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Priekšvārds
Kanādas bahāj iešu Nacionālās Garīgas Padomes pamu
dināta, zinātnieku un studentu grupa 197 4.gadā nodibināja
biedrību, lai sekmētu Baha'f ticības sistemātiskas studijas
universitātes apjomā. Grupa sekmīgi darbojās, nolasot lekci
_i,as. organizējot konferences un izdodot virkni publikāciju.
Sodien Baha'i studiju biedrība ar centru Otavā, Kanādā,
lepojas ar nacionālām filiālēm vairākās pasaules valstīs.
Organizācijai paplašinoties, radās atzina, ka neviens no
esošajiem avotiem nespēj aizstāt rokasgrāmatu, uz ko varētu
balstīties pēdējo kursu studentu apmācība. Un tā tapa pasūtīts
šis darbs. Rezultātā autori ir loti pateicīgi biedrībai ne tikai
par ierosmi, kas deva iespēju darbu uzsākt, bet arī par to
pastāvīgo palīdzību, ko biedrība sniedza, lai darbu pabeigtu.
Mēs arī vēlētos izteikt savu pateicību Todam Losonam
(Todd Lawson) no Islāma Studiju Institūta pie Mekgilas
(McGill) universitātes, kurš recenzēja nodalu par islāmu;
Braunlijai Tomasei (Brownlee Thomas), kas augstsirdīgi
sniedza savus profesionālos pakalpojumus kā tehniskā
redaktore, un Marionai F'inlejai (Marion Finley) Lavalas
:.:!1i versitātē. kas bija tik laipna un veica persiešu un arābu
terminu transliterāciju. Tāpat esam pateicīgi Lerijam Bakne
lam (Larry Bucknell) un Betijai Fišerei (Betty Fisher) no
Savienoto Valstu Baha'i Izdevniecības par visāda veida
prakstisko palīdzību, ko vioi sniedza. Mēs abi esam lielu
pateicību parādā Suzannai Laionai (Susan Lyons), kas
strādāja pie vairākiem manuskripta varianatiem.
Un beidzot. mēs pateicamies daudzajiem Baha'i
draugiem, kas iedrošināja mūs so darbu uznemties, un it
1pašs paldies mūsu dzīves biedrēm, kuru izpratne Wl atbalsts
lāva to pabeigt.
V. S. H. un J. D. M.
Toronto, 1984.g. 8.jūlijā.

Ievads
Bahcf f ticība ir visjaunākā no pasaules neatkaragaJārn
reliģijam. Kopš saviem neskaidrajiem sākumiem J 9. gad
simta vidū Irānā, tā ir tagad faktiski izplatijusies ikvienā
pasaules 'dalā, nodibinājusi savas administratīvās institūdja�
vairāk nekā divi simts neatkarīgās valstīs un lielākās
teritorijās un patiesi aptver visus ticīgos no katras kultūras.
rasu, sabiedriskās un reliģiskās vides.
Jaunā ticība ir atšķirīga reliģija. kas balstās vienigi uz
sava dibinātāja Baha'u'llah mācībām. Tā nav kults. reformē
inša kustība vai sekta kādas citas tic1has ietvaros. nedz ara
tikai filozofiska sistēma. Tā ari nav mēgināiums rad1t jaunu
reliģiju apvienošanas un samierināšanas celā. savfü.:nt dažā
das macibas. kas izvēlētas no t:1tām rehģ1Jām. Arnolds
Toinbijs (Arnold ToynbeeJ saka:

"Bahaisms ir patstāvīga reli,�ija, kas ir lid::vert1ga ishmwm.
kristianismam un citam pasauli at=itam religijam.
Bahaisms nav kādas citas reli.�ijas sekta,· tlĪ ir sarrupa
reliģija. un tai ir tāds pats statuss ka citiim aT:itüm
reliiijām." l lJ
šis temats ir mēģinājums aplūkot plašu Baha'f mācību
sfēru. Sākumā ir svarīgi atzīmēt Baha'f ticības galveno
priekšstatu: cilvēces vienotJbu. Baha'u'llah galvenais vēsti
jums ir. ka pienākusi diena. ·1ai cilvēd apvienotu vienā
globālā ģimenē. Vioš apagalvo, ka Dievs ir iedarbinājis
vēstures spēkus. kas visā pasaulē rada atzinu. ka cilvēce ir
vienota, īpaša dzimta. Šis vēsturiskais process. kurā. kā cer
bahājieši, viou ticībai ir galvenā loma. hūs saistīts ar globālas
eivilizācijas rnšanos.
Bez šīs elpu aizraujošās iztēles. Baha'f ticiba īpasi saista
reliģijas vēstures studentu interesi. Tas ir tādēl. ka ir viegli
pieejami empīriski dati. Būtu grūti vai varbūt neiespējami
skaidri noteikt tos impulsus. kas radjja un attistīja kādu no
pasaules agrākaJam svarigākajām reliģijām. Budas māc1bu
rakstura izskaidrojums. Jēzus dzīves patiesie notikumi. �ra.
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kurā dzīvoja Zaratustra. vioa iet ekme. pat "Krišnas"
vēsturiskās eksistences pamato jums - tās visas. škiet. paliek
neatrisināmas problēmas. Materiāli par Muhameda dzīvi un
personību ir vairāk pieejami. bet pat šeit valda diskusija par
daudziem būtiskiem sīkumiem.
Edvards Grenvils Brauns (Edward Granville Browne),
ievērojams Kembridžas orientālists, 121 bija viens no pirma
jiem rietumu vēsturniekiem. kuru ieinteresēja Baha'f vēsture.
Pēc Brauna domām. tai laikā maz pazīstamā ticība deva
vienreizēju iespēju sīki izpētīt� kā rodās jauna un neatkarīga
reliģija. Vioš sacīja:
" .. jo .�eit vil,1am (rel(�ijas studentam) ir iespēja apcerēt
tādas personības, kas laika gaitā k/ūst par varo1,1iem un
pusdieviem, kurus m īts un i:domājums vēl nav aptum.fojis;
sakrīto.fo un neatkarīgu liecīhu gaismā viņ.� var aplükot
vienu no tiem dīvainajiem sajūsmas, paļāvības, kvēlas
uzticības un nevaldāmas· varonihas - vai, ja gribat,
.fanātisma uzliesmojumiem. ko mēs mēdzam saistīt ar
cilvē c es agrīno vēsturi; vārdu sakot, viņš var kļūt par
liecinieku ticīhas piedzimšanai, kas noteikti izcīnīs vietu
starp pasaules lielajām reli.�ijām." 131
To pašu apgalvo mūsdienu apskata autori ārpus Baha'f
kopienas:
"Kā neviena cita religija Bahi - Baha'i kustīha sagādā
rel(�ijas vēsturniekam nenovērtējamus avotus, lai pētītu tās
izcelsmi un attīstību. Tam ir vismaz divi iemesli. Pirmkārt,
Baha'f ticība ir visjaunākā rel(�ija. Citas rel(�ijas sākās
pirms simtiem vai tūkstošiem gadu. No tā saucamajām
vienpadsmit pasaules svarīgākajām mūslaiku reliģijām tikai
islāms (septītais gadsimts p.m.ē.) un s i khisms
(sešpadsmitais gadsimts p.m.ē.) ir gadsimtu veci: citas hinduisms, budisms, džainisms, taoisms, konfuciānisms,
iinto. zaratustras un jūdu ticība, un kristiānisms - ir
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tūksto.�iem gadu vecas. Balui'i ticīha radās tikai pagāju.fojii
gadsimta (1844.g. ), un tikai kop.ŗ 1 963.gada tā, iespējams.
ir sasniegusi savas izveidofünās pēdējo pakāpi. kas, starp
citu . padara patreizējo laiku par visvairāk noderīgu . lai
pētītu tās attīstību. Tāpēc Baha'f ticība ir mūslaiku relifļUa
un, protams, ir vairāk pieejama izpētei un izpratnei neka
vecākas re/(�ijas. " 141

Pavisam nesen Irānas bahājiešu pieaugoša vajāšana
savā zemē, ko piekopj islāma režīms, piesaistīja visas
pasaules uzmanību. Tā kā uzbrukumiem par cēloni bija
galvenokārt cietušo reliģiskā piederība, arvien vairāk pieau
gusi interese par pašu Baha'f th:ību. Uzskati. kas atšķir
bahājiešus it īpaši no musulma(liem. un vēsturisko notikumu
secība, kas noveda pie kārtējā uzliesmojuma, ir bijuši lielu
diskusiju temats rietumu informācijas līdzeklos.
Visu iepriekšminēto iemeslu dēl Baha'i ticību arvien
biežāk ietver koledžas un universitātes mācību programmās
par pasaules reliģijām. Baha'f ticības dibinātāja darbi kopā ar
padzilinātām vioa nozīmēto iztulkotāju interpretācijām ir
viegli pieejami rakstu sakopojumos, kas publicēti anglu
valodā. Bez šiem diviem galveniem avotiem literatūrā par
Baha'f ticību ir atrodami divi mazāk svarīgu materiālu veidi:
ticibas piekritēju komentāri, kas uzrakstīti, lai izglītotu
bahājiešus un piesaistītu atbalstu, un virkne kritisku rakstu,
kurus uzrakstījuši pretinieki no kristīgo garīdzniecības vidus.
Nevienu no mazāk svarīgo avotu publikācijām nevar uzskatīt
par kompetentu vai noderīgu Baha'f ticības mācību un
vēstures objektīvai interpretācijai.
Dotais teksts aptver četrus galvenos izpētes virzienus:
l. Babi un Baha'i ticību vēsturi; 2. Baha'u'llah galvenās
mācības; 3. Baha'f ticības institūciju struktūru; un 4. Baha'i
kopienas attīstību. Pēdēj ā nodala min dažas j aunas
problēmas, kas jauno reliģiju skar saviloošo panākumu dēl.
kādus tā ir baudījusi savas 140 gadu izaugsmes laikā.
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Ikvienas jaunas reliģijas izpēte izvirza īpašas problē
mas. Atškirībā no vairuma parādību. ko pēta zinātne. reliģija
grib saprast pašus cilvēkus. Reliģija prasa ne tikai uzmanību.
bet galu galā ziedošanos un saistības. Tādēl daudz reliģisku
domātāju uzskata, ka ·galvenais konflikts rodas starp ticību
un zinātni un ka ticības valstības hūtība atrodas ārpus
zinātniskās izpētes sfēras.
šeit Baha'i ticība nāk palīgā tiem. kas apoemas to pētīt.
Viena no tās pamatlicēja Baha'u'llah mācībām ir. ka vislielākā

dāvana. ar ko Dievs c ilvēci apveltījis. ir saprāts. Bahāj ieši
pieoem, -ka saprātu ir jāpielieto. izskaidrojot visas eksistences

formas. ieskaitot garīgās. un šai nolūkā kā līdzekli ir jālieto
zinātniskā metode. 15 1 'Abdu'l-Baha. Baha'u'Hah dēls un
ieceltais vioa mācību iztulkotājs. apgalvoja: " Ikviena reliģija.
kas ir pretrunā ar zinātni vai to noraida. ir gara tumsība - jo
gara tumsība ir zināšanu pretstats." 161
Tādēl lielā mērā tas, kas studē Baha'i ticību. atrod. ka
temats ir vēl jāpētī. Neizprotamas parādības. ar kurām
sastopamies, piemēram. matetiālajā visumā. atspogulo tikai
cilvēka zināšanu ierobežotību. Tas ir. tās neko neapgalvo par
dabas pasauli, kas būtu pretrunā ar zinātni un saprātu.
Rituālu minimums un ar seviškām spējām un zināšanām
apveltītas garīdznieku elites trūkums atstāj arī diezgan brīvu
pieeju Baha'f ticības galvenajām īpatnībām.
Tomēr reliģijas studijas nav paleontoloģija. Tā ir dzīvu
parādību izpēte. kurās iespējami pilnīgi jāiedzilinās ne tikai ar
prātu. bet arī ar sirdi. ja jārod skaidra izpmtne. Baha'f ticība ir
temats, kas pārstāv vairāku miljonu c ilvēku visdzi lāko
pārliecību, to pārliecību. kas nosaka vissvarīgākos lēmumus
dlvēka dzīvē, un par kuru daudzi tūkstoši bahāj iešu ir
pakļāvušies un šodien pakļaujas vajāšanai un nāvei.
Darba autori ir mēģinājuši apsvērt šīs saprāta un sirds
prasības. ko reliģijas izrēte izvirza tiem. kas ar tām
nodarbojas.
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Saites ar islāmu

Apgalvojums, ka kāda reliģija ir neatkarīga no citām ticībām,
nepierāda, ka tā sākās reliģiskā vakuumā. Budisms radās uz
tradicionālā hinduisma pamata. un, tikai škērsoj is H imalaju
kalnus. tas ieguva savu patieso raksturu ka īpaša re liģija,
kam bija lemts stipri ietekmēt kultūru Kīnā. Japānā un
dienvidaustrumu Āzijas zemēs. Līdzīgi Jēzus Kristus un vioa
tiešo sekotāj u misija izrietēja no jūdu t ic ības, un apmēram
divus gadsimtus kaimiou tautas šo v irz ienu uzskatīja par
pamatreliģijas reformētu atzarojumu. Kristiānisms neizvei
dojās par atsevišku rel i ģiju ar saviem svētaj iem rakstiem ,
likumiem. institūcijām un rituāliem, iekams tas nebija piesais
tīj is l ie l us piekritēj u pul kus no da udzām sem īt i e m
nepiederošām rasēm Vidusjūrns reģionā.
Baha'f ticība dzi ma no islāma. Tāpat kā kristiānisms
izveidojās no jūdu ticības gaidām pēc mesijas, reliģija, kurai
bija jākļūst par Baha'f ticību, radās no eskatoloģiskām ( t. i .
doktrīna par pastarā tiesu) nesaskaoām pašā islāmā. Tomēr
Baha'f ticība ir pilnīgi neatkarīga no savas pamatreliģijas. šī
uzskata pamatotību ir nesen atkal atz inis viens no vis
ražīgākaj iem mūslaiku islāma zinātniekiem. Olamā ( pa
godinoša uzruna " loti izglītots" ) Sejeds Tabatabai ( Siyyid
Tabataba'i ) kategoriski apgalvo. ka " B abi un Baha'f sektas .. .
nekādā zīoā nevajadzētu uzskatīt par šia islāma ( Shi'ism )
atzarojumiem" . 1 1 1
Jaunā tic īha vispi rms parādīj ās Persij ā. ko pārsvarā
apdzīvo musulmani . 121 Tad tā izplatījās kaiminos esošajās
musulmaou zemēs. Turku un Kriev ijas impērijās un Indijas
ziemelos. Lai gan daži no pirmaj iem sekotājiem bija no jūdu.
kristīgās vai Zaratustras ticības. lie lākais vai rākums bija
islāma piekri tēj i . Savas rel iģiskās i dej as v i oi smē l a no
Korāna, un vious v ispirms interesēj a tie j aunās t i<.: i has
aspekti . kas pauda islāma pravietoj um u piepildīšanos u n
musulma.ou mācības interpretācij u . Līdzīgi t am sāk umā
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islāma garīdznieki uzskatīja tos. kas sekoja jaunajai ticībai .
par musulmaou ķeceriem.
Baha'f ticības islāmiskās izcelsmes dēl ir svarīgi mūsu
izpēti uzsākt ar islāma pirmsākuma aplūkošanu. no kura
Baha'i ticība izveidojās. šāds apskats ir nozīmīgs arī otra
iemesla dēl: islāms iederas Baha'f ticības galvenajā priekš
statā par reliģijas vēsturi un attiecībām starp reliģijām. Baha'f
ticība ir, varbūt„ vienreizēja ar to. ka tā bez iebildumiem atzü,1
citu lielo reliģiju pamatotību. Bahājieši tic, ka Ābrahāms,
Mozus. Zaratustra, Buda, Jēzus un Muhmeds ir visi īsti
viena Dieva vēstneši . šo dieviško sūtou māc ības t iek
uzskatītas par celu uz pest īšanu, kas sekmē " vienmēr
progresējošās civilizācijas turpinājumu". 13 1 Bahājieši uz;
skata, ka šīs atkārtotās Dieva iejaukšanās cilvēces vēsturē ir
progresīvas, katra no Dieva atklāsmēm ir bijusi pilnīgāka par
i�priekšēj��, un �atr� _sagaļayoja celu_ nāķ_ošajai. _ N�l_ šī
vtedokla islams ka vtsJaunaka no agrakaJam rehg1Jam
vēsturiski tieši sagatavoja Baha'f ticību. Tādēl nav jābrīnās,
ka Baha'f raksto s atrodam daudz Korāna terminu un
jēdzienu.
Daži islāma prindpi ir īpaši nozīmīgi Baha'f ticības
skaidrai izpratnei. Līdzīgi musulmaoien bahājieši tic, ka ir
Viens un pēc savas būtības pilnīgi transcendentāls Dievs.
Vioš savu gribu "pauž" cilvēcei ar daudziem vēstnešiem,
kurus bahāj ieši dēvē par " Dieva Izpausmēm". Izpausmes
nolūks ir pilnīgi vadīt ne tikai atseviška ticīgā cilvēka garīgo
izaugsmi, bet ari veidot visu sabiedrību. Šai zioā abas ticības
galvenokārt atškiras ar to. ka, kamēr no esošajām reliģijān
Korāns nosauc tikai jūdu ticību, kristiānismu un pašu islāmu
kā dieviški iedvesmotus, bahājieši uzskata, ka visas reliģijas
ir viena dieviška plāna būtiskas sastāvdalas.
"Ne,,ar hüt .fouhu, ka , lai kādai rasei rai re/(�ijai tās
piederētu, pasaules tautas sev iedvesmu güst no viena
dehesu Avota un ir viena Dieva pavalstnieki. Starpīhu sta,p
norādUumiem. pēc kuriem dr.1i d=īvo . vajad:l'tu saistu ar

