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Vispasaules Taisnīguma Nama
vēstule visas pasaules bahājiešiem
***

***
Vispasaules Taisnīguma Nama 2016. gada 26. marta vēstule
visas pasaules bahājiešiem, pēc ‘Abdu’l-Bahá mandāta
***
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Dārgie draugi!
Šodien rītausmā Vispasaules Taisnīguma Nama locekļi jūsu
vārdā tikās ar Starptautiskā mācīšanas centra locekļiem Skolotāja
istabā Bahjí mājā, lai atzīmētu svarīgo brīdi, kad ‘Abdu’l-Bahá
spalva atklāja pirmo no Dievišķā plāna vēstulēm. Pateicībā par
lieliskajiem pagātnes sasniegumiem tika skaitītas lūgšanas no šīm
brīnišķīgajām vēstulēm. Mēs izlūdzāmies dievišķo atbalstu darbam,
kas vajadzīgs, lai izpildītu nākamā posma plānu. Un mēs lūdzām
arī debesu žēlastību, lai nodrošinātu vēl lielākas uzvaras, pildot
nākamo posmu uzdevumus citu pēc cita, līdz tiks sasniegts Zelta
laikmeta slieksnis.
Dievišķais plāns, šo diženo vēstuļu virkne, ko ‘Abdu’l-Bahá veltījis
Ziemeļamerikas bahājiešiem no 1916. gada 26. marta līdz 1917.
gada 8. martam, ir varena Viņa Tēva ticības harta. Shoghi Effendi
paskaidro, ka šajās četrpadsmit vēstulēs ir izklāstīts „visvarenākais
plāns, kāds jebkad radīts ar Dižākā Vārda radošo spēku”. To „virza
spēki, kurus mēs nespējam ne paredzēt, ne novērtēt” un „kuri savai
darbībai ir izvēlējušies piecu kontinentu teritoriju un septiņu jūru
salas”. Šis plāns satur „pasaules garīgās atdzimšanas sēklas un galīgo
glābšanu”.
Šajās Dievišķā plāna vēstulēs ‘Abdu’l-Bahá sniedz ne tikai
plašu redzējumu, kas nepieciešams, lai izpildītu pienākumus,
kurus saviem mīļotajiem uzticējis Bahá’u’lláh, bet Viņš galvenajos
vilcienos apraksta arī praktisku stratēģiju, kas nepieciešama, lai
gūtu panākumus. Viņa pamudinājumos – mācīt ticību un ceļot, lai
izplatītu ticību, celties kalpošanai pašiem vai arī uzticēt šo uzdevumu
citiem, doties uz visām pasaules daļām un atvērt ticībai valstis un
teritorijas, no kurām katra ir rūpīgi uzskaitīta, mācīties attiecīgās
valodas un tulkot un izplatīt Svētos Tekstus, sagatavot ticības
skolotājus un jo īpaši jauno paaudzi, mācīt lielas ļaužu masas un
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jo īpaši iezemiešus, stingri ievērot derību un aizsargāt ticību, sēt un
dabiskā izaugsmes procesā kopt ticības sēklas – mēs atrodam veselas
virknes plānu galvenās iezīmes, no kuriem katrs raksturo Dievišķā
plāna konkrētu posmu, kuru veidojis ticības Līderis, plānu, kurus
mēs turpināsim īstenot ticības Formatīvā laikmeta gaitā.
Sākotnējā reakcija uz Dievišķā plāna vēstulēm aprobežojās ar
dažu cilvēku cēlajiem varoņdarbiem, kuri – kā nemirstīgā Marta
Rūta – neatkarīgi no citiem cēlās kalpošanai. Tieši Shoghi Effendi
palīdzēja pasaules bahājiešiem pamazām saprast šīs hartas lielo
nozīmi un iemācīties sistemātiski izpildīt tās prasības. Šī plāna izpilde
tika atlikta gandrīz divdesmit gadus, kamēr tika veidota Bahá’í
ticības administratīvā iekārta, un pēc tam kopienas tika pacietīgi
vadītas nacionālo plānu īstenošanā, tostarp divu Septiņgadu
plānu īstenošanā Ziemeļamerikā, kas veidoja Dievišķā plāna
pirmos posmus, līdz 1953. gadā visi plāni tika apvienoti pirmajā
globālajā plānā – Desmit gadu krustagājienā. Shoghi Effendi vērsa
skatu tālāk par šo būtiski svarīgo desmitgadi „uz pasaules mēroga
pasākumiem, kurus veiks Vispasaules Taisnīguma Nams, kas
simbolizēs nacionālo padomju vienotību un apvienos to darbību
ticības Formatīvā laikmeta nākamajos posmos”. Mūsdienās saskaņā
ar Dievišķo plānu notiek intensīvi centieni veidot kopienu dzīves
modeli, kas spēj aptvert tūkstošiem klasteru uz visas planētas. Lai
ikviens bahājietis novērtē daudz dziļāk nekā jebkad iepriekš to, ka
Dievišķā plāna nākamā posma noteikumi, kurus mēs izklāstījām
mūsu nesenajā vēstījumā Padomnieku konferencei, satur vērienīgas
šā brīža prasības, kas ir neatliekamas un svētas un kas, bahājiešiem
uzupurējoties un neatlaidīgi tās īstenojot, var paātrināt „Zelta
laikmeta iestāšanos, kurš pieredzēs Dižākā miera pasludināšanu
un pasaules civilizācijas izveidošanos, kas ir šā Miera iznākums un
galvenais mērķis”.
Kas gan var pienācīgi aprakstīt mūsu neaprakstāmo mīlestību
un bezgalīgo apbrīnu, pārdomājot mūsu kopienu locekļu pagātnes
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un pašreizējos varoņdarbus, kas veikti, viņiem īstenojot savu svēto
misiju? Ainava, kas paveras mūsu skatam, ietver ierindas bahājiešus,
kas cēlušies kalpošanai un dabiski atplaukuši, kas apvienojušies
neatvairāmā kustībā, kura ir brīžiem attīstījusies nemanāmi,
brīžiem izvērtusies lielos uzplūdos, beigās aptverot visu pasauli: mēs
redzam mīlestības pret Dievu pārņemtus cilvēkus, kas pārsniedz
savu personīgo spēju robežas, tikko darbu uzsākušas institūcijas,
kas mācās likt lietā savas spējas, lai nodrošinātu cilvēces labklājību,
kopienas, kas sniedz cilvēkiem patvērumu, un skolas, kas attīsta
cilvēku potenciālu. Mēs izsakām dziļu cieņu ticībai uzticīgajiem
ierindas locekļiem par viņu pazemīgo kalpošanu un nemitīgajiem
centieniem, kā arī tās varoņiem, bruņiniekiem un mocekļiem par
viņu ārkārtīgi lielajiem sasniegumiem. Plašos kontinentos un tālās
salās no Arktikas reģioniem līdz svelmainiem tuksnešiem, kalnos
un plakankalnēs un zemieņu līdzenumos, pārapdzīvotos pilsētu
rajonos un ciematos pie upēm, kā arī džungļu takās jūs un jūsu
garīgie priekšgājēji esat nesuši tautām un nācijām Svētītās Dailes
vēsti. Jūs esat ziedojuši savas atpūtas stundas un ērtības, lai ceļotu
uz nepazīstamām zemēm un tāliem savu valstu nostūriem. Jūs esat
atteikušies no savām vajadzībām, lai strādātu kopējam labumam.
Lai kādi ir bijuši jūsu līdzekļi, jūs esat uzupurējušies un ziedojuši
daļu no saviem līdzekļiem. Jūs esat nesuši ticību lielam skaitam
cilvēku, ļaužu grupām dažādās vidēs un atsevišķiem cilvēkiem
savās mājās. Jūs esat uzmundrinājuši dvēseles un palīdzējuši tām
nostāties uz kalpošanas ceļa, jūs esat plaši izplatījuši bahāju rakstus
un piedalījušies dziļās mācību studijās, jūs esat tiekušies pēc izcilības
visās jomās, jūs esat iesaistījuši dažādu aprindu cilvēkus pārrunās,
lai rastu risinājumu cilvēces kaitēm, un ierosinājuši pasākumus,
kas veicina ekonomisko un sociālo attīstību. Lai gan dažreiz ir
radušās nesaprašanās un problēmas, jūs esat piedevuši cits citam
un kopā soļojuši cieši sakļautās rindās. Jūs esat likuši bahājiešu
administratīvās iekārtas pamatus un nelokāmi turējušies pie
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derības, aizsargājot ticību no ikviena uzbrukuma. Savā aizrautīgajā
ticībā Mīļotajam jūs esat panesuši aizspriedumus un atsvešināšanos,
grūtības un vientulību, vajāšanu un ieslodzījumu cietumā. Jūs
ar prieku esat mācījuši bērnu un jauniešu paaudzes, no kurām ir
atkarīga ticības un cilvēces nākotnes dzīvotspēja, un kā pārbaudīti
veterāni jūs esat ņēmuši vērā Skolotāja norādījumu kalpot ticībai
līdz pēdējam elpas vilcienam. Jūs esat uzrakstījuši stāstu par Dievišķā
plāna īstenošanu uz tā pirmā gadsimta tīstokļa. Jūsu priekšā, dārgie
draugi, ir nākotnes neaprakstītais tīstoklis, uz kura jūs un jūsu
garīgie pēcnācēji uzrakstīsiet jaunus, noturīgus, pašaizliedzīgus un
varonīgus darbus, kas veicinās pasaules pilnveidošanos.
***
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1

Vēstule ziemeļaustrumu štatu
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1916. gada 26. martā ‘Abdu’l‑Bahá istabā Bahjí mājā,
adresēta bahājiešiem no deviņiem Amerikas Savienoto Valstu
ziemeļaustrumu štatiem – Menas, Masačūsetsas, Ņūhempšīras,
Rodailendas, Konektikutas, Vermontas, Pensilvānijas,
Ņūdžersijas un Ņujorkas.
***

14

Ak jūs, debesu vēstneši!
Šīs ir Naw-Rúz dienas. Es vienmēr domāju par saviem
sirsnīgajiem draugiem. Es izlūdzos ikvienam no jums un visiem
jums kopā apliecinājumus un palīdzību no vienesmes sliekšņa, lai
jūsu saietos Amerikas republikās jūsu sirdis uzliesmotu kā sveces,
iededzoties mīlestības gaismā pret Dievu, un lai debesu mācību
stari apgaismo Amerikas štatus, kā bezgalīgo izplatījumu apgaismo
dižās vadības zvaigznes.
Runājot par ziemeļaustrumu štatiem Atlantijas okeāna krastā –
Meinu, Ņūhempšīru, Masačūsetsu, Rodailendu, Konektikutu,
Vermontu, Pensilvāniju, Ņūdžersiju un Ņujorku, – var teikt, ka
dažos no tiem ir atrodami ticīgie, bet dažās no šo štatu pilsētām
vēl līdz šai dienai cilvēkus nav apgaismojusi ķēniņvalsts gaisma, un
viņi neko nezina par debesu mācībām. Tādēļ, kad vien tas jums
ikvienam iespējams, steidzieties uz šīm pilsētām un atstarojiet kā
zvaigznes dižākas vadības gaismu. Dievs saka spožajā Korānā: „Tu
raugi nīkstam zemi, bet tad Mēs ūdeni sūtām pār to – tā virmuļo,
un tā briest, un pāriem tā izaudzē visu jauku.”1 Citiem vārdiem,
Viņš saka, ka zeme ir melna, bet, kad pavasara lietusgāzes nolīst
pār to, melnā zeme atdzīvojas un uzziedina daždažādus ziedus.
Tas nozīmē, ka cilvēku, kas pieder pie dabas pasaules, sirdis ir
melnas un izkaltušas kā zeme, bet, kad debesu ūdeņi nolīst pār tām
ar starojošu mirdzumu, sirdis atdzīvojas un atbrīvojas no dabas
dotās tumsas, un krāšņi uzzied dievišķo noslēpumu ziedi. Tādēļ
cilvēkam jākļūst par cilvēku pasaules apgaismotāju un ar dievišķu
iedvesmu jāizplata svētās mācības, kas atklātas svētajās grāmatās.
Svētajā evaņģēlijā ir teikts: „Ejiet uz austrumiem un rietumiem un
sludiniet dižāko vadību visai radībai, tā, lai viņi saņem savu daļu no
mūžīgās dzīvības.”2 Lai slavēts Dievs par to, ka ziemeļaustrumu štati
ir izdevīgā stāvoklī, jo augsne tajos ir bagāta un dievišķā dāsnuma
lietus līst pār to. Tagad jums jākļūst par dievišķīgiem zemkopjiem
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un jākaisa tīras sēklas sagatavotajā augsnē. Jebkura cita sēkla dod
niecīgu ražu, bet dievišķo mācību dāsnums un svētība ir bezgalīgi.
Nākamajos gadsimtos un laikmetos tiks ievākta bagātīga raža.
Pārdomājiet iepriekšējo paaudžu darbu. Jēzus Kristus dzīves laikā
nelokāmi ticīgu dvēseļu bija maz, bet debesu svētība lija pār tām tik
bagātīgi, ka dažu gadu laikā neskaitāmas dvēseles nonāca evaņģēlija
pavēnī. Dievs ir teicis Korānā: „Viens grauds ienesīs septiņas vārpas,
un ik vārpā būs simts graudu.”3 Citiem vārdiem, viens grauds kļūs
par septiņiem simtiem graudu, un, ja tāda būs Dieva griba, Viņš
graudu skaitu vēl dubultos. Ir bieži gadījies, ka viena svētīta dvēsele
ir kļuvusi par nācijas vadītāju. Tagad mēs nedrīkstam domāt par
savām spējām un iespējām, nē, mums drīzāk šajās dienās ir jāvērš
skati uz Dieva palīdzību un dāsnumu, jo Viņš ir Tas, kas no ūdens
lāsītes ir radījis jūru un no atoma – sauli.
Sūtu jums sveicienus un slavēju jūs!
***

Korāns 22:5.
Sal. Marka evaņģēlijs 16:15.
3
Sal. Korāns 2:261.
1
2
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2

