas ir nācis, pateicoties tai dievišķai 
spējai, ko tam devis Baha'u'llah gars, arvien lielāks 
domājošo cilvēku skaits uzskata ne tikai par tuvojošos 
iespējamību, bet kā nenoversamu to spēku 
sasniegumu, kas patreiz darbojas pasaulē. 

l 

Protams, pasaule, ko vienā vienīgā, ļoti sarežģītā 
organismā ir saraucis un pārveidojis apbrīnojamais 
progress, kas ir sasniegts dabas zinātnes valstībā ar 
tirdzniecības un rūpniecības · paplašināšanu visā 
pasaulē un kas cīnās zem pasaules ekonomisko 
spēku spiediena starp materiālistiskās civilizācijas 
lamatām, šai pasaulei ļoti pietrūkst tās no jauna 
atkārtotās Patiesības, kas piemita visam pagātnes 
Atklāsmēm un bija izteikta tādā valodā, kas ir 
piemērota tās galvenajām vajadzībām. Un kā gan 
cita, ja ne šī laikmeta Dieva Vēstneša, Baha'u'llah, 
balss ir spējīga tik radikāli pārveidot sabiedrību, 
tāpat kā viņš ir jau to paveicis dažādās un sķietami 
nesamierināmās vīriešu un sieviešu sirdīs, kas veido 
viņa atzīto sekotāju pamatdaļu visā pasaulē? 
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Maz ir to, kas patiešām speJ apšaubīt: ka tik 
varena iecere ātri uzdīgst cilvēku prātos, ka paceļas 
balsis, lai to aizstāvētu, ka tās raksturīgām 
īpašībām ir ātri jāizkristalizējas to cilvēku apziņā, 
kas ir pie varas. Tikai tie, kuru sirdis ir samaitājuši 
aizspriedumi, nespēj aptvert, ka vienotības pieticīgie 
sākumi ir jau izveidojušies visā pasaulē pazīstamajā 
Pārvaldes Iekārtā, ap ko Baha'u'llah ticības piekritēji 
ir apvienojušies . . .. 
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NĀKOTNES SABIEDRĪBAS 
PARAUGS 

Maz ir to, kas neatzīs, ka gars, ko Baha'u'llah 
iedvesa pasaulei un kas izpaužas ar dažādu 
spraigumu tais pūlēs, kādas apzināti pieliek viņa 
atzītie piekritēji un netieši zināmas humanās 
organizācijas, nekad nevarēs izplatīties un pastāvīgi 
ietekmēt cilvēci, ja tas neiemiesosies reālā iekārtā, 
kas nestu viņa vārdu, pilnīgi atbilstu viņa principiem 
un darbotos saskaņā ar viņa likumiem. Neviens, kas 
ir lasījis, nenoliegs to, ka Baha'u'llah savā Aqdas 
g r ā m a t ā  un v ē l ā k  'Ab d u' l - B a h a s av ā  
testamentā-dokumentā, kas apstiprina, papildina un 
saskaņo Aqdas-ir izteicis visā pilnībā svarīgos 
pamatnosacījumus pasaules Baha'i Sadraudzības 
izveidošanai. Cilvēces glābšanas šķirsts ir jāsagatavo 
saskaņā ar Baha'u'llah laikmeta prasībām, šiem 
dievišķīgi noteiktajiem pārvaldes principiem. No tiem 
ir jānāk visiem nākotnes labumiem, un uz tiem ir 
beidzot jābalstās Baha'ī laikmeta· neaizskaramajai 
autoritāteL 
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Mums labprāt vajadzētu atzīt, ka Baha'u'llah ir ne 
tikai piepildījis cilvēci ar jaunu un atjaunošjošu garu. 
Viņš ir ne tikai pasludinājis noteiktus vispārējus 
principus vai ieteicis īpašu filozofiju, lai cik 
pārliecinoši, -saprātīgi un vispārēji  arī nebūtu tās 
principi, bet papildus šiem principiem viņš, kā arī 
'Abdu'l-Baha pēc viņa, atšķirība · no pagātnes 
Atklāsmēm, ir skaidri un precīzi noformulējis likumu 
krājumu, nodibinājis noteiktas institūcijas un licis 
dievi�ķās ekonomikas pamatus. Tiem ir lemts kļūt 
. paŗ: . . nākotnes sabiedrības modeli, galējo līdzekli 
Vislielākā Miera nodibināšanai, par vienīgo 
�t.arpnieku, lai apvienotu pasauli un pasludinātu 
patiesības un taisnības valdīšanas laika sākumu uz 
_zemes . . .. 

Būtu labi, ja reliģijas sludinātāji, politisko teoriju 
paudēji un sabiedrības institūciju vadoņi, kas tagad, 
pān;teigti, apmulsuši un baiļu pilni , ar savām acīm 
redz, kā sairst viņu idejas un sabrūk viņu roku darbs, 
vērstu savus skatienus uz Baha'u'llah Atklāsmi un 
pārdomātu Pasaules Iekārtas ideju, ko kā dārgumu 
glabā viņa mācības un kas lēni un nemanāmi pace\as 
iŗiūsdienu civilizācijas sabrukuma un haosa vidū. 
Viņiem nav jāšaubās vai jābažījas .par šo institūciju, 
ko ticības · . pickŗitēji ceļ visā pasaulē, raksturu, 
·rašanos vai li_etdorībrumu. Noviltotas un atbrīvotas 
·no ncpic{aujamicm seci nājumiem vai · viņa Vārda 
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patvaļīgām interpretācijām, šīs idejas ir ieliktas 
pašos mācību pamatos . . . .  

Uz priekšu traucošie spēki, kas ir tik brīnumainā 
veidā atbrīvojušies divu patstāvīgu un vienu otrai 
drīz sekojošu Izpausmju darbības rezultātā, 
pateicoties plaši izplatītās ticības izvēlētiem 
pārvaldniekiem, tagad mūsu acu priekšā pamazām 
pulcējas un disciplinējas. Tie lēni pārtop institūcijās, 

. kuras nāksies uzskatīt par raksturīgo iezīmi un 
triumfu tai laikmetā, ko mēs ar saviem darbiem esam 
aicināti nodibināt un padarīt nemirstīgu . . . .  