S<11 tt'.\ ar tS!amu

da=adam pras,ham un tiem luikmetu llpstakļ,em. /.. uro , !Ir
radils. Tos visus, i=1.1emot da::us, kas ir cih ·eku wmaitaflha.,
sekas, ir notei!'is Dien· . 1111 tie fr \ ·' ioa g riha., 1111 t\'o/u/.. a
al.\pogu/l�jums. " 141
Tomēr ir vēl vien� islāma paveids. ka� ietekmēJa Jaunüs
reliģijas att 1 st 1hu un not eica musu l m anu reakt 1J U uz tu.
Lidzigi kri st iāni smam p i rm s tā i slāms pakāpeni sk i \a l fa
daudzās l idās sektās. Viena no v i snoz 1 m 1 g ākaJām t r � J a
( Shiah ) sekta. kas t i c . k a t ieši \1 uhamedam bija nodom'.\. lai
v ioa pērte(· i iemantot u t il'. 1 go c i l vē k u gango un l a i c 1gu
vadihu . U z skatija. k a šie i z redzē t i e . k urus dē vēj a p a r
i mamiem vai "vadooiem " . i r apvelt 1 t i a r notei ktu nek l udi 
g u m u . i zpi l d o t sa v u s u z t i c ē t o!-i p i e n ā k u m u s . T a (· u
musulmaou l ielākā dala noraidij a tādas pretenzijas. U7skatot .
ka sunna - '\:elš" vai vadisanas veids. ko tralli<: i onā l i piedē vē
prav iet i m M uhamedam - ir piet iekam� ctdvedi �. Tic. ka,
piekrita šim tkēj umam. k J uva papstami kā sunmti. Lai gan
šodien sunm t u m usulmaou skait� daudzkān pārsnied1 s1a
p ie kr i t ēj u s un r i e t u m u z i n ā t n i e k i v mu " Jē v ē par
"ortodoksāliem" pretstatā "šiaj iesu kccenhai " . �ia i slāmam , r
i lga u n godājama t rad i c 1Ja. kas t i kai ne st'n 1 r k l u v us1 pa r
pieaugošās nemusul manu grupas zmātnieku nopietnu 11pfte,
objektu. 1 5 1
Līdz 66 l . g . m .ē . . tikai d i v desm i t uev inu� gadu'.'i pel'
Muhameda nāve�. varu musulmanu valst i ieg uva pi rmai� no
di nastijas daudzaj iem valdniekiem. k uru šk idam i ie vē lēja
t i cī g i e . bet pat iesībā · v ins pārstāvēja daudzu 1 e spa1 J 1 g u
gi meou kundzibu . No s i m sunnit u dinast ij ā m d i v a s pirmās
Omeij adi ( U mayyads ) un A hāsi di ( Ahha si d s • uzskat1Ja
imamu par i za i c ināj umu savai l i k u rrn gajai v ara i . Rezu ltātā.
pēc šiaj iesu nostāstiem. sākot ar Hasanu ( Hasan ) un Hu�einu
( Husayn). M uhameda mazdēliem. v ienam imamam pēc otra
piesprieda nāves sodu. Šo� 1mamus vai Prav iesa pērnacējus
šia islāms savā laikā uzskatīj a par svētaj iem un mocekliem.
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Lai gan šia islāms sākās starp arābiem. savu vislielāko
ietekmi tas guva Persijā. Sākumā tos persiešus. kas pievērsās
islāmam. valdzināja doma. ka imams ir dieviški nozīmētais
vadonis. Pretēji arābiem persiešus jau sen valdīja dieviški
iecelti monarhi. un padevību. ko šai personai veltīja. ar laiku
pieškīra arī tam. kas nāca no Pravieša pēcnācējiem vai
ie(;eltaj iem mantiniekiem. ( 6 1 Pēc.: gadsimtiem ilgās apspie
šanas no sunnītu kalifu puses. imamata tradīcija beidzot
uzvarēja Persijā. pateicoties šia ticības atbalstītājas Safavidu

dinastijas sākumam sešpadsmitajā gadsimtā.
Taču līdz tam laikam imamu pēctecīha bija izbeigusies.
Viens no irāou šiajiešu tradicionālaj iem uzskatiem ir. ka
873.gadā. divpadsmitais un pēdējais ieceltais imams - tai
laikā vēl 1 1t ikai bērns - atteicās no varas un dzīvoja
slepenībā lai izbēgtu no savu senču likteoa. Domā. ka vioš
parādīsies "beigu laikā lai ieviestu taisnības varu visā
pasaulē. Šai esketoloģiskai tradīcijai ir daudz kas kopējs ar
kristiešu cerībām par Kristus atgriešanos un mahajana
budisma solījumu par Maitreja Budas. "vispārēja taisnīguma
Budas" atnākšanu. Starp dtiem nosaukumiem. kurus
musulmani deva šim apsolītajam atbrīvotājam, Paslēptajam
lmamam". ir Mahdi (Vadītais) un Ghaims (Qa'im = tas. kas
nāks - t.i. no Pravieša ģimenes).
Sešdesmi_t devious gadus pēc vioa pazušanas teica. ka
divpadsmitais, vai Paslēptais Imams, ir sazin�j ies ar saviem
sekotājiem ar daudzu pārstāvj u palīdzību. šie starpnieki
pieoēma nosaukumu "hah" (vārti ). jo vioi bija vienīgais celš
pie Paslēptā Imama. Līdz 94 1 .gadam bija bijuši jau četri babi.
kad ceturtais nomira, nenosaucot pēcnācēju.
t mama vai pēdēja Bab'a atteikšanās nosauh pēcnācēju
nozīmēja, ka ticīgajiem lieta bija jāatstāj p: ·_nīgi Dieva zinā.
Pēc kāda laika parādīšoties vēstnesis vai Dieva sūtni, no
kuriem viens būs lmams Mahdi vai Ghaims, kuri atkal
Dieviškajai Gribai rādīs celu pie cilvēkiem. Baha'f religija un
tās priekšgājēja. Babi ticība. parādījas 19. gadsimta vidū
saskanā ar šo tradīciju.
'
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1 9. ga4smita sākums bija mesijas gaidu laiks kā islāma, tā arī
kristietības pasaulē: Persijā divi ievērojami teologi , šeihs
Ahmads Ahsaj i ( Shaykh Ahmad-i-Ahsa'O un vioa skolnieks
un pēctecis, Sejeds Kazims Rašti (Siyyid Kazim-i-Rashtf),
mācīja doktrīnu, kas radikāli atškīrās no ortodoksālās šia
ticības. Tulkojot Korānu drīzāk alegoriskā, nekā burtiskā
veidā, " še ih īz i " (Shaykhfs), kā dēvēja v ioa sekotājus.
sludināja, ka M uhameda nozīmētā atbrīvotāja un pēcteča
lmama Madhi atgriešanās ir nenovēršama. 1 1 1 Viou mācības
visur izraisīja lielu interesi un radīja gaidīšanas noskanu, kas
atgādināja tādas kristiešu grupas kā millerītus 121 Eiropā un
Amerikā, kuri tai pašā laikā satraukti gaidīj a Jēzus Kristus
atgriešanos.
Pirms savas nāves 1 843.gadā Sejejs Kazims skubināja
savus māceklus izklīst, lai meklētu Apsolīto Pravieti, kas drīz
parādīsies. Vioš norādīja. ka pfa; islāma kalendāra tas bija
1 260.g. vai tieši tūkstoš mēness gadu kopš Paslēptā Imama
pazušanas.
Kādam d l vekam, vārdā M u l la H u se i n s ( M u l l a
Husayn), vienam no izciliem šeihīziem, meklēj ums pēkšni
izbeidzās širāzas (.Shfraz) pilsētā 1 844.gada 23.maija vakarā,
kad vioš sati ka jaunu vīrieti Sejedu (t.i. vārds attiecas uz
Muhameda pēcnācējiem) A l ī M uhamedu (Siyyid ' A l f
M uhammad), kas paziooja, ka v ioš bij a tas Apso l ītais
Prav ietis, ko šeihīzi meklēja. Teikto apstiprināja pagarš
dokuments ar virsrakstu "Qayyumu 'I-A sma ", ko jaunais
sejeds sāka rakstīt tai pašā naktī un kas kļuva par Babi t icības
pamatakmeni . Dokuments apstiprina. ka tā autors ir Dieva
Sūtnis lidzīgi Jēzum, Muhamedam un tiem. kas bija pirms
viniem. Sekojo_šos apgalvoj umos Sejeds Ali Muhameds uz
sevi attiecināja tradicionālo musulmanu nosaukumu " Bab"
( vārti). lai gan no konteksta bija saprotams. ka ar šo vārdu
vioš domāja tā garīgo saturu. kas pilnīgi atškīrās no tā, ko
agrāk minēja šī vārda sakarā. 131
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Bab'a personības pievilcība un spēks un vioa neparastā
spēja izprast visnesaprotamāko Korāna fragmentu nozīmi .
pamudināja Mullu Huseinu pieoemt vioa ticību. 1 4 1 Vioš pats
kluva par pirmo Babi ticības atbalstītāju. Dažās nedē lās
septiopadsmit citi meklētāji noticēja Bab'a pazioojumam. ka
viņš ir apsolītais vēstnesis. V ioš norīkoja šos pirmos
astoņpadsmit ticīgos par "Dzīvajiem Burtiem" (Letters of the
Living) un sūtīja vious pa visu Irānu pazioot. ka ir uzaususi
Tā Kunga diena. kas pavēstīta Korānā un visos agrākajos
reliģiskajos rakstos.
Sejeds Ali-Muhameds. kas vēsturē kluva pazīstams kā
Bab's, piedzima Širāzā 18 I 9.gada 20.oktobrī tirgotāju
ģimenē. 15) Viņa tēvs un māte bija pravieša Muhameda
pēcnācēji. Bab'a tēvs nomira, kad vioa dēls vēl bija bērns. un
Bab'u uzaudzināja mātes brālis Hadži Mirza Sejeds Ali (Hajf
Mfrza Siyyid ' Alf), kas vēlākos gados kluva par vienu no
Bab'a visuzticamākajiem sekotājiem un jaunās ticības
pinnajiem mocek)iem. Visi saglabājušies viedokli piekrīt. ka
Bab's bija neparasts bērns. Lai gan vioš apguva tikai
elementāras zināšanas lasīšanā un rakstīšanā. kā tas bija
pieņemts to nedaudzo persiešu nepilngadīgo bērnu starpā.
kuri vispār ieguva kaut kādu izglītību. vinš parādīja iedzimtu
gudrību, kas pārstei dza kā viņa skolotājus , tā arī citus
pieaugušos, ar kuriem vioš nonāca saskarē. šīm prāta spējām
pievienojās dzili apgarots raksturs. Vēl jauns zēns būdams,
vioš pavadīja garas stundas apcerēs un lūgšanās. Kādreiz,
kad viņa skolotājs iebilda. ka nav vajadzīgas tik garas
lūgšanās. Bab's teicis . ka vioš esot bijis sava "vectēva" mājā
un mēģinājis ar viņu sacensties. Viņš ar to domāja pravieti
Muhamedu, par kuru šādi runāt mēdza tie, kas varēja pierādīt
tiešu izcelsmi no viņa.
Bab's aizgāja no skolas īsi pirms savas trīspadsmitās
dzjmšanas dienas un piecpadsmit g�du vecumā iestājās darbā
sava tēvoča ģimenes uzņēmumā širāzā. Drīz pēc tam vinu
nosūtīja pāmemt ģimenes tirdzniedbas nama vadību Bušērā
( Bushihr). Kamēr viņš nodevās uzņēmēja karjerai. kas,
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pateicot ies godīgumam un spejām. �agādāJa v10am lahu
slav u, vioš turpināja savas meditācijas. dažas no kurām vins
pierakstīja.
1 84 l .gada pavasan v 10s a1 zhraura no Buse ra s. lat
dotos apmeklēt dažādas musulamanu svētās pilsēt a�. kuras
saistītas ar moceklu nāvē mirušo imamu �v�tnicām. Karhila�
( Karhila) apciemojuma laikā Bah's satika Scjcdu Kazimu.
kurš vinu apsveica ar tādu godhijīhu un sajusmu. ko se_ied�
t:itiem nevēlējās paskaidrot un kas v ioa st udentus lot i
pārsteidza. Bab's neilgi pakavējās pie Sejeda Kazima un \'ina
grupas un tad atgriezās Irānā. kur vins apprecēja Hadidfo
(Khadfjih). kāda tirgotāja meitu. ar kuras gimeni vinam hi_1a
attāla radniecība.
Pēc nepilniem diviem gadiem širāzā vins apliecināja
Mullam Huseinam savu tidhu.
Nākošais solis bija puhliski pazioot par savu Jauno
ticību. Tas sākās ar Bah'a došanos uz radniecīgajām pilsēt ām
Meku un Medinu. musulmanu pasaules svētcelojumu centru
Arābijā. Piektdien. 1 844.gada 20.decembri. pielicis roku v isā
islāma pasaulē vissvētākās svētnīcas Kaabas d u rvj u
rokturim, Bab's puhliski paziooja : "Es esmu tas Ghaim (kuru
Dievs sutīs kā zirni ). kura atnākšanu jūs gaidījāt." Speciālu
" plāksnīti" vai vē stuli vioš adresēja arī Mekas šarifam
(Sharff). svētnīcu uzraugam. Tajā Bah's veica tādu pašu
pieteikumu. Lai gan pret viou izturējās ar lielu rienu. nevienā
gadījumā sunnītu islāma autoritātes neveltīja vioa pieteik
umiem nopietnu vērību. Neizbiedēts Bah's devās ar kuģi uz
Persiju, kur " Dzīvo Burtu" grupas mācību norise sāka sat:elt
uztnmkuma vētru kā garīdzniecībā, tā arī pārējā sabiedrībā.
Šia musulmaou garīdziedbai Bab'a pazioojumi škita ne
tikai ķecerīgi, bet ari drauds islāma pamatiem. Ortodoksālais
islāms uzskata, ka Muhameds hija " Praviešu zīmogs" , un
tādā veidā pēdējās Dieva atklāsmes nesējs cilvēcei. Tikai
islāms ir palicis tīrs un nemazināts. jo tā krātuve, Korāns.
satur tos īstos vārdus. kurus pats pravietis izrunāj i s. No tā
vadoties. musulmanu teologi ir t urpinājuši apgalvot, ka