Vēstule dienvidu štatu
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1916. gada 27. martā dārzā blakus Bahá’u’lláh
svētnīcai, adresēta bahājiešiem no sešpadsmit Amerikas Savienoto
Valstu dienvidu štatiem – Delavēras, Merilendas, Virdžīnijas,
Rietumvirdžīnijas, Ziemeļkarolīnas, Dienvidkarolīnas, Džordžijas,
Floridas, Alabamas, Misisipi, Tenesī, Kentuki, Luiziānas,
Arkanzasas, Oklahomas un Teksasas.
***
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Ak jūs, Dieva valstības vēstneši!
Pirms dažām dienām tika uzrakstīta vēstule šiem svētītajiem
ticīgajiem, bet tā kā šīs dienas ir Naw-Rúz dienas, es atcerējos jūs
un sūtu jums sveicienus šajos brīnišķīgajos svētkos. Visas dienas
ir svētītas, bet šie svētki ir Persijas nacionālie svētki. Persieši ir tos
svinējuši jau vairākus tūkstošus gadu. Patiesībā katra diena, kuru
cilvēks pavada, pieminot Dievu, izplatot Dieva saldās vēsmas un
aicinot cilvēkus uz Dieva ķēniņvalsti, ir viņa svētki. Lai slavēts
Dievs par to, ka jūs kalpojat Dieva ķēniņvalstij un dienu un nakti
izplatāt Dieva ticību. Tāpēc visas jūsu dienas ir svētku dienas. Nav
šaubu, ka jums tiks sniegta Dieva palīdzība un dāvanas.
Amerikas Savienoto Valstu dienvidu štatos – Delavērā, Merilendā,
Virdžīnijā, Rietumvirdžīnijā, Ziemeļkarolīnā, Dienvidkarolīnā,
Džordžijā, Floridā, Alabamā, Misisipi, Tenesī, Kentuki, Luiziānā,
Arkanzasā, Oklahomā un Teksasā – ir maz bahājiešu. Tāpēc jums
uz šiem dienvidu štatiem ir jādodas vai nu pašiem vai jāsūta uz
turieni vairākas svētītas dvēseles, lai tās vadītu cilvēkus uz debesu
ķēniņvalsti. Viena no svētajām Dieva Izpausmēm, vēršoties pie
kādas ticīgas dvēseles, ir teikusi, ka gadījumi, kad cilvēks apgaismo
kaut vienu dvēseli, dod lielāku gandarījumu nekā neizmērojamu
bagātību krājumi. „Ak ‘Alí! Ja Dievs ar tavu starpniecību vadīs kaut
vienu dvēseli, tas tev dos lielāku labumu nekā visas bagātības!” Un
vēl Viņš saka: „Ved mūs taisnu ceļu!”,1 tas ir, parādi mums taisno
ceļu. Tas ir minēts arī evaņģēlijā: „Ejiet pa visu pasauli un sludiniet
visiem prieka vēsti par Dieva ķēniņvalsts parādīšanos!”2
Īsi sakot, es ceru, ka jūs šajā ziņā pieliksiet vislielākās pūles un
izrādīsiet vislielāko cēlsirdību. Es saku, ka jums tiks sniegta palīdzība
un apliecinājumi. Persona, kas sludina prieka vēsti par ķēniņvalsts
esamību un nozīmi, ir kā zemkopis, kas sēj tīrus graudus bagātīgā
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augsnē. Pavasara mākoņi nesīs tiem dāsnu lietu, un nav šaubu, ka
zemkopja cieņa ciemata vecākā acīs būs cēlusies, un ievākta tiks
bagātīga raža.
Jūs, Dieva draugi Tāpēc mākiet novērtēt šo laiku un sējiet
graudus, lai jūs pavada debesu svētība un cildens dāsnums! Vēlu
jums Bahá’u’l-Abhá!
***

1
2

Korāns 1:6.
Sal. Marka evaņģēlijs 16:15.
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3

Vēstule centrālo štatu
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1916. gada 29. martā Bahjí mājas ārpusē, adresēta
bahājiešiem no divpadsmit Amerikas Savienoto Valstu centrālo
štatiem – Mičiganas, Viskonsinas, Ilinoisas, Indiānas, Ohaio,
Minesotas, Aiovas, Misūri, Ziemeļdakotas, Dienviddakotas,
Nebraskas un Kanzasas.
***
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Ak jūs, debesu dvēseles, ak jūs, garīgās sapulces,
ak jūs, diženie saieti!
Kādu laiku sarakste ir aizkavējusies, un tas ir noticis tāpēc, ka
ir radušās grūtības nosūtīt un saņemt vēstules, bet tā kā pašlaik ir
radušās vairākas iespējas, es rakstu jums šo īso vēstuli, lai mana sirds
un dvēsele gūtu prieku un saldmi, atceroties draugus. Šis ceļotājs
nepārtraukti lūdzas pie Viņa Svētības, Vienīgā, sliekšņa un ticīgo
vārdā izlūdzas palīdzību, dāsnumu un debesu apliecinājumus.
Es vienmēr domāju par jums. Es jūs neesmu aizmirsis un nekad
neaizmirsīšu. Es ceru, ka ar Viņa Svētības, Visuvarenā, žēlastību jūs
dienu no dienas būsiet pārliecinātāki, stiprāki un nelokāmāki savā
ticībā un kļūsiet par svēto vēsmu izplatītājiem.
Lai gan Ilinoisas, Viskonsinas, Ohaio, Mičiganas un Minesotas
štatos – lai slavēts Dievs – var atrast ticīgos, kas apņēmīgi un
nepārtraukti biedrojas cits ar citu, – dienu un nakti viņiem nav
cita mērķa, kā vien izplatīt Dieva saldās vēsmas, viņiem nav citu
cerību, kā vien debesu mācību sekmēšana, viņi deg kā sveces,
izstarojot Dieva mīlestības gaismu, un kā pateicīgi putni viņi dzied
apgarojošas priekpilnas dziesmas Dieva zināšanas rožu dārzā – ,
bet Indiānas, Aiovas, Misūri, Ziemeļdakotas, Dienviddakotas,
Nebraskas un Kanzasas štatos ir atrodami tikai daži ticīgie.
Šajos štatos līdz šim sistemātisks un entuziasma pilns Dieva
ķēniņvalsts aicinājums nav izskanējis un cilvēku pasaules vienotības
pasludināšana vēl nav notikusi. Svētītas dvēseles un no pasaulīguma
atraisīti skolotāji nav atkārtoti apmeklējuši šos štatus, tāpēc cilvēki
tajos ir palikuši vienaldzīgi. Ar Dieva draugu centieniem dvēseles
šajos štatos ir jāiekvēlina mīlestībā pret Dievu un jāsavaldzina ar
Dieva ķēniņvalsti, lai tās arī taptu apgaismotas un lai iedvesmojošā
vēsma no ķēniņvalsts rožu dārza sasniegtu arī šo štatu iemītniekus.
Tādēļ, ja tas ir iespējams, sūtiet uz šiem apvidiem skolotājus, kas
ir atraisījušies no visa, izņemot Dievu, un ir svētīti un šķīsti. Ja
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šie skolotāji būs pilnā mērā šīs idejas savaldzināti, īsā laikā tiks
sasniegti lieliski rezultāti. ķēniņvalsts dēli un meitas līdzinās
īstiem zemkopjiem. Lai kādu štatu vai valsti viņi apmeklē, viņi ir
pašaizliedzīgi un sēj dievišķās sēklas. Un šīs sēklas dod ražu. Par šo
tematu brīnišķīgajā evaņģēlijā ir teikts: „Bet kas sēts labā zemē – tas
nes debesu svētību.”1 Es ceru, ka jums tiks sniegta palīdzība un
apliecinājumi un ka jūs nekad nezaudēsiet drosmi sekmēt dievišķās
mācības. Dienu no dienas jums jāpalielina centieni, pūles un atdeve.
Sveicinu un slavēju jūs!
***

1

Sal. Mateja evaņģēlijs 13:23.
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4

Vēstule rietumu štatu
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1916. gada 1. aprīlī ‘Abdu’l‑Bahá istabā Bahjí mājā,
adresēta bahājiešiem no vienpadsmit Amerikas Savienoto
valstu rietumu štatiem – Ņūmeksikas, Kolorādo, Arizonas,
Nevadas, Kalifornijas, Vaiomingas, Jūtas, Montānas,
Aidaho, Oregonas un Vašingtonas.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, ķēniņvalsts dēli un meitas!
Dienu un nakti man nav citas nodarbošanās, kā atminēties drau‑
gus un no visas sirds viņu vārdā lūgt Dievu, izlūgties viņiem aplieci‑
nājumu no Dieva ķēniņvalsts un svētību no Svētā Gara vēsmām. Es
ceru, ka Dieva draugi ar Viņa Augstības, Dāsnuma Kunga, labvēlī‑
bu šajā laikā kļūs par slepenu cilvēku siržu apgaismošanas dzinuli,
iedvešot viņu dvēselēs dzīvības elpu, lai viņu sasniegtie slavējamie
rezultāti mūžīgi mūžos sekmētu cilvēces triumfu un progresu. Lai
gan dažos rietumu štatos – Kalifornijā, Oregonā, Vašingtonā un
Kolorādo – svētuma aromāts ir nevienmērīgi izplatīts, neskaitāmas
dvēseles ir baudījušas malku no mūžīgās dzīvības avota, guvušas
debesu svētību, dzesējušas slāpes no Dieva mīlestības pārpilnā vīna
kausa un saklausījušas augstāko pulku melodijas, tomēr Ņūmeksi‑
kas, Vaiomingas, Montānas, Aidaho, Jūtas, Arizonas un Nevadas
štatos Dieva mīlestības lāpa nav pienācīgi iedegta un Dieva ķēniņ‑
valsts aicinājums nav izskanējis. Tagad, ja tas ir iespējams, pielieciet
pūles, lai labotu šo stāvokli. Apceļojiet šos štatus paši personīgi vai
arī nosūtiet uz tiem citus cilvēkus, lai tie māca šīs dvēseles. Pašlaik
šie štati ir kā mirušas miesas. Šiem cilvēkiem ir jāiedveš tajās dzīvī‑
bas elpa un jādāvā tām debesu gars. Tām jāmirdz kā zvaigznēm pie
šī apvāršņa, un tādējādi Patiesības Saule apgaismos arī šos štatus.
Dievs saka diženajā Korānā: „Dievs – Tuvais ticīgajiem, Viņš
izved tos no tumsības gaismā.”1 Tas nozīmē: Dievs mīl ticīgos, tātad
Viņš atbrīvos viņus no tumsas un izvedīs viņus gaismā.
Tas pats ir teikts arī svētajā evaņģēlijā: „Ejiet pa visu pasauli
un aiciniet visus uz Dieva ķēniņvalsti.”2 Tagad ir pienācis laiks
jums celties un kalpot, un vadīt neskaitāmas dvēseles. Tādējādi,
pateicoties šai pārcilvēciskajai kalpošanai, miera un samierināšanās
stari apgaismos un izglītos visus šos apvidus un cilvēku pasaule
radīs mieru un saskaņu.
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Savas ciemošanās laikā Amerikā ikvienā saietā es aicināju un
mudināju cilvēkus sludināt vispārēja miera ideālus. Es skaidri teicu,
ka Eiropas kontinents ir kļuvis par ieroču arsenālu un ka pietiek
tikai ar vienu dzirksteli, lai izraisītos ugunsgrēks, un ka nākamajos
gados vai pat divu gadu laikā viss, kas ir teikts Jāņa Atklāsmes
grāmatā un Daniēla grāmatā, piepildīsies un notiks. Šis jautājums,
šķiet, 1912. gada 12. oktobrī bija publicēts Sanfrancisko izdevumā
Bulletin (Biļetens). Jūs varat atsaukties uz to, lai patiesība kļūtu
skaidri redzama. Tādējādi jūs noteikti sapratīsiet, ka ir pienācis
laiks izplatīt dievišķās vēsmas.
Cilvēka augstsirdībai jābūt debesu, jeb, citiem vārdiem, cilvēkam
ir jāiegūst dievišķie apliecinājumi, lai viņš spētu apgaismot cilvēci.
Sveicinu un slavēju jūs!
***

1
2

Korāns 2:257.
Sal. Marka evaņģēlijs 16:15.
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5

Vēstule Kanādas un Grenlandes
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1916. gada 5. aprīlī dārzā pie Bahá’u’lláh
svētnīcas, adresēta bahājiešiem no Kanādas – Ņūfaundlendas,
Prinča Edvarda salas, Jaunskotijas, Ņūbrunsvikas, Kvebekas,
Saskačevanas, Manitobas, Ontārio, Albertas, Britu
Kolumbijas, Jukonas, Makenzi, Kīveitinas, Ungavas,
Franklina salu – un Grenlandes.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, ķēniņvalsts dēli un meitas!
Lai gan vairākumā Savienoto Valstu provinču un pilsētu – lai
slavēts Dievs – ir izplatījušās Viņa vēsmas, un neskaitāmas dvē‑
seles ir vērsušas savus skatus uz Dieva ķēniņvalsti, tuvojoties tai,
tomēr dažās no tām vēl nav pienācīgi pacelts vienotības karogs,
nedz Svēto Grāmatu – Bībeles, evaņģēliju un Korāna – noslēpu‑
mi uzzināti. Ar visu draugu kopīgām pūlēm vienotības karogs
vēl ir jāpaceļ šajās provincēs un dievišķās mācības jāsekmē, lai
arī šīs provinces saņemtu savu debesu dāvanu un dižākas vadī‑
bas daļu. Tāpat arī Kanādas provincēs – Ņūfaundlendā, Prinča
Edvarda salā, Jaunskotijā, Ņūbrunsvikā, Kvebekā, Ontārio, Ma‑
nitobā, Saskačevanā, Albertā, Britu Kolumbijā, Ungavā, Kīvei‑
tinā, Makenzi, Jukonā un Franklina salās aiz Polārā loka – diev‑
ticīgajiem ir jāuzupurējas un kā vadības svecēm jāiededz ticības
liesma Kanādas provincēs. Ja viņiem pietiks cēlsirdības, viņi, bez
šaubām, iegūs vispārējus dievišķus apliecinājumus, debesu pulki
nepārtraukti stiprinās viņus, un viņi gūs vislielāko uzvaru. Ja
tāda būs Dieva griba, ķēniņvalsts aicinājums sasniegs eskimo‑
su – Franklina salu iedzīvotāju Kanādas ziemeļos – ausis, kā arī
Grenlandi. Ja Grenlandē iedegsies mīlestības uguns pret Dievu,
viss šīs salas ledus izkusīs un tās aukstais klimats kļūs mērens –
ja Dieva mīlestības kvēle skars cilvēku sirdis, šīs teritorijas kļūs
par dievišķu rožu dārzu un debesu paradīzi, un dvēseles gluži kā
auglīgi koki taps šķīstas un skaistas. Tam ir jāpieliek pūles, ie‑
vērojamas pūles. Ja jūs papūlēsieties, lai Dieva saldās vēsmas iz‑
platās starp eskimosiem, rezultāts būs neizmērojams un tālejošs.
Dievs saka diženajā Korānā: „Un zeme atmirdzēs sava Kun‑
ga gaismā.”1 Citiem vārdiem, Zemi apgaismos Dieva gaisma.
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Šī gaisma ir vienotības gaisma. „Nav cita Dieva kā tikai vienīgais
Dievs.” Amerikas kontinents un salas, kurās dzīvo eskimosi, arī
pieder pie šīs zemes. Arī viņiem ir jāsaņem dižākās vadības daļa.
Sveicinu un slavēju jūs!