Būtu pilnīgi maldīgi mēģināt šo unikālo, 
dievišķīgi iecerēto Iekārtu salīdzināt ar kādu no tām 
sistēmām, ko dažādos vēstures posmos ir izgudrojuši 
cilvēku prāti, lai vadītu cilvēces institūcijas. Jau pats 
šāda veida mēģinājums liecinātu par pilnīgu nespēju 
novērtēt tās lielā Autora brīnišķīgo roku darbu. Kā 
gan citādi tas varētu būt, ja mēs atceramies to, ka šī 
Iekārta ir tās dievišķās civilizācijas paraugs, ko 
visuvarenais Baha'u'llah likums ir iecerējis nodibināt 
zemes virsū? Pagātnes un mūsdienu dažādās un 
vienmēr mainīgās cilvēces valsts sistēmas, vienalga, 
vai tās radušās austrumos vai rietumos, nepiedāvā 
nevienu piemērotu kritēriju, ar ko novērtēt šo 
apslēpto vērtību spējas vai pēc kā spriest par to 
pamatu stingrumu. 
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Baha'f nākotnes Sadraudzība, kuras vienīgais 
ietvars ir šī milzīgā Pārvaldes Iekārta, ir kā 
teorētiski, tā praktiski ne tikai unikāla visā politisko 
institūciju vēsturē, bet tai nevar atrast nekādu 
salīdzinājumu nevienā no pasaules atzīto reliģisko 
sistēmu annālēm. Nevienu demokrātiskas valdības 
formu, nevienu autokrātijas vai diktatūras, 
monarhistisku vai republikānisku, vai tīri 
aristokrātiskas iekārtas starpformu, pat nevienu no 
atzītiem teokrātijas veidiem, vai tā būtu · ebreju 
sadraudzība, dažādas kristīgas garīdzniecības 
organizācijas, imamatsvai kalifats islāmā, nevienu no 
tām nevar identificēt vai teikt, ka tā atbilst tai 
pārvaldes iekārtai, ko ir darinājusi tās lieliskā 
Arhitekta lietpratīgā roka. 

Šī jaunpiedzimusī pārvaldes iekārta savā 
struktūrā ietver dažus elementus, kas atrodami katrā 
no trim atzītajām laicīgas valdīšanas formām, bet tā 
nekādā ziņā nav to tīra kopija un neievieš savā 
organizatoriskajā aparātā nevienu no tām . 
nevēlamajām īpašībām, kas tām visām piemīt. Kā 
neviena cita cilvēku roku iepriekš izveidota .valdība, 
tā apvieno un saskaņo derīgas patiesības, ko 
neapšaubāmi katra no s1m sistēmām satur, 
neaptraipot tās Dieva dotās patiesības, uz kurām tā 
balstās. 
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Baha'f ticības pārvaldes iekārta nekādā ziņā nav 
jāuzskata par tīri demokrātisku pēc rakstura, jo šai 
valdīšanas sistēmai nepiemīt tas galvenais 
pamatnosacījums, ka visam demokrātijām ir 
galvenokārt jābalstās uz mandātiem, ko tās saņem no 
tautas. Vadot ticības administratīvās lietas un 
ieviešot likumdošanu, kas ir nepieciešama, lai 
papildinātu K.itab-i-Aqdas likumus, ir jāņem vērā tas, 
ka Vispasaules Taisnīguma Nama locekļi, kā to 
skaidri nosaka Baha'u'llah izteikumi, nav atbildīgi 
tiem, ko viņi pārstāv. Viņi nedrīkst vadīties · no 
jūtām, vispārējiem uzskatiem ·un pat no 'to uzticīgo 
cilvēku pārliecībām, kas viņus ievēlēja. Viņiem ir 
dievbijīgi jāuzklausa savas sirdsapziņas balss. Viņi 
var un viņiem ir, patiešām, jāiepazīstas ar tiem 
apstākļiem, kādos sabiedrība dzīvo, objektīvi 
jāapsver katras izlemjamas lietas 'būtība, bet jāpatur 
sev tiesības pieņemt patstāvīgu lēmumu. Baha'u'llah 
ir neapšaubāmi pārliecināts, ka nDievs, patiesi, 
iedvesmos viņus uz visu, ko Viņš vēlas". Viņi, bet ne 
tas cilvēku pulks, kas viņus tieši vai netieši ievēlējis, 
bet .paši tautas- pārstāvji saņem to dievišķo vadību, 
kas reiz'ē ir šīs Atklāsmes sirdsasinis un drošība .... 

Baha'f pārvaldes iekārtu nevar noraidīt kā stingru 
un nelokāmu galējas autokrātijas sistēmu vai kā kāda 
absolūtas garīdzniecības .valdības veida nepamatotu 
atdarinājumu, vai tā būtu pāvesta vara, imamats, vai 
kāds cits līdzīgs institūts, tā redzamā iemesla dēļ, 
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ka starptautiski ievēlētiem Baha'u'llah piekritēju 
pārstāvjiem ir piešķirtas sevišķas tiesības izdot 
likumus attiecībā uz tādām lietām, kas nav īpaši 
atspoguļotas Baha'f rakstos. Ne Ticības Aizbildnis, ne 
arī kāda cita institūcija, izņemot Vispasaules 
Taisnīguma Namu, nevar nelikumīgi piesavināties 
šo būtisko un nozīmīgo varu vai aizskart šīs svētās 
tiesības. Profesionālas garīdzniecības atcelšana ar 
tai piemītošo kristību sakramentu, svēto 
vakarēdienu un grēksūdzi, atteikšanās no likumiem, 
kas prasa vispārējas visu vietējo, nacionālo un 
starptautisko Taisnīguma Nama vēlēšanas tiesības, 
pilnīgs bīskapa varas noraidījums ar tai 
r ak sturīgām privilēģijām, uzpirkšanu un 
birokrātiskām tendencēm, tas viss tālāk pierāda 

· Baha'f Pārvaldes Iekārtas neautokrātisko raksturu un 
to, ka tā tiecas pēc demokrātiskām metodēm savu 
l ietu kārtošanā. 

Šo Iekārtu nevar saistīt tikai ar Baha'u'llah vārdu 
un !-mjaukt ar tīri aristokrātiskas valdības sistēmu 
tādēļ, ka, no vienas puses, tā turas pie pārmantojuma 
pri ncipa un uztic Ticības Aizbildnim pienākumu 
skaidrot tās mācības, un, no otras puses, paredz, ka 
hrīvu un tiešu vēlēšanu ceļā ticības piekritēji ievēl 
vadību, kas ir tūs augstākais likumdošanas orgāns. 

Lai uan nevar apgalvot, ka šī pārvaldes iekārta ir 
veidotu pēc kūdām atz.ītūm valdīsanas sistēmām, 
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tomēr tā ietver, saskaņo un savā struktūrā pārņem 
· tos derīgos elementus, kas katrā no tām ·atrodami. 
Mantotā autoritāte, ko Aizbildnim uztic pielietot, 
sevišķie un svar1gie pienākumi, kurus pilda 
Vispasaules Taisnīguma Nams, īpašie noteikumi, 
kas prasa, lai to demokrātiskā ceļā ievēl ticībai 
uzticīgie pārstāvji-tas viss liecina par to, ka šī 
dievišķi atklātā iekārta, ko nekad nevar pielīdzināt 
kādam no tipiskiem valdīšanas veidiem, uz kādiem 
savos darbos norāda Aristotelis, iemieso un sakausē 
tās garīgās patiesības, uz kādām tā balstās, ar tiem 
derīgiem elementiem, kas atrodami katrā no šiem 
valdīšanas veidiem. Vienmēr un pilnīgi izslēdzot tos 
pieļautos ļaunumus, kas piemīt katrai sistēmai, šī 
unikālā iekārta, lai cik ilgi tā pastāvētu un cik plaši 
tā nesazarotu, nekad nevar pārvērsties par kādu 
despotisma, oligarhijas vai demagoģijas paveidu, kam 
agrāk vai vēlāk ir jāsabojā viss cilvēces radītais un 
būtībā nepilnīgais politisko institūciju mehānisms . .. .  