R

Bahcff Ticīha

islāms satu r visu. kas cilvēcei jebkad būs vajadzīgs līdz
Lielās Tiesas dienai un ka nekāda tālāka dieviškā nolūka
atklāsme nevarēja notikt un nenotiks.
Tāpēc Bab'a misijas pieteikums bija izaicinājums šīs
teoloģijas si stēmas galve najam balstam . Sevišķ i liels
izaicinājums tas škita šiajiešiem. islāma galvenajam atzaro
jumam Persijā. Gadsimtiem i lgi šia dogma bija piešķīrusi
neierobežotu varu pār visām cilvēces l ietām "Paslēptajam
lmamam ''. kura atnākšanai vajadzēja pavēstīt. Tā Kunga
Dienu. Patiesi , apgalvoja. ka paši šahi valdīja tikai kā šī
lmama pilnvarotie. Tādē) . tikko sadzirdējuši Bab'a pazino
jumu. visā Persija mullas i zveidoja stipru opozīciju pret
Bab'u. šo pretestību stipri palielināja tas. ka Bab's apsūdzēja
garīdzniecību par izglītības trūkumu un izvirtību. ko vinš
uzskatīja par galveno škērsli persiešu tautas progresam.
Mullu opozīcija neapmierinājās tikai ar nosodījumiem
QO kanceles. 1 9. gadsimta Persijā šia garīdzniecība līdztekus
šāham pārstāvēja varas un autoritātes sistēmu . Daudz ko
ikdienas dzīvē noteka islāma reli ģ iskais likums pēc
m udžtahedu vai teoloģijas doktoru jurisdikcijas. Teorētiski
šo baznīcas tiesu spriedtimu izpildīšana atkarājās no laicīgās
valdības atbalsta. Praktiski šia garīdzniecībai bija pašai savi
līdzekli , ar kuriem tā varēja piespiest viou lēmumiem
paklauties. Viens no mūsdienu izcilajiem speciālisti em šai
jautājumā apraksta apstāklus. kādi valdīja Persijā laikā, kad
Bab's pieteica savu misiju:
"Gandrīz l'isii Ghadüīru ( Qajtfr) dinasli)as valdīšanas
laikā sastopami gadījumi. kad, it īpaši lsfahanii un Tahrīzā,
mudžtahedu (mujtahids = mācīti teologi) rīcībā ir armijas,
kuras l'arētu dēvēt par privātām. Sākumā tās parasti
.mstüvēja no vienküdiem laupītājiem (luti 's), nevis no
mullām. Luti, kas sākotnēji veidoja hrur,,nieciskas hrcīlīhas
līdzīgasfatu hrālīhām An(lfo/,jcī un arāhu zemēs, darhojās,
lai atbalstītu garīdzniecības varu, ignorējot valsts varu un
,r::spieiot fatvas (mullu izdots likums) . Viņiem, savukārt,
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atļāva nodarboties ar laupīšanu un zagšanu, un, kad viņiem
draudēja vajāšana, tie meklēja patvērumu bastos, kas
atradās mo.frjās un ulamu ( 'u/ama = mācīti teologi)
mājokļos. " 16)
šīs privātās armij as bij a kā škēpa smaile vēl
spēcīgākam līdzeklim, ko mullas varēja izmantot. Paziņojot,
ka ienaidnieks ir neticīgais, garīdzniecība varēja sacelt
fanatisku un neizglītotu laužu pūlus pilsētās un ciemos, lai tie
izietu ielās un aizstāvētu to ticību, ko uzskatīja par vienīgi
patieso. Ne tikai kel:erīgas grupas, bet pati valsts bija bieži
izbaudījusi šī garīdznieku ieroča spēku.
Neraugoties uz pieaugošiem draudiem, ko radīja šis
spēks. laikā no 1 845. līdz 1 847.gadam stipri pieauga to
cilvēku skaits, kuri paziooja sevi par " Babi's" vai Bab'a
atbalstītājiem. Patiesi, to skaitā bija daudz cilvēku, kas nāca
no garīdzniecības. Viens no jaunajiem ticīgiem bija izcils un
loti ietekmīgs teologs Sejeds Jahja Darahi (Siyyid Yahyay-i
DarabO. kam vē lāk deva vārdu Vahids ( Vahfd =
Vienreizējs). Musulmanu garīdznieku uzkūdīts, širāzās
gubemātors noteica Bab'am mājas arestu. Viņu nopratināt
nosūtīja Vahidu pēc Persijas valdnieka šāha Muhameda
rīkojuma, kurš bija dzirdējis baumas par j auno kustību un
gribēja iegūt drošas, tiešas ziņas. Nav brīnums, ka. uzzinot
par Vahida pāriešanu citā ticībā. šāhs nosūtīja pavēli, lai
eskorta pavadībā Bab'u nekavēj oties nogādātu Teherānā.
galvaspilsētā, bet izturētos pret viņu kā pret cienījamu viesi.
Jau agrāk Bab's bija pats izteicis vēlēšanos satikt valdnieku
un pilnīgi izskaidrot savu misiju.
Par nožēlu . ši s nodoms cieta nev eiksm i . Šāhs
Muhameds bija nespēcīgs un svārstīgs cilvēks smagas
slimības beigu stadijā, kas viou pieveica gada laikā. Bez tam
viņu stipri ietekmēja viņa premjerministrs Hadži Mirza
Aghasi (Hajf Mfrza Aqasf). viena no v isdīvainākaj ām
personībām Irānas vēsturē. (71 Bērnībā premjerministrs bija
šāha audzinātāj s un baudīj a vioa pilnīgu uzticību.
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Baidīdmies, ka šāha tikšanās ar Bab'u varētu l iktenigi
mazināt vina paša ietekmi, premjenninistrs pavēlēja lielā
slepenība nogādāt Bab'u Mā-Kū (Mah-Ku) cietoksni. kas
atradās Azerbaidžānas f Adhirbayjan ) ziemeļu provincē pie
Krievijas robežas. Kā ieganstu tam vioš paziooja šāham, ka
Bab'a ierašanās galvaspilsētā varētu izraisīt konfrontāciju
starp Bab'a sekotājiem un ortodoksālās garīdzniecības pie
kritējiem un, iespējams, tas varētu novest pie tādām sabie
driskām nekārtībām, kādas parasti notika tai laikā. 181
Taču premjerministrs, kas nāca no Azerbaidžānas.
nešaubīdamies izvēlējās to apgabalu, cerot. ka tā mežonīgā
kalnu tauta kurdi pilnīgi nepiekritis Bab'am un vioa misijai.
Vinam par lielu vilšanos notika pretējais. Jaunā ticība
izplatījās pat Azerbaidžānā. un gubemātoru.un citus ierēdnus
no Mā-Kū cietokšņa pilnīgi atbruooja v iou gūste koa
valdzinošā sirsnība. Beigās, mēģinot novērst škietami
pieaugošo draudu, Hadži Mirza Aghasi lika pārvest Bab'u no
Mā-Kū uz tikpat tālo čehrigas (Chihrfq) cietoksni . At
kārtojās tas pats,. un Jahja Hāns (Yahya K han), kurdu
virsaitis, kas bija atbildīgs par cietoksni, kluva par vēl vienu
uzticamu Bab'a cienītāju.
Jūtot, ka šāhs bija tuvu pie miršanas un baidīdamies no
naida, ko Persijas ietekmīgās aprindās izraisīja vina paša
sliktā pārvaldīšana, Hadži Mirza Aghasi pats mēģināja
pielabināties varenajai musulmaou garīdzniecībai . kas bija
stipri noskaoota pret Bab'u un bija skubinājusi ofi d ā I i
nosodīt jauno kustību. Pēc viou pamudinājuma premjer
ministrs pavēlēj a pārvest Bab'u uz Tabrīzu un nodot
zvērinātās vadošās garīdzniecības tiesai.
Tiesa notika 1 848 .gada vasarā. un. pēc v i siem
atzinumiem. izvērtās par farsu. Skaidrs. ka tās vienīgais
nolūks bija gūstekni pazemot. ( 9 1 Tiesas sēde beidzās ar
lēmumu piespriest Bab'am miesas sodu. un pē.c tam viou
sodīja ar nūjas sitieniem. f 1 0 1 M iesas bojāj umiem bija
necerētas sekas: Bab's nonāca saskarē ar vienīgo cilvēku no
rietumiem. kas atstāja aprakstu par tikšanos ar vinu. Izpildot
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miesas sodu. kād� mulla iesita Bah'am ar nuj u pa St!J U . un
anglu ārstu Dr. V i ljamu Konn i k u ( Wi ll iam Cormid ) l udza
sniegt Bah'am medicmisku pahd21hu . Luk , v ma atstās1 1jum:-.
par notikušo:
"( Bah 's ) hija ļoti maigs, pec i:skata truu.,I., nh·e"/...'i , d1c:{ļa11
pama:s auguma un p1-il'ks persit.'StJ ur /011 �uifo (idu .
melodisku maigu halsi . kas atstdja u: mani lielu ie.\{Jt.11du . . . .
Patie.Hhd, riss vi1.w i:skw., un i:TUni'.fondw /011 nosJ..m.u�Jll
riJ.wm par lahu . No r11.w pa.�u mutes e , ne"-a par , · 1 1.w
m,icihu ned:irdeju , lai gan n1lduu pnt:/...\ .,tat., . 1'..a 1 ·i1,1u
reli.�ijai hUa noteikts sakars ar kri.,rie11hu . . . . Oru.,:, rh'll rir.w
reli.�Uii IUI\' musulma1,m faniitisma attil'c1ha pret /..n .Vi<'.0l'm.
tdpat ka 1,a,· tti ierohe=ojuma sie,·ietem . kads pastdv
(islümti ) . " 1 1 1 1
Kamēr Bab'u turēja detumā. vioa sekotāj i em arv ien
hiezāk uzbruka puJ i . k urus uzküd1ja sia mul l as. Ta� v i nu1.,
pamudināja domāt par pasaiz�ardz1hu . Pretēj i kn �1 1et1ha1
islāmā ir stipri pārprasta doktrīna par diihadu lJihad �vēro
karu ). kas pie lauj pagān u taut u picvērsanu t i l:1bai ar 1crnl· u
pahdzību. Tā ari atļauj musulmaniem aizstāvētie�. kad v init!m
uzhrūk. bet a i z liedz jebkāda v e i da agr�s1 v u karu un � i t u
"Tautu n o Grāmataŗ.," ( t . i . c itu z i nāmo re l i ģ ij u p iekritēj u .
k urus uzskata par ebrejiem v a i krist 1 gajiem ) 1 1 ] I piespiedu
pievēršanu dtai re l i ģijai . ša i musu lmanu vērtlhu pa�au l ē
uzauguši . Bah'a piekritēji j uta. k a v inus var attaisnot par to.
ka vioi aizstāv sevi un savas ģ imenes no m u l l u uzhrukum
iem. Daži pat varēja l'.erēt. ka B ab's iesniegs pats sa v u
doktnnu par džihadu.
Ja tā. v ioi pievīlās. Grāmatā "Qayyumu 'I-Asma " Bab\
sīki izskatīja Korāna galvenos princ ipus par dzihadu un
aicināja savus piekritējus ievērot valdoso kārtību sabiedrihā.
k urā vioi dzīvoj a. Tāpēt: v iniem bija aiz l iegts uzhrukt
musulmaoiem kā vienai no Grāmatas tautām. Bab's pieJāva
varb ūtēj u džihadu ar vioa paša piekrišanu . ko vioš tomēr

=
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nedeva, neskatoties uz· to„ ka konflikts ar šia garīdzniecību
kluva arvien varmācīgāks.
Izrādījās, ka šie ierobežojumi bija pirmais solis, lai
pakāpeniski atteiktos no jēdziena. kas i lgi bija viena no
galvenām islāma reliģijas doktrīnām. Pēc tam, kad publicēja
grāmatu Baijāna (Bayan = Interpretācija), kas saturēja Bab'a
ticības likumus, tur nebija nekādas džihada doktrīnas. Bab'a
piekritēji varēja paši izlemt, vai sevi aizstāvēt uzbrukšanas
gadījumā, bet vioiem bija aizliegts sludināt Babi ticību ar
zobena palīdzību kā barbariskos apstāk)os, kādi bija pirms
islāma Arābijā. To saviem piekritējiem bija atlāvis darīt
pravietis Muhameds. Bab's sacīja. ka vioa ticības aizsargāšana un galīgais triumfs ir Dieva rokās.
Kamēr Bab's atradās ieslodzījumā un tika tiesāts Irānas
ziemeļos, vioa piekritēju pulks turpināja pieaug.t citās zemes
malās. Ap to laiku, kad vioš publiski sniedza savu
paziņojumu Tabrīzā, liela vadošo Bab'a piekritēju grupa
satikās Badaštas (Badasht) ciemā. Izrādījās, ka šai kon
ferencei bija liela nozīme Babi ticības tālākajā attīstībā. Viena
no izcilākajām saieta dalībniecēm bija kāda neparasta sieviete
vārdā Ghoratula Aina (Qurratu'l-'Ayn), Baha'f vēsturē
pasīstama ka Tahereha (Tahirih = Skaidrā).
Dzimusi zinātnieku un teologu ģimenē, Tahereha bija
kļuvusi pazīstama kā viena no apdāvinātākajām dzejniecēm
Persijā. Lai novērtētu šo sasniegumu, ir jāņem vērā, cik
nošķirtas no sabiedrības un ierobežotas musulmaou sievietes
bija tai laikā. Pateicoties tēvoča un brālēna ietekmei, kas bija
kluvuši par šeiha Ahmada skolniekiem. Tahereha nonāca
saskarsmē ar dažiem pirmajiem Bab'a piekritējiem. Lai gan
vioa nekad Bab'u nebija satikusi, viņa sarakstījās ar viņu,
paziņoja, ka atzīst ticību, un viņš nosauca viņu par vienu no
pirmajām "Dz,īvajo Burtu" pārstāvēm.
Viens no galvenajiem Badaštas konferences noturē
šanas iemesliem bija izlemt, ko darīt, lai atbrīvotu Bab'u no
Čehrigas cietokšņa. Taču saietu pēkšņi satrauca Tahereha,
kas drosmīgi runāja par Bab'a vēstījuma nozīmi. Daži Bab'a
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piekritēji varbūt uzskatīja savas reliģijas dibinātāju par
reliģijas reformātoru: citus, varbūt, apmulsināja vārda "bab"
tradicionālās nozīmes. Tahereha precīzi izskaidroja paša
Bab'a norādījumus par savu misiju, kurus vinš izteica naktī,
kad viņš deva Mullam Huseinam savus ticības apliecinā
jumus: vinš bija ilgi gaidītais Imams Mahdi, tas, kuram bija
jānāk no Muhameda mājas . Tādā veidā viņš bija Dieva
sūtnis, jaunas un neatkarīgas reliģijas laikmeta pamatlicējs.
Tāpat kā pirmajiem kristiešiem vajadzēja atbrīvo-ties no Tom
(Torah = jūdu svētie raksti. pirmās piecas Mozus grāmatas)
likumiem un rituāliem , arī Bab'a piekritēj us a i c ināj a
atbrīvoties no islāmiskā šariata (fillari'ah = kanona likuma)
prasībām. Bab's noteica jaunas sabiedriskās mācības, un
Bab'a piekritējiem pēc tiem vajadzēja vadīties.
Lai šo interpretāciju uzskatāmi parādītu, uz kādu no
konferences sēdēm Tahereha ieradās bez plīvura, ko pēc
musulmanu tradīcijas bija jāvalkā. Viņas rīcība un dažas
tamlīdzīgas, izrādījās par smagu ticības pārbaudījumu
daudziem konservatīviem Bab'a piekritējiem un vēl vairāk
palielināja ortodoksālo musulmanu naidu. Mullas, kuri bija
apņēmušies jauno kustību attēlot kā tādu, kas bija vērsta pret
pieklājību un sabiedrisko kārtību, l 1 3 1 izplatīja nekrietnus
nostāstus, ka Bab'a piekritēji esot ateisti, kas atzīst seksuālo
izlaidību un īpašuma kopību.
1848.gada septembrī stāvoklis kļuva vēl nestabilāks,
kad Šāhu Muhamedu pieveica daudzās slimības. Vioa nāve
paātrināja parasto politisku juku laiku, kamēr apsprieda
pēctecības jautājumu. [ 1 41 Politiskie pretinieki nometa no
trooa Hadži Mirzu Aghasi, un tam sekojošās jukas izmantoja
mullas, lai pastiprinātu savu kampaņu un izskaustu Babi
ticību.
Mazindarānas (Mazindaran) provincē kāda trīs simts
Bab'a piekritēju grupa, ko vadīja Mulla Huseins un Bab'a
izcilais audzēknis, jauns cilvēks vārdā Ghuduss (Quddus)
(kas bija pavadījis Bab'u viņa svētceļojumā uz Meku),
izrādījās aplenkta mazā cietoksnī, ko viņi bija steidzīgi
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uzbūvējuši pie v ientulas svētnīcas. kas uzcelta šeiham
Tabarsi (Shaykh Tabarsf), musulmaou svētajam. Vioi bija
sajūsmināti traukušjes pa provinci un pazinojuši . ka bija
parādījies apslītais Ghaim. un visus, kas vinus dzirdēja.
aicināja celties un viņiem sekot. Vietējā šia garīdzniecīha bija
pasludinājusi vious par keceriem un sacēlusi vairāku ciemu
iemītt1iekus, lai tiem uzbruktu. Tiklīdz Bab'a piekritēji bija
sagājuši aiz pālu žoga, ko vioi bija uzcēluši p"ie šeiha Tabarsi
svētnīcas, kad mullas vious apvainoja par sabiedrisku
nekārtību celšanu, kuras patiesībā bija radījuši pašu
garīdznieku uzbrukumi ķecerībai un atkrišanai no ticības.
Loti uzlādētā atmosfērā, kurā norisa cīna par varu starp šāha
Muhameda mantiniekiem, šis neprātīgais. jaunais apvaino
jums bija kā dzirkstele mucai. Mirza Taghi Hāns (Mirza Taqf
K han), cilvēks ar lielām spējām. bet nežēlīgs un dzilu
aizdomu pilns, kas kā lielvezīrs bija nācis Hadži Mirzas
Aghasi vietā, nolēma. ka Babi kustība ir jāiznīcina. Lai
atbalstītu mullu un vinu piekritēju uzbrukumus. tika nosūtīta
apbruoota armija.
Taču aplenkums pie Tabarsi forta Bab'a piekritēju
pretiniekiem izvērtās par apkaunojumu. Nākamā gada laikā
nosūtīja vienu armiju pēc otras, kuras veidoja tūkstošiem
karavīru, lai pārspētu dažus simtus forta aizstāvju, un tās
visas pēc kārtas cieta pilnīgu sakāvi . Beidzot mazais
garnizons, kas bija zaudējis lielu skaitu cilvēku - ieskaitot
Mullu Huseinu - piekrita padoties pēc tam, kad, zvērot pie
Korāna, tos svinīgi apsolīja atbrīvot. Bet kolīdz viņi pameta
cietokšaņa sienas, aplencēji vioiem uzbruka. Daudzus tūlīt
nogalināja, citus spīdzināja līdz nāvei, un pārējiem atņēma
viou personīgās mantas un pārdeva verdzībā. Ghudusu
nodeva apgabala noteicošā garīdznieka rokās , kurš viou
pavēlēja vilkt pa ielām, sakroplot un beidzot nogalināt.
Līdzīgi notikumi norisinājās diyos citos lielos centros,
Neirīzā (Nayrfz) un Zandžanā (Zanjan). Abās vietās
Ghadzāru prinču karaspēki devās atbalstīt pūtus, kurus līdz
fanātiskam neprātam bija satricinājuši šia garīdznieki, kas
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bija nolēmuši iznic.:ināt visu� jaunās reliģiJas athalst 1 1 üjus.
Neirizā pat tas apstāklis. ka Bab'a piekritējus vad1ja til in:Ilu
persona kā Vahids. nevarēja nom1ennāt v ietējo vara!-. v iru
dusmas un uzbudināto. saniknoto pul i . Vahids gā.1a hojā
slaktinā. kas notika pēt: mazā forta sagrābsana�. kur aplcnkt1t·
Bab'a piekritēj i bija atradusi patvērumu. Zandzanā. tāpa1 ka
šeiha Tabarsi fortā. Babi aizstāvjus padotie� sptt'da \' ilt 1g 1
miera un draudzības solījumi . k o parakstīja un ap7imogoja uz
Korāna. bet pēc padošanās gū skkous t ā dā pa šā \ t' i dā
noslepkavoja.
Vardarbība notika visā zemē . M u 1 1 as apgal v o_1a. 1-. a
"atkritēju" īpašums ir jāatsavina. u n daudzi vietēj ie varas
organi piedalījās Bab'a piekritēju med ihās. Sabiedriskais
stāvoklis nedeva nekādu drošību. Ap to laiku. katl not ika
slaktioš Zandžanā. Teherānā nežēlīgi ar nāvi sod1ja st'pt inu�
ievērojamus un loti cienījamus vaditāj us no tirgotāj u u n
zinātieku aprindām, kad vini nepiekrita atteikties n o sava�
tikko pieoemtās ticības. Uz tautā izrais1to niknumu norada
tas, ka Mirza Ghurbans Alī (Mfrza Qurban ' Ali). v iens no
nogalinātajiem. ko uzskatīja par neparasta svētuma c i lvēku.
bija kalpojis par garīgo padomdevēju karala ģimenei. tāpat an
vairākiem valdības loc;ekliem. f 1 51
Atbildī"g a par šo zvērību lielāko dal u un tām . kas
sekoja. bija ne tikai šia garīdzniecība. bet ari M i rza Taghi
Hāns. jaunais premjerministrs. Jaunais valdnieks šāhs
Nāsiridīns (Nasiri'd-Dfn Shah ) bija vēl tikai se špadsm i t
gadus vecs zēn s: tādā veidā monarha vara atkal nonāca
galvenā ministra rokās. Mirza Taghi Hāns bija tās frakcijas
vadonis, kas bija nosēdinājusi tronī jauno valdnieku pē<.: tam.
kad bija uzvarējusi divu citu troomantinieku piekritējus.
Nospriedis. ka savu varu, tāpat kā vispārēju valsts stabilitāti
vislabāk varētu nodrošināt. aizliedzot Babi kustību, vio.� bija
līdzdalībnieks Seiha Tabarsi forta, Neirīzas un Zandžanas
šausmu darbos, arī "Teherānas septiou moceklu". kā vious
vēlāk dēvēja, nāvē. Tagad vioš nolēma dot kustībai triecienu
paša sirdī.
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K amēr vēl turpinājās Zandžanas aplenkums. Mirza
Taghi Hāns pavēlēja Azerbaidžānas gubernātoram nogādāt
Bab'u Tabrīzā un tµr publiski izpildīt nāves sodu. l 161 Mirza
Taghi Hānam nebija likumīgu tiesību dot tādu pavēli, vioš
neprasīja padomu arī citiem valdības locekļiem. šī iemesla
dēl Azerbaidžānas gubemātors, kas bija sācis cienīt savu
gūstekni, attekās pildīt Mirza Taghi Hāna pavēli. Tādēl
pēdējais bija beidzot spiests sūtīt savu brāli Mirzu Hasanu
Hānu (Mirza Hasan Khan) veikt šo uzdevumu. Bab'u
steidzīgi nogādāja uz Tabrīzu. kur izciliem mudžtahediem
lika šo lietu izlemt pēc reliģiskā, nevis pēc civiltiesību
likuma. Kā Mirza Taghi Hāns bija cerējis, garīdzniecība
labprāt sadarbojās, parakstot formālu pavēli par nāves soda
piespriešanu sakarā ar apvainojumu kecerībā. 1 850.gada
9.jūlijā. tūkstošiem liela cilvēku pūla klātbūtnē, kas bija
sakāpuši uz publiskā laukuma māju jumtiem un logiem,
gatavojās sprieduma izpildīšanai. Sekoja loti neparasts
notikums.
Bab'u un vienu no vioa audzēkoiem ar virvēm piekāra
pie karavīru kazarmas sienas, un 750 vīru lielu kristīgo
armēou pulku, nostādīja ierindā. lai izveidotu šāvēju vadu.
Pulka komandieris Sams Hāns (Sam Khan) nevēlējās izpildīt
pavēli par nāves soda izpildīšanu, jo vioš baidījās, ka pār
vina galvu nāks Dieva dusmas. Stāsta, ka Bab's viņu esot
pārliecinājis ar šādiem vārdiem: "Izpildiet savas pavēles, un,
ja jūsu nodoms būs patiess, varenais Dievs jūs noteikti spēs
atbrīvot no apmulsuma." 1 171
Daudzi cilvēki bija aculiecinieki tam. kas sekoja. 1 1 81
Pulku nostādīja ierindā, un norībēja 750 šautenes. Dūmi no
ieročiem, ko pielādē no stobra, ietina laukumu tumsā. Kad
dūmi izklīda, izbrīnītie skatītāji redzēja. ka Bab'a biedrs
neievainots stāvēja pie sienas; Bab's bija nozudis no redzes
lauka! Lodes bija pārrāvušas virves, pie· kurām abi cilvēki
bija karājušies. Sekoja neprātīga meklēšana, un Bab'u atrada
neskartu tai istabā, kur viņš bija pavadījis iepriekšējo nakti.
Vioš mierīgi beidza dot pēdējos norādījumus savam
sekretāram.
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Pūlī valdīja elles troksnis, un armēnu pulks atteicās
ņemt tālāku dalību notikumos. Mirzam Hasanam Hānam bija
jāatzīst varbūtība, ka svārstīgais pūlis, kas vispirms bija
apsveicis Bab'u un tad viou apsūdzējis, varētu vioa atbrīvo
šanu uz�katīt kā Dieva dotu zīmi un celties, lai v iou
atbalstītu. Un tā steidzīgi savāca musulmaou pulku, Bab'u un
viņa biedru atkaJ piekāra pie sienas, un nonoēja otra zalve.
šoreiz Jodes caururba abu gūsteknu kermenus. Pēdējie Bab'a
vārdi pūlim bija:
"Ak dumpīga paaudze! Ja jūs man būtu ticējuši, ikviens no
jums būtu sekojis šī jaunekļa piemēram , kurš ieņēma
augstāku stāvokli par jums visiem, un jūs būtu labprāt sevi
uzupurējuši manam nolūkam. Pienāks diena. kad.jūs hūsit
ma.ni atzinuši, tai dienā es vairs nebūšu ar jums. " ( 1 9 1