***

1

Korāns 39:69.
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6

Vēstule Amerikas Savienoto Valstu
un Kanādas bahājiešiem
***

***
Atklāta 1916. gada 8. aprīlī dārzā pie Bahá’u’lláh
svētnīcas, adresēta Amerikas Savienoto Valstu
un Kanādas bahājiešiem.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, svētlaimīgās dvēseles!
Es vēlos, lai jums būtu bezgalīgi panākumi un labklājība un lai
dievišķā pasaule piešķir ikvienam no jums savus nevainojamos
apliecinājumus. Es ceru, ka ikviens no jums mirdzēs kā rīta zvaigzne
pie pasaules apvāršņa un šajā Dieva dārzā kļūs par svētītu koku, kas
nes mūžīgus augļus un dāsnu devumu.
Tāpēc es vadu jūs uz to, kas nodrošinās jums debesu apliecinājumus
un apgaismību Dieva ķēniņvalstī.
Stāvoklis ir šāds: Aļaska ir liels štats, lai gan viena no Visžēlīgā
kalponēm ir devusies uz šo apvidu, kalpojot kā bibliotekāre
publiskajā bibliotēkā, un saskaņā ar savām spējām veiksmīgi māca
Lietu, bet tomēr Dieva ķēniņvalsts aicinājums visā šajā plašajā
teritorijā vēl nav izplatījies.
Viņa Svētība Kristus ir teicis: „Ejiet uz austrumiem un rietumiem
un aiciniet visus uz Dieva ķēniņvalsti.”1 Tādējādi Dieva žēlastībai
ir jāaptver visa cilvēce. Tāpēc nedomājiet, ka jums ir ļauts atstāt
šo apvidu bez vadības Rīta vēsmām. Centieties, cik vien spējat,
nosūtīt uz šīm teritorijām daiļrunīgus runātājus, kas ir atraisījušies
no visa, izņemot Dievu, kurus valdzina Dieva saldās vēsmas un kuri
ir atbrīvojušies un šķīstījušies no visām vēlmēm un kārdinājumiem.
Viņiem jāpārtiek no Dieva mācībām. Vispirms viņiem pašiem ir
jādzīvo saskaņā ar šiem principiem un tad jāvada citi cilvēki.
Varbūt, ja tāda būs Dieva griba, diženā vadības gaisma apgaismos
šo zemi un Dieva mīlestības rožu dārza vēsmas sasniegs Aļaskas
iedzīvotājus. Ja jūs nolemsiet šādi kalpot, esiet droši, ka jūsu galvas
vainagos mūžīgās augstākās varas galvasrota un pie vienesmes
sliekšņa jūs būsiet izredzēti un gaidīti kalpi.
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Tāpat arī Meksikas republika ir ļoti svarīga. Vairākums šīs valsts
iedzīvotāju ir uzticīgi katoļi. Viņiem nav nekādas nojausmas par
Bībeles, evaņģēliju un jauno dievišķo mācību realitāti. Viņi nezina,
ka pamatos visas Dieva reliģijas veido vienu veselumu un ka svētās
Dieva Izpausmes ir kā Patiesības Saule, kas uzaususi dažādās
rītausmas vietās. Šīs dvēseles ir iegrimušas dogmu jūrā. Ja tām
uzpūtīs dzīvinošu elpu, tas dos lieliskus rezultātus. Tomēr būtu
vēlams, lai tie, kas nolēmuši doties uz Meksiku mācīt, zinātu spāņu
valodu.
Līdzīgs stāvoklis ir sešās Centrālamerikas republikās, kas atrodas
uz dienvidiem no Meksikas, – Gvatemalā, Hondurasā, Salvadorā,
Nikaragvā, Kostarikā, Panamā un septītajā valstī Belizā jeb Britu
Hondurasā. Skolotājiem, kas dodas uz šīm valstīm, arī ir jāzina
spāņu valoda.
Piešķiriet lielu nozīmi Amerikas iezemiešiem, jo šīs dvēseles
līdzinās Arābu pussalas senajiem iedzīvotājiem, kas pirms
Muhameda misijas līdzinājās mežoņiem. Tomēr, kad viņiem
gaismu nesa Muhameds, viņi kļuva tik izglītoti, ka apgaismoja visu
pasauli. Šie indiāņi ir jāizglīto un jāvada, un nav nekādu šaubu, ka
arī viņi kļūs tik izglītoti, ka apgaismos visu pasauli.
Visas iepriekš minētās valstis ir svarīgas un jo īpaši Panamas
republika, kur caur Panamas kanālu satiekas Atlantijas okeāns ar
Kluso okeānu. Tas ir ceļojumu centrs, jo no turienes ceļotāji dodas
no Amerikas uz citiem kontinentiem, un nākotnē šai valstij būs ļoti
liela nozīme.
Tāpat arī Vestindijas salām – Kubai, Haiti, Puertoriko, Jamaikai,
Mazajām Antiļu salām, Bahamu salām un pat mazajai Votlinga
salai – ir liela nozīme, jo īpaši abām melno cilvēku republikām –
Haiti un Santodomingo, kas atrodas Lielo Antiļu salu grupā. Arī
Bermudu salu grupa, kas atrodas Atlantijas okeānā, ir svarīga.
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Tas pats attiecas uz Dienvidamerikas kontinenta republikām –
Kolumbiju, Ekvadoru, Peru, Brazīliju, Britu Gajanu, Holandiešu
Gajanu, Franču Gajanu, Bolīviju, Čīli, Argentīnu, Urugvaju,
Paragvaju, Venecuēlu un salām, kas atrodas uz ziemeļiem,
austrumiem un rietumiem no Dienvidamerikas – Folklenda salām,
Galapagu salām, Huana Fernandesa salām, Tobago un Trinidadu,
kā arī uz Bahijas pilsētu, kas atrodas Brazīlijas austrumu krastā.
Tāpēc, ka ir pagājis labs laiks, kopš to pazīst ar šo nosaukumu, tās
iedarbība būs ļoti spēcīga.
Īsi sakot, ak dievticīgie! Palieliniet savus centienus un nospraudiet
augstus mērķus! Viņa Svētība Kristus saka: „Laimīgi garā nabagie,
jo viņiem pieder Debesu valstība.”2 Citiem vārdiem, svētīgi ir
nezināmie un nesadzirdētie nabagi, jo tie ir cilvēces vadoņi. Arī
Korānā ir teikts: „Mēs gribējām apveltīt tos, kas vārdzināti, likt
tos par priekšstāvjiem un likt tos par mantiniekiem.”3 Proti, mēs
vēlamies piešķirt labvēlību nespēcīgām dvēselēm un padarīt tās par
Vēstnešu un Praviešu mantiniekiem.
Tagad ir pienācis laiks nomest tērpu, kas liecina par pieķeršanos
šai nīcīgajai pasaulei, pilnīgi nošķirties no tās, kļūt par debesu
eņģeļiem un doties uz šīm valstīm. Es zvēru pie Viņa, kam līdzās
nestāv neviens cits Dievs, ka ikviens no jums kļūs par dzīves Isráfíl,
kas iepūtīs dzīvības dvašu citu cilvēku dvēselēs.
Sveicinu un slavēju jūs!

Lūgšana
Ak Tu, vienīgais nesalīdzināmais Dievs! Ak Tu, ķēniņvalsts
Kungs! Šīs dvēseles ir Tava debesu armija. Palīdzi tām ar augstajiem
pulkiem, nes tām uzvaru, lai ikviena no tām kļūst kā pulks un
pakļauj šīs zemes ar Dieva mīlestību un dievišķo mācību gaismu.
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Ak Dievs! Esi tām atbalsts un palīgs un tuksnesī, kalnos, ielejās,
mežos, prērijās un jūrās esi tām līdzās, lai spēj tās ļaudis aicināt ar
ķēniņvalsts spēku un Svētā Gara dvašu.
Patiesi, Tu esi spēcīgais, varenais un visu valdītājs, Tu esi viedais,
dzirdošais un redzošais!
***

Sal. Marka evaņģēlijs 16:15.
Mateja evaņģēlijs 5:3.
3
Korāns 28:5.
1
2
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7

Vēstule Amerikas Savienoto Valstu
un Kanādas bahājiešiem
***

***
Atklāta 1916. gada 11. aprīlī ‘Abdu’l‑Bahá istabā Bahjí
mājā, adresēta Amerikas Savienoto Valstu
un Kanādas bahājiešiem.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, patiesie Amerikas bahājieši!
Lai slavēta Viņa Augstība, Ilgotais, ka jūs esat saņēmuši svētību
dievišķo mācību veicināšanai šajā plašajā kontinentā, ka esat
izplatījuši Dieva ķēniņvalsts aicinājumu šajā apvidū un paziņojuši
prieka vēsti par tā Pulku Kunga un Viņa Augstības, Apsolītā,
izpausmi. Lai pateicība tam Kungam par jums sniegto palīdzību
un apliecinājumiem šī mērķa sasniegšanai. Tas ir noticis tikai ar tā
Pulku Kunga apliecinājumiem un Svētā Gara vēsmām. Pilns jūsu
panākumu mērs vēl nav atklāts, un tā nozīme vēl nav aptverta. Drīz
jūs pašu acīm redzēsiet, cik spoži, kā mirdzoša zvaigzne, ikviens no
jums izstaros pie savas valsts debesu juma dievišķās vadības gaismu
un dāvās tās ļaudīm mūžīgās dzīves svētlaimi.
Apdomājiet! Kristus dzīves laikā apustuļu augstais stāvoklis
netika atzīts, un neviens neuzlūkoja viņus kā svarīgas personas – nē,
viņi tika vajāti un izsmieti. Tikai vēlāk kļuva skaidrs, kādi spožiem
vadības dārgakmeņiem rotāti kroņi greznoja Apustuļu, Marijas
Magdalēnas un Marijas, Jāņa Marka mātes, galvas.
Jūsu nākotnes sasniegumu apjoms vēl nav atklāts. Es dedzīgi
ceru, ka tuvākajā nākotnē visu pasauli saviļņos un pārsteigs jūsu
sasniegumi. Tāpēc cerība, ko lolo ‘Abdu’l‑Bahá, ir šāda – ka
panākumi, kurus nodrošinājuši jūsu centieni Amerikā, varētu
vainagot jūsu pūles citās pasaules daļās, ka ar jūsu palīdzību Dieva
Lietas slava varētu izplatīties visos Austrumos un Rietumos un tā
Pulku Kunga ķēniņvalsts atnākšana tiktu pasludināta visos piecos
zemeslodes kontinentos.
Brīdī, kas dievišķo vēsti Amerikas ticīgie aiznesīs no Amerikas
krastiem uz Eiropu, Āziju, Āfriku, Austrāliju un Okeāniju un vēl
tālāk līdz Klusā okeāna salām un sludinās to tur, šī kopiena būs
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droši nodibināta un sēdīsies mūžīgās valstības tronī. Tad visas
pasaules tautas redzēs, ka šī kopiena ir garīgi apgaismota un dievišķi
vadīta. Tad visā pasaulē atbalsosies tās cēluma un diženuma slava.
Grupai ticīgo, kas runā vietējo iedzīvotāju valodā, kas ir atraisīti
no visa, svēti, svētīti un mīlestības pārpilni pret Dievu, ir jāvērš
skati uz trīs salu grupām Klusajā okeānā – Polinēziju, Mikronēziju
un Melanēziju – un salām to tuvumā – Jaungvineju, Borneo,
Javu, Sumatru, Filipīnu salām un Zālamana salām, Fidži salām,
Jaunhebridu salām, Lojalitātes salām, Jaunkaledoniju, Bismarka
arhipelāgu, Seramu, Selebesu, Draudzības salām, Samoa salām,
Biedrības salām, Karolīnu salām, Tuamotu salām, Marķīzu salām,
Havaju salām, Gilberta salām, Moluku salām, Maršala salām,
Timoru un citām salām – un jāceļo uz turieni. Ar pāri plūstošām
sirdīm mīlestībā uz Dievu, ar mēlēm, kas slavina Dievu, ar acīm,
vērstām uz Dieva ķēniņvalsti, viņiem jāvēsta prieka ziņa par Pulku
Kunga parādīšanos visām tautām. Esiet droši, ka ikvienu saietu,
kuru jūs apmeklējat, apņem Svētā Gara vēsmas un Svētītās Dailes
debesu žēlastība.
Ņemiet vērā, ka Agnesa Aleksanderes jaunkundze, ķēniņvalsts
meita un Svētītās Pilnības mīlētā kalpone, ceļoja viena pati uz
Havaju salām un Honolulu salām, un tagad viņa gūst garīgas
uzvaras Japānā! Iedomājieties, kā šī meita guva apliecinājumus
Havaju salās! Viņa kļuva par cilvēku saieta garīgu vadītāju.
Tāpat arī Knoblohas jaunkundze ceļoja viena pati uz Vāciju. Cik
lielu apliecinājumu viņa guva! Tāpēc esiet droši, ka tos, kas mūsu
dienās ceļas, lai izplatītu dievišķās vēsmas, Dieva ķēniņvalsts pulki
svētīs un tos apņems Svētītās Pilnības veltes un labvēlība.
Ak, kaut es varētu ceļot uz šiem apvidiem, pat kājām un galīgā
nabadzībā, un, izsaucoties „Yá Bahá’u’l-Abhá”, sekmēt dievišķās
mācības pilsētās, ciematos, kalnos, tuksnešos un okeānos! Diemžēl
es to nevaru darīt. Cik ļoti es to nožēloju! Ja lūgsiet Dievam, tad
jums tas būs iespējams.
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Šajā laikā Havaju salās, pateicoties Aleksandras jaunkundzes
pūlēm, vairākas dvēseles ir sasniegušas ticības jūras krastu.
Iedomājieties, kāda laime, kāds prieks tas ir! Es zvēru pie Pulku
Kunga, ja šī cienījamā meita būtu nodibinājusi impēriju, tā nebūtu
tik dižena kā šī, jo debesu vara ir mūžīga vara un tās godība ir
mūžīga godība.
Tāpat arī, ja daži skolotāji dosies uz citām salām un citām pasaules
malām, kā, piemēram, uz Austrālijas kontinentu, Jaunzēlandi,
Tasmāniju, arī uz Japānu, Krievijas Āzijas daļu, Koreju, Francijai
piederošo Indoķīnu, Siāmu, britu kolonijām dienvidaustrumu
Āzijā, Indiju, Ceilonu un Afganistānu, tie sasniegs lieliskus
rezultātus. Cik būtu labi, ja rastos kāda iespēja vīriešu un sieviešu
grupai ceļot kopīgi uz Ķīnu un Japānu, lai viņu starpā nostiprinātos
mīlestības saites un izplatītos tālāk, tādējādi sekmējot cilvēces
vienotību, aicinot tautas uz Dieva ķēniņvalsti un izplatot Viņa
mācības.
Ja iespējams, viņiem jāceļo arī uz Āfrikas kontinentu, Kanāriju
salām, Zaļā Raga salām, Madeiras salām, Reinjona salām, Sv.
Helēnas salu, Zanzibāru, Maurīciju utt. un šajās zemēs jāaicina
cilvēki uz Dieva ķēniņvalsti, saucot „Yá Bahá’u’l-Abhá!” Viņiem ir
arī jāpaceļ cilvēces vienotības karogs Madagaskaras salā.
Ir vai nu jātulko grāmatas un brošūras šo zemju un salu valodās
vai arī jāsacer tās no jauna, lai izplatītu tās visās minētajās zemēs.
Runā, ka Dienvidāfrikā ir atrastas dimantu raktuves. Lai gan
šīs dimantu raktuves ir ļoti vērtīgas, tomēr, galu galā, tie ir tikai
akmeņi. Varbūt, ja tāda būs Dieva griba, tiks atklāta cilvēces raktuve
un atrastas ķēniņvalsts mirdzošās pērles.
Īsi sakot, šis pasauli iznīcinošais karš ir izraisījis tādu ugunsgrēku
cilvēku sirdīs, ko nav iespējams aprakstīt nekādiem vārdiem. Visās
pasaules valstīs cilvēku prātus pārņem ilgas pēc vispārēja miera.
Nav nevienas dvēseles, kas netiecas pēc saskaņas un miera. Cilvēku
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sirdis tam ir atvērtas un atsaucīgas. Tas notiek ar Dieva visgudro
ziņu, lai rastos iespēja pacelt cilvēces vienotības karogu un vispārēja
miera pamati un dievišķie principi tiktu veicināti gan Austrumos,
gan Rietumos.
Tāpēc, ak jūs, dievticīgie! Pielieciet pūles un pēc šī kara izplatiet
dievišķās mācības Britu salās, Francijā, Vācijā, Austroungārijā,
Krievijā, Itālijā, Spānijā, Beļģijā, Šveicē, Norvēģijā, Zviedrijā,
Dānijā, Holandē, Portugālē, Rumānijā, Serbijā, Melnkalnē,
Bulgārijā, Grieķijā, Andorā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Monako,
Sanmarīno, Baleāru salās, Korsikā, Sardīnijā, Sicīlijā, Krētā, Maltā,
Islandē, Fēru salās, Šetlendas salās, Hebridu salās un Orkneju salās.
Visās šajās zemēs mirdziet kā rīta zvaigznes pie vadības apvāršņa!
Līdz šim jūs esat bijuši nenogurstoši savā darbā. Lai jūsu centieni
turpmāk tūkstoškārt palielinās! Aiciniet cilvēkus šajās valstīs,
galvaspilsētās, salās, saietos un baznīcās nākt uz Abhá Ķēniņvalsti.
Jūsu pūlēm ir jāvēršas plašumā. Jo plašākas tās būs, jo redzamāka
būs dievišķā palīdzība.
Jūs esat redzējuši, ka tad, kad ‘Abdu’l‑Bahá bija fiziski vājš un
nevarīgs, kad viņš bija nevesels un viņam nebija spēka kustēties,
viņš tomēr, par spīti savam fiziskajam stāvoklim ceļoja uz daudzām
valstīm Eiropā un Amerikā un baznīcās, saietos un konventos
nodarbojās ar dievišķo principu veicināšanu, un aicināja cilvēkus
uz Abhá Ķēniņvalsts izpausmi. Jūs esat redzējuši arī to, ka Svētītās
Pilnības apliecinājumi aptver visu. Kādas sekas gaidāmas no fiziskas
atpūtas, miera, greznības un pieķeršanās šai materiālajai pasaulei? Ir
skaidrs, ka cilvēku, kas dzenas pēc šīm lietām, gala iznākumā mocīs
nožēla un zaudējuma sajūta.
Tātad cilvēkam ir pilnīgi jāizmet no prāta šādas domas, jāilgojas
pēc mūžīgās dzīves, cilvēku pasaules cēluma, debesu augstumiem,
Svētā Gara, Dieva Vārda izplatīšanas, zemeslodes iedzīvotāju
vadīšanas, vispārēja miera sludināšanas un cilvēku pasaules
vienotības vēstīšanas. Tas ir īstais darbs! Citādi kā dzīvnieki un
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putni cilvēki nodarbosies tikai ar fiziskās dzīves prasībām, kuru
apmierināšana ir dzīvnieku valsts augstākais mērķis, un tādā
gadījumā cilvēki staigās pa zemi kā četrkājaiņi.
Apsveriet! Lai cik bagātību, mantu un pārpilnības cilvēks iegūtu
šajā pasaulē, viņš nekad nekļūs neatkarīgs kā, piemēram, govis,
jo šīs nobarotās govis brīvi klejo plakankalnēs. Tās var netraucēti
ganīties visās prērijās un pļavās un remdēt slāpes avotos un upēs.
Lai cik ilgi tās ganīsies tajās, lauki netiks iztukšoti. Ir skaidrs, ka tās
ir pilnā mērā pelnījušas šos materiālos labumus.
Vēl ideālāka par govju dzīvi ir putna dzīve. Putns kalna galā
augstu koka līganajos zaros izbūvē sev ligzdu, kas ir skaistāka par
karaļa pili. Gaiss ir tīrs, ūdens – vēss un dzidrs kā kristāls, apkārtēja
ainava – apburoša un valdzinoša. Šajā krāšņajā vidē tas vada savas
īsās dzīves dienas. Viņa rīcībā ir visa līdzenuma raža, un tas iegūst
visu šo bagātību bez jebkāda darba. Tādējādi, lai cik tālu cilvēks
progresēs šajā pasaulē, viņš neiegūs putna brīvību. Ir skaidrs, ka, lai
kā cilvēks cenšas un nodzen sevi līdz nāvei šīs pasaules darbos, viņš
nekad nespēs iegūt to pārpilnību, brīvību un neatkarīgu dzīvi, kāda
ir mazam putniņam. Tas pierāda to, ka cilvēks nav radīts šīs gaistošās
pasaules dzīvei – , nē, viņš ir radīts, lai bezgalīgi pilnveidotos, lai
kļūtu cēls, cik vien tas ir iespējams cilvēku pasaulē, lai tuvotos
dievišķajam slieksnim un lai sēdētu augstākās varas mūžīgajā tronī.
Sveicinu jūs, Bahá’u’l-Abhá!