Lai cik svarīgi ir šīs varenās pārvaldes struktūras 
pamati un unikālas to īpašības, šķiet, ka ne mazāk 
svarīgi ir tie notikumi, kas pavēstīja šīs pārvaldes 
rašanos un iezīmēja tās attīstības sākuma posmu. 
Cik pārsteidzošs, cik pamācošs ir pretstats starp lēno, 
bet neatlaidīgo procesu, kas raksturo tās 
pirmsākuma spēku pieaugumu, un postošiem sairuma 
spēku uzplūdiem, kas uzbrūk kā reliģiskām, tā 
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laicīgām mūsdienu sabiedrības novecojušām 
institūcijām! 

Dzīvotspēja, ko pierāda šīs lielās, arvien vairāk 
izplatītās Iekārtas galvenās institūcijas, šķēršļi, 
kurus pārvareJusi tās ierēdņu lielā drosme, 
drošsirdīgā apņēmība, neapslāpējama entuziasma · 
uguns, kas blāzmo ar nedziestošu kvēli tās ceļojošo 
skolotāju sirdīs, pašupurēšanās lielums, ko rāda tās 
labākie cīnītāji, iztēles plašums, paļāvīga: cerība, 
radošs prieks, iekšējs miers, nelokāms godīgums, 
J?riekšzīmīga disciplīna, stingra vienotība un 
solidaritāte, ko parāda tās uzticamie aizstāvji, 
pakāpe, līdz kurai tās vadošais Gars ir spējis 
apvienot dažādus elementus vienā kopumā, attīrīt 
tos no visiem aizspriedumiem un sakausēt ar savu 
struktūru-tie ir spēka pierādījumi, ko vīlusies un 
ļoti satriektā sabiedrība nevar neievērot. 

Salīdziniet šīs brīnišķās gara izpausmes, kas 
atdzīvina atsaucīgo Baha'f ticības ķermeni, ar 
kliedzieniem un neciešamām sāpēm, neprātību un 
iedomību, sarūgtinājumu un aizspriedumiem, ar 
slimās un haotiskās pasaules ļaunumu un šķelšanos. 
Paraugieties uz tām bailēm, kas moka šīs iekārtas 
vadītājus un paralizē tās tuvredzīgo un apmulsušo 
valstsvīru rīcību. Cik nikns ir tās tautu ienaids, cik 
kļūdaina godkāre, cik niecīgi darbi, cik dziļi 
iesakņojušās aizdomas! Cik satraucoša ir nelikumība, 
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morālais pagrimums un neticība, kas saēd grīļojošās 
ciyilizācijas vitālos oŗgānus! 

Vai nevarētu uzskatīt, ka nemitīga deģenerēšanās, 
kas nemanot pārņem tik daudzus cilvēku darbības 
laukus un domas, ir nepieciešama lai paceltos 
Baha'u'llah visuvarenā Roka? Vai mēs nevaram 
uzskatīt šos svarīgos notikumus, kas. . .  tik ļoti 
satraukuši ikvienu . zemes kontinetu, par ļaun� 
vēstošām z1mem, kas vienlaicīgi liecina par 
sairstošās civilizācijas neciešamajām sāpēm un tās 
Pasaules Iekārtas, tās cilvēces glābšanas šķirsta 
rašanās mokām, kam jāpaceļas uz civilizācijas 
drupām? 
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Pretstats starp pieaugošām liecībām par pastāvīgo 
konsolidāciju, kas pavada Dieva ticības Pārvaldes 
Iekārtas rašanos, un sabrukuma spēkiem, kas grauj 
sāpju pārņemto sabiedrības iekārtu, ir skaidri 
redzams un aizraujošs. Pašā Baha'f pasaulē un ārpus 
tās dienu no dienas kļūst arvien vairāk simptomu un 
pazīmju, kas noslēpumaini pasludina tās Pasaules 
Iekārtas piedzimšanu, kurai ir jāpavēsta Dieva 
nolūka un Zelta Laikmeta tuvošanās. Neviens godīgs 
cilvēks vairs nespēj to neredzēt. Viņu nevar maldināt 
sāpīgais gausums, kas raksturo tās civilizācijas 
atraisīšanos, ko Baha'u'l lah sekotāji pūlas nodibināt. 
Tāpat viņu nevar mānīt īslaicīgās bagātības 
izpausmes, kas atgriežas un dažreiz, liekas spēj 
apturēt hronisko slimību graujošo ietekmi, kas moca 
trūdošā laikmeta institūcijas. · Šo laiku pazīmes ir 
pārāk daudzas un nepārprotamas, lai viņš varētu 
kļūdīties to raksturā vai noniecināt to nozīmi. Ja 
viņš ir taisnīgs savā novērtijjumā, tad notikumu 
virknē, kas, no vienas puses, pasludina institūciju 
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neapturamo gaitu, tieši saistītu ar Baha'u'llah 
Atklāsmi, un, no otras puses, paredz to spēku un 
hercogistu gāšanu, kas vai nu to ignorēja vai 
pretojās-te viņš saredz apliecinājumu Dieva 
visvarenās Gribas izpausmei, Viņa labi izkārtotā un 
pasauli aptverošā plāna attīstībai.  

Paša Baha'u'llah vārdi izteic to: "Tagadējā iekārta 
taps drīzi saritināta kā paklājs un jauna izklāta tās 
vietā. Patiesi, Kungs saka taisnību un ir visu 
neredzamo lietu Zinātājs". Baha'u'llah sv1mgi 
apgalvo: "Es saku-tā diena tuvojas, kad Mēs būsim 
saritinājuši pasauli un visu, kas tajā ir, un izklājuši 
jaunu iekārtu tās vietā. Patiesi, Viņam ir vara pār 
visu". Viņš paskaidro: "Pasaules līdzsvaru ir 
izj�ukusi šīs vislielākās, jaunās Pasaules Iekārtas 
vibrējošā ietekme. Šī unikālā, brīnumainā sistēma, 
kam līdzīgu mirstīgu cilvēku acis nekad nav 
skatījušas, ir pārvērtusi cilvēces iekārtoto dzīvi". 
Viņš brīdina pasaules tautas: "Tagad var saredzēt 
draudošo konvulsiju un haosa liecības, jo izrādās, ka 
pastāvošā kārtība ir nožēlojami atpalikusi. " . . .  