Neparastie Bab'a nāves apstākli no jauna palielināja
interesi par viņa misiju. Runas par to zibens ātrumā izplatījās
ne tikai persiešu, bet arī diplomātu, tirgotāju, militāro konsul
tantu un žurnālistu vidū, kas tā laikā Persijā veidoja
iespaidīgu Eiropas sabiedrību. Franču konsulāta ierēdl)a A.
L. M. N ikolasa (Nicolas) vārdi pauž ietekmi , ko u z
izglītotiem rietumniekiem atstāja drāma Persijā:
"šis ir viens no apbrīnojamākiem dro.�sirdibas piemēriem,
ko cilvēce jebkad ir pieredzējusi, un tas ir arī apbrīnojams
pierādījums tai mīlestībai, ko mūsu varonis juta pret saviem
tautiešiem._ Vi.1,1š ziedoja sevi cilvēcei; viņš tai atdeva savu
miesu un savu dvēseli. tās labā viņš pārcieta grūtības,
apvainojumus, necieņu, spīdzina.fanu un mokpilnu dzīvi. Ar
savām asinīm viņš apzīnwgoja vispasaules hrālības paktu ,
un kā Jēzus viņš ziedoja savu dzīvību, lai pavēstītu saviem
līdzcilvēkiem par saskaņas, taisnības un milestibas
valdīšanas laiku. " [20]
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Taču Bab'a nāve, kas sekoja tik drīz pēc lielākās daJas
ticības vadītāju iznīcināšanas, ieskaitot vairumu no "Dzīvo
Burtu" grupas, Babi kopienai bija iznīcinošs trieciens. Tā
atoēma kopienai vadību, kas bija vajadzīga ne tikai, lai
izturētu pieaugošās vajāšanas, ko tā piedzīvoja, bet arī lai bez
izmainām saglabātu to izturēšanās veidu, ko viniem Bab's
mācīja.
Bab'a sekotaji bija atkārtoti uzsvēruši, ka viou vienīgās
rūpes bija sludināt jaunās garīgās un sabiedriskās mācības,
kuras Bab's pavēstīja. Tā kā viņu reliģiskā nostāja un idejas
balstījās uz islāma pamatiem, viņi tai pašā laikā uzskatīja, ka
vioiem ir v isas tiesības aizstāvēt sevi un savas ģimenes,
pieoemot, ka vioi nepiedalās agresijā, lai sekmētu savus
reliģiskos mērkus. Tagad, kad brutālās represijas re:1ultātā,
ko veica Mirza Taghi Hāns, vioi bija zaudējuši tos izcilos
cilvēkus, kas Bab'a mācību saprata, bija paredzams, ka
nepastāvīgi cilvēki Bab'a piekritēju vidū varētu izrādīties
nespējīgi uzturēt sākotnējo disciplīnu.
Tas atgadījās, kad 1852.gada 1 5.augustā, pieredzēto
ciešanu pāroemti un nonākuši izmisumā varas orgānu rīcības
dēl, divi jaunekli, Bab'a piekriteji, izšāva no pistoles uz šāhu.
Valdnieks izglābās no ievainojuma, jo pistole bija pielādēta
tikai ar skrotīm, bet mēģinājums nogalināt monarhu radīja
tādu jaunu vajāšanu vilni, kas tālu pārsniedza visu� ko zeme
bija jau pieredzējusi. Sākās terora laiks.
Vienu aprakstu ir atstājis austriešu kara atašejs šāha
dienestā. kapteinis Alfrēds fon Gomons (Alfred von
Goumoens). Sašutis par redzēto nežēlību, vioš iesniedza
atlūgumu un pēc tam vēstulē, ko publicēja kāds Vīnes
laikraksts, uzrakstīja sekojošo:
"Seko man, draugs, tu, kam ir sirds un eiropeiska ētika,
seko man p ie nelaimīgiem , kuriem ar izdurtām al'im
notikuma vietā bez mērces ir jāēd savas amp utētās ausis;
vai kuriem ar necilvēcīgu varmācību bende ir izrāvis zohus;
vai kuru kailos galvaskausus vienkādi sadauza āmura
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cirtieni; vai kur til"f,ļUS laukumu apgaismo ar i1elaimigajiem
upuriem. jo visur cilvēki izcērt caurumus l'iņu knitīs un
plecos un brūcēs iesprauž liesmojo.�us degļus. Es red:.eju .
kā, ieslēgtus kedēs. kara orl;.estra pavadījuma. da=us vilka
pa tirgus laukumu, un viņu ķermeņos .fie de�/i hOa dexiüi tik
dziļi miesās, ka tauki hrüces saraustīti plaiksni}ils kii tikko
nodzēsta lampa. Nereti notiek, ka austrumnieku nei:sikstv.frī
izdoma spēj novest pie vēl ned=irdētas spīd=ina.fonas. Vi,.1i
novelk ādu no Bah'a sekotāju kojām, iemērcl hrüces def?o.\:il
e/la. apsit kāju, līdzīgi =irga pakavam , ar cl=el=i 1111 liek
upurim skriet. No nelaimigii krūtīm nei:lau :ds ne vil'1H
kliedziens: nejūtīgie fantitiķi turpina spīd:iniüanu pilnīga
klusumā; tagad vi,iam ir jāskrien : miesa nespēj i::turet to. ko
ir pārcietusi dvēsele: vir,,.� nokrīt. Nobeidz ,·ir,,u.1 Athrivo vil.m
no sāpēm! Nē! Bende pavicina pātagu. un - man pa.\:am ir
tas bijis jāredz - ar simtkdrti[ļdm mokām nelaimī[?ais upuris
skrien! Tas ir ļ,eigu sakums. Kas attiecas uz heigiim, vi1,1i
apdegušos un sadurstitos ķermeņus ai� rokam un ktijdm
pakar pie koka ar galvu uz leju . un nu katrs persie1is no
zināma, het ne piirāk tuva, attāluma, pēc sirds palikos \ 'ar
pārbaudīt savu .§aušanas māku pie di=ā medUuma , kas
atrodas vil,10 ricīhā. Es redzēju līkus, kurus caururhu.�as
simts piecdesmit lodes. " 1 2 1 1
Jauno vajāšanu visievērojamākais upuris bija dzejniece
Tahereha, ko kādu laiku turēja mājas arestā. Viena no jauna
laikmeta pazīmēm. kuru, kā vioa sludināja. Bab'a atklāsme
radīs, ir ierobežojumu atcelšana, kas sievieŗes tur paklautībā.
Kad vioai paziooja, ka vioa ir notiesāta uz nāvi. Tahereha
cietuma uzraugam sadja: "Jūs varat mani nogalināt, kad vien
jūs gribat, bet jūs nevarat apturēt sieviešu emancipāciju." 1221
Tā beidzās Baha'f vēstures pirmai s posms. ko Bab'a
piekritēji dēvē par Bab'a laikmetu". Kādu bridi visa Persija
bija atradusies uz bīstamas radikālu sabiedri sku izmainu
robežas: Ja Bah's būtu nodomājis. kā v i oa ienaidnieki
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uzskatīja, sagrābt politisko varu, maz bija to, kas šaubījās, ka
vioš būtu varējis tapt par zemes valdnieku. Viņa vadošo
piekritēju neparastās spējas, sabiedrības parādītā gatavība
pieoemt jauno reliģiju, demoralizācija un p laši izplatītā
sadrumstalotība kā valsts, tā arī garīdzniecības vadībā, un
pagaidu pilsonisko juku laiks, kas pavadīja Šāha Muhameda
slimību un nāvi, tas viss kopā radīja situāciju, kurā Bab'am
būtu vajadzējis vienīgi izmantot palīdzības piedāvājumus,
kurus vinam neatlaidīgi piedāvāja.
1 846.gada beigās Isfahanas ģenerālgubemātors Manu
čirs Hāns (Man uchi hr Khan), viens no varenākajiem
cilvēkiem karalistē, bija piesolījis nodot Bab'a rīcībā visu
savu armiju un lielu bagātību, mudinot vinu doties uz
Teherānu un stāties pretī kā garīdzniecībai, tā šāham. Pēc šia
ticības šāda rīcība būtu bijusi pilnīgi attaisnojama. Persijas
monarhijas pamatprincips bija, ka šāhs veic tikai reģenta
pienākumus Imama Mahdi karalistē. Tā kā galvenais, ko
Bab's pieprasīja, bija atzīt, ka viņš ir šī ilgi gaidītā garīgā
autoritāte, un daži no karalistes slavenākiem prātiem un
dižgariem viņu par tādu pieņēma, uzticība šia mācībai būtu
prasījusi, lai Šāhs Muhameds un šāhs Nāsiridīns viņa
prasības izskatītu ar vislielako cienu un uzmanību. Viņi to
neizdarija tikai reliģisko un politisko vadītāju iejaukšanās dēl,
kuri baidījās, ka Bab's apdraudēs varu, kādu vinu stāvoklis
tiem piešķīra.
Atsakoties ar varu risināt šo problēmu un riskējot pat
ar savu dzīvību, Bab's pārliecinoši p ierādīja savas misijas
miermīlīgo raksturu un savu pilnīgo paļāvību uz garīgajiem
spēkiem, kas, kā viņš jau sākumā teica, bija vina vienīgais
atbalsts.
Kādas bija . tās mācības, kas izraisīja tik spēcīgu
reakciju un kuru dēl Bab's un tūkstošiem citu cilvēku labprāt
atdeva savas dzīvības'? Atbilde nav tik vienkārša. Tā kā Bab'a
misija konkrēti skāra šia islāma teoloģiskās intereses,
rietumnieku prātiem ir grūti aptvert daudzas no problēmām,
ko vioa raksti risina. Patiesi, svarīgs iemesls panākumam, ko
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Bab's baudīja, pievēršot savai ticībai slavenus teologus un
lielu semināristu pulku, acīmredzot bija tas, ka viņš viegli
apguva visgrūtāk saprotamus un strīdīgus islāma tiesību
zinātnes, pravietojumu un ticības jautājumus.
· Viņa klausītājiem šķita neparasti, ka jauns cilvēks ar
mazu pieredzi zinātnē, ar ko galvenokārt nodarbojās persiešu
inteliģence, varētu tik viegli apmulsināt godājamus teologus,
kas pie šīm studijām pavadīja visu savu mūžu un uz tām
dibināja savu sabiedrisko karjeru. Bab'a sekotāju pirmie
vēsturiskie nostāsti plaši kavējas pie atsevišķām šo pa
skaidrojumu nozīmēm un ietekmes, kādu tā atstāja uz
klausītājiem. Eiropiešu vai Ziemeļamerikas lasītājam šie
jautājumi bieži škiet pavisam nesaprotami. [23 J
Neraugo�ies uz savu kompetenci, Bab's nemudināja
zinātniekus, garīdzniekus un semināristus, kas atbalstīja viņa
mērķi, nodarboties ar tādām gudnoām. Varbūt iemeslus tam
var vislabāk saprast, ja atceras to šia teoloģisko studiju
novērtējumu, ko sniedza angļu orientālists Edvards Grenvils
Brauns. Brauns ir uzrakstījis apcerējumus, komentārus, ap
kopojošus komentārus un piezīmes, ko intelektuālie censoņi
19. gadsimtā Persijā uzskatīja par garlaicīgām "blēņām'.',
kuras nopietniem zinātniekiem ir "jānožēlo". Brauns piebilst,
ka vioa domām piekrīt izcili islāma domātāji.
"Šeihs Muhameds Abdu (Shaykh Muhammad 'Abduh),
mirušais Egipte.v muhamedāņu virspriesteris un Azaras
Universitātes (University of al-Azhar) rektors, par kuru
lielāku apgaismotu domātāju un entuziasma pilnu arābu
valodas un literatūras cienītāju mūslaiku islāms nav radījis,
mēdza teikt, ka visus šos materiālus vajadzētu sadedzināt, jo
tie tikai noslogo grāmatu plauktus, vairo ķirmjus un padara
neskaidras patiesas zināšanas. Tāds bija liela un izglītota
muhamedāņu teologa uzskats, un mums nav jāšaubās to
pieņemt. " [241
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Bab's jau bija pārliecinoši izteicis tamlīdzīgus uzskatus.
Viņa nozīmīgākā grāmata "Baijāna" paredzēja to laiku, kad
Persijā uzkrātās, nevietā izmantotās enerģijas mantojumu
pilnīgi iznīcinās, un tās tautas intelektuālās dotības būs
atbrīvotas no māņticības. -Viņš runāja par nākamo laikmetu,
kurā parādīsies pilnīgi jaunas zinātnes un zināšanu nozares
un kad pat mazu bērnu zināšanas tālu pārspēs zināšanu
kopumu vina paša laikā. [25J
Tāpēc Bab'a sabiedrības mācība bija daudz intere
santāka par viņa plašajiem teoloģiskajiem komentāriem .
Viena no galvenām atšķinoām starp islāmu un kristietību ir
islāma uzsvars uz atlāsmēm, kas ir galvenais princips tālākai
sabiedrības organizēšanai, Korāns paredzēja pilnīgi musul
maniskas sabiednoas nodibināšanu. Muhameds spēra pirmo
soli šai virzienā, kad viņš oodibināja pirmo musulmanu valsti
Medinas pilsētā. Bez šaubām, ir svarīgi ņemt vērā to, ka
kristietības kalendārs sākas ar pieoemto Jēzus dzimšanas
datumu, bet islāmiskais kalendārs sākas no hižres (Hijrah)
un musulmaou valsts nodibināšanas laika Medinā. Nemaz
neuzskatīdami, ka "Cēzaram jāatstāj, kas ir Cēzara", islāma
mācībā ir liels daudzums morālu norādījumu par to, kā valstij
jāvada sabiedriskas lietas. Šia musulmani nopietni cerēja, ka
tad, kad parādīsies Imams Mahdi, vioš ne tikai pavērs celu
uz atseviškas dvēseles glābšanu, bet vēlreiz apstiprinās pri
ekšstatu par "nāciju, kas aicinās cilvēci uz taisnīgutnu". [261
Tieši no tā vadoties, ir jāsaprot Bab'a mācība. Vioa
klausītāju prāti un sirdis bija ieslēgti garīgā pasaulē, kas bija
maz izmainījusies kopš viduslaikiem, iznemot to. ka tās bija
pārņēmusi vēl lielāka tumsonība, izolācija un fatālisms. [271
Bāb's vēlējas atrisināt šo problēmu, radot priekšstatu par
pilnīgi jaunu sabiedrību, tādu, kas lielā mērā saglabāja
kultūras un reliģiskos elementus, kuri bija zināmi viņa
klausītājiem, bet kas, kā notikumiem bija jāapliecina, varētu
radīt spēcīgu, jaunu virzītājspēku. Viņš griezās ar aicinājumu
pie šāha un Persijas tautas sekot viņam un-palīdzēt nodibināt
tādu sabiedrību. Vioam atvēlētajā īsajā laikā vioš izstradāja
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likumu sistēmu sabiedrisku lietu vadīšanai. miera u n
sabiedriskās kārtības uzturēšanai, ekonomiskās darbības
vadīšanai, tādām sabiedriskām institūcijām kā laulība.
laulības škiršana un mantojums, attiecībām starp Babi valsti
un citām nācijām. Katram ticīgajam bija izskaidrotas
lūgšanas, apceres, morālas pamā<.:ibas un pravidiski
pareģojumi. K āds bahājiešu vēsturnieks aprakstīja šīs
mācības kā tīši "stingras, sarežģītas un bargas" . To nolūks
bija izskaust kristīgos cilvēkos musulmanisko domāšanas
veidu un mobilizēt vious īpašai lomai cilvēces vēsturē. [2RI
Šī loma bija tēma. kas aplūkota katrā " Baijānas"
nodalā, un Persijas garīgai un sabiedriskai pārveidošanai bija
jāk.lūst par sagatavošanos šai lomai. Bab's pavēstīja. ka vina
misijas galvenais no1ūks ir sagatavot gaidāmajai vispārējai
Dieva Izpausmei. Bab's norādīja uz šo apsolīto atbrīvotāju kā
"to, kam Dievs liks izpausties" . Pats Bab's. kas bija pat
stāvīgs Dieva sūtni s l īdzīgi Mozu m . K r i stu m un
Muhamedam, bija tā zionesis, ko gaidīja visas pasaules
reliģijas. Jaunajā atklāsmē vārdam Bab's bija daudz lielāka
nozīme nekā islāmā; Bab's bija "durvis 11 uz Dieva Izpausmi,
kura mācību nesīs visā pasaulē.
Šī galvenā doma ir plaši aplūkota fragmentos no
" Baijānas 11 un citos Bab'a rakstos. Tie skaidri liecina. ka
Bab's savu reliģisko laikmetu uzskatīja tikai par pārejošu.
Kad Apsolītais parādīsies. vinš izskaidros mācības nākam
ajam laikmetam un izlems, kuru. ja vien tas būs iespējams.
Babi sistēmas dalu būs jāsaglabā:
"Tūkstoškārtīgu "Baijānas" pārlasīšanu nevar salīdzināt ar
vienas vienīgas vārsmas izlasīšanu , ko atklās "tas, kam
Dievs liks izpausties" . . . .Šodien "Baijāna " ir sēkla. Kad
atklāsies "tas, kam Dievs liks izpausties", "Baijānas "
pilnvērtība kļūs acīmredzama . . . . "Baijāna " visu savu slavu
gūst no "tā, kam Dievs liks izpausties". " r291
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Bab's atteicās skaidri pateikt, kad Apsolītais parādīsies,
bet norādīja, ka tas būs loti drīz. Dažiem no viņa sekotājiem
tika paziņots, ka vioi ar savām pašu acīm redzēs to, kam
Dievs liks izpausties, un viniem atlaus tam kalpot. "Bajānā"
un citos rakstos ir mistiska norāde un "devīto gadu" un
"deviopadsmito gadu" . Pie tam Bab's kategoriski paziņoja,
ka neviens nevar nepatiesi uzdoties par to, kam Dievs liks
izpausties, un izlikšanās rezultātā gūt panākumus. Bab'a
sekotājus brīdināja nepretoties nevienam, kas izvirzīs šādu
prasību. bet drīzāk saglabāt m ieru. lai Dievs šai ziņā varētu
izteikt savu gribu. Piemēram . uzticīgajam un izcilajam
Vahidam Bab's rakstīja:
"Tik tiešām, kā Viņš ir taisnīgs un kā Viņa spēks liek sēklai
dīgt, un kd Vi1,1š visās parādībās iedveš dzīvību, ja man
apgalvotu, ka Viņa izpausmes dienā, tu Viņu noliegsi, es
nevilcinoties no tevis atteikšos un nolieg.�u tavu ticību. ... No
otras puses, ja man sacīs, ka kads kristīgais, kas nepieder
manai ticibai, Viņam ticēs, tad es vi1,m uzskatīšu par savu
acuraugu. " 1301
Tādēl, ja Babi valsts tiktu nodibināta, tai galvenokārt
būtu bijis jākalpo par starpnieku vēstījumam no Apsolītā,
kuram jānāk, un ātri tas jāizplata visā pasaulē. Bab'a un viņa .
tuvāko audzēkou mokpilnā dzīve un vairāku tūkstošu vioa
piekritēju noslepkavošana lika šai izvēlei izplēnēt, pirms to
varēja realizēt. Patiesi. izrādījās. ka līdz 1852.gadam Bab'a
misija bija beigusies ar neveiksmi un v ina ticība bija uz
iznīkšanas robežas.