Lūgšana
Ikviena dvēsele, kas dodas mācīšanas ceļā un dzīvo svešās zemēs, var
lasīt šādu lūgšanu gan dienu, gan nakti:
Ak Dievs, mans Dievs! Tu redzi, kā es tvīkstu Tavas ķēniņvalsts
spožuma valdzināts, kā esmu iededzies no Tavas mīlas uz visu cilvēci.
Es esmu ķēniņvalsts vēstnesis šajās plašajās un neizmērojamajās
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zemēs, no visa atraisījies, tikai no Tevis vien nē, uz Tevi paļaudamies,
no miera un atpūtas atteicies, no mājām tālumā klejodams, pie
svešas zemes pieplacis, pie Tava augstā sliekšņa pazemīgs, Tavai
augstajai valdīšanai padevīgs, Tevi lūgdams gan nakts vidū, gan
vakara krēslā, Tevi piesaukdams gan rītos, gan rietā, lai Tu man
palīdzi kalpot Tavai Lietai, Tavu mācību izplatīt un Tavu Vārdu
teikt gan zemes austrumos, gan rietumos.
Ak Kungs! Stiprini mani un ļauj man Tev kalpot ar visu savu
būtni, un neatstāj mani vienu, vientulīgu un bezpalīdzīgu šajās
tālajās zemēs.
Ak Kungs! Esi ar mani manā vientulībā un pavadi mani svešu
zemju ceļos!
Patiesi, Tu dod svētību, kam vien Tu gribi, darbiem, kurus Tu
izvēlies. Patiesi, Tu esi visuspēcīgais, visvarenais.
***
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8

Vēstule Amerikas Savienoto Valstu
un Kanādas bahājiešiem
***

***
Atklāta 1916. gada 19. aprīlī ‘Abdu’l-Bahá istabā Bahjí
mājā, 20. aprīlī Bahjí mājas svētceļotāju telpās, 22. aprīlī dārzā
Bahá’u’lláh svētnīcas tuvumā, adresēta Amerikas Savienoto
Valstu un Kanādas bahājiešiem.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, Bahá’u’lláh apustuļi!
Lai ziedoju jums savu dzīvi!
Apsolītā svētītā persona tiek saukta Svētajā Grāmatā par Pulku jeb
debesu armijas Kungu. Ar debesu armiju tiek domātas tās dvēseles,
kas ir pilnīgi atraisījušās no cilvēku pasaules, pārvērtušās par debesu
gariem un kļuvušas par dievišķiem eņģeļiem. Šādas dvēseles ir
Patiesības Saules stari, kas apgaismos visus kontinentus. Ikvienai
no tām rokās ir taure, kas iedveš dzīvības elpu visiem apvidiem. Tās
ir brīvas no cilvēciskām īpašībām un dabas pasaules trūkumiem.
Tām piemīt dievišķas īpašības, un tās pievelk Žēlīgā aromāts. Tāpat
kā Kristus apustuļos mājoja Viņa gars, šajās dvēselēs arī mājo Viņa
Svētības Bahá’u’lláh gars, proti, mīlestība pret Bahá’u’lláh ir tā
pārņēmusi ikvienu viņu ķermeņa orgānu, daļu un locekli, ka tajos
nav palicis ne miņas no cilvēku pasaules mudinājumiem.
Šīs dvēseles ir Dieva armija un Austrumu un Rietumu iekarotāji.
Ja kāda no tām vērsīs savu skatu kādā noteiktā virzienā un aicinās
cilvēkus uz Dieva ķēniņvalsti, visi ideālie spēki un tā Kunga
apliecinājumi steigsies tai palīgā. Tā atradīs visas durvis atvērtas un
stipros nocietinājumus un neieņemamās pilis nolīdzinātas līdz ar
zemi. Viena pati tā uzbruks pasaules armijām, uzvarēs gan valstu
pulku kreiso, gan labo spārnu, izlauzīsies cauri visu nāciju leģionu
rindām un ielauzīsies pašā zemes spēku centrā. Tādi ir Dieva pulki.
Ikviena dvēsele starp tām, kas tic Bahá’u’lláh un sasniedz šo
stāvokli, ir pieskaitāma Bahá’u’lláh apustuļiem. Tādēļ centieties ar
sirdi un dvēseli sasniegt šo cēlo un diženo stāvokli, sēsties mūžīgās
godības tronī un likt galvā mirdzošo ķēniņvalsts galvasrotu, kuras
spožie dārgakmeņi staros pāri gadsimtiem un laikmetiem.
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Ak jūs, sirsnīgie draugi! Kļūstiet cēlsirdīgi un pacelieties augstu
debesu virsotnēs, lai jūsu svētlaimīgās sirdis dienu pēc dienas
aizvien vairāk apgaismotu Patiesības Saules stari, proti, Viņa Svētība
Bahá’u’lláh. Ik brīdi šie gari var iegūt jaunu dzīvi, un dabas pasaules
tumsība var tikt pilnīgi izkliedēta, un tādējādi jūs varat kļūt par
gaismas iemiesojumu un gara izpausmi, pilnīgi aizmirst pasaules
nekrietnības un nonākt saskarsmē ar dievišķo pasauli.
Verieties uz vārtiem, kurus Bahá’u’lláh ir jums atvēris! Apdomājiet,
cik dižens un cēls ir augstais stāvoklis, kuru jums ir lemts sasniegt,
cik vienreizēja tā labvēlība, kas jums dāvāta! Ja mūs apreibinās šis
kauss, šīs zemeslodes augstākā vara kļūs mūsu vērtējumā zemāka
par bērnu spēli. Ja viņi mums piedāvās visas pasaules valdības
kroni un aicinās ikvienu no mums to pieņemt, mēs, bez šaubām,
nepazemosimies un atteiksimies no tā.
Lai sasniegtu šo augsto stāvokli, ir tomēr jāizpilda konkrēti
noteikumi.
Pirmais noteikums ir nesatricināma Dieva derības ievērošana,
jo derības spēks pasargās Bahá’u’lláh Lietu no nomaldījušos ļaužu
šaubām. Tas ir Dieva Lietas nostiprinātais cietoksnis un Dieva
reliģijas stingrais balsts. Šodien nekāds cits spēks nespēj saglabāt
Bahá’í pasaules vienotību kā tikai Dieva derība. Citādi nesaskaņas
kā mežonīga vētra ielenks Bahá’í pasauli. Ir skaidrs, ka cilvēku
pasaules vienotības ass ir nekas cits kā derības spēks. Ja nebūtu
derības, ja Augstākā Spalva to nebūtu atklājusi un ja Derības
Grāmata kā Patiesības Saule nebūtu apgaismojusi pasauli, Dieva
Lietas karapulki būtu galīgi izklīdināti un dažas dvēseles, kas
nokļuvušas savu vēlmju un iekāru gūstā, būtu ņēmušas rokā cirvi
un nocirtuši Svētītā Koka saknes. Ikviena persona būtu izvirzījusi
savas vēlmes, un ikviens cilvēks klāstījis tikai savu viedokli. Par
spīti šai dižajai derībai dažas nevērīgas dvēseles auļoja ar saviem
rumakiem uz kaujas lauku, domājot, ka tās varbūt spēs vājināt
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Dieva Lietas pamatus, bet, lai slavēts ir Dievs, viņiem visiem
uzmācās nožēla un zaudējuma sajūta, un drīz viņus pārņems liels
izmisums. Tāpēc vispirms ticīgajiem ir jābūt nelokāmi uzticīgiem
derībai, lai Bahá’u’lláh apliecinājumi varētu viņus apņemt no visām
pusēm un par viņu atbalstītājiem un palīgiem kļūtu augstie pulki
un ‘Abdu’l‑Bahá ieteikumi un padomi, un kā zīmējumi, kas iekalti
akmenī, paliktu vienmēr neizdzēšami visu sirds rakstu plāksnēs.
Otrais noteikums ir draudzība un mīlestība ticīgo starpā. Starp
dievišķiem draugiem jāvalda pievilkšanas spēkam un valdzinājumam,
un viņiem jābūt vienmēr gataviem ziedot savu dzīvību citu labā.
Ja kāda ticīgā dvēsele satiek cita ticīgā dvēseli, tam jābūt tā, it kā
izslāpušais ar izkaltušām lūpām būtu sasniedzis dzīvības ūdens
avotu vai kā mīlētājs būtu saticis savu vienīgo mīļoto, jo viena no
vislielākajām dievišķajām gudrībām attiecībā uz svēto Izpausmju
atklāsmi ir šāda: dvēseles iepazīst citas dvēseles un kļūst tām tuvas,
Dieva mīlestības spēks spēj padarīt tās par vienas jūras viļņiem, par
ziediem vienā rožu dārzā un viena debesjuma zvaigznēm. Šī ir svēto
Izpausmju parādīšanās gudrība. Kad visdiženākais Veltījums atklās
sevi ticīgo sirdīs, dabas pasaule pārveidosies, visu būtņu tumsība
izgaisīs, un tās apņems debesu gaisma. Tad visa pasaule taps par
Abhá paradīzi, ikviens dievticīgais kļūs par svētītu koku un nesīs
brīnišķīgus augļus.
Ak jūs, draugi! Draudzība, draudzība! Mīlestība, mīlestība!
Vienotība, vienotība! – lai bahāju Lietas spēks parādās un kļūst
redzams esamības pasaulē. Manas domas ir vērstas uz jums, un
mana sirds priekā sitas, pieminot jūs. Ja jūs zinātu, kā mana dvēsele
kvēlo mīlestībā pret jums, jūsu sirdis pārņemtu liela laime, kas liktu
jums sajust citam cita valdzinājumu.
Trešais noteikums ir šāds: skolotājiem ir jāceļo uz visām
kontinenta malām, nē, drīzāk un visām pasaules daļām, bet viņiem
jāceļo kā ‘Abdu’l‑Bahá, kas apceļoja Amerikas pilsētas. Viņš bija
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svabads un brīvs no jebkuras pieķeršanās un pilnīgi atraisījies. Kā
saka Viņa Svētība Kristus: „Nokratiet putekļus no savām kājām.”1
Jūs esat ievērojuši, ka tad, kad es biju Amerikā, daudz dvēseļu,
lūgšanu gara pārņemtas, vēlējās man piedāvāt dažas dāvanas, bet
šis kalps saskaņā ar Svētītās Pilnības vēlēšanos un pavēlēm, nekad
nepieņēma nevienu pašu lietu, lai gan dažos gadījumos mums
bija ļoti spiedīgi apstākļi. Tomēr, no otras puses, ja kāda dvēsele
Dieva vārdā no brīva prāta un šķīstas vēlēšanās vēlas ziedot naudu
skolotāja izdevumu segšanai, skolotājs var pieņemt nelielu summu,
lai sagādātu ziedotājam prieku, bet viņam ir jādzīvo visnotaļ
pieticīgi.
Un tā visa mērķis ir šāds: skolotāja nolūkiem jābūt šķīstiem, viņa
sirdij – neatkarīgai, viņa garam – savaldzinātam, viņa domām –
rāmām, viņa lēmumam – stingram, viņa augstsirdībai – cēlai un
viņa mīlestībai pret Dievu – kā kvēlojošai lāpai. Ja viņš kļūs tāds,
viņa svētītā elpa pāršķels pat klinti, citādi viņš negūs nekādus
rezultātus. Ja dvēsele nav pilnveidota, kā gan tā var labot citu
trūkumus? Ja skolotājs nav atraisījies no visa, izņemot Dievu, kā
gan viņš var mācīt atraisītību citiem?
Īsi sakot, ak jūs, dievticīgie! Centieties izmantot visus iespējamos
līdzekļus, sludinot Dieva ticību un izplatot Dieva saldās vēsmas.
Papildus citām lietām mācīšanai ir jānotur saieti, lai svētītās
dvēseles un tie, kas ticībai pievienojušies jau sen, varētu sapulcēt
izglītības iestādēs jauniešus, kas mīl Dievu, un sniegt viņiem
dievišķos pierādījumus un neapstrīdamus argumentus, izklāstīt
un izskaidrot Lietas vēsturi, kā arī iztulkot pareģojumus un
pierādījumus, kas ir pierakstīti un saglabājušies svētajās grāmatās
un vēstījumos par Apsolītā parādīšanos, lai jaunieši varētu to visos
sīkumos izcili apgūt.
Tāpat arī, kad vien tas ir iespējams, ir jāizveido komiteja
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vēstuļrakstu tulkošanai. Gudrām dvēselēm, kas ir visā pilnībā
apguvušas persiešu, arābu un citas svešvalodas vai arī zina vienu
no svešvalodām, ir jāsāk tulkot vēstuļraksti un grāmatas, kas satur
šīs Atklāsmes pierādījumus, jāpublicē šīs grāmatas un jāizplata tās
visos zemeslodes kontinentos.
Tāpat regulāri ir jāizdod arī žurnāls Star of the West (Rietumu
Zvaigzne), un tā saturam jāsludina Dieva Lieta, lai Austrumi un
Rietumi uzzinātu vissvarīgākos notikumus.
Īsi sakot, visos saietos, gan publiskos, gan privātos, ir jāapspriež
nekas cits kā minētais temats, un visiem rakstiem jābūt par Dieva
Lietu. Tie nedrīkst ietvert triviālas sarunas, un strīdi ir pilnīgi
aizliegti.
Ceļojošiem skolotājiem ir jāzina tās valsts valoda, uz kuru viņi
dodas. Piemēram, persona, kas labi zina japāņu valodu, varētu ceļot
uz Japānu, vai arī persona, kas zina ķīniešu valodu, varētu steigties
uz Ķīnu, un tā joprojām.
Īsi sakot, pēc šī pasaules kara cilvēki ir ieguvuši ārkārtējas spējas
ieklausīties dievišķajās mācībās, jo atziņa, kuras šis karš ir mums
sniedzis, ir šāda: visi tagad saprot, ka kara liesmas var aprīt visu
pasauli, bet miera stari var apgaismot visu pasauli. Karš nozīmē
nāvi, bet miers – dzīvību. Karš nes iznīcību, miers – nemirstību.
Karš ir vislielākā nelaime, miers – vislielākais labums. Karš ir
tumsība, miers ir gaisma. Karš ir mūžīgs pazemojums, miers –
mūžīga godība. Karš grauj cilvēces pamatus, miers nodrošina
cilvēku dzimtas labklājību.
Tagad vairākas dvēseles var celties un rīkoties saskaņā ar iepriekš
minētajiem noteikumiem, un doties uz visām pasaules malām, jo
īpaši no Amerikas uz Eiropu, Āfriku, Āziju un Austrāliju, kā arī
ceļot uz Japānu un Ķīnu. Tāpat arī no Vācijas skolotāji un ticīgie
var ceļot uz Amerikas un Āfrikas kontinentiem, uz Japānu un
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Ķīnu, īsi sakot, viņi var ceļot uz visiem zemeslodes kontinentiem
un salām. Tādējādi īsā laikā tiks sasniegti brīnišķīgi rezultāti,
pasaules virsotnēs plīvos vispārēja miera karogs, un cilvēku pasaules
vienotības gaisma apspīdēs Visumu.
Īsi sakot, ak jūs, dievticīgie! Dievišķās Grāmatas teksts ir šāds:
Ja divas dvēseles strīdas un cīkstas par dievišķiem jautājumiem,
iebilstot viena otrai un apstrīdot viena otru, viņām abām nav
taisnība. Šī neapstrīdamā Dieva likuma gudrība ir šāda: starp divām
dievticīgām dvēselēm nedrīkst izcelties nesaskaņas un strīdi, tām
jārunā vienai ar otru ļoti draudzīgi un mīloši. Ja starp tām rodas
vismazākās domstarpības, tām ir jāklusē un jāpārtrauc apspriesties,
un jālūdz, lai attiecīgo jautājumu izskaidro Skaidrotājs. Tāda ir
neapstrīdama pavēle.
Sveicinu jūs, Bahá’u’l-Abhá!