Nekāds organizatoriskais aparāts, ko ar kopējām 
pūlēm cilvēce vēl var izgudrot, ja tas neievēro to 
paraugu, ko ir iemiesojusi Baha'f Atklāsme, ·un ir 
pretrunā ar cildeno normu viņa mācībās, nevar cerēt 
sasniegt kaut ko lielāku vai labāku par "Mazāko 
Mieru", uz ko savos rakstos ir norādījis pats mūsu 
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ticības Autors. Pamācot zemes karaļus un 
valdniekus, viņš rakstīja: 11Tagad, kad jūs esat 
atteikušies no Vislielākā Miera, turieties cieši pie šī 
Mazākā Miera, lai jūs sekmīgi spētu zināmā mērā 
uzlabot savu un jums padoto cilvēku stāvokli. "  
Aprakstot šo Mazākā Miera laiku, tajā pašā vēstulē, 
viņš šādi uzrunā zemes valdniekus: "Izlīgstiet savā 
starpā, lai jums vairs nevajadzētu ieroču, izņemot tik 
daudz, lai aizsargātu savas teritorijas un 
valdījumus . . . .  Ja jūs esat no tiem, kas saprot, esiet 
vienoti; ak, zemes valdnieki, jo tādējādi jūsu starpā 
aprims nesaskaņu vētra un jūsu tautas atradīs 
mieru. Ja kāds no jums vērsīs ieročus pret otru, 
sacelieties visi pret viņu, jo tas ir nekas cits kā acīm 
redzams taisnīgums. " 

No otras puses, kā to saprot Baha'u'llah, 
Vislielākais _ Miers, kam neizbēgami jāseko kā 
pasaules apgarošanas, visu rasu, ticību, šķiru un 
nāciju saplūšanas sekām-nevar balstīties uz citiem 
pamatiem un to nevar saglabāt ar citu rīcību, kā 
tikai dievišķi dotiem norādījumiem, kas ir netieši 
izteikti Pasaules Iekārtā, kas ir saistīta ar viņa svēto 
vārdu. Minot šo Vislielāko Mieru savā vēstījumā 
Karalienei Viktorijai gandrīz pirms septiņdesmit 
gadiem6

, Baha'u'llah paziņoja: "Tas, ko Kungs noteica 
par teicamu līdzekli un visstiprāko ieroci, lai 

6 Tagad uairāk par simts gadiem. 
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sadziedētu visu pasauli, ir visu tautu apvienošanās 
vienai kopējai lietai, vienā kopējā ticībā. To nekādā 
ziņā nevar _citādi panākt, kā ar prasmīga, visuvarena 
un iedvesmota Dziednieka spēku. Patiesi, tā ir 
taisnība, un viss cits ir tikai maldi. 11 • • •  Citā vēstījumā 
viņš apgalvo: "Šodien v.isiem cilvēkiem ir stipri 
jāturas pie Vislielākā Vārda un jārada visas cilvēces 
vienotība. Jūs nevarat meklēt glābiņu un patvērumu 
citur, kā tikai pie Viņa." 

Ja mēs ņemtu vērā netiešos norādījumus, tad 
vajadzētu uzskatīt, ka Baha'u'llah Atklāsme, kuras 
galvenā misija ir nodibināt šo visu nāciju organisko 
un garīgo vienotību, vēsta, ka tuvojas vienotas 
cilvēku rases pilngadības laikmets� To nevajadzētu 
uzskatīt tikai par vēl vienu garīgu atmodu cilvēces 
arvien mainīgajos likteņos, par turpmāko posmu 
progresējošo Atklāsmju virknē, un pat ne par 
kulmināciju pravietisko ciklu sērijā, bet drīzāk tas 
iezīmē pēdējo un augstāko pakāpi pārsteidzošajā 
cilvēku kopējās ·dzīves attīstībā · uz šīs planētas. 
Pasaules kopienas rašanos, pasaules pavalstniecības 
apzināšanos, pasaules civilizācijas un kultūras 
nodibināšanu, kam visam ir jānotiek vienlaicīgi ar 
sākuma posmiem Baha'f Ēras Zelta Laikmeta 
attīstībā, cik talu tas attiecas uz planētas dzīvi, pēc 
to rakstura vajadzētu uzskatīt par vistālākajām 
_robežlīnijām cilvēku sabiedrības organizēšanā, lai 
gan tāda mērķa sasniegšanas rezultātā cilvēks kā 
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ļndivīds turpinās vai drīzāk viņam būs jāturpina 
neierobežoti augt un progresēt. 

Ja mēs pareizi novērtētu Baha'u'llah izteikumus, 
tad līdzīgi šai noslēpumainaj�i, visaptverošajai un 
nenosakāmajai pārmaiņai, ko mēs saistām ar 
nobrieduma posmu, kas ir nenovēršams cilvēka dzīvē 
un viņa darba augļu izaugsmē, noris cilvēku 
sabiedrības organizēšana. Agrāk vai vēlāk- līdzīgs 
stāvoklis ir jāsasniedz cilvēces kolektīvajā dzīvē, kas 
ir vēl pārsteidzošāka parādība pasaules attiecībās un 
dod visai cilvēcei tādas iespējas sasniegt labklājību, 
ka visos turpmākos laikmetos tas būs galvenais 
stimuls, lai piepildītos tās lielais, notikumiem 
bagātais liktenis ... . 

Tikai tie, kas vēlas saistīt Atklāsmi, ko Baha'u'llah 
pasludināja, ar · tik pārsteidzošas attīstības 
nobeigumu cHvēces kolektīvajā dzīvē, spēj aptvert to 
vārdu nozīmi, ko, atsaucoties uz šīs apsolītās Dienas 
triumfu un uz Baha'i laikmeta ilgumu, viņam šķita 
vajadz1gi pateikt: "Šī ir Karaliska Diena", viņš 
izsaucas, "Diena, kas ir pieredzējusi viņa, Visumīlētā, 
atnākšanu, ko mūžti mūžos ir apsveikusi pasaules 
vēlme. Tālāk viņš apgalvo: . "Pagātnes Atklāsmju 
laikmetu svētie raksti svin lielo jubileju, lai sveiktu šo 

· l ielo Dieva Dienu. Laimīgs ir tas, kas šo Dienu 
piedzīvqja un atzina tās nozīmi. "  . . . -
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Lai gan Baha'u'llah Atklāsme ir piedzimusi, 
Pasaules Iekārta, ko šai Atklāsmei ir jārada, vēl 
arvien nav radīta. Lai gan ir pagājis viņa ticības 
varonīgais laik:ŗnets, radošā enerģija, ko tas izraisīja, 
vēl nav pārtapusi tādā pasaules sabiedrībā, kam 
laiku gaitā ir jāatspoguļo viņa slavas spožums. Lai 
gan ir uzcelts viņa. Pārvaldes Iekārtas ietvars un 
sācies Baha'i ēras veidošanās posms, taču apsolītā 
Valstība, kur jāienākas viņa in�titūcijas sēklām, vēl 
arvien nav svinīgi ievadīta. Lai gan viņa balss ir 

. atskanējusi un viņa ticības karogi ir . pacelti mastos 
ne mazāk kā. četrdesmit austrumu un rietumu 
zemēs 7, tomēr nav vēl atzīta cilvēku rases vienotība, 
nav paziņots tās veselums, un nav pacelts tā 
Vislielākā Miera karogs . . . .  

Šķiet, ir nepieciešams spēcīgs nemiers un plaši 
izplatītu ciešanu laiks, lai tik . lielu velti atklātu. 
Kļūst arvien vairāk saprotams, ka, lai gan laikmets, 

· kas pieredzēja Baha'u'llah uzticētās m1s1Jas 
uzsākšanu, ir spožs, tomēr laiku, kam jāpaiet, iekams 
šis laikmets nesīs vismeklētākos augļus, aizēno tāds 
ētisks un sociāls drūmums, kas vienīgais spēj 
sagatavot nožēlu nepazīstošu sabiedrību tās balvas 
saņemšanai, ko viņai ir lemts mantot. 