3.
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Starp nedaudziem ie vērojamiem B abi k u st 1 bas
vadītāj iem, kas izbēga no 1 848.- 1 853.gada slaktiniem, bija
augstmanis Mirza Huseins Alī (Mfrza Husayn 'Ali). 1 1 1 Vioa
ģimenei , kas piederēja pie Persijas visvecākiem dižciltī
gaj iem, bij a lieli īpašumi Nuras rajonā Mazindarānas
provincē . 1 21 Mirza Husei ns Alī v ie ns no pirmajiem
1 844.gadā pazil)oja, ka vinš tk Bab'am, kad Mulla Huseins
v inu apmeklēja ģimenes muižā Teherānā. No MulJas
Huseina atstāstījuma par šo gadīj umu kļūst saprotams, ka
viņš bija meklējis Mirzu Huseinu Ali pēc Bab'a īpašiem
norādījum iem . Patiesi , Bab's nov ilcināj a i lgi plānoto
svētceloj umu uz Meku. kur vioš pirmo rei zi publiski pazio
oja par savu misij u, kamēr vioš nesaņēma Mullas Huseina
vēstuli, kas pavēstīja. kāds iznākums bija v ioa vizītei pie
Mirzas Huseina Ali. Visi četri brāli, ieskaitot jaunāko
pusbrāli Mirzu Jahiju (Mirza Yahya), kopā ar vinu pievērsās
jaunajai ticībai. Tā kā l ielum lielā dala no B ab'a sekotājiem
nāca no garīdzniekiem, tirgotāj iem un zemniekiem, tad
vaidošajai kastai piederošu ietekmīgas ģimenes l ocekļu
pāriešana citā ticībā bija svarīgs notikums.
Mirza Huseins Alī kluva par aktīvu jaunās t i cības
sludinātāju, un pirmajos trijos vai četros gados sabiedriskais
stāvoklis zināmā mērā pasargāja viou no tiem fiziskiem
uzbrukumiem, kādus piedzīvoja vīna ticības brāli. Paglāba arī
vina godīga ci lvēka reputācija. kas bija pavisam neparasta
parādība tā laika valdības aprindās, kur kukulošanu piekopa
valsts mērogā, un no tās atkarājās visa karjera. Vioa ģimenes
locekli vairākās paaudzēs bija ieoēmuši amatus� kam bija liela
politiska ietekme. Mirza Abbas ( Mfrza 'Abbas) tēv s bija
bijis galvenais m inistrs Mazindarānas provincē. Kaut arī
Mirzam Huseinam Alī bija tikai di vdesmit divi gadi , kad
1 839.gadā nomira vioa tēvs, vioam piedāvāja tēva amatu
.v aldībā. Vioa ģimenei un biedriem par pārsteigumu vioš
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atteicās no šis izdevīgās vietas. Tā vietā daiu� turpmāko!-i
gadus vioš pārvaldīja ģimenes muižas, audzināja un skoloja
jaunākos ģimenes loceklus un nodevās plasai lahdanhai. ar
ko vioš no apvidus Jaudim izpelnījās populāro nm,aukumu
"Nabago tēvs".
Kluvis par Bab'a piekritēju divdesmit s�ptiou gadu
vecumā, Mirza Huseins Ali sāka enerģiski nodarhotic� ar
jaunās ticības lietām. ko sāka apdraudēt vajāšana�. kura� Jnz
sekoja. Vioš daudz celoja. bija atbildīgs par daudzu spēJ 1gu
cilvēku. ieskaitot savu radinieku. pievēr�anu ! inhai un
sagādāja finansiālus līd:z.ek]us Bahi mācību izplatīhai dažādās
zemes malās.
Loti drīz pēc savas tkibas aplied nāj uma. \1 i rza
Huseins AJī sāka sarakshties ar Bab'u, kas ilga hdz Bab'a
nāves sodam 1 850.gadā. Pateicoties šai korespondencei un
ciešiem sakariem ar tādiem izciliem Bab'a sekotājiem ka
Vahids. Mulla Huseins un Tahereha, tü:ibas brāli uz.skatija
viou par padomdevēju ticības mādbu izskaidrošanā. Mirzu
Huseins Ali kā Babi kustības vadītāj guva vislielāko ietekmi
Badaštas konferencē 1 848.gadā. ko vioš pats noorganizēja
un netieši vadīja. Konference pārliecinoši atklāja Bab'a
mācību revolucionāro vērienu. 131
Otram notikumam Badaštā ari hija tālu ejoša noz1me .
Atzīstot jauno Tā Kunga dienu. kas bija uzaususi . Mirza
Huseins Ali deva astoodesmit vienam piekritējam jaunu
vārdu„ kas atbilda katra ci lvēka sevi škajām garīgaj ām
īpašībām. Tieši Badaštā Ghoratulu Ainu. lielo dzejniel·i no
Kazvinas (Qazvfn ). nosauca par Taherehu (skaidrā), kas
apklusināja tos. kuri iebiJda pret vioas parādīšanos sapulcē
bez plīvura. Pats Mirza Huseins Ali sev izvē lējās nosau
kumu Baha ( Godība). Drīz pēc konferences beigām vina
tiesības piešķirt tādus nosaukumus tika apstiprinātas, kad
Bab's uzrakstīja Badaštas konferences dalībniekiem virkni
vēstulu. kur vinš katru uzrunāja ar to vārdu. kādu konferencē
tiem iedeva Mirza Huseins Ali. Pašam Baha Bab's nosūtīja
īpašu dokumentu. ko zvaigznei līdzīgu izveidoja pats ar savu
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roku. Tajā bija pāri par trīs simts īsām vārsmām, kas visas
bija atvasinātas no vārda "Bahā " . ieskaitot nosaukumu
Baha'u'llah, "Dieva Godība".
Kaligrāfijas mākslu Persijas rakstnieki augsti vērtēja kā
kultūras sasniegumu, un minēto manuskriptu uzskatīja par
meistardarbu, ko nevarēja paveikt neviens mācīts kaligrāfists.
Pēc ·kāda rakstnieka vārdiem, "tas bija tik smalks un
sarežģīts, ka no tāl ienes uzrakstītais izskatījās kā viens
vienīgs tintes pieskāriens papīram." [41 Ar Baha'u'llah vārdu
Mirza Huseins Alī kļuva pazīstams Babi biedriem un

vēsturei.
Badaštas konferences rezultāts sacēla j a unus
vardarbības uzplūdus, un tās atskaņas radīja situāciju, kurā
neviens jaunās ticības piekritējs nebija pasargāts no
uzbrukuma. Kad Baha'u'llah iejaucās, lai pasargātu Taherehu
un dažas vioas biedrenes, kuras pēc konferences bija
arestētas, viou pasu ielika cietumā un sita ar nūjām. Vios
pārcieta tādas mocības arī vēlāk, kad tika apcietināts ceļā,
kurā v ioš devās, lai satiktu Ghudusu un Mullu Huseinu
Šeiha Tabarsi svētnīcā. Brīvībā vioš vairākkārt mēģināj a
pārliecināt drdugus u n radiniekus, kas ienēma augstus amat
us un iebilda pret vioa darbību, ka Bab'a sekotāji ir
miermīlīgi un ievēro likumu. Vinš brīdināja valsts ierēdņus,
ka gadījumā, ja valdība nepildīs savu pienākumu un
nenovērsīs vajāšanas, uz kurām garīdzniecība musina, karaļ
valsti piemeklēs masveidīga vardarbība un sabiedriska
nekārtība.
Brīdinājums izrādījās loti pareizs, kad 1 853.gada
vasarā divi Babi jaunekli mēģināja nogalināt šāhu. Kopā ar
citiem ievērojamiem Bab'a piekritējiem Baha'u'llah arestēja,
aizveda uz Teherānu un ieslodzīja bēdīgi slavenajā "Sijačala"
(Sfyah-Chal = melnā bedre) cietumā. Tas ir aprakstīts kā
"apakšzemes cietums Teherānā - atbaidoša bedre, kas kādreiz
bija kādas pirts ūdens tvertne". [5J
Sijačala cietumā Baha'u'llah pavadīja četrus mēnešus,
un šai laikā visā Persijā trakoja pret Bab'a piekritējiem vērstu
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uzbrukumu viesulis. Sijačala cietumā ieslodzītie atradās tuvās
nāves briesmās. Katru dienu bendes nokāpa pa kāpnēm.
izvēlējās upuri un aizstiepa, lai izpildītu nāves sodu.
Vairākus no apcietinātajiem nogalināja uz vietas. Dažos
gadījumos lietoja āmuru un tapu, lai upura kaklā iedzītu
smagu spundi un atstātu ķermeni stundām vai dienām ilgi
gulot, piekēdētu pie vēl dzīvi palikušajiem.
Viens no Sijačala cietuma upuriem, kura stāsti ir
kļuvuši nemirstīgi Baha'f vēsturē, bija kāds jauns vīrietis
Suleimans Hāns (Sulayman Khan), bijušais jātnieks
impērijas armijā. Bezbailīgais Suleimans Hāns bija jau
riskējis ar savu dzīvību, lai atgūtu Bab'a mirstīgās atliekas,
kas pēc nāves soda izpildīšanas bija atstātas uz grāvja malas
Tabrīzā. Kad pienāca vina paša kārta mirt, bendes ar asiem
nažiem izgrieza daudz caurumu Suleimana Hāna miesās un
katrā iesprauda aizdedzinātu sveci. Tādu vinu veda pa ielām
uz nāvi. Persiešu kultūra visaugstāk vērtēja stilu. Suleimans
Hāns gāja pa galvaspilsētas ielām, uzsmaidot pazinām un
skandējot lielo persiešu klasisko dzejnieku vārsmas, kas
izsauca garīgas sajūsmas un traģēdijas izjūtu. Kad vioam
prasīja, kāpēc vioš nedejo, ja ir tik laimīgs, viuš mocītājiem
paklausīja, izpildot lēni virpuļojošas, cēlas kustības no dejas,
ko bija radījuši Mavlavi (Mawlavf) mistiki. f6J
Šādi dramatiski nāves demonstrējumi neatvairāmi
iekvēlināja rietumu zinātnieku un mākslinieku iztēli. Tik
dažādus cilvēkus kā grāfu de Gobino, Sāru Bemāru, J,.,evu
Tolstoju un Ernestu Renānu aizkustināja jauneklīgā Bab'a un
viņa var01:m grupas traģiskā vēsture. Edvards Brauns pirmo
reizi šo stāstu atrada grāfa de Gobino literārajas sacerējumos
un veltīja lielu savas dzīves dalu, lai pētītu Babi un Baha'f
ticības. Jaunos moceklus Brauns aprakstīja šādi:
"šo cilvēku dzīve un nāve, cerība, kas nepazīst izmisumu,
mīlestība, kas nekad neatdziest, vir.lu neatlaidība, kas nektld
nesvārstās, šai brīnišķai kustībai uzspiež tikai tai vien
raksturīgu zīmogu. Jo, lai kādi nopelni vai trūkumi nebūtu
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tiim mācībām, par kuram mira neskaitdmi simti mūsu
līdzcilvēku , vi1,1i vismaz atrada kaut ko tādu, ka viņi b�ja ar
,nieru
atstāt zem debesīm visu,
Un kailiem iet saulē un lietū,
Un strādāt, un gaidi!, un vienmēr hūt nomodā.
Nav nieka lieta pārciest to, ko tie izcieta, un, protams,
to , ko viņi uzskatīja par dzīvības vērtu, ir vērts mēi(ināt
saprast . Es nesaku neko par lielo ietekmi. kādu. es ceru .
Babi ticība atstās nākotnē. nedz arī par jaunu dzīvību. ko tā
varbūt var iedvest nedzīvā tautā; jo, vai tā gūtu panākumus
vai ciestu neveiksmi. Bahi mocekļu brīnišķīgā varonība ir
mūžīga un neiznīcināma.. .
Es neceru, ka varētu jums likt saprast šo cilvēku
milzīgo nopietnību un to neaprakstāmo ietekmi, kadu Jī
nopietnība kopā ar citām īpašīhām atstāj uz katru, kas
tiešām nonācis ar vilüem saskarē. Par to es galvoju. . . 171
11