Lūgšana
Ak Dievs, mans Dievs! Tu redzi, kā drūma tumsa apņem visas
zemes, deg tās strīdu ugunsgrēkos un kara un slaktiņu liesmas
plosās gan rietumos, gan austrumos. Asinis tiek lietas, līķi gulst
kaudzēs, un nocirstās galvas tiek kaujas laukā zemē mestas!
Ak Kungs! Apžēlojies par šiem nezinošajiem, raugies uz tiem ar
piedodošu un attaisnojošu aci. Izdzēs šo uguni, lai drūmie mākoņi,
kas sedz debesis, izklīst. Lai Patiesības Saule atmirdz izlīgšanas
staros, lai tumsa tiek kliedēta un lai visas zemes apstaro spoža miera
gaisma.
Ak Kungs! Cel viņus no naida jūras dzelmēm, atpestī viņus no
necaurredzamajiem tumsas mākoņiem, liec draudzības saitēm
vienot viņu sirdis, iededz viņu acīs miera un izlīgšanas gaismu. Glāb
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viņus no kara un asinsizliešanas neizmērāmā bezdibeņa. Modini
viņus no maldu murga, norauj plīvurus no viņu acīm, priecē viņu
sirdis ar vadības gaismu, esi pret viņiem labvēlīgs un žēlīgs, un
nevērsies pret viņiem ar savu taisnīgo tiesu un dusmām, zem kurām
sagumst pat vareno muguras.
Ak Kungs! Kari ir ieilguši. Nemieri un trauksme ir pieauguši
spēkā un visi plaukstošie reģioni ir sagrauti.
Ak Kungs! Patiesi, dvēseles ir sabangotas, un sirdis sažņaudzas.
Apžēlojies par šiem nelaimīgajiem un neļauj viņiem nodarīt sev to,
ko viņi ir nolēmuši.
Ak Kungs! Sūti uz savām zemēm pazemīgas un padevīgas
dvēseles ar vadības gaismā starojošām sejām, kas ir atteikušās no
pasaules, kas piemin Tavu vārdu un slavē Tevi un Tava svētuma
saldmi cilvēkos vieš.
Ak Kungs! Spēcini viņu stāvus, dod viņiem spēka jostas, iekvēlini
viņu sirdis ar savas mīlas varenajām zīmēm.
Ak Kungs! Patiesi, viņi ir vāji, bet Tu esi spēcīgs un varens, un
viņi ir bezspēcīgi, bet Tu esi palīgs un žēlīgais.
Ak Kungs! Patiesi, dumpības okeāns met augstus viļņus, un
saceltās vētras nomierināt spēj tikai Tava visaptverošā svētība.
Ak Kungs! Patiesi, dvēseles mīt dziļās iekāru ielejās, tās spēj glābt
tikai Tava bezgalīgā bagātība.
Ak Kungs! Kliedē kārdināšanas mākoņus un apgaismo sirdis
ar savas mīlas gaismu, lai apņem tā visas zemes. Stiprini ticīgos,
kas, atstājot savu dzimteni, savas ģimenes un savus bērnus, ceļo pa
pasauli aiz mīlas pret Tavu Daili, lai sludinātu Tavas mācības, lai
viestos plašumā to saldme. Viņu vientulībā esi ar viņiem, palīdzi
viņiem svešā malā, atvieglo viņu bēdas, mierini viņus nelaimē.
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Esi veldze viņu slāpēs, zāles viņu slimībām un balzāms viņu
kvēlojošajām sirds ilgām.
Patiesi, Tu esi viscēlsirdīgais, bagātīgās žēlsirdības Kungs. Patiesi,
Tu esi līdzjūtīgais un žēlīgais.

***

1

Mateja evaņģēlijs 10:14.
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Vēstule ziemeļaustrumu štatu
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1917. gada 2. februārī Ismá’íl Áqá istabā ‘Abdu’l‑Bahá
mājā Haifā, adresēta bahājiešiem no deviņiem Amerikas
Savienoto Valstu ziemeļaustrumu štatiem – Meinas, Masačūsetsas,
Ņūhempšīras, Rodailendas, Konektikutas, Vermontas,
Pensilvānijas, Ņūdžersijas un Ņujorkas.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, patiesie draugi!
Visas valstis vienīgā patiesā Dieva acīs ir viena valsts, un visām
pilsētām un ciematiem ir vienāds stāvoklis. Neviens no tiem nav
izcilāks par citiem. Tie visi ir Dieva lauki un cilvēku dvēseļu mājokļi.
Tomēr ar ticību un pārliecību un ar augstāku stāvokli, ko kāds no
tiem sasniedzis, iemītnieks piešķir izcilību savam mājoklim, dažas
valstis kļūst ievērojamas un panāk pārāku stāvokli. Piemēram, lai
gan dažas valstis Eiropā un Amerikā ir ievērojamas un pārspēj
citas valstis ar labvēlīgu klimatu, veselīgiem ūdeņiem un savu
kalnu, līdzenumu un prēriju pievilcību, tomēr Palestīna kļuva
par visslavenāko valsti no visām citām tāpēc, ka visas svētās un
dievišķās Izpausmes no Ābrahāma laikiem līdz Praviešu Zieģelim
(Muḥammad) atnākšanai ir dzīvojušas šajā valstī vai pārcēlušās,
vai ceļojušas uz šo valsti. Tāpat arī Meka un Medīna ir ieguvušas
bezgalīgu slavu, jo šajās pilsētās atspīdēja praviešu gaisma. Tālab
Palestīna un Hedžazas novads ir ievērojamāki par visām citām
valstīm.
Tāpat arī Amerikas kontinents vienīgā patiesā Dieva acīs
ir zeme, kurā Viņa gaismas diženums tiks atklāts, kurā Viņa
ticības noslēpumi tiks atsegti, kurā mājos taisnīgie un sapulcēsies
brīvie cilvēki. Tāpēc ikviena šīs zemes daļa ir svētīta, bet tādēļ,
ka šie deviņi štati ir izrādījuši lielāku ticību un pārliecību, tiem
ir piešķirts augstāks stāvoklis un garīgas priekšrocības. Tiem ir
pienācīgi jānovērtē šī dāvana, jo tie ir ieguvuši tik lielu labvēlību,
ka, lai pateiktos par šo nesalīdzināmo apbalvojumu, tiem ir jāceļas
un jāizplata dievišķās vēsmas, tā, lai varētu piepildīties Korāna

59

svētītā vārsma: „Dievs ir zemes un debesu Gaisma! Viņa Gaisma
kā gaismeklis ielodzē, kā gaismeklis kristāltraukā – kristāltrauks
kā pērļspodra zvaigzne, tas aizdegas no svētīga koka, eļļaskoka,
kas ne no austrumiem, nedz no rietumiem, kamī eļļa gaismo,
pirms vēl guns skar to, – Gaisma uz gaismas! Dievs ved pie Savas
Gaismas, kuru grib.”1
Viņš saka: Dabas pasaule ir tumsības pasaule, jo tā ir tūkstošiem
izvirtību cēlonis, nē, drīzāk tā ir tumsību tumsība. Dabas pasaules
apgaismība ir atkarīga no Patiesības Saules krāšņuma. Vadības
žēlastība ir kā svece, kas iedegta zināšanu un gudrības stiklā, un
šis zināšanu un gudrības stikls ir cilvēces sirds spogulis. Un šis
spožais gaismeklis ir iedegts ar eļļu, kas iegūta no Svētītā Koka
augļiem un kas ir tik tīra, ka tā deg bez iedegšanas. Kad gaismas
kvēle un stikla caurspīdīgums, un spoguļa dzidrums sakrīt, tā kļūs
par gaismas gaismu.
Īsi sakot, šajos deviņos svētītajos štatos ‘Abdu’l‑Bahá ceļoja no
vienas vietas uz otru, skaidrodams debesu grāmatu gudrību un
izplatīdams dievišķās vēsmas. Vairākumā šo štatu viņš dibināja
dievišķo celtni un atvēra durvis mācīšanai. Šajos štatos viņš sēja
tīras sēklas un dēstīja svētītus kokus.
Tagad dievticīgajiem un Žēlīgā kalponēm ir jāapūdeņo šie lauki
un no visa spēka jāiesaistās šo debesu plantāciju kultivēšanā, lai
sēklas uzdīgtu un augtu, lai tiktu sasniegta labklājība un svētība
un ievākta bagātīga raža.
Dieva ķēniņvalsti var salīdzināt ar zemkopi, kas ieguvis tīru un
neapstrādātu zemi. Tajā tiek kaisītas debesu sēklas, no dievišķā
likteņa mākoņiem nolīst lietus, un lauku apspīd Patiesības
Saules stari.
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Šīs dāvanas pastāv un pilnā mērā parādās šajos deviņos štatos.
Dievišķais Dārzkopis ir gājis cauri šai svētajai zemei un kaisījis tīras
cēlu mācību sēklas šajos laukos; Dieva dāsnuma lietus ir nolijis, un
Patiesības Saules siltums, proti, žēlsirdīgi apliecinājumi, ir krāšņi
apspīdējuši šos laukus. Es ceru, ka ikviena no šīm svētītajām
dvēselēm kļūs par nesalīdzināmu un vienreizēju apūdeņotāju un
ka Amerikas austrumi un rietumi kļūs par pievilcīgu paradīzi, lai
jūs visi dzirdētu augstos pulkus izsaucamies: „Esiet svētīti! Esiet
vēlreiz svētīti!”
Sveicinu un slavēju jūs!