7 Uzrakstīts 1936.g. Kopš tā laika skai.tlis ir pie,audzis līdz 
336, ieskaitot 153 neatkarīgas valstis un 183 teritorijas. 
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Mēs nemitīgi un neatvairāmi tuvojamies šim 
laikam. Starp ēnām, kas mūs arvien vairāk apņem, 
mēs varam neskaidri saskatīt Baha'u'llah ne šīs 
zemes varas blāvo gaismu, kas nevienmērīgi mirgo 
uz cilvēces apvāršņa. Mums, "pustumsas paaudzei", 
kas dzīvo pasaules sadraudzības valstu inkubācijas 
posmā, ko Baha'u'llah _pa.redzēja, ir dots uzdevums, 
kura lielo priekšrocību mēs nekad nespeJam 
pietiekami novērtēt, un tās grūtumu varam vēl tika1 
neskaidri saskatīt. Mēs, kas esam aicināti pieredzēt 
šo tumš� spēku darbību, kam ir lemts izraisīt 
mokošu likstu plūdus, vaŗam vēl cerēt, ka melnā 
stunda, kas ievadīs mūsu ticības Zelta laikmeta 
rītausmu, vēl nav situsi. Lai cik dziļa ir tumsa, kas 
pasauli ietin, to vēl sagaida mokoši smagi 
pārbudījumi, un grūti iztēlot to ļaunumu. Mēs 
stāvam uz tā laikmeta sliekšņa, kura konvulsijas 
vienlaicīgi pasludina vecās iekārtas nāves mokas un 
jaunās iekārtas dzimšanas sāpes. Var teikt, ka šo 
Jauno Pasaules Iekārtu ir iecerējusi Baha'u'llah 
pieteiktās ticības radošā ietekme. Pašreiz mēs varam 
sajust tās sakustēšanos moku pilnā laikmeta klēpī, 
tā laikmeta, kas gaida noteikto stundu, kad tas varēs 
nomest savu nastu un nest visskaistākos augļus. 

Baha'u'llah raksta: "Visa pasaule tagad ir cerībās. 
Tuvojas diena, kad tā būs atnesusi savus viscēlākos 
augļus, kad no tās būs izatJguši visdiženākie koki, 
visbrīnišķīgākie ziedi, visdebešķīgākās balvas. "  . . .  
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"Kad atskanēja Dieva aicinājums", rakstīja 
'Abdu'l�Baha, "tas cilvēcei iedve�a jaunu dzīvību un 
visai radībai jaunu garu. Tieši tādēļ pasaule ir līdz 
dziļumiem saviļņota, un cilvēku sirdis un 
sirdzapziņas ir kļuvušas možākas. Drīz šīs 
atdzimšanas apliecinājumi būs atsegti, un pasaule 
pamodīsies no dziļā miega. 11 • • •  

. Visas cilvēces apvienošana ir raksturīga pazīme 
tam posmam, kam cilvēce tagad tuvojas. Ir mēģināts 
radīt, un ir pilnīgi iesakņojusies ģimenes, cilts, 
pilsētvalsts un nac1Jas saliedētība. Pasaules 
vienotība ir tas mērķis, pēc kura nomocītā cilvēce 
cenšas. Nāciju izveidošana ir pabeigta. Anarhija, kas 
piemīt valstiskajai suverenitātei ,  tuvojas 
kulminācijai. Pa�aulei, kas nobriest, ir jāatsakās no 
šī elka, jāatzīst cilvēku attiecību vienotība un 
kopība un beidzot jānodibina organozatoriskais 
aparāts, kas var šo dzīves pamatprincipu vislabāk 
iemiesot. 

"Šai laikmetā11
, sludina Baha'u'llah, ''jauna dzīvība 

pamostas visās zemes tautās, un tomēr neviens nav 
atklājis tās cēloni vai izpratis tās pamatojumu� "  "Ak 
jūs, cilvēku bērni 11 , tā viņš uzrunā savu paaudzi, 
"galvenais nolūks, kas atdzīvina Dieva ticību un 
Viņa reliģiju, ir pasargāt cilvēces intereses un sekmēt 
vienotību .... Šis ir tas taisnais ceļš, tas stingrais un 
nesatricināmais pamats. Lai ko uz šī pamata uzceltu, 
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pārmaiņas un nejaušības pasaulē nekad nespēs 
vājināt tā spēku, tāpat kā viens otram sekojošie 
gadsimti nespēs sagraut tā uzbūvi". Viņš paziņo: 
"Cilvēces labklājība, tās miers un drošība nav 
sasniedzami, ja netiks panākta cieša vienotība" . Viņa 
tālākā l�ecība skan: "Vienotības gai.sma ir . tik 
spēcīga, ka tā spēj apgaismot visu zemi. Vienīgais 
patiesais Dievs, kas visu zin, pats apliecina šo vārdu 
patiesību .... Šis mērķis ir pārāks par citiem, un šī 
tiekšanās ir visvarenākā tieksme". "Tas, kas ir jūsu 
visužēlīgais Kungs", viņš pie tam raksta, "savā sirdī 
lolo vēlēšanos saturēt kopā visu cilvēci kā vienu 
miesu un vienu dvēseli. Pasteidzieties iegūt savu daļu 

· no Dieva labvēlības un žēlastības tai dienā, kas 
aizēnos visas citas radītās d!enas. 1 1 

Kā Baha'ti'llah paredz, cilvēces vienotĶba nozīmē 
pasaules sadraudzības valsts nodibināšanu, kurā 
visas nācijas, rases, ticības un šķiras ir cieši un 
pastāvīgi vienotas un kurā ir  noteikti un ciešis 
sargāta to valsts locekļu neatkarība un to atsevišķo 
personu hrīvīha UQ inciatīva, personu, kas ir šīs 
val sts pilsoņi . Ciktāl mēs varam to iztēlot, šai 
sadraudzībai ir . jāsastāv no pasaules liklļlmdevējas 
varas, kuras _locekļi, kā visas cilvēces pilnvtotie, gala 
rezu ltātā kontrolēs visus ietilpstošo nāciju l īdzekļus 
un izdos t.ādmi līkumus, kādi būs vajadzīgi, lai 
regu lētu dzīvi, apmierinātu un nokārtotu visu rasu 
un tau tu vajadzības un attiecības. Pasaules 
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izpildorgāni, ko atbalsta starptautisks spēks, izpildīs 
pieņemtos lēmumus, pielietos pasaules likumdošanas 
orgāna izdotos likumus un nodrošinās visas 
sadraudzības organisko vienotību . Pasaules 
tribunāls izlems lietas un dos savu obligāto gala 
spriedumu par visiem un ikvienu strīdu, kas var 
izraisīties starp dažādām zemēm, kas sastāda 
vispasaules sistēmu. Izveidos pasaules starpattiecību 
mehānismu, kas aptvers visu planētu, būs brīvs no 
nacionāliem šķēršļiem un ierobežojumiem · un 
darbosies apbrīnojami ātri un ļoti sistemātiski . 
Pasaules galvaspilsēta būs pasaules civilizācijas 
nervu centrs, kur pulcēsies visi apvienotās dzīves 
spēki un no kurienes nāks stimulējoša ietekme. 
Pasaules valodu vai nu iz�dros, vai izvēlēsies no 
esošajām valodām un, kā palīglīdzekli mātes valodai, 
to mācīs visās apvienoto nāciju skolās. Pasaules 
rakstība, literatūra, vienota un universāla naudas, 
svaru un mēru vienību · sistēma vienkāršos un 
atvieglos sakarus un saprašanos starp cilvēces 
nac1Jam un rasēm. Tādā pasaules sabiedrībā 
samierināsies, sadarbosies un harmoniski attīstīsies 
zinātne un reliģija, divi visietekmīgākie spēki cilvēku 
dzīvē. Neskatoties uz to, ka prese šāda sistēma visā 
pilnībā paudīs dažādos cilvēces uzskatus un 
pārliecības, to nevarēs ļaunprātīgi izmantot 
apslēptās privātās vai sabiedriskās inte�esēs, un tā 
b.ūs brīva no konfliktējošu valdību un tautu 
ietekmes. Organizēs pasaules ekonomiskos resursus, 
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tās izejvielu avotus uzraudzīs un pilnīgi izmantos, 
tirgi tiks saskaņoti un attīstīti, un to produktu 
sadale tiks taisnīgi noregulēta. 