•••

11

11

Brīnumainā kārtā Baha'u'llah pārdzīvoja šo sliktāko no
visiem vajāšanu uzplūdiem. Civilās varas iestādes negribēja
vinu atbrīvot, zinot, kāda nozīme vinam bija Babi kopienā.
Taču vina ģimenes sabiedriskā stāvokla un Krievijas sūtoa
prinča Dolgorukova personiskās iejaukšanās dēl būtu loti
nesaprātīgi bez tiesas izpildīt v ioam nāves sodu. Tiesa bija
neiespējama. Savas apsūdzības laikā, klātesot pārstāvim, ko
bija atsūtījusi Krievijas valdība, šāha varbūtējais slepkava
bija kategoriski noliedzis Babi vadoou un Baha'u'llah
līdzdalību viņa rīcībā. rs1
Tāpēc premjerministrs, kāds Baha'u 'llah radinieks,

beidzot spēja pārliecināt karaliskās ģimenes loceklus, kas
gribēja savu gūstekni notiesāt uz nāvi, ka būtu vēlams izraidīt
viou no Persijas. [91 Izraidīšanu trimdā paziooja pēc tam, kad
šāhs bija konfiscējis Baha'u'llah īpašumus. Vioa muiža
Teherānā tika izlaupīta, vioa lauku māja noslaucīta no zemes
virsas, un viņam piederošie mākslas darbi un manuskripti
bija nonākuši Persijas valdības ierēdou (ieskaitot pašu
premjerministru) rokās.
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Aplaupītu. novājināt u un ar nedziedināmām rētām.
kuras atstāja Sijačala cietumā pārciestie fiziskie sodi. bez
tiesas un bez cerības uz pal ldzibu Baha'u'llah izra1d1ja no
dzimtās zemes. Tie. kas viņu redzēja. bija pārsteigti, ka tik
šausmīga pieredze. škiet. bija apveltijusi viņu ar j aunu
pārliecību un spēku. Patiesībā tieši tumšajā Sijačala bedrē
bija noticis visnozīm īgākais atgadīj ums Babi un Baha'f
vēsturē. Tieši tur Baha'u'llah saoēma apstiprinājumu. ka vinš
ir "tas, kuru Dievs sūtīs kā zīmi ". Baha'u'llah aprakstīja
piedzīvojumu apakšzemes cietumā. kur vioš saoēma pirmo
vēsti par savu misiju:
"Kādu nakti sapnī no visam pusēm hija d=irdami .fü, cildeme
vārdi: "Patiesi, Mēs nesīsim tev uzvaru caur te,·i pa.(u un
tavu spalvu. Neskumsti par likteni. kas tevi piemeklejis. 1111
arī nebaidies, tu esi dro.�ībd. No .�ī brīža Diers cels au}ļ.�a
visus dārgumus uz zemes - cilvēkus, kas sniegs te,· palid::ihu
caur tevi pašu un tavu vārdu, ar kuru Dievs ir atd=ivimījis ru
sirdis, kas viņu atzinušas . . . " Tajās dienās, kad es gu/Nu
Teherānas cietumā, kaut gan manā miesā hija iegrau:uüis
važas un smirdoņas pilnais gaiss tikpat kā ne{ā,·a ai=lnigt.
tomēr tajos nedaud=ajos snauda mirkļos man hija tiida

sajūta, it kā kaut kas plūstu no manas !?alvas pār krütim.
likās, ka varena straume gāztos lejup uz :emi no augsta
kalna virsotnes. No tā visa katrs manas miesas loceklis dega
kā ugunī. Tādos hrīžos mana mēle runāja vārdus . ko
neviens cilvēks nespētu panest. " [ 1 01
Un tā Baha'u'llah kJuva par Bab 'a atklāsmes objektu un
taisnības centru tiem. kas bija vioam sekojuši. Ir skaidra
liecība par to, ka jau no paša sākuma Bab's uzskatīja Baha
'u 'llah par to, kuram vioš pats bija atnācis sagatavot celu.
Vioš bija licis to saprast dažiem saviem tuvākajiem audzēk
oiem, un izteicis brīniškīgos vārdos grāmatā "Baijāna":
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"Labi klāsies tam. kas tic Baha'u'l/ah ieka1tai un pateicas
savam Kungam! Jo viņam noteikti dos zīmi. Dievs, patiesi,
to ir iepriekš noteicis Baijāna. " 1 1 1 1

Pēc četru mēnešu ieslodzījuma Sijačala cietumā
Baha'u11ah atbrīvoja tikpat patvalīgi, kā vi.ou bija ieslodzījuši,
un vioam paziooja. ka pēc šāha oficiālās pavēles vi.ou kopā ar
ģimeni un tiem, kas viou vēlēsies pavadīt. izsūtīs trimdā.
Svarīgi, ka vinš neizmantoja šo gadījumu un nepaziņoja
ticības sekotājiem par savu misiju. Kad vioam piedāvāja
patvērumu Krievijā. tās vietā viņš par trimdas vietu izvēlējās
Bagdādes pilsētu. kas tagad atrodas Irākā. bet tad bija
kaimioos esošās osma.ou Turku Impēri jas prov i nce.
Pamazām turpmāko trīs gadu laikā ap vinu, tāpat kā ap vioa
ģimenes locekliem, kas devās vioam līdz trimdā, izveidojās
maza Bab'a piekritēju kolonija. Viens no tiem bija v ina
jaunākais pusbrālis Mirza Jahja, kas pārģērbies aizbēga no
Persijas un pievienojās ģimenei drīz pēc tās ierašanās Irākā
1 853.gadā. Tieši no šī negaidītā notikuma sākās jaunas
grūtības un opozīcija.
Mirzas Jahjas dzīves stāsts ir intri ģējošs un
aizkustinošs. Jahjas darbība nopietni apdraudēja Baha'u'llah
misiju, un šīs darbības ietekme turpina izraisīt uzbrukumus
bahājiešu kopienai līdz šai dienai.
Mirza Zahja bija trīspadsmit gadus jaunāks par
Baha'u'llah„ un pēdējais, galvenokārt, pārraudzīja vioa
izglītību. Būdams talantīgs kaligrāfists, v ioš kādu laiku
strādāja par Baha'ti'llah personīgo sekretāru. Pazi.oas
raksturoja viou kā biklu un padevīgu cilvēku. ko viegli vadīja
ietekmīgākas personības. Kopā ar brāli vioš labprāt pievērsās
Babi ticībai un tās labā pavadīja viou dažos celojumos.
Pēc dabas dnmdzīgo Mirzu Zahju Babi kopiena cienīja
vioa tuvo attiecību ar Baha'u'llah un ģimenes sabiedriskā
stāvokla dēl. Ap to laiku. kad notika Badaštas konference,
pēc konsultācijas ar Baha'u'llah un citiem vadošiem savas
ticības piekritējiem Bab's uzrakstīja pazinojumu, iesakot
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Jahju par B abi kopienas titulēta vadona kandidātu Bab'a
nāves gadīj umā. Atskatoties pagātnē, kļūst redzams, ka šī
ieteikuma mērkis bija izveidot celu, pa k uru Baha'u'llah
varētu turpināt vadīt jaunās ticības lietas, izvairoties no riska
pievienot formālu iecelšanu amatā tam augstajam stāvoklim,
kādu v ioš bija sasniedzis. f 1 21 Laikā, kad v iou nozīmēja par
kandidātu, Jahjam nedraudēja briesmas, jo pa lielākai dalai
vioš dzīvoja vientulībā ģimenes muižās ziemelos un aizbēga,
kad šo apgabal u sasniedza nemieri . f 131
Taču tikko trimdinieku grupa bija apmetusies uz dzīvi
Irākā, kad Jahja piekrita piedāvājumam. ko v iou skubināja
pieoemt uzstājīga personība, musulmaou teoloģijas students
Sejeds Muhameds (Siyyid Muhammad). Liekas. ka Sejeds
Muhameds pats vēlējās klūt par autoritāti B abi kopienā. kas
varētu pats radīt reliģiskas doktrīnas, tāpēc vinš mudināja
Jahju atbrīvoties no brāļa aizbildnības un pašam uzņemties
Babi reliģijas vadību. l 141 Kādu laiku Jahja vilcinājās, bet,
Sejeda Muhameda iedrošināts, vinš beidzot noškī rās no
Baha'u'llah un piļ!prasīja tās pilnvaras un privi lēģijas. kuras
pienākas nomocītā Bab'a pēctecim.
Baha'u'llah reakcija uz Jahj as rīcī bu dod ska idru
priekšstatu par v ioa paša raksturu. Neuzsāci s strīdu, kas
varētu apdmudēt jau tā nedisciplinētās Babi kopienas palieku
vienotību, Baha'u'llah bez brīdinājuma devās kalnos netālu
no Suleiman ije (Sulaymanfyyih) kaiminu Kurdi stānā.
Gandrīz divus gadus v ioam nebija nekādu sakaru ar Babi
kopienu . Šī pašuzspiestā trimda Kurdistānas tuksnesī
atgādina par līdzīgiem posmiem citu lielo reliģiju nodibinā
tāju dzivē. Kā vēlāk izrādījās, tas bija vioam loti radošs laiks.
Vioš sāka apjaust savu misiju, un tas izpaudās meditācijās.
l ūgšanās un dzejoļos, kurus v ioš sacerēja v ientulības
mēnešos. Daži no pirmajiem norādījum iem vioa vēstījumā
pasaulei ir saglabājušies persiešu valodā.
Kamēr Baha'u'llah bija Suleimanije, Babi rel iģijas lietas
atradās pilnīgi Jahjas rokās, un vioam palīdzēja jaunais
padomdevēj s Sejeds Muhameds. Rezultātā mazajai Babi
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trimdinieku kopienai draudēja anarhija. Mazāk kā divdesmit
četru mēnešu laikā vismaz di vdesmit i zmisīgas personas
pieteica dažādas prasības ar nol ūku pāroemt nestabi l o
vadību, un M irza Jahja atkāpās u n node vās v ientulībai .
atstājot Sejedu Muhamedu, cik iespējams kārtot radušās
teoloģijas problēmas. Iespējamais vadonis bija parādījis savu
nepiemērotību tam amatam, kuru v ioš bija tik loti cent ies
iegūt. Šo mācību Babi ticības brāļu lielum lielā dala oēma
vērā.
Kad apstāk l i strauj i pasliktināj ās. daži trimd i n ie k i
enerģiski pūlējās sameklēt Baha'u'Hah apmešanās v ietu un
mudināt viou atgriezties. Beidzot kāds centīgs Bab'a sekotājs
atrada Baha'u'llah, kad bija sadzirdēj is baumas par kādu
"svēto". kas dzīvo kalnos. Arī Jahja pievienoj ās ģimenei un
citiem Bah'a piekritējiem un lūdza Baha'u'Ilah atgriezties un
uzņemties kopienas vadību. 1 856.gada 1 9.tnartā v i.oš šiem
lūgumiem piekrita.
Turpmākie septioi gadi pieredzēja pārsteidzošas
izmaioas Babi kopienas l ikteoos. Ar piemēru, pārliecināšanu
un labu disciplīnu Baha'u'llah atjaunoja kopienā to morāJo un
garīgo līmeni , kādu tā bija sasniegusi Bab'a dzives laikā.
Mirza Jahja palika pavi sam nomalus, un Baha'u'l lah kā
garīgā skolotāja reputācija izplatījās visā Bagdādē un kaimiou
rajonos. Pie vioa ieradās prin�i . zinātniek i , mi stiki un
valdības ierēdni, to vidū daudz ievērojamu personu Persijas
sabiedriskajā dzīvē.
Bagdādē B aha'u ' ll ah sacerēja ·' Kitab-i -Iqan" vai
" Pārliecības Grāmatu " . kurā v i.oš deva plašu izklāst u par
Dieva doto plānu cilvēces grēku izpirkšanai. Grāmatā ir sīki
aprakstīta Baha'u'llah mācība par Dievu. Dieviško izpausmju
secības lomu un cil vēces garīgo attīstību. Tā beidzas ar vioa
paša mi sijas patiesības pierādīj umu. Turpmākos gados
" Kitab-i-Iqan" kl uva par visietekmīgāko grāmatu no Baha
'u 'llah sacerējumiem un pamatu lielajam darbam. ko vios
veica. izplatīdams Baha'f ticību.
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Tacu Baha'u'llah pieaugosā 1ete lr..me rad1ja 1zba1k� un
aizdomas šāham un v iua gal mam. un v ini � sa vukārt. griezās
pie turku vaJdibas. 1 863.gada apn l l p1epe�1 . he1 hndināJuma.
Baha'u'llah un v ina ģimenei pannoJ a , ka t urku v ah Jiha 1r
piekri tusi Persijas prasibai parv 1ew1 heglus tālāk no v10u
d z imtās zemes robeiā m . V i o u � v aJ adLeJ a a i z vt'..,I un
nometināt Konstantinopolē (tagadējā lsranhulā ,.
Gatav odam i e � a i z ct! l ošana i . Baha'u' l l ah u1 l a i k u
pārcēlās u z dz 1 v i Jārzā uz Tigri-.. upt!:-. '.'lala�: ļt,ps t ā l a i ka
hahājieši paz1st šo dārzu ar nosaukum u R i1vana ( R I lh an =
Parad 1zes) dārzs. Šajā dārzā dažiem i zmt'k lētit'm n l vek 1em
no saviem vistuvākaj iem piekritēj iem vm� pazmoja. ka v in!--.
hija "Tas. kuru Die v s süt is kā Zlm i " . kā universālu Dieva
Vēstnesi , ko sol ij a Bab's un a_grāko re l i ģi.1 u wēt1e rabt l
Baha'f vēsture norāda uz Baha'u'llah piedz1voto Sija(·ala r iet
umā kā uz v ina atkl āsmes sākumu. R i zvāna deklarāt:1 jā " m�
prec1 z i noformulēja savu sütibu citiem. tādējādi Babi vēsture
tika pārveidota uz visiem laikiem. Müsu dienā� so notikumu
kā galvenos Baha'i t ic1has svētkus atz1mē v isā pasaulē. k.aut
gan deklarācij as H!tekme hija j utama 1 1 k.a1 pec Baha u·l lah
misijas publiska pazinojuma čt:trus gaJus vē lāk. l l '.' I
Pēc v airāk k ā t rb mēnešus i lga cdoj uma l � h 3 g dda
1 6.augustā t ri mdinieku grupioa ieradā� t urku galva�pt l,0tā
Konstantinopolē. V ini nt'pal ika tur i lg i . Jau �en at t1e1.: 1 ba,
starp Turku un Pcr�ija� i mpērijām bija �asp1 lēta:-.. un par t l ,
l i ec i nāj a hiezā s sad u rsm e s . neh� i d z a m ā � m 1 n gas u n
pastāviga teritoriju aneksija. Baidoties. ka ar saviem �kancm
Persijā Bahi trimdinieki varētu klut par Turcij as pol itika�
ieroci . lēm ums par grnpas nometināšanu t urku galvaspi l:-.ētā
sāka arvien vairāk satraukt sāha v ald1hu. Un tā Persija�
sūtnis Mi rz.a H useins Hāns ( Mirza H usayn Khan ) uz�aka
kampaou . l ai piespiestu turk u vara� iestāde!'! pārvietot Bab'a
sekotājus uz vēl t ālāku impērijas mal u. ( l ti J šim spiedienam
vins pievienoJa bridinājumu. ka Bah'a sekotāji ir pastavosā�
iekārtas ienaidnieki un it 1 paši apdraudēja cik kosmopolm�k u
un nestabilu sahiedrihu. kāda hija T urku Impē rija. V ina pule"
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vainagojās ar panākumiem. 1 863.gada decembra sākumā.
atkal bez iepriekšēja brīdinājuma, Baha'u'llah, vioa ģimeni un
biedrus pēkšoi padzina uz Adrianopoli, (tagadējo Edimj)
Turcijas Eiropas dalā. r 111
Adrianopolē sākās jauns posms Baha'f vēsturē. Jau pati
Baha'u'llah personības ietekme uz nemitīgo apmeklētāju
straumi, kas vinu uzmeklēja,· tās škietami brīnumainās
pārvērtības, ko vinš bija izraisījis Bagdādes sabiedrībā, un
plašā korespondence ar vajātām Bab'a sekotāju grupām, un
vioa iespaids uz tām visā Persijā padarīja viou par Babi
ticības centrālo figūru. Bab'a piekritēju vidū atklāti apsprieda
vina Rizvāna dārza vēstījuma norādījumus. Kopiena bija to
uztvērusi , un Baha'u'llah nolēma. ka bija p ienācis laiks
publiski pavēstīt par savu misiju.
šai nolūkā vioš vispirms iepazīstināja Babi ticības
nozīmēto pilnvaroto Mirzu Jahju ar savas misijas raksturu.
Tādēl Baha'u'llah savu prasību klūt par "To, ko Dievs sūtīs
kā zīmi" izteica savā vēstījumā, kas pazīstams kā "Suriy-i
Amr" , r1s1 un aicināja Jahju viou atzīt un atbalstīt, kā Bab's to
bija skaidri norādījis. Taču atsaucības nebija. Drīz pēc tam,
kad trimdinieki bija nonākuši Ad ri anop o lē , Se jeda
Muhameda pamudināts, Jahja uzsāka intrigas ar nolūku atgūt
savu pazaudēto stāvokli. Kad vioam tas neizdevās, vioš
divas reizes mēģināja likt savu brāli nogalināt. Drīz pēc otra
šāda mēģinājuma vīnam tika nolasīts Baha'u'llah pieteikums.
Jahja brīdi vilcinājās un tad Babi kopienu pārsteidza ar
pazioojumu, ka vinš, un nevis Baha'u'llah, esot Bab'a apsolītā
Dieva Izpausme. Jahjas reakci ja noskaidroja vismaz to, kādēļ
vioa iepriekšējā uzvedība bija radī jusi tādu apjukumu un
postu. Gandrīz uzreiz Jahju pameta faktiski visi Bab'a
piekritēji Adrianopolē un lielum lielā daļa piekritēju Persijā
un Irākā, ieskaitot dzīvi palikušos ticīgos Bab'a ģimenes
locekļus. Edvards Brauns vērtē ja, ka ne vairāk kā trīs vai
četri no simts pieslējās Jahjam, kamēr visi pārējie atzina
Baha'u1lah sūtību. No šī brīža Bab'a piekritēji sāka sevi dēvēt
par bahājiešiem (Baha'fs), un Baha'f ticība kļuva par atškirīgu
reliģiju. 1 t9J
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Nostiprinājis savu autontatI Bab'a sekotāju v idū,
Baha'u'llaņ pievērsās savai misijai. Sākot ar 1 867.gada
septembri, vinš uzrakstīja virkni vēstuļu, kuras pieskaitāmas
visievērojamākiem dokumentiem reliģijas vēsturē. Tās bija
adresētas ·visiem pasaules valdniekiem kopā un zināmiem
monarhiem atseviški. Vēstulēs vi.oš sevi pasludināja par to,
kas bija apsolīts Torā. evanģēlijos un Korānā, un aicināja
kara)us celties un aizstāvēt vioa ticību. Vēstulēs bija nopietni
brīdinājumi par to, ka deviopadsmitā gadsimta pasaule tiks
saškelta un piedzims pasaules civilizācija. Jaunā laikmeta
vadmotīvs būs visas cilvēces vienotība. It īpaši Baha'u'llah
aicināja varenos Eiropas valdniekus visus citus mērkus
pakārtot pasaules vienotības sa�niegšanai:
"Ir jānāk laikam, kad visā pasaulē apzināsies, cik ļoti
.nepieciešams ir visiem l..'ilvŗkiem sanakt plašā visaptverošā
sanāksmē. Uz to katrā zi,:,ā būs jāierodas visiem pasaules
ķēniņiem un valdniekiem un jāapspriež, kā likt pamatus
Lielajam Mieram starp cilvēkiem pasaulē ... Ne tam būs
lepoties, kas pats tik savu zemi mīl, bet gan tam, kas mīl visu
pasauli. Pasaule ir tikai viena zeme, un cilvēce ir tās
pilsoņi. " [201