Lūgšana
Šī lūgšana skolotājiem un draugiem ir jālasa katru dienu:
Ak žēlīgais Dievs! Lai slava Tev, ka esi mūs uzvedis uz vadības
lielceļa, ka esi atvēris vārtus uz ķēniņvalsti un esi atklājies
Patiesības Saulē. Aklajiem Tu esi devis redzi, kurlajiem Tu esi
dāvājis dzirdi, mirušos Tu esi atdzīvinājis, nabagos Tu esi darījis
bagātus, Tu esi ceļu rādījis tiem, kas ir nomaldījušies. Pie vadības
avota Tu esi vedis tos, kam lūpas izkaltušas. Izslāpušām zivīm Tu
esi ļāvis sasniegt Īstenības okeānu, un uz žēlastības rožu dārzu Tu
esi aicinājis klīstošos putnus.
Ak Tu, Visuvarenais! Mēs esam Tavi kalpi un Tavi nabagie, mēs
esam tālu no Tevis un ilgojamies Tava tuvuma. Mēs slāpstam pēc
Tava avota ūdens, mēs esam slimi un gaidām Tavu dziedināšanu.
Mēs ejam Tavu ceļu, un vienīgais ceļa mērķis mums ir Tavas
saldmes viešana tā, lai visas dvēseles sauktu: Ak Dievs! „Ved mūs
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taisnu ceļu!”2 Lai atveras viņiem acis, lai viņi saskata gaismu un
lai viņi izkļūst no nezināšanas tumsas. Lai pulcējas viņi ap Tavu
Vadības Lāpu. Lai ikviens, kam viņa daļa gājusi secen, saņem savu
tiesu. Lai tiem, kam viss ir atņemts, tiek atļauts ieskatīties Tavās
noslēpumos.
Ak Visuvarenais! Uzlūko mūs ar žēlīgu skatu. Dāvā mums
debesu apliecinājumu. Lai Svētā Gara dvesma nolaižas pār mums,
Tev kalpojot, un Tavas vadības gaismā lai mirdzam mēs kā spožas
zvaigznes šajās zemēs.
Patiesi, Tu esi spēcīgais, varenais, viedais un redzošais.
***

1
2

Korāns 24:35.
Korāns 1:6.
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Vēstule dienvidu štatu
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1917 gada 3. februārī Haifā Ismá’íl Áqá’s istabā,
adresēta bahājiešiem no sešpadsmit Amerikas Savienoto
Valstu dienvidu štatiem – Delavēras, Merilendas, Virdžīnijas,
Rietumvirdžīnijas, Ziemeļkarolīnas, Dienvidkarolīnas, Džordžijas,
Floridas, Alabamas, Misisipi, Tenesī, Kentuki, Luiziānas,
Arkanzasas, Oklahomas un Teksasas.
***
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Ak jūs, svētītās, cienījamās dvēseles!
Antīkās pasaules filozofi, viduslaiku domātāji, kā arī šī gadsimta
un iepriekšējo gadsimtu zinātnieki ir teikuši, ka vislabākais un
visideālākais reģions cilvēka dzīvošanai ir mērenā klimata josla,
jo šajā joslā intelekts un domas sasniedz visaugstāko brieduma
pakāpi un civilizācijas spējas un talanti parādās pilnā uzplaukumā.
Ja jūs kritiski un ar vērīgu skatu lasāt vēsturi, kļūst skaidrs, ka
vairākums slavenu cilvēku ir dzimuši, uzauguši un strādājuši
mērenā klimata joslā un ka tikai daži no viņiem nāk no karstās un
aukstās klimata joslas.
Šie sešpadsmit Amerikas Savienoto Valstu dienvidu štati
atrodas mērenā klimata joslā, un šajos apvidos dabas pasaule ir
izcili bagāta un skaista. Un mērenais klimats, skaistās ainavas un
apvidu ģeogrāfiskais izvietojums atstāj lielu iespaidu uz cilvēku
prātiem un domām. To var labi redzēt novērojumos un praksē.
Pat svētajām dievišķām Izpausmēm bija nosvērta un līdzsvarota
daba, laba veselība, viņu ķermeņi bija apveltīti ar fizisku spēku,
viņu spējas bija pilnā mērā attīstītas, viņu ārējās sajūtas bija pilnīgā
saskaņā ar iekšējo uztveri, darbojoties kopā ārkārtīgi dinamiski un
koordinēti.
Šajos sešpadsmit štatos – tāpēc, ka tie atrodas blakus citiem
štatiem, un tāpēc, ka klimats tajos ir ļoti mērens – dievišķajām
mācībām, bez šaubām, vajadzētu atklāties ar lielāku spožumu,
Svētā Gara vēsmām parādīties intensīvāk, Dieva mīlestības
okeānam vajadzētu velt augstākus viļņus, dievišķās mīlestības rožu
dārza vēsmām vajadzētu būt straujākām, un svētuma saldajam
aromātam vajadzēt izplatīties ašāk un brāzmaināk.
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Lai slavēts Dievs, jo dievišķā avota ūdeņi ir neizsmeļami,
majestātisko principu melodija ir ļoti valdzinoša, diženā Zvaigzne
spīd spoži, un augstie pulki dodas uzbrukumā ar neuzvaramu
spēku, viņu mēles ir asākas par zobeniem, sirdis – mirdzošākas par
elektrisko gaismu, draugu cēlsirdība pārspēj visu iepriekšējo un
nākamo paaudžu cēlsirdību, viņu dvēseles pievelk dievišķs spēks,
un Dieva mīlestības uguns ir iedegta.
Šajā laika posmā mums ir jāizmanto šī vislielākā iespēja. Mēs
nedrīkstam sēdēt bez darba nevienu brīdi, mums ir jāatsakās no
vienaldzības, atpūtas, miera, mantām, īpašumiem, ierastās dzīves
un pieķeršanās materiālām lietām. Mums ir viss jāziedo Viņa
Augstībai, esamības Īpašniekam, lai izplatās ķēniņvalsts spēki un
šī jaunā cikla spožais mirdzums apgaismo prātu un ideālu pasauli.
Ir pagājuši aptuveni divdesmit trīs gadi, kopš Dieva saldās vēsmas
ir izplatījušās Amerikā, bet nav piedzīvota pietiekama un pienācīga
virzība, un nav vērojama liela piekrišana vai liels paātrinājums.
Tagad es ceru, ka ar debesu spēku palīdzību, ar Žēlīgā saldajām
vēsmām, prātu savaldzināšanu, debesu fluīdiem, debesu pulkiem
un dievišķās mīlestības avota strūklām dievticīgie celsies, un no
tā drīz radīsies liels labums, Patiesības Saule atspīdēs tik spoži, ka
dabas pasaules tumsība tiks izgaiņāta un pilnīgi izgaisīs, no visiem
zemes stūriem atskanēs brīnišķīga melodija, rīta putni vīteros tik
jauki, ka cilvēku pasaule atdzīvosies un būs aizkustināta, cietie
ķermeņi izkusīs, un dimantcietās dvēseles pacelsies spārnos un,
Dieva mīlestības liesmas iedvesmotas, uzlidos debesīs.
Pirms gandrīz divi tūkstoš gadiem Armēnija bija tīta
necaurredzamā tumsā. Viena svēta dvēsele no Kristus mācekļu
vidus steidzās uz šo apvidu, un ar tās centieniem šī province tapa
apgaismota. Šis gadījums pierāda ķēniņvalsts ietekmi un spēku.
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Tāpēc varat būt droši par Žēlīgā apliecinājumiem un Visuaugstā
palīdzību, ka saņemsiet debesu svētību un tiksiet šķīstīti no šīs
pasaules un tās iemītniekiem. Lai visi jūsu nodomi būtu veltīti
darbam visu cilvēku labā, atmetiet pieķeršanos šai pasaulei un kā
garīgas būtnes, atbrīvojušās no zemes smaguma, kļūstiet viegli
un smalki. Tad ar stingru apņēmību, šķīstu sirdi, priekpilnu
garu un daiļrunīgu mēli veltiet visu savu laiku dievišķo principu
sludināšanai, lai cilvēku pasaules vienotība varētu uzsliet savu
telti Amerikas virsotnēs un visas pasaules tautas varētu sekot šim
dievišķajam rīkojumam. Ir skaidrs, ka dievišķais rīkojums nozīmē
taisnīgumu un labestību pret visu cilvēci, jo visas pasaules tautas
ir Dieva jēri un Dievs ir viņu labestīgais Gans. Viņš ir radījis šos
jērus. Viņš ir tos sargājis, uzturējis un mācījis. Vai var būt lielāka
labestība par šo? Un ik brīdi mums tūkstoškārt jāpateicas Viņam –
lai slavēts ir Dievs – , ka mēs esam atbrīvoti no tumsonīgiem
aizspriedumiem, esam labestīgi pret visiem Dieva jēriem un ka
mūsu lielākā cerība ir kalpot visiem cilvēkiem un kā labestīgiem
tēviem izglītot ikvienu cilvēku.
Sveicinu un slavēju jūs!

Lūgšana
Ikvienai dvēselei, kas ceļo pa šo štatu pilsētām, ciematiem un
miestiņiem un ir apņēmušās izplatīt Dieva saldās vēsmas, katru
rītu ir jāpārlasa šī lūgšana.
Ak Dievs! Ak mans Dievs! Tu redzi mani manā pieticībā un
vājumā, iesaistoties šajā vislielākajā pasākumā, apņēmušos nest
ļaudīs Tavu vārdu un Tavas mācības Tavu tautu vidū viest. Kā
gan man sekmes gūt, ja Tu mani neatbalstīsi ar Svētā Gara elpu,
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ja nepalīdzēsi ar savas godības ķēniņvalsts pulkiem uzvaru gūt, ja
nedosi man savus apliecinājumus, kas spēj odu ērglī vērst, ūdens
pilīti – upēs un jūrās un puteklīti – gaismā un saulēs? Ak mans
Kungs! Savā lielajā un uzvarošajā varenībā palīdzi man, lai mana
mēle var daudzināt Tavu slavu un tikumus un lai mana dvēsele
pāri plūst no Tavas mīlas un gudrības vīna.
Tu esi visvarenais un savas gribas piepildītājs.
***
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Vēstule centrālo štatu
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1917. gada 8. februārī Bahá’u’lláh istabā Abbúd mājā
‘Akká, adresēta bahājiešiem no divpadsmit Amerikas Savienoto
Valstu centrālajiem štatiem – Mičiganas, Viskonsinas, Ilinoisas,
Indiānas, Ohaio, Minesotas, Aiovas, Misūri, Ziemeļdakotas,
Dienviddakotas, Nebraskas un Kanzasas.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, pieredzējušie ticīgie un tuvie draugi!
Dievs saka diženajā Korānā: „Dievs piešķir Savu žēlastību,
kam grib.”1
Šie divpadsmit Amerikas Savienoto Valstu štati ir Amerikas sirds,
un sirds ir saistīta ar visiem pārējiem cilvēka ķermeņa orgāniem un
daļām. Ja sirds ir stipra, visi pārējie orgāni arī tiek stiprināti, ja sirds
ir vāja, visi pārējie orgāni arī ir vārgi.
Lai pateicamies Dievam par to, ka Čikāga un tās apkaime jau no
paša Dieva saldo vēsmu izplatīšanas sākuma ir bijusi līdzīga stiprai
sirdij. Tāpēc dievišķā dāsnuma spēkā tai ir lemts veikt lielus darbus.
Pirmkārt, ķēniņvalsts aicinājums jau pašā sākumā nāca no
Čikāgas. Tā ir patiešām liela privilēģija, jo nākamajos gadsimtos un
laikmetos tā būs ass, ar kuru saistīsies Čikāgas izcilība.
Otrkārt, vairākas dvēseles stingri un nelokāmi cēlās sludināt
Dieva Vārdu šajā svētītajā vietā un līdz pat šim brīdim, šķīstījušas
savas sirdis no jebkurām citām domām, tās nododas Dieva mācības
vēstīšanai. Tāpēc tās nepārtraukti slavē augstie pulki.
Treškārt, apceļojot Ameriku, ‘Abdu’l‑Bahá vairākas reizes iegriezās
Čikāgā un tikās ar Dieva draugiem. Viņš kādu laiku uzkavējās šajā
pilsētā. Dienu un nakti viņš runāja par patieso Dievu un aicināja
ļaudis uz Dieva ķēniņvalsti.
Ceturtkārt, līdz šim laikam jebkura kustība, kas aizsākās Čikāgā,
izplatījās uz visiem citiem apvidiem un virzieniem, gluži kā viss, kas
nāk no sirds, ietekmē visus pārējos ķermeņa orgānus un locekļus.
Piektkārt, pirmais Mashriqu’l-Adhkár Amerikā tika nodibināts
Čikāgā, un šis gods un izcilība ir neizmērojama. No šī Mashriqu’lAdhkár, bez šaubām, radīsies tūkstošiem Mashriqu’l-Adhkár.
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Tāpat arī Čikāgā tika rīkotas ikgadējās vispārējās sanāksmes,
nodibināta izdevniecība Star of the West (Rietumu Zvaigzne) grāmatu
un vēstuļrakstu publicēšanai un noorganizēta to izplatīšana visos
Amerikas štatos, un tagad notiek gatavošanās Dieva ķēniņvalsts
Zelta simtgades svinībām. Es ceru, ka šī jubileja tiks lieliski nosvinēta
un izstāde būs izcila, lai izskanētu aicinājums uz pasaules vienotību:
„Nav cita Dieva kā vienīgais patiesais Dievs, un visi Viņa Vēstneši
no pašiem pirmajiem līdz Praviešu Zieģelim (Muḥammad) ir sūtīti
vienīgā patiesā Dieva vārdā”, un pacelts cilvēku pasaules vienotības
karogs, lai vispārēja miera melodija atskanētu gan Austrumos,
gan Rietumos, lai visi ceļi tiktu attīrīti un iztaisnoti, visas sirdis
ķēniņvalsts sagūstītas, lai vienotības svētnīca paceltos pāri Amerikas
virsotnēm, Dieva mīlestības dziesma iepriecinātu un ielīksmotu
visas nācijas un tautas, lai zeme kļūtu par mūžīgu paradīzi, tumšie
mākoņi izgaistu un Patiesības Saule spoži atmirdzētu.
Ak jūs, Dieva draugi! Centieties no visas sirds un dvēseles, lai
draudzība, mīlestība, vienotība un saskaņa valdītu cilvēku sirdīs,
lai visi mērķi kļūtu par vienotu mērķi, visas dziesmas apvienotos
vienā dziesmā un Svētā Gara spēks būtu tik pārliecinoši uzvarošs,
ka tas pārspētu visus dabas pasaules spēkus. Netaupiet spēkus,
jūsu uzdevums ir neizsakāmi cildens. Ja panākumi vainagos jūsu
centienus, Amerika noteikti kļūs par centru, no kura plūdīs garīgā
spēka viļņi un kur visā savā majestātiskumā un godībā pacelsies
Dieva ķēniņvalsts tronis.
Šī brīnumainā pasaule ne mazu brīdi nepaliks nemainīga. Ik
mirkli tā mainīsies un pārveidosies. Beigās sabruks visi pamati,
slava un diženums izgaisīs un izzudīs, bet Dieva ķēniņvalsts ir
mūžīga, un debesu augstākā vara un godība pastāvēs laiku laikos.
Tāpēc gudra vīra vērtējumā paklājs Dieva ķēniņvalstī ir vēlamāks
par pasaules valdības troni.
Manas ausis un acis ir pastāvīgi vērstas uz centrālajiem štatiem;
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varbūt, ka kādu svētītu dvēseļu melodija sasniegs manas ausis,
dvēseļu, kuras ir Dieva mīlestības rītausmas mājokļi, zvaigznes
pie svētā apvāršņa, dvēseļu, kuras apgaismos šo tumšo Visumu un
iedvesīs dzīvību šai mirušajai pasaulei. ‘Abdu’l‑Bahá priecāsies par
to. Es ceru, ka jūs tapsiet svētīti šim darbam.
Tādējādi šīs dvēseles, kas ir pilnīgi atraisījušās, šķīstītas no dabas
pasaules trūkumiem, atbrīvojušās no pieķeršanās šai pasaulei,
atdzīvinātas ar mūžīgās dzīves vēsmām, dvēseles, kam ir mirdzošas
sirdis, debesu gars, pievilcīgs prāts, dievišķīga cēlsirdība, daiļrunīga
mēle un saprotami skaidrojumi – šādām dvēselēm ir jāpasteidzas
un jāceļo pa centrālajiem štatiem. Ikvienā pilsētā un ciematā
tām ir jāizplata dievišķās mācības un padomi, jāvada dvēseles un
jāveicina cilvēku pasaules vienotība. Tām ir jāatskaņo starptautiskas
samierināšanas melodija ar tādu spēku, lai ikviens kurlais atgūtu
dzirdi un katra izdzisusi persona sāktu kvēlot, ikviena mirusi
persona iegūtu jaunu dzīvību un ikviena vienaldzīga dvēsele
aizrautībā jūsmotu. Var droši teikt, ka šāds būs piepildījums.