Apsīks nacionālā konkurence, naids un intrigas, 
rasu naidu un aizspriedumu aizstās rasu draudzīgas 
attiecības, saprašanās un sadarbība. Uz visiem 
laikiem novērsīs reliģisko strīdu iemeslus, pilnīgi 

· likvidēs ekonomiskos šķēršļus un ierobežojumus, un 
iznīcinās pārmērīgo atšķirību starp šķirām. No 
vienas puses, izzudīs trūkums un, no otras puses, 
pārmērīga privātīpašuma �zkrāšana. Milzīgo 
enerģiju, ko izšķiež ekonomiskos vai politisko karos, 
veltīs tādiem mērķiem, kas paplašinās cilvēku 
izgudrojumu un tehnikas attīstības vērienu, lai 
palielinātu cilvēces ražošanas spējas, .iznīcinātu 
slimības, turpinātu zinātnisko izpēti, uzlabotu 
cilvēku veselības stāvokli, asinātu un bagātinātu 
cilvēku prātu, ekspluatētµ planētas neizmantotos ·un 
vēl nezināmos izejvielu krājumus, paildzinātu cilvēka 
dzīvi un ikvienu darbību, kas spēj veicināt visas 
cilvēces intelektuālo, morālo un garīgo. dzīvi. 

Pasaules federalā sist.ēma, kas pārvalda visu zemi 
un kam ir neapstrīdama vara par tās neiedomājami 
plašajiem resursiem, kas sakausē un iemieso kā 
austrumu, tā rietumu ideālus, kura ir atbrīvota no 
kara un tās posta lāsta un tiecas pēc visu iespējamo 
enerģijas avotu izmantošanas zemes virsū; · sistēma, 
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kurā varai jākalpo taisnīgumam, kuras dzīvību 
uztur vispārēja viena Dieva atzīšana . un cilvēces 
uzticība vienai kopējai Atklāsmei-lūk, tāds ir mērķis, 
uz kādu virzās cilvēce, ko skubina dzīves vienojošie 
spēki. 
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Ja mēs atskatāmies nesenajā pagātnē un kaut vai 
pavirši pārskatām pārmaiņas, kas arvien vairāk skar 
nomocīto cilvēci ,  un atceramies to spriedzi un 
stresus, kam mirstošās iekārtas celtne arvien biežāk 
ir pakļauta, nevar neradīt izbrīnu tas asais 
pretstats, ko, no vienas puses, rada uzkrātās liecības 
par pārvaldes iekārtas iestāžu mierīgo izveidošanos 
un nemitīgo pieaugumu, kas iecerēti, lai kļūtu par 
pasaules civilizācijas vēstnesi. No otras puses, ir 
vērojami asi, draudoši politiski konflikti, sociāli 
nemieri, rasu naids, šķiru pretrunas, netikumības un 
re1 iģijas trūkuma izpausme, kas pārliecinoši liecina 
par bankrotējošās iekārtas institūciju pagrimumu un 
iznīkšanu . . . .  

Pārskatot cilvēces tuvākos likteņus, Baha'u'llah 
raksta, "Ak vai ,  izmisuma vēji pūš no visām pusēm, 

., un arvien pieaug nesaskaņas, kas sašķel cilvēci un 
nes tai ciešanas . . . . " Kādā citā sakarā viņš ir izteicies: 
"'11'ik nožēlojams būs ci lvēces stāvoklis, ka nebūtu• 
īsta is  laiks to tagad atklāt. " No otras puses, apcerot 
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cilkvēces nākotni savā intervijā ar persiešu 
orientālistu Edvardu G. Br aunu, v1ņs uzsvērti 
pravietoja: "Šie neauglīgie strīdi, šie postošie kari 
paies, un iestāsies Vislielākais Miers . .. .  Ir jāizbeidzas 
šīm· ķildām, šai asinsizliešanai un nesaskaņām, un 
visiem cilvēkiem ir jābūt vienas dzimtas un vienas 
ģimenes locekļiem. 1 1 • • •  

'Abdu'l-Baha arī rakstīja: "Visas nac1Jas un 
dzimtas izveidos vienu vienīgu nāciju. Iznīcinās 
· reliģiskās un sektantiskās pretrunas, rasu un tautu 
ienaidu un nesaskaņas starp nācijām. Visi cilvēki būs 
uzticīgi vienai reliģijai, vienai ticībai, tie saplūdīs 
vienā rasē un kļūs par vienu tautu. Planēta kļus 
visiem par kopēju tēvzemi 11 •  

Tas, ko mēs patreiz, civilizācijas vēstures 
vissmagākās krīzes laikā, redzam, salīdzinot ar 
tādiem laikiem, kad, "reliģijas gāja bojā un dzima", ir 
jaunības posms cilvēces lē.najā un sāpīgajā 
attīstībā, kas gatavojas sasniegt vīrišķības un 
brieduma pakāpi, kuras apsolījumu kā dārgumu 
glabā Baha'u'llah mācības un ....,,pravietojumi.. Šo 
pārejas laikmeta apjukumu raksturo jaunības 
straujums un nesaprātīgi instinkti, neprāts, 
izšķērdība, lepnums, pašpārliecība, dumpīgums un 
atteikšanās no disciplīnas. 
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Ir pagājuši uz neatgriešanos cilvēces bērnības laiki, 
bet ir vēl jānāk Lielajam Laikmetam, visu laikmetu 
piepildījumam, kam jāpavēsta par visas cilvēku rases 
pilngadības laikmeta tuvošanos. Cilvēces hronikā šī 
pārejas un vētrainā perioda konvulsijas ir galvenie 
priekšnoteikumi, kas vēsta par tā nenovēršamā, 
Vislielākā Laikmeta, "beigu laika" tuvošanos, kur 
nesaskaņu neprāts un apjukums, kas kopš vēstures 
rītausmas ir aptr�ipījis cilvēces hroniku, beidzot 
mierīgi un prātīgi pārtaps netraucētā� vispārējā un 
ilgstošā mierā, kad cilvēku ķildas . un nošķirtību 
nolļlainīs visā pasaulē vaidoša izlīgšana un pilnīga 
to dažādo elementu, kas sastāda cilvēku sabiedrību, 
apvienošana. 