Vēstulēs apgalvots, ka Dievs ir iedarbinājis vēstures
spēkus, kam nekādi cilvēku plāni nespēj pretoties. Vald
niekiem teica, ka varu vioiem uzticēja Dievs, lai tie kalpotu
cilvēces vajadzībām un nodibinātu starptautisku mieru,
sociālu taisnīgumu un pasaules vienotību. Tās valdības, kas
mēģināja izmantot savu varu, lai pretoto s cilvēces ap
vienošanas procesam, atnesīs postu sev un savām tautām.
Publiskās deklarācijas bija tikko sākušās, kad jaunā
ticība saņēma vēl vienu nopietnu triecienu, kura iedarbība
jūtama vēl tagad: tas atkal nāca no Mirzas Jahjas. Atteikšanās
atzīt Baha'u'llah misiju bija izbeigusi Jahjas ietekmi starp
Bab'a sekotājiem. Vēlāk Jahja stāstīja profesoram Braunam,
ka citi trimdinieki bija viou galīgi pametuši un ka dažreiz vioš
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bija spiests pats iet uz tirgu un pirkt pārtiku. Taču viou vēl
joprojām atbalstīja Sejeds Muhameds un divi citi trimdinieki
Adrianopolē. Izrādās, ka šī mazā grupioa meklēja līdzekļus,
lai apgrūtinātu Bab'a sekotāju pilnīgu pievēršanos Baha'f
ticībai, kas notika visā Persijā un turku teritorijās. Vēstulēs
karatiem Baha'u'llah minēja, kādi līdzekli šim mērķim
kalpoja.
Šai vēstures brīdī pussagruvusī Turku impērija bija uz
sairšanas robežas. Sevišķi ass un nemitīgs bija spiediens, ko
izdarīja daudzās impērijā dzīvojošās minoritātes Eiropas
teritorijās vinpus Adrianopoles, kur jaunās valstis, tādas kā
Griekija, Bulgārija. Serbija un Montenegro, centās atbrīvo
ties no impērijas. Mirza Huseins Hāns, Persijas sūtnis
Konstantinopolē, pielika daudz pūlu, lai pārliecinātu Turcijas
varas orgānus, ka Baha'f trimdinieku grupa rada politiskas un
reliģiskas briesmas. Tādēl Mirza Jahja un Sejeds Muhameds
centās tādā veidā attēlot Baha'u1lah vēstījumus valdniekiem.
Uz Konstantinopoli nosūtīja anonīmas vēstules, brīdinot par
politisku sazvērestību. Nav šaubu, ka ticamību šiem
zinojumiem pieškīra no visām impērijas malām nemitīgi
plūstošā apmeklētāju straume, kas uzmeklēja Baha'u'llah
Adrianopolē, un arī tur varas vīri, šķiet, bija prav ieša
ietekmes savaldzināti. [21 J
Bija zināms, k a Babi reliģijas vajāšanas sākumā
patvērumu Baha'u'llah bija piedāvājušas kā Anglijas. tā arī
K rievijas valdības, un tas varēja osmaou valdībai likt
baidīties, ka Jahjas apvainojumiem bija savs pamats. Nolēma
reizi par visām reizēm atrisināt izraidītās kopienas problēmu.
Sultāns Abduls Azizs (Sultan 'Abdu'l-'Azfz) izdeva kate
gorisku imperatora pavēli , pēc kuras A d r i anopoles
trimdiniekiem bez ierunām bija turpmāk jādzīvo ieslodzījumā
soda kolonijā Akkā, Palestīnā. 1 868.gada 2 1 .augusta rītā
Baha'u'llah, ap septindesmit līdz astondesmit vioa ģimenes
locekļu un tuvāko biedru iekāpa kuģī Gallipolē, un pēc
desmit dienu mokpilna celojuma bruootas sardzes uz
raudzībā, vinus izsēdināja krastā pie Jūras Vārtiem, kas veda ·
uz briesmīgo Akkas cietoksni.
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Ironiskā kārtā M i rza Jahja un SeJeds Muhameds iekrita
pasu gatavotās lamatās. AiL<lomu pi Inas. ka Jahja pats varētu
būt iesaisttts sazvērest1bā. turku varas iestādes nosutJJa v iou
kā ieslodziro uz Ki p1;as !')a J u k opa ar r rim apc iet inātiem
hahāj iešiem, kas. v ini cerēja. v10a darhlhai liks škēr�l u�. 1 2� 1
š ī paša iemesla dēl Scjedu M uhamedu un v iua pavadn111
kopā ar Baha'f trimdiniL·ku grupu no�üt ija uz Akku.
V iui izvēlējās Akku ar ,:iešu pārliecihu. ka Baha'u'Jhih
šo pārdzīvoj umu neiz(;ietis. 1 860.gados L'ietuma pilsēta h1ja
nāvei nolemto pi lsēta. patvērums v i sas impērijas noziedz 
niekiem ar labirintiem l īdzigām ejām un mitriem graustiem.
Vaidošie vēji un paisumi tās krastos izskaloja Vidusjuras
atkritumus. radot tik neveselīgu klimatu. ka tautā teu:a, Ja
putns lidoja pāri Akkai. tas nokrita heigts u:t iela:-;.
Divi pirmie bahāj iesu ieslodzīj uma gadi hija trükuma
un ciešanu pilni . No Konstantinopoles Persijas sutnis atstit1ja
pavēles par valdības pārstāvja norīkošanu uz Akku. lai vins
panāktu, ka ar formālu lēmumu turku varas iestādes pa 
stiprinātu stingro režīmu. Daudz trimdinieku nomira rupjā�
izturēšanās dēl . Cietuma apstāklu radītā nelaimes gadījumā
traģiski gāja boj ā ari Baha'u'llah otrai s dēl s Mirza \1ehdi
( Mfrza Mihdf). Stāvoklis nedaudz uzl abojās 1 870.gadā. kad
saspīlējuma laikā starp Turc ij u un Krieviju detoksni s hija
vajadzīgs m i l itāru baraku ierīkošanai . un t ri m d i niek u:-:
ieslodzīja noīrētās māj ās un citās ēkās.
Neraugoties uz sabiedriskiem aizspriedumiem sākumā.
Baha'u'llah ietekme pamazām sasniedza tādu pašu rezultātu
kā Bagdādē un Adrianopolē. Līdzj ūt īgi gubemātori sama
zināja sargu skaitu . un ietekmīgi cil vēki sāka izteikt apbrīnu
un izrādīt interesi . Tad sekoja jaW1s trieciens. Kad ieslodzito
apstākļu uzlabošana v iou plānus sagrāva. Sejeds Muhameds
ar diviem sabiedrotiem sāka aģitēt pilsētas zemākās škirns, lai
izprovocētu uzbrukumu Baha'u'llah mājai , un vioi cerēja, ka
tas varētu beigties ar vioa nāvi.
Jaunais drauds izrādījās par t i k lielu provokāciju, ka
daži trimdinieki to neizturēja. Ignorējot pašu atzītos principus
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par vardarbības aizliegumu un palāvību uz Dieva gribu,
septiņi no viniem nolēma rīkoties uz savu roku. Tīši izraisītā
sadursmē v ioi Sejedu Muhamedu un vina līdzdalībniekus
mlgalināja.
Šo slepkavību sekas jaunajai ticībai lika daudz lielākus
škēršlus par tiem, ko pats Sejeds Muhameds būtu varējis
radīt. Tās pielēja ellu izdziestošā ugunī un vairoja pret
t rimdiniekiem vērstās oponentu apsūdzības musulmaou
garīdznieku vidū. Šis notikums deva Baha'u'llah· daudz
spēcīgāku triecienu nekā fiziskais ieslodzījums, jo tas
aptraipīja vioa darba patiesīgumu. Kādā tai laikā uzrakstītā
vēstulē vioš sacīja:
"Gūsts mani nespēj apkaunot. Nē, nudien , tas piešķir man
slavu. Tas, kas var mani apkaunot, ir to manu sekotāju
uzvediha, kas sakās mīlam mani, bet patiesībā seko
ļaunajam." f23 J
Civilā tiesa laikus konstatēja, ka vardarbības uzliesmo
jumu nebija a-tbalstīj is ne Baha'u'llah, ne arī bahājiešu
vairums Akkā, un tika sodītas vienīgi vainīgās puses.
Pamazām kaislības norima. Tai laikā Baha'u'llah bija atkal
sācis rakstīt karaļiem un valdniekiem vēstules , ko bija
pārtraucis darīt pēc aizbraukšanas no Adrianopoles. Atsev
išķas vēstules bija adresētas imperatoram Luij am Napoleo
nam, karalienei Viktorijai, ķeizaram Vilhelmam I, caram
Aleksandram 11, šāham Nāsiridīnam Persijā, Austrijas
imperatoram Francim Jozefam un turku sultānam Abdulam
Azizam.
Šajās vēstulēs Baha'u'l l ah aicināj a monarhus
apvienoties un nodibināt starptautisku tribunālu, kam būtu
tiesības izškirt strīdus starp nācijām. šo pasaules valdības
aizmetni, viņš teica, vajadzētu atbalstīt starptautiskiem
policijas spēkiem, kurus uztur dalībnieku valstis un izmanto,
lai piespiestu mierīgā ceļā atrisināt v isus starptautiskus
strīdus. Vēstules deva priekšrakstus, kā radīt kopienas sajūtu
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pasaules tautās. Piemēram, Baha'u'llah aicināja izveidot
starptautisku palīgvalodu, kas katrai sabiedrībai ļautu
saglabāt savu kultūras identitāti un vienlaicīgi gūt labumu no
spē jas sazināties ar citām rasēm un nācijām. Obligāta
izglītības sistēma visā pasaulē nodrošinātu lasīt un rakstīt
prašanu; starptautisku svaru un mēru vienību sistēma radītu
kopējus standartus globālai ekonomikas sistēmai; militārie
izdevumi tiktu stipri samazināti , un nodokļus izlietotu
sabiedrības labklājībai. Savu iek šlietu kārtošanai viņš
monarhus mudināja pieoemt noteiktus demokrātiskus pār
valdes pamatprincipus.
Trimdinieku ieslodzījuma stingrā režīma dē l šos
svarīgos vēstījumus iznesa no cietuma slepus, paslēpjot tos
līdzīgi domājošu apmeklētāju drēbēs. Francijas sūtnis
Baha'u1lah pirmo pazioojumu personīgi nodeva imperatoram
Luijam Napoleonam.
Iespaidīgas vēstules tika nosūtītas arī pasaules reliģiju
vadītājiem, ieskaitot pāvestu Piju IX. To galvenais temats
bija uzaicinājums baznīcas līderiem atmest dogmu, savu
pieķeršanos laicīgas vadības amatiem un nopietni izskatīt
Baha'u'llah izvirzītās prasības. Vēstulēs bija apgalvots, ka
tieši garīdzniecība bija pirmā. kas atraidīja un vajāja ikvienu
no pasaules reliģiju pamatlicējiem.
Vē.stule pāvestam Pijam IX sevišķi interesē institūciju
vēstures studentus, jo tā uzskicē priekšrakstu tām norisēm.
no kurām kopš tā laika pāvesta pēcteči nav varējuši izbēgt.
Pāvestam ieteica nodot laicīgai valdībai savu pagaidu varu
pār baznīcai pakļautām valstīm, pamest Vatikāna piļu
vientulību, lai tiktos ar nekatolisko ticību vadītājiem, ierasties
pie pasaules laicīgajiem valdniekiem un aicināt vinus uz
mieru un taisnīgumu, atbrīvoties no pārliecīga ceremoni
ālisma 'J · kas bija izveidojies ap vioa personu, un "būt tādam,
kāds ir bijis tavs Kungs". Tāpat vinš mudināja arī katoļu
garīdzniekus:

Baha'u'llah

/

41

"Nenoslēdzieties no cilvēkiem baznīcās un klosteros. Nāciet
ar manu atļauju un nodarbojaties ar to, kas darīs labu j ūsu
un cilvēku dvēselēm. Tā pavēl jums A tmaksas Dienas
Kungs. Ieslēdzieties manas mīlestības cietoksnī. Tā, patiesi,
ir vajadzīga nošķiršanās, jajūs esat no tiem, kas to saprot . ..
Viņš, kas atteicās no laulības (Jēzus ) , neatrada vietu, kur
mājot vai nolikt savu galvu nodevīgas cilvēku rīcības dēļ .
Viņa svētums pastāv ne tādēļ, kam jūs ticat vai iztēlojat, bet
gan lietās, kas pieder man. " f 24 1