Lūgšana
Lai Dieva saldo vēsmu sludinātāji lasa šo lūgšanu katru rītu.
Ak Kungs, mans Dievs! Lai slava Tev un pateicība par to, ka esi
mani uzvedis uz savas ķēniņvalsts lielceļa un ļāvis man iet pa šo
taisno un tālē vedošo ceļu, ka ar savu gaismu esi apskaidrojis man
skatu, ka esi licis man ieklausīties Tavu svēto putnu dziesmās no
Tavas neizdibināmās ķēniņvalsts, ka Tava mīlestība ir man likusi
būt ar taisnīgajiem.
Ak Kungs! Sūti man Svētā Gara atbalstu, lai Tavā vārdā es varu
aicināt tautas un vēstīt tām prieka vēsti par Tavas ķēniņvalsts
pasludināšanu cilvēcei.
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Ak Kungs! Es esmu vājš, stiprini mani ar savu spēku un varu.
Mana mēle ir neveikla, atraisi to, lai piemin tā Tevi un Tavu slavu.
Es esmu necils, piešķir man godu ienākt Tavā ķēniņvalstī. Es esmu
tālu no Tevis, ļauj man tuvoties Tavas žēlastības Slieksnim. Ak
Kungs! Liec man būt kā spožai lāpai, kā mirdzošai zvaigznei, kā
svētītam, augļiem rotātam kokam, kura zari apņem visas šīs zemes.
Patiesi, Tu esi varenais, spēcīgais un neierobežotais.
***

1

Korāns 2:105, 3:74.
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Vēstule rietumu štatu
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1917. gada 15. februārī Bahá’u’lláh istabā Abbúd
mājā ‘Akká, adresēta bahājiešiem no vienpadsmit Amerikas
Savienoto Valstu rietumu štatiem – Ņūmeksikas, Kolorādo,
Arizonas, Nevadas, Kalifornijas, Vaiomingas, Jūtas,
Montānas, Aidaho, Oregonas un Vašingtonas.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, Žēlīgā draugi un kalpones, ķēniņvalsts izredzētie!
Svētītais Kalifornijas štats ir ļoti līdzīgs Svētajai Zemei, tas ir,
Palestīnas valstij. Tā klimats ir ļoti mērens, tā līdzenumi ir ļoti plaši,
un augļi tāpat kā Palestīnā ir svaigi un gardi. Kad ‘Abdu’l‑Bahá
ceļoja pa šiem štatiem, viņam šķita, ka viņš ir Palestīnā, jo no
jebkura skatpunkta pavērās ainava, kas bija līdzīga Palestīnas ārēm.
Pat Klusā okeāna krasti dažviet visnotaļ līdzinās Svētās Zemes
krastiem, un pat augu valsts ir tāda pati kā Svētajā Zemē, kuras
aplūkošana izraisa pārdomas un izbrīnu.
Gan Kalifornijā, gan citos rietumu štatos ir atrodamas brīnišķīgas
dabas ainavas, kas mulsina cilvēku prātus. Augsti kalni, dziļas aizas,
lieli un majestātiski ūdenskritumi un milzīgi koki ir redzami visās
malās, un augsne šajā štatā ir bagātīga un auglīga. Šis svētītais štats
ir līdzīgs Svētajai Zemei, un šis apvidus, kas atgādina burvīgu
paradīzi, ir daudzējādā ziņā vienāds ar Palestīnu. Tā kā starp šīm
zemēm pastāv tik liela dabas ainavu līdzība, ir jāpanāk arī garīga un
debesu līdzība.
Palestīnā var atrast dievišķās piemiņas gaismekļus. Vairākums
izraēliešu praviešu aicināja uz Dieva ķēniņvalsti šajā Svētajā Zemē.
Izplatot garīgas mācības, garīgi noskaņotas personas sajuta dievišķo
vēsmu aromātu, šo apgaismoto dvēseļu acis kļuva skaidras, ausis
uztvēra dievišķo dziesmu, sirdis no atdzīvinošajām Dieva ķēniņvalsts
vēsmām ieguva mūžīgo dzīvību un no Patiesības Saules godības –
neaprakstāmu apgaismību. Tad no šīs zemes gaisma izplatījās uz
Eiropu, Ameriku, Āziju, Āfriku un Austrāliju.
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Tagad Kalifornijai un citiem rietumu štatiem ir jānopelna ideāla
līdzība ar Svēto Zemi un no šī štata un apgabala Svētā Gara vēsmas
ir jāizplata visās Amerikas un Eiropas daļās, lai Dieva ķēniņvalsts
aicinājums uzmundrinātu un iepriecinātu visu cilvēku ausis,
dievišķie principi piešķirtu jaunu dzīvi, lai dažādās partijas kļūtu
par vienu partiju, lai ideju atšķirības izzustu un visām idejām būtu
viens vienīgs centrs, lai Amerikas austrumi un rietumi apvienotos
un lai cilvēku pasaules vienotības himna dāvātu visiem cilvēku
bērniem jaunu dzīvi, un vispārēja miera telts paceltos pāri Amerikas
virsotnēm. Tādējādi Eiropu un Āfriku var atdzīvināt Svētā Gara
vēsmas, pasaule var kļūt citāda, nācija var atdzīvoties, un gluži
kā Kalifornijas štata un citu rietumu štatu brīnišķīgie dabas skati
ir visiem redzami, tā arī Dieva ķēniņvalsts diženās zīmes var tikt
atklātas, lai ķermenis atbilstu garam, lai ārējā pasaule kļūtu par
iekšējās pasaules simbolu un zemes spogulis taptu par ķēniņvalsts
spoguli un atspoguļotu debesu ideālos tikumus.
Sava ceļojuma laikā šajā apvidū es redzēju brīnišķīgas ainavas un
skaistas dabas panorāmas, augļu dārzus un upes, nacionālos parkus
un dabas stūrīšus, tuksnešus, līdzenumus, pļavas un prērijas, labību
un augļus, kas piesaistīja manu uzmanību, un tie vēl tagad ir man
atmiņā.
Mani jo īpaši iepriecināja sanāksmes Sanfrancisko un Oklendā,
saieti Losandželosā un ticīgie, kas nāca no citu štatu pilsētām. Kad
vien es atceros viņu sejas, mani pārņem bezgalīga laimes sajūta.
Tāpēc es ceru, ka dievišķās mācības kā saules stari izplatīsies
visos rietumu štatos un piepildīsies Korāna svētītās vārsmas vārdi:
„Jauka zeme un Grēku apklājējs Kungs!”1 Tāpat arī citas Korāna
vārsmas „Vai šie nav apstaigājuši zemi un raudzījuši?”2 un vārsmas
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„Tad raugi, ko spēj Dieva žēlastība!”3 nozīme atklājas vislielākajā
spožumā.
Lai slava Dievam par to, ka Viņš ir lēmis un dāsni gādājis, lai
šajā apgabalā kalpošanas iespējas būtu plašas, cilvēki būtu augstākā
mērā inteliģenti un progresīvi, eksaktās un humanitārās zinātnes
tiktu veicinātas, cilvēku sirdis būtu šķīstas un dzidras kā spoguļi un
Dieva draugi būtu savaldzināti. Tāpēc var cerēt, ka tiks organizētas
mācību sanāksmes un Dieva saldo vēsmu izplatīšanai gudri skolotāji
tiks nosūtīti uz pilsētām un pat ciematiem.
Lietas skolotājiem jābūt debešķiem, majestātiskiem un
starojošiem. Viņiem jābūt garīgiem, intelektuāliem, un viņiem
jāceļas kalpot ar lielu apņēmību, stingrību un pašaizliedzību. Savos
ceļojumos viņi nedrīkst domāt par ēdienu vai apģērbu. Viņiem
jākoncentrē uzmanība uz Dieva ķēniņvalsts mācībām un jālūdz
Svētā Gara apliecinājumi. Ar dievišķu spēku, savaldzinātu prātu,
debesu prieka vēsti un debesu svētumu viņiem jāieelpo Abhá
paradīzes saldās smaržas.

Lūgšana
Katru dienu viņiem jālasa šāda lūgšana:
Ak Dievs! Ak Dievs! Tavā priekšā ir putns ar aizlauztiem
spārniem, un viņa lidojums ir ļoti lēns. Palīdzi viņam, lai spēj
viņš lidot uz glābšanas un labklājības virsotni, lai lido viņš līksms
un laimīgs cauri neaptveramajam Visumam, lai izplata viņš tavas
melodijas visās šajās zemēs augstākā vārda dēļ, lai priecē viņš ausis
ar šo aicinājumu un liek iemirdzēties acīm, saskatot vadības zīmes!
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Ak Kungs! Es esmu vientuļš un necils. Nav man cita atbalsta bez
Tevis, nedz cita palīga bez Tevis. Pieņem mani savā kalpībā, palīdzi
man ar savu eņģeļu pulkiem, nes man uzvaru, Tavu Vārdu izplatot,
un ļauj man Tavas radības vidū Tavu gudrību paust. Patiesi, Tu esi
vājo palīgs un vārgo aizstāvis, un, patiesi, Tu esi spēcīgais, varenais
un neierobežotais.
***

Korāns 34:15.
Korāns 30:9, 40:82, 47:10.
3
Korāns 30:50.
1
2
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Vēstule Kanādas un Grenlandes
bahājiešiem
***

***
Atklāta 1917. gada 21. februārī Bahá’u’lláh istabā Abbúd
mājā ‘Akká, adresēta bahājiešiem no Kanādas – Ņūfaundlendas,
Prinča Edvarda salas, Jaunskotijas, Ņūbrunsvikas, Kvebekas,
Saskačevanas, Manitobas, Ontārio, Albertas, Britu
Kolumbijas, Jukonas, Makenzī, Kīveitinas, Ungavas,
Franklina salas – un Grenlandes.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, Žēlīgā sirsnīgie draugi un kalpones!
Diženajā Korānā Dievs saka: „It nekamī, ko radījis Līdzcietīgais,
tu neieraudzīsi aplamību.”1 Citiem vārdiem, Viņš saka: Patiesībā
visas Dieva radības ir līdzīgas, jo tās visas ir radījis Viņš. No šī
priekšnoteikuma var secināt, ka starp valstīm arī nav atšķirību.
Kanādas valsts nākotne tomēr ir dižena, un to gaida brīnumaini
notikumi. Tā būs likteņa izredzēta un pieredzēs Visugodinātā
dāsnumu.
‘Abdu’l‑Bahá sava ceļojuma un uzturēšanās laikā šajā valstī
piedzīvoja daudz priecīgu notikumu. Pirms došanās ceļojumā
daudz dvēseļu brīdināja mani, lai neceļoju uz Monreālu, sakot,
ka vairākums tās iedzīvotāju ir katoļi un ir ļoti fanātiski, ka viņi
ir iegrimuši atdarināšanas jūrā, ka viņi nespēj ieklausīties Dieva
ķēniņvalsts aicinājumā, ka liekulības plīvurs ir aizklājis viņu acis, ka
viņi paši sev atņēmuši iespēju saskatīt dižākās vadības zīmes un ka
dogmas ir tik ļoti pārņēmušas viņu sirdis, ka tajās nav palikusi vieta
īstenībai. Šīs dvēseles apgalvoja, ka gadījumā, ja Patiesības Saule
visā savā krāšņumā atmirdzētu šajā valstī, tumšie, necaurredzamie
māņticības mākoņi tik biezi aizklātu apvārsni, ka būtu pilnīgi
neiespējami saskatīt tās starus.
Tomēr šie stāsti neietekmēja ‘Abdu’l‑Bahá apņemšanos.
Uzticēdamies Dievam, viņš vērsa savu skatu uz Monreālu. Kad
viņš ieradās šajā pilsētā, viņš atrada visas durvis atvērtas, sirdis –
atsaucīgas un Dieva ķēniņvalsts dievišķo spēku pārvaram visus
šķēršļus un kavēkļus. Šīs valsts baznīcās un sanāksmēs viņš ar
lielu prieku aicināja cilvēkus uz Dieva ķēniņvalsti un sēja sēklas,
kuras aplaistīs dievišķās varas roka. Nav šaubu, ka šīs sēklas augs,
zaļos un zels un tiks ievākta bagātīga raža. Dievišķo principu
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izplatīšanā viņš neatrada pretiniekus un ienaidniekus. Ticīgie,
kurus viņš sastapa šajā pilsētā, bija ļoti garīgi un Dieva saldo vēsmu
valdzināti. Viņš pieredzēja, ka ar Dieva kalpones Maksvela kundzes
centieniem vairāki ķēniņvalsts dēli un meitas šajā valstī sapulcējas,
iedraudzējas un jo dienas kļūst iedvesmotāki un līksmāki. Es šajā
valstī uzturējos tikai dažas dienas, bet šīs uzturēšanās rezultāti
nākotnē būs neizsmeļami. Kad zemkopis iegūst neapstrādātu zemi,
viņš nekavējas, bet apstrādā lielu lauku. Tāpēc es ceru, ka nākotnē
Monreāla var kļūt tik saviļņota, ka ķēniņvalsts melodija no šīs valsts
var aplidot visas pasaules daļas un Svētā Gara vēsmas var izplatīties
no šī centra uz Amerikas austrumiem un rietumiem.
Ak jūs, dievticīgie! Lai jūs nesatrauc jūsu mazais skaits un
nenomāc daudzie neticīgie pasaulē. Pieci kviešu graudi var būt
apveltīti ar debesu svētību, bet tūkstoš tonnas nezāļu nedos
nekādus rezultātus. Viens auglīgs koks sekmēs sabiedrības dzīvi,
bet tūkstošiem mežu ar savvaļas kokiem nenesīs nekādus augļus.
Līdzenums ir oļiem klāts, bet dārgakmeņi ir retums. Viena pērle ir
vērtīgāka par tūkstošiem smilšu tuksnešu, jo īpaši tāda dārga pērle,
kas apveltīta ar dievišķo svētību. Drīz no tās radīsies tūkstošiem
jaunu pērļu. Kad šī pērle saiesies un sadraudzēsies ar oļiem, tie arī
pārvērtīsies par pērlēm.
Es vēlreiz atkārtoju, ka Kanādas nākotne gan materiālā, gan
garīgā ziņā ir dižena. Ik dienu civilizācija un brīvība būs lielāka.
Ķēniņvalsts mākoņi nolīs pār vadības sēklām, kas šajā zemē sētas.
Tāpēc nemeklējiet atpūtu vai mieru, nepieķerieties šīs zūdīgās
pasaules greznībai, atraisieties no jebkādas pieķeršanās un ar sirdi
un dvēseli centieties iesakņoties Dieva ķēniņvalstī. Iegūstiet debesu
dārgumus. Ik dienu kļūstiet aizvien vairāk apskaidroti. Tuvinieties
aizvien vairāk vienotības slieksnim. Kļūstiet par garīgu dāvanu
paudējiem un bezgalīgas gaismas ausmu! Ja iespējams, sūtiet
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skolotājus uz citām Kanādas provincēm. Tāpat arī sūtiet skolotājus
uz Grenlandi un uz eskimosu dzimtajām vietām.
Šiem skolotājiem ir pilnīgi jāatbrīvojas no vecā ietērpa un
jāiegādājas jauns ietērps. Saskaņā ar Kristus teikto viņiem ir
jāpiedzimst no jauna, proti, ja pirmajā gadījumā viņi piedzima no
mātes miesām, tad šoreiz viņiem jāpiedzimst no dabas pasaules
miesām. Tāpat kā viņi pilnīgi neatceras, kas ar viņiem notika, kad
viņi bija embriju stāvoklī, viņiem ir pilnīgi jāaizmirst dabas pasaules
trūkumi. Viņiem ir jāpiešķir svētība ar dzīvības ūdeni, ar Dieva
mīlestības uguni un Svētā Gara vēsmām. Viņiem ir jābūt mierā ar
niecīgu barības daudzumu, bet jābauda liela deva no debesu galda.
Viņiem ir jāvairās no kārdinājumiem un alkatības un jāgremdējas
garīgumā. Ar savu šķīsto elpu viņiem ir jāvērš akmeņi mirdzošos
rubīnos un gliemežvāki – pērlēs. Kā ziedoņa lietusgāzēm viņiem ir
jāvērš melna zeme rožu dārzos un augļu dārzos. Aklajiem viņiem
jādāvā redze, kurlajiem – dzirde, vienaldzīgie jāiedvesmo un jāliek
viņiem kvēlot un mirušie jāatdzīvina.
Esiet sveicināti un lai jums slava!