Patiesi, tā būs integrācijas procesam piemērota 
kulminācija, kas, sākot ar vismazāko cilvēku 
orgamzacuas vienību, ģimeni, izveidojās par cilti, 
pilsētvalsti un nāciju un kas turpina darboties, kamēr 
tā sasniegs kulminācijas augstāko punktu visas 
pasaules apvienošanā, kas ir cilvēka attīstības 
galvenais mērķis un slavas kalngals uz šīs planētas. 
Tā ir pakāpe, kurai , gribot vai negribot, cilvēce 
neatturami tuvojas. Tieši šai pakāpei šis s_magais, 
svilinošai� pārbaudījums, ko cilvēce pārdzīvo, 
neizprotami sagatavo ceļu. Tieši ar šo posmu ir 
nesaraujami saistīts Baha'u'llah ticības nolūks un 
likteņi. Tieši tā radoša enerģija, ko viņa Atklāsme 
atraisīja . . .  , deva cilvēcei iespēju sasniegt šo pēdējo 
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posmu savā organiskajā un kolektīvajā evolūcijā. Ar 
šo viņa Atklāsmes Zelta laikmetu būs vienmēr 
saistīts šī procesa nobeigums. Viņa Jaunās Pasaules 
Iekārtas uzbūve, kas sakustas viņa paša radīto 
pārvaldes institūciju miesās, kalpos gan par paraugu, 
gan par tās pasaules sadraudzības centru, kas ir 
pārļiecinošs un neizbēgams tautu un nāciju liktenis 
uz zemes. 

Tāpat kā cilvēces organiskā attīstība ir bijusi lēna 
un pakāpeniska un secīgi ietvēra gime�.es, cilts, 
pilsētas un nācijas apvienošanu; tā arī gaisma, ar ko 
dažādos reliģijas attīstības posmos un sekojošos 
pagātnes laikmetos atspoguļojās Dieva Atklāsme, ir 
bijusi lēna, bet augoša. Patiesi, katrā laikmetā 
dievišķās Atklāsmes pielāgojās un atbilda tai sociālā 
progresa pakāpei, ko bija sasniegusi cilvēce, kas 
pastāvīgi tai laikmetā attīstījās. 

"M�s esam nosprieduši 11 , paskaidro Baha'u'llah, ka, 
"Dieva vārds un tādēļ arī visas spējas būs cilvēkos 
izpaustas stingri saskaņā ar tiem apstākļiem, kādus 
Viņš, kas ir Visuzinošais, Visgudrais, ir iepriekš 
noteicis . . . .  Ja Vārdam ļautu visas tajā paslēptās 
enerģijas pēkšņi atraisīt, neviens cilvēks nevarētu 
paciest tik varenas Atklāsmes smagumu". Šo 
patiesību izskaidrojot, 'Abdu'l-Baha ir apgalvojis: 
"Visām radībām ir nobrieduma mērs un pakāpe. 
Kokam augot, nobrieduma posms ir laiks, kad tas nes 
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augļus. . . . Dzīvnieks izaug un fiziski nobriest, un 
cilvēku valstī cilvēks sasniedz pi lnu briedumu, kad 
viņa saprāta gaisma sasniedz vislielāko spēku un 
attīstību. . . .  Līdz īgi posmi un pakāpes ir arī cilvēces 
kolektīvajā dzīvē. Kādreiz tā izgāja ŗatir · bērnības 
posmu, citā laikā caur jaunības posll)u, bet tagad tā 
ir iegājusi savā senparediētajā nobrieduma fāzē, 
kuras liecības ir visur redzamas . . . .  Tas, ko cilv�ces 
vajadzībām varēja pielietot rases vēstures sākumā," 
nevar ne izpildīt, ne apmierināt šodienas, s1 -
jaunumu un nobeiguma posma, prasības. Cilvēce ir 
izkļuvusi no sava agrākā ierobežojumu un 
iepriekšējas sagatavošanās stāvqkļa. Tagad cilvēkam 
jākļūst piepildītam ar jauniem tikumiem un speku, 
jaunām morāles _ normām, jaunām spējām. Vi-ņ:u 
sagaida jau pieejamas jaunas, nevainojamas dāyanas 
un apbalvojumi. Lai gan jaunības posma dāvan�� un 
labumi bija sav laicīgi un pietiekami ,  nobrieduma 
posma prasības tie tagad nespēj apmierināt." . . .  

Šī ir . pakāpe, pasaules vienotības stadija, kurai 
pasaule tuvojas, ko, kā 'Abdu'l-Baha mūs pārliecina, 
noteikti nodibinās šai gadsimtā. Baha'u'llah pats · 
apgalvo, "Viņa Izpaus_mes Dienā cēlā Balss ir 
paziņojusi: 'Nav jālepojas tam, kas mīl savu zemi, bet 
gan tam, kas mīl cilvēci'". Viņš ·piebilst, "Ar spēku, ko 
atraisija šie cēlie .yārdi, Viņš ir devis cilvēku sirds 
putniem jau�u stimulu un virzienu un ir izdzēsis 
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visas ierobežojumu un trūkumu pēdas no Dieva 
Svētās Grāmatas". 

Taču šai sakarā būtu jāizsaka brīdinājums. Savas 
dzimtenes mīlestība, ko iepotē un pasvītro islāma 
mācība kā "Dieva ticības sastāvdaļa 11, ar šo 
paziņojumu, šīm Baha'u'llah taures skaņām, nav ne 
nosodīta, ne noniecināta. To nevajdzētu, to pat nevar 
iztulkot kā noliegumu vai uzskatīt par nosodījumu, 
kas ir izteikts saprātīgam un gudram patriotismam. 
Tas necenšas mazināt cilvēka padevību un uzticību 
savai zemei, tāpat kā tas nav pretrunā ar atsevišķas 
valsts vai nācijas likumīgiem centieniem, tiesībām 
un pienākumiem. Vienīgais, ko tas, patiešām, 
nozīmē un pasludina, ir patriotisma trūkums, kas 
radies būtisku pārmaiņu dēļ, kuras notikušas 
sabiedrības ekonomiskajā dzīvē un nac1Ju 
savstarpējā atkarībā, un, kā pasaules samazināšanās 
sekas sakar� ar transporta un komunikācijas 
līdzekļu attīstību. Tie ir apstākļi, kādi nebija un 
nevarēja būt ne Jēzus Kristus, ne Muhameda laikā. 
Tie prasa plašāku uzticību, kam nevajadzētu būt un 
kas, patiešām, nav pretrunā ar ierobežotāku uzticību. 
Tie iepotē mīlestību, kam apjoma ziņā ir jāpatver un 
nevis jāizslēdz savas pašas zemes mīlestība. Ar 
uzticību, ko tie iedveš, un mīlestību, ko tie iepotē, 
Baha'u'llah mācība ieliek vienīgo pamatu, uz kura 
pasaules pavalstniecības ideja var plaukt un 
pasaules apvienošanas uzbūve var balstīties. Taču tā 
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pieprasa, lai nacionālie apsvērumi un nāciju īpašās 
intereses būtu pakārtotas · v isām cilvēces 
nepieciešamajām un galvenajām prasībām, jo 
savstarpēji atkarīgu nāciju un tautu pasaulē var 
panākt kādai daļai labvēlīgu stāvokli , ja tāds piemīt 
kopumam. 