Lūgšana
Lai slava Tev, ak Dievs! Patiesi, šeit ir Tavi kalpi, kurus pievelk
Tavas žēlsirdības aromāts, kurus iekvēlinājusi Tavas vienības krūmā
iedegtā guns, kuru acis deg, skatot vienesmes Sīnaja gaismas zibšņus.
Ak Kungs! Raisi viņu mēles Tevis pieminēšanai ļaužu vidū, savā
žēlastībā un mīlošajā laipnībā ļauj tiem slavēt Tevi, ar savu eņģeļu
pulkiem palīdzi viņiem, Tev kalpojot, savelc tiem spēka jostas un
liec tiem būt Tavas vadības zīmēm Tavas radības vidū!
Patiesi, Tu esi visuspēcīgais, viscildenais, vienmēr piedodošais,
līdzcietīgais.
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Lūgšana
Dieva saldo vēsmu sludinātājiem šī lūgšana būtu jāskaita katru rītu.
Ak Dievs! Ak Dievs! Tu redzi šo nespēcīgo izlūdzamies debesu
spēku. Šis nabags izlūdzas Tavus debesu dārgumus. Šis izslāpušais
tiecas uz mūžīgās dzīvošanas ūdens avotu. Šis slimais sauc pēc
izveseļošanās Tavas bezgalīgās žēlastības spēkā, kuru savā augstajā
ķēniņvalstī Tu esi atvēlējis saviem izredzētajiem kalpiem.
Ak Kungs! Nav man cita palīga bez Tevis, ne cita patvēruma bez
Tevis, ne cita atspaida bez Tevis! Ar saviem eņģeļu pulkiem palīdzi
man vēdīt Tavu svēto elpu un viest Tavas mācības Tavu izredzēto
ļaužu vidū.
Ak Kungs! Palīdzi man atraisīties no visa, izņemot Tevi, turēties
cieši pie Tavas bagātības tērpa vīles. Palīdzi man pilnībā veltīt savu
dzīvi Tavai ticībai, palikt dedzīgam un noturīgam Tavā mīlestībā
un dzīvot saskaņā ar to, ko Tu savā Grāmatā esi noteicis.
Patiesi, Tu esi spēcīgais, varenais, visu valdītājs.
***

1

Korāns 67:3.
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14

Vēstule Amerikas Savienoto Valstu
un Kanādas bahājiešiem
***

***
Atklāta 1917. gada 8. martā ‘Abdu’l‑Bahá vasaras mājā
(Ismá’íl Áqá’s istabā) Haifā, adresēta Amerikas Savienoto Valstu
un Kanādas bahājiešiem.
***
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Viņš ir Dievs!
Ak jūs, debesu dvēseles, ķēniņvalsts dēli un meitas!
Dievs saka Korānā: „Tveriet pēc Dieva virves, jūs visi kopā – un
nesašķelieties!”1
Šajā nejaušību pasaulē ir daudz kopīgu centru, kas veicina
biedrošanos un vienotību cilvēku bērnu starpā. Patriotisms,
piemēram, ir tāds kopīgs centrs, nacionālisms ir kopīgs centrs,
vienādas intereses veido kopīgu centru, politiska apvienība
pamatojas uz kopīgu centru, kopīgi ideāli veido kopīgu centru,
un cilvēku pasaules labklājība ir atkarīga no šādu kopīgu centru
izvirzīšanas un sekmēšanas. Tomēr visas iepriekš minētās institūcijas
patiesībā ir ārēja čaula, nevis lietas būtība, tās ir nejaušas, nevis
mūžīgas, pagaidu, nevis pastāvīgas. Lielu revolūciju un apvērsumu
laikā visi šie kopīgie centri tiek aizslaucīti. Bet ķēniņvalsts kā kopīgs
centrs, iemiesojot debesu institūcijas un dievišķas mācības, ir mūžīgs
kopīgais centrs. Tā apvieno Austrumus un Rietumus, panāk cilvēku
pasaules vienotību un nedod pamatu nesaskaņām. Tā ir pārāka par
visiem pārējiem kopīgajiem centriem, kaut ietver tos. Kā saules
stari tā kliedē tumsu, kas apņem visas zemes, dāvā pilnvērtīgu dzīvi
un nes dievišķās apgaismības rītausmu. Ar Svētā Gara elpu tā dara
brīnumus, Austrumi un Rietumi apskaujas, Ziemeļi un Dienvidi
tuvinās, nesaprašanās un ķildas pazūd, naidīgi mērķi tiek atmesti,
likums, kas nosaka, ka dzīve ir cīņa par eksistenci, tiek atcelts,
un cilvēku pasaules vienotības karogs tiek pacelts pār zemeslodi,
plīvojot pār visām cilvēku rasēm. Tādējādi patiesais kopīgais centrs
ir dievišķās mācības, kas aptver visas cilvēces pakāpes un vispārējās
attiecības, kā arī visus nepieciešamos likumus.
Apsveriet! Cilvēki Austrumos un Rietumos bija galīgi svešinieki.
Cik gan lielā mērā tagad viņi pazīst cits citu un ir vienoti! Cik tālu
ir Persijas iedzīvotāji no visattālākajām Amerikas valstīm! Un tagad
pievērsiet uzmanību tam, cik liela ir bijusi debesu spēku ietekme,
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jo attālums, kas mērāms tūkstošos jūdžu, ir kļuvis par vienu vienīgu
soli! Cik daudz gan ir nāciju, kam nav bijis nekādu savstarpēju
attiecību un nekādas līdzības, bet tagad dievišķas iedarbības spēkā
tās ir vienotas un saprotas cita ar citu! Patiesi, Dievam ir piederējusi
vara pagātnē un piederēs nākotnē! Un, patiesi, Dievs ir varenāks
par visu un visiem!
Raugieties uz ziediem dārzā! Lai gan tās ir dažādu krāsu, veidu
un formu, tos tomēr atsvaidzina viena avota ūdens, atdzīvina viena
vēja pūsmas, spēcina vienas saules stari, un šī dažādība palielina to
pievilcību un skaistumu. Cik gan vienmuļš skata pavērtos, ja visi
ziedi un augi, lapas un ziedlapas, augļi, zari un koki šajā dārzā būtu
vienāda veida un vienas krāsas! Nokrāsu, veidu un formu dažādība
bagātina un grezno dārzu un palielina tā iespaidu. Līdzīgā veidā,
kad dažādus domu gājienus, dažādus temperamentus un raksturus
apvieno kopīgs centrs, atklājas pilnveidota cilvēka skaistums un
godība. Nekas cits kā tika Dieva Vārda dievišķais spēks, kas pārvalda
visu lietu realitāti un paceļas pāri tai, spēj saskaņot dažādas cilvēku
bērnu domas, viedokļus, idejas un dažādu pārliecību.
Tāpēc dievticīgajiem no visām Amerikas valstīm ar dievišķā
spēka palīdzību jāveicina debesu mācības un cilvēces vienotība.
Ikvienai ietekmīgai dvēselei ir jāceļas un jāiedveš visiem Amerikas
apvidiem dzīvības elpa, jārada cilvēkos jauns gars, svētot viņus ar
Dieva mīlestības liesmu, dzīvības ūdeni un Svētā Gara dvašu, lai
viņi piedzimst no jauna, jo evaņģēlijā ir rakstīts: „Kas piedzimis no
miesas, ir miesa, un, kas piedzimis no Gara, ir gars.”2
Tāpēc, ak jūs, dievticīgie Amerikas Savienotajās Valstīs
un Kanādā! Izvēlieties ietekmīgas personas, vai arī viņi paši,
atsakoties no pasaulīga miera un klusuma, varētu celties un
apceļot Aļasku, Meksikas republiku, Meksikas dienvidus,
Centrālamerikas republikas, piemēram, Gvatemalu, Hondurasu,
Salvadoru, Nikaragvu, Kostariku, Panamu un Belizu, kā arī lielās
Dienvidamerikas republikas – Argentīnu, Urugvaju, Paragvaju,
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Brazīliju, Francijas Gajanu, Holandes Gajanu, Britu Gajanu,
Venecuēlu, Ekvadoru, Peru, Bolīviju un Čīli un Vestindijas
salas – Kubu, Haiti, Puertoriko, Jamaiku un Santodomingo, un
Mazās Antiļu salas, Bahamu salas un Bermudu salas, tāpat arī
salas, kas atrodas uz austrumiem, rietumiem un ziemeļiem no
Dienvidamerikas – Trinidadu, Folklenda salas, Galapagu salas,
Huana Fernandesa salas un Tobago. Jo īpaši apmeklējiet Bahijas
pilsētu Brazīlijas austrumu krastā, jo šai pilsētai ir dots zīmīgais
nosaukums BAHIA, un nevar būt nekādu šaubu, ka tas ir noticis ar
Svētā Gara iedvesmu.
Tādējādi dievticīgajiem ir jāpieliek vislielākās pūles, viņiem jāliek
skanēt dievišķajai melodijai visās šajās zemēs, jāsludina debesu
mācības, jāiedveš visiem mūžīgās dzīves gars, lai šīs republikas tā
apgaismotu Patiesības Saules cēlais mirdzums, ka visas pārējās valstis
tās slavētu un cildinātu. Tāpat arī jums jāpievērš liela uzmanība
Panamas Republikai, jo tajā vietā Austrumus un Rietumus savieno
Panamas kanāls, un tā atrodas starp diviem lieliem okeāniem.
Nākotnē šī vieta būs ļoti svarīga. Mācības, kas tur iesakņosies,
apvienos Austrumus un Rietumus, Ziemeļus un Dienvidus.
Tāpēc nodomiem jābūt šķīstiem, centieniem – cēliem un
augstiem, lai jūs varētu viest tuvības jūtas cilvēku sirdīs. Šo spožo
mērķi ir iespējams sasniegt tikai ar dievišķo mācību, kas ir visu
svēto reliģiju pamats, sekmēšanu.
Pārdomājiet, kā Dieva reliģijas ir kalpojušas cilvēcei! Kā Toras
mācība ir nodrošinājusi izraēliešu tautas slavu un godu, un
progresu! Kā Viņa Svētības Kristus Svētais Gars radīja draudzību
un vienotību starp atšķirīgām kopienām un nesaticīgām ģimenēm!
Kā Viņa Svētības Muḥammad dievišķais spēks samierināja un
apvienoja karojošas ciltis un dažādus Arābijas pussalas klanus – tik
lielā mērā, ka tūkstoš ciltis tika saliedētas vienā ciltī; nesaskaņas
un strīdi tika izbeigti, un visi vienoti un vienprātīgi centās attīstīt
kultūru un civilizāciju, novēršot pagrimšanu un paceļoties
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nebeidzamas slavas augstumos! Vai materiālajā pasaulē var atrast vēl
lielāku kopīgu centru par šo? Salīdzinājumā ar šo dievišķo kopīgo
centru nacionālisms kā kopīgs centrs, patriotisms kā kopīgs centrs,
kopīgs politisks centrs, kā arī kultūra un intelektuālisms kā kopīgi
centri ir bērnu spēle!
Tagad centieties, lai svēto reliģiju kopīgais centrs – kura
iedibināšanai tika atklāti visi pravieši un kas ir nekas cits kā dievišķo
mācību gars – izplatās visos Amerikas apvidos, lai ikviens no
jums atspīdētu pie īstenības apvāršņa kā rīta zvaigzne, lai dievišķā
gaisma kliedētu dabas tumsību un cilvēce taptu apgaismota. Tas
ir visdiženākais darbs! Ja jūs gūsiet apliecinājumus un svētību šim
darbam, šī pasaule taps citāda, un zeme kļūs par brīnišķīgu paradīzi,
un tiks nodibinātas mūžīgas institūcijas.

Lūgšana
Lai šo lūgšanu lasa ikviens, kas ceļo uz dažādām pusēm mācīt, lai
lasa to kalnos, tuksnešos, uz zemes un uz jūras.
Ak Dievs! Ak Dievs! Tu redzi manu nespēku, nenozīmību un
pazemību Tavas radības priekšā. Tomēr es esmu ticējis Tev un
cēlies, lai izplatītu Tavas mācības starp Taviem stiprajiem kalpiem,
paļaujoties uz Tavu spēku un varenību.
Ak Kungs! Es esmu putns ar aizlauztiem spārniem, un es ilgojos
traukties augšup Tavos bezgalīgajos plašumos. Kā gan man būs
iespējams to veikt, ja ne ar Tavu žēlīgo gādību, Tavu apliecinājumu
un palīdzību?
Ak Kungs! Iežēlojies par manu vārgumu un ar savu spēku stiprini
mani! Ak Kungs! Iežēlojies par manu nespēku un palīdzi man ar
savu varenību un cildenumu!
Ak Kungs! Ja Svētā Gara elpa dotu svētību vājākajam no visas
radības, viņš būtu iemantojis to, uz ko viņš tiecas, un viņam būtu
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viss, pēc kā viņš ilgojas. Patiesi, Tu esi palīdzējis saviem kalpiem
pagājībā, un, lai gan tie bija vājākie no Tavas radības, zemākie no
Taviem kalpiem, visnenozīmīgākie starp tiem, kas uz zemes dzīvo,
ar Tavu svētību un Tavu spēku viņi pacēlās augstāk par visaugstāk
dzimušajiem un cēlākajiem cilvēkiem. Ja pirms tam viņi bija kā
naktstauriņi, tad tagad viņi ir kļuvuši kā karaliskie vanagi, un, ja
agrāk viņi bija tik kā strautiņi, ar Tavu žēlastību un vēlību viņi kļuva
kā jūras. Ar Tavu visaugstāko labvēlību viņi kļuva kā ceļa zvaigznes
debesu malā un kā putni, kas dzied nemirstības rožu dārzos, kā
lauvas, kuru balss atskan jo stipra gudrību un zināšanu silos, un kā
vaļi, kas peld dzīvības okeānos.
Patiesi, Tu esi žēlsirdīgais, spēcīgais, varenais, vislīdzcietīgais no
līdzcietīgajiem!

***
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Korāns 3:103.
Jāņa evaņģēlijs 3:6.
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