Patiesībā pasaule tuvojas savam liktenim. Lai ko 
pasaules šķeltniecisko spēku vadoņi teiktu vai 
darītu, tautu un nāciju savstarpēja atkarība uz 
zemes ir jau noticis fakts. Ir izprasta un . atzīta tās 
vienotība ekonomikas laukā. Daļas labklājība 
nozīmē kopuma labklājību, un daļas ciešanas nes 
ciešanas kopumam. Viņa paša vārdiem runājot, 
Baha'u'llah Atklāsme ir "devusi jaunu stimulu un 
vir_zienu" šai milzīg�jai kustībai, kas patreļ_� pasaulē 
norit. Ugunis, ko šis lielais, smagais pārbaudījums ir 
iededzis, ir sekas cilvēku nespējai to atzīt. Vēl 
vairāk, tās pasteidzina piepildījumu. Ieilgušajam, 
plaši izplatītajam, mokošajam postam,  kas cieši 
saistīts ar haosu un vispārēju sabrukumu, ir 
jāsatricina nācijas, jāpamodina pasaules sirdsapziņa, 
jāatņem ilūzijas cilvēku masām, jāpaātrina radikālas 
izmaiņas pašā sabiedrības jēdzienā, un beidzot 
cilvēces saraustītie, asiņojošie locekļi jāsavieno vienā 
vienīgā, organiski vienotā un nedalāmā ķermenī. 

Savos iepriekšējos rakstos es jau esmu norādījis uz 
.šīs pasaules sadraudzības valsts vispārējo raksturu, 
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saturu un pazīmēm, kurām ir lemts agrāk vai vēlāk 
parādīties no šīs lielā pasaules satricinājuma 
asinspirts, agonijas un haosa. Pietiek. pateikt, ka pēc 
sava rakstura šis piepildījums būs pakāpenisks un, 
kā Baha'u'll�h pats cerēja, vispirms novedīs pie 
Mazākā Miera nodibināšanas, ko paveiks zem�s 
nācijas, kas vēl neapjauš viņa Atklāsmi, un tomēr 
_negribot realizē dzīvē vispārējos principus, kurus 
viņš ir formulējis. Šis svarīgais un vēsturiskais solis, 
kas aptver pasaules pārveidošanu, . vispārējas 
tāpatības un. kopuma atzīšanas rezultātā, novedīs 
,pie masu garīgas iedvesmošanas, kas -izriet no 
Baha'u'l l ah - t icības rakstura un prasību 
atzīšanas-tas ir svarīgs noteikums, lai galīgi 
.saplūstu ··visas rases, ticības, šķiras un nācijas, kam 
jāpavēsta viņa jaunās Pasaules Iekārtas piedzimšana. 

Tad visas zemes tautas . un nācijas paziņos un 
. svinēs visas cilvēces nobrieduma iestāšanos. Tad 
mastā uzvīsies Vislielākā Miera karogs. Tad 
Baha'u'llah vispasaules vara tiks atzīta, sveikta un 
nostiprināta...:..Baha'u' l lah, Tēva Vaistības 
nodibinātāja, kuru paredzēja Dēls un Dieva Pravieši 
gaidīja pirms un pēc vlņa. Tad piedzims, uzplauks un 
mūžos sevi saglabās pasaules civilizācija ar tādu 
dzīves .pārpilnību, kādu pasaule nek�d nav redzējusi 
vai n�var · vēl iedomāties. Tad piepildīsies Mūžīgā 
Derība.- Tad būs izpirkts solījums, ko visas Dieva 

� Grāmatas· glabā kā dārgumu, un piepildīsies visi 
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pnregoJmni, ko izteica .seno laiku Pravieši , un 
gaišreģu un dzejnieku iztēle:· Tad planētu, ko 
pamudinājusi tās apd_zīvotūju uzticība vienam 
Dievam un viJJu padevība vienai Atklāsmei , 
atspoguļos, kaut vēl nepilnīgi, Bahu'u'llah augstākās 
varas starojošās slavas kalngalus, kas savā krāšņumā 
mirdz Abha (Abhā) Paradīzē, un · kļūs par . viņa 
debesu troņa soliņu, ko sveiks kā laicīgas debesis, 
kas spēj īstenot to neizsakāmo likteni, ko laiku pa 
laikam Radītaja mīlestība un gudrība . ir tai 
noteikusi . 

Tik kritiskā cilvēces garās, raibās vēstures posmā 
mums, nožēlojamiem mirstīgie�, · nav ļauts · skaidri 
izprast to rīcību, kas sekmīgi aizvedīs asiņojošo 
cilvēci, kas nožēlojamā kārtā aizmirst savu Dievu un 
ir nevērīga pret Baha'u'llah, no tās Golgātas ·uz 
galīgo atdziņišanu. Lai cik drūms būtu · posts, kas 
apņem pasauli, mums, viņa ticības visvarenā spēka 
dzīvajiem acu liecin.iekiem, nav ļauts kaut mirkli 
apšaubīt to, ka caur likstu uguni smagā laikmeta 
·smēdē, ar savas · gribas veseri ..Baha'u'llah spēj 
izkaisītos un savstarpēji iznīcinošos elementus, 
kādos izvirt1:1sī p�saule ir sabirusi, sakausēt vienā 
stiprā vienībā, kas viņa ieceri spēJ īstenot priekš 
cilvēku bērniem. 

Lai cik neskaidra ir aina, cik drūmas mūsdienu 
izredzes, cik ierobežoti mūsu līdzekļi, mūsu· 
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Aicinājums Nācijām 

pienākums ir drīzāk mierīgi, pašapzm1gi un 
nemitīgi, kā to ļauj apstākļi, palīdzēt tiem spēkiem, 
kas cilvēci izved no bēdu un kauna ielejas u_z varas 
un slavas augstākajām virsotnēm. 
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NORĀDES 

Shoghi Effendi _publicētie d�rbi, no kuriem ņemti 
šie fragmenti, ir sekojošie: 

The World Order of Baha'u 'llah-Further 
Considerations (1930.g. marts) 
The Goal of a New World Order ( 1931 .g. novembris) 
The Dispensation of Baha'u'llah (1934.g. februāris) 
The Unfoldment of World Ciuilization (1936.g. marts) 
The Promised Day is Come (1941 .g. marts) 
God Passes By (1941 .g.) 
Messages to the Baha'{ World 1950-1957 (1958.g.) 
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