Neviena vēstule neguva atsaucību no tiem, kam tās
nosūtīja. Starp nedaudz atzīmētām bija karalienes Viktorijas
reakcija, kura, kā zino, sacījusi tikai : "Ja tas ir no Dieva, tas
pastāvēs; ja nē, tas nekaitēs." (251
Tomēr pēc kāda laika vēstulēm sāka pievērst uzmanību
sakarā ar to, ka sāka pārsteidzoši piepildīties atsevišķi
vēstulēs izteikti pareģojumi. (261 Imperators Luijs Napoleons,
šķietami visvarenākais tā laika Eiropas valdnieks , tika
brīdināts , ka vioa liekulības un launprātīgas varas izmanto
šanas dēl:
". .. tavā karalistē hūs jukas, un tava impērija izslīdēs tev no
rokām par sodu tam , ko tu esi pastrādājis. . . . Vai tava slava
ir padarījusi tevi augstprātīgu? Zvēru pie savas dzīvības!
Ilgi tā nepastāvēs ... . " f27J

Divu gadu laikā imperātors pazaudēja troni un impēriju
pavisam negaidītā sakāvē pie Sedānas un pats tika izraidīts
no savas dzimtās zemes. [28 1
Vēlāk līdzīgu brīdinājumu sanēma keizars Vilhelms I,
Luija Napoleona uzvarētājs, kas bija tikko kļuvis par
apvienotās Vācijas imperatoru. Lepnums un alkas pēc
pasaulīgas kundzības vērsīs pret Vāciju "atmaksas zobenus",
un "Reinas krasti mirks asinīs". Tamlīdzīgus brīdinājumus
nosūtīja arī Krievijas caram, Austrijas imperatoram Francim
Jozefam un Persijas šāham.
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Īpaši skaidri fonnulētas bija brīdinājuma vēstules turku
sultānam Abdulam Azizam un vioa premjerministram Alī
Pašā ('Ali Pāshā), kuru rokās atradās Akkas gūstekņa
dzīvība. šīs vēstules pareģoja Alī Pašā un arī vioa kolēģa,
ārlietu ministra Fuāda Pašā (Fu'ad Pasha), nāvi, Turcijas
Eiropas domīniju zaudēšanu un paša sultāna krišanu. Visu
šo pravietojumu piepildīšanās ievērojami pacēla prestižu, kas
arvien vairāk apvija Baha'u'llah vārdu. [29J
Dekāde, kas sākās 1 863.gadā un veidoja Baha'u'llah
misijas formālās deklarācijas posmu, noslēdzās ar grāmatas
" Kitab-i-Aqdas" (burtiski, "Vissvētākā Grāmata") pabeg
šanu. Tā šodien bahājiešu skatījumā satur Baha'u'llah atklās-
mes kodolu.
" Kitab-i-Aqdas" apsola tās autoritātes radīšanu un
turpinājumu, ko Baha'u'llah aicināja cilvēci pienemt. Tā sākas
ar vina vairākkārt izteikto apgalvoj umu, ka vinš ir
"Visvarenākais Karalis", kura misija ir vienīgi Dieva valstī
bas nodibināšana uz zemes. Tās divas galvenās tēmas ir
likumu pasludināšana, pēc kuriem jāpārveido atsevišķu
cilvēku dvēseles un jāvada cilvēce kolektīvi, un institūciju
radīšana, kam jāpārvalda tā kopiena, kas viņu atzīst. Sīkāks
šo divu _tematu iztirzājums atrodams 7. un 8 .nodaJā. Te
pietiek atzīmēt, ka " Kitab-i-Aqdas" sistēma bahājiešiem
pilnīgi aizvietoja gan tos islāma likumus, kurus Bab's nebija
atcēlis, gan arī stingros priekšrakstus, kurus pats Bab's bija
noteicis. Džihads, spēka pielietojums, kā arī jebkāda veida
reliģiska strīdi tika aizliegti. [301 Pēc pilnīgas atdalīšanās no
islāma pat Bab'a teoloģisko studiju asais nosodījums tika
atcelts. Bahājiešus mudināja pienemt patiesību, kur gan vioi
to nesastaptu:
"Brīdini . . . vienīgā patiesā Dieva mīļotos neskatīt ar pārāk
kritisku aci cilvēku runas un rakstus. Lai viņi labāk visam
pieiet bez aizspriedumiem un ar mīlošu izpratni. '' [3 1 1
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" Kitab-i-Aqdas" pabeigšana pavēra Baha'u'llah garīgās
vadības pēdējo posmu. Beidzās izolācija. ko sultāna rīkojums
par izraidīšanu bija centies uzspiest. Sekoja gandriz div
desmit radoša darba gadi , ve ltīt i , galvenokārt . daudzu
sacerējumu atklāsmei. kuros rūpīgi izstrādāts Baha'u'llah
c i l vēces nākotnes redzēj ums. Visā Pa lestmā ievērojami
laudis sākumā k luva par sirsnīgiem cienītāj iem un vēlāk par
pārliecinātiem dievbij ī giem cil vēkiem . Kāds ievērojams
musulmaou garīdznieks·. Mufti no Akkas, pievērsās jaunajai
ticībai. un pilsētas gubemātors ieradās pie Baha'u'l lah ar
cieņas apliecinājumu. novilcis kurpes. Cietuma pi lsētas vārti
bija atvērti nemitīgai svētcelnieku straumei . kuru nostāsti par
pārdzī voto un vēstules no Akkas deva cerības bahājiešu
kopienām Persijā un Irākā. Pēc Baha'u'llah lūguma sabied
riski darbi. piemēram. sena ūdensvada pārbūve. lai apgādātu
Akku ar svaigu üdeni , paJ īdzēja pārvarēt pārējn ci lvēku ne
patiku, ar kādu tie bija sagaidījuši trimdiniekus 1 868.gadā.
1 877.gadā B aha'u'llah piekrita pārbraukt no Akkas uz
tuvējo lauku muižu Mazrae ( Mazni'ih). ko draugi bija
iekārtojuši viņam par mājokli. Pēc diviem gadiem trimdinieki
par nominālu cenu i znomāja lielisku savrupmaj u pilsētas
nomalē. jo bagātai s īpašnieks bija rajonu pameti s aiz bailēm
no draudošas epidēmijas.
Šai pēdēj ā dzī ves vietā, kas pazīstama ar nosaukumu
Bahdži ( Bahjf = prieks), Baha'u' l lah uzoēma profesoru
Braunu. vienu no nedaudziem rietumniekiem. k urš. kā zin
āms. ir apmeklēj is un rakstīj i s par vinu. Stāsts par Babi
mocekliem profesoru loti aizkustināja. un Brauns nolēma
uzrakstīt Babi un Baha'f ticību vēsturi. Lūk . kā v ioš apraksta
savu tikšanos ar Baha'f ticības pamatlicēju:
"Es atrados lielā istahd, kuras vir.uī galā hUa zems dīviins,
het pretējā pusē pie dunJim bija novietoti divi vai trīs krēsli.
lai gan man bija neskaidra nojauta, kurp es dodos un ko
man būs lemts skatīt, (jo nekāds skaidrojums man netika
dots) . pagāja viena vai divas sekundes pirms. ar izhrinu un
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pārsteigumu, es pēkšņi sajutu, ka istaba nav neapdzīvota.
Stūrī, kur pie sienas atradās dīvāns, sēdēja brīnumains un
cienīgs cilvēks, kam galvā bija tāda filca cepure, ko derviši
sauc par tadžu (taj) (bet neparasta augstuma un veida) , ap
tās pamatni bija aptīts mazs, balts turbāns. To seju, ko es
uzlūkoju, es nekad nespēšu aizmirst, lai gan arī nespēju to
aprakstīt. Viņa caururbjošās acis šķita lasām pašu cilvēka
dvēseli ; augstajā pierē jaudās spēks un autoritāte .... Nebija
vajadzības jautāt, kā klātbūtnē es atrodos, jo es noliecos tā
cilvēka priekšā, kas ir tādas pielūgsmes un mīlestības
objekts, kādu varētu apskaust kēniņi un ar veltīgām nopūtām
sapņot imperatori!
Maiga, cēla balss lūdza mani apsēsties un tad
turpināja: "La.i slavēts Dievs, kuru tu esi atradis! Tu esi
atnācis apciemot cietumnieku un trimdinieku. . . . Mēs
nevēlamies neko citu kā tikai labumu eilvēcei un laimi
tautām; bet viņi ieskata mūs par naida un nemieŗa cēlājiem,
kas pelna ieslodzījumu un izraidīšanu .... Šiem strīdiem un
šai asinsizliešanai un nesaskaņai ir jābeidzas, un visiem
cilvēkiem jābūt kā vienai dzimtai un vienai ģimenei. . .. Lai
cilvēks nelepojas ar to, ka viņš mīl savu zemi ; lai viņš drīzāk
lepojas ar to, ka viņš mīl savus tuvākos. . . " [321
Vēlāk tai gadā Baha'u'llah "uzcēla savu telti" Kannela
kalnā līča pretējā krastā no Alckas. Tur vinš parādīja vietu, ko
bija izvēlējies nomocītā Bab'a mirstīgo atlieku pārvietošanai.
Kopš tā laika šī pakalne kļuvusi par centrālo vietu plašām
svētnīcām, administratīvām celtnēm un dārziem, un te atrcxlas
Vispasaules Baha'f ticības galvenā mītne.
Pēdējos dzīves gadus Baha'u'llah arvien vairāk
izvairījās no saskarsmes ar sabiedrību, lai veltītu sevi rakst
īšanai un tiktos ar Baha'i svētceļniekiem. Kopienas
praktiskās lietas bija nodotas viņa vecākā dēla 'Abdu'l-Baha
(burtiski, Baha kalpa) pāniņā. 1 89 1 .gada beigās Baha'u1lah
sacīja tiem, kas ap viou pulcējās, ka darbs ir pabeigts un kā
viņš vēlas "šķirties no šīs pasaules". Vioš teica, ka viou
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saucot uz "dtu valstību, ko zemes cilvēku acis nekad nav
skatījušas." Drīz pēc tam vīnam piemetās drudzis, un pēc
neilgas slimošanas, septiodesmit piecu gadu vecumā, vioš
nomira 1 892.gada 29.maija rītausmā.

4.

Vadī bas pēctecība

Pēc Baha'u'llah nāves Baha'f ticība iegāja tai attīstības posma.
kas pēc bahājiešu domām pierādīja viou reliģijas atškingo
pazīmi. Tā bija Baha'u'llah skaidri formulētā pilnvaru no
došana institūciju nodibināšanai. kurām jāvada� jāpasargā un
j āpalielina Baha'f kopiena. Patei coties gal venokārt šai
sistēmai . Baha'f ticība. v ienīgā starp ci tām neatkarīgām
reliģijām, izbēga no sadal īšanās sektās.
Sistēmu radīja uz daudzu savstarpēji saistītu doku
mentu pamata, kuros Baha'u'llah noslēdza " derību" vai
svinīgu vienošanos ar savi em sekotāj iem. Derībā vioa
vecākais dēls 'Abdu'l -Baha nosaukts par vioa m āc ību
vienīgo pilnvaroto interpretētāju un aut oritāti visās ticības
lietās. Viens no nosaukumiem, ko vioš deva 'Abdu'l-Baha.
bija Ghusne Āa�āms (Ghusn-i-A'zam = Visstiprākai s Zars).
Derības dokument i lāva saprast . ka ' Abdu ' I - Baha
nevajadzēja uzskatīt par pravieti vai dievi šķu sūtni. bet gan
par teicamu Baha'u'llah mācību apguvuša cilvēka piemēru.
Pilnvaru nodošanai bija skaidri izteikts un visaptveross
raksturs:
"Tas, kas griežas pie vi,Ja, ir xriezies ari pie Dieva. un tas,
kas no vi1,10 nover.fos, ir novērsies no mana dai/wna ,
noliedzis manu apliecinājumu u-,1 ir no tiem, kas grēko.
Patiesi, viJ,1š jums atgādina par Dievu un Vil,w pa/dvīhu uz
jums, un Viua izpausmi jums un pariidīlanos starp kalpiem,
kas ir blakus. Un tci man ir uzdots nest jums Dieva, jüsu
Radītāja vēsti, un es esmu jums pateicis to, ko man lika. " 1 1 1

Baha'u'll ah arī lot i centās pārl iecināt, k a vioa paša
dzīves laikā bahāj iešu kopiena pamazām pieradīs pie tās
lomas, kāda būs ' Abdu'I -Baha pēc vioa nāves. Bahāj iešu
kopienas lietu kārtošana ar valsts iestādēm un attiecības ar
Palestīnas iedzīvotājiem atradās gandrīz pilnīgā 'Ahdu'I-Baha
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parz1na. Parasti svētcelniekus no Persijas pieoē m a
"'Skolotājs" (vēl viens nosaukums. k o Baha'u'llah iedeva
vienīgi savam vecākajam delam ). un tikšanās ar ticības
pamatlicēju notika 'Abdu'l-Baha uzraudzībā. 'Ahdu'J-Baha
nodotās pilnvarns un pieaugošās Baha'i kopienas vajadzības
deva vioam iespēju izmantot savas lielās. personiskās spējas.
Profesors Brauns. kas vispirms ' Abdu ' I -Baha satika
1 890.gadā un vēlāk labi pazina. rakstīja:
"Es reti esmu redzējis kādu. kura izskats uz mani atst<Ītu
lielāku iespaidu. GarJ, spēcīgs cilvēks. kas turējās tik taisni
kā hulta, ar ha/tu turbānu un apģērhu, garām melnam
cinam, kuras sniedzās gandrīz līdz pleciem, platu, varenu
pieri, kas liecināja par lielu intelektu un nelokāmu g1ihu, asu
ērgļa skatienu, stingri iezīmētiem, bet patikamiem vaibstiem;
tāds bija mans pirmais iespaids par Ahas Efendi ( 'Ahhas
Effen.di ), ko Bab'a sekotāji ar vislielāko cieņu godāja par
"skolotāJu " (Aqa). Twpmākajā sarunā ar vi1,m vēl vairāk
pieauga cieņa, kādu jau sākumā man iedvesa viņa izskats.
Es domāju, ka pat starp daiļrunīgiem, izglītotiem un augstas
rases pārstāvjiem. pie kuriem vivš piederēja . būtu xrūti
atrast cilvēku , kam piemīt lielāka daiļrunība , lielāka
gatavība polemizēt, spēja dot piemērus un kurš būtu labāks
ebreju, kristiešu un muhamedā1,m svēto grāmatu pazinēJs.
Šīs īpašības reizē ar majestātisku un sirsnīgu uzvešanos lika
man beigt brīnīties par to ietekmi. un cieņu, kādu i-il.?š
baudīja pat ārpus sava tēva piekritēju loka. Šī cilvēka
lielumu un spēku nespēja ap.faubīt neviens. kas viņu h(ia
redzējis." 121

Atskatoties pagātnē, kļūst saprotams. ka par savu
visnopietnāko problēmu 'Abdu'l-Baha uzskatīja plaši izplatīt
Bah,fi'. ticību visā Eiropā un Ziemelamerikā. [ 3 1 Pavērās
iespējas, kuras lielā mērā veicināja uzmanība, kādu Babi
drāma bija jau piesaistījusi inteliģences aprindās, it īpaši.
Rietumeiropā. Ziemelamerikā Baha'f ticību pirmoreiz publiski
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minēja "Reliģiju Parlamentā ", kas sanāca sakarā ar
1893.gada Pasaules Gadatirgu Čikāgā, kad kāds kristīgais
runātājs nobeidza savu referatu, nolasot vārdus, ar kādiem
Baha' u'llah griezās pie Edvarda Brauna pinns trim gadiem.
Ap šo laiku Sīriešu_tirgotājs lbrahims Heiralla (lbrahim
Kheiralla), kas Kairā, Eģiptē, bija iestājies Baha'f ticībā,
ieceļoja Savienotajās Valstīs un uzsāka nodarbības ar
interesentiem. Pirmais amerikāņu bahājietis bija apdroš
ināšanas aģents Torntons Čeiss (Thornton Chase). Pē c
Heirallas ziņojuma Čikāgā un Kenošā, Viskonsinas ap
gabalā, ap 1897 .gadu bija jau simtiem Baha'f ticības
piekritēju. Ticības vēlākai attīstībai bija svarīgi, ka visus
ticības atzinējus iedrošināja rakstīt tieši uz Svēto Zemi
'Abdu'l-Baha, apliecinot savu ticību Baha'u'llah mācībām un
izlūdzot Skolotāja svētību.
Heirallas darbība bija nozīmīga ne tikai tādēļ, ka vīna
pūles piepulcināja daudz piekritēju, bet ari tā iemesla dēl, ka
viou vidū bija personas, kas vēlāk kļuva par izciliem ticības
izskaidrotājiem rietumos. Kāda no rietumu jaunajām ticīg
ajām bija talantīga un enerģiska sieviete Luīza Gecingera
(Louisa Getsinger), kas sāka apceļot visas Savienotās
Valstis, nolasot lekcijas ieinteresētu cilvēku pulciniem un
mēģinot paplašināt jaunās kustības ietekmi ārpus Čikāgas
Kenošas apgabala robežām.
šo ceļojumu laikā viņa satika un pievērsa ticībai
filantropi miljonāri Fēbi Hērsta kundzi (Mrs. Phoebe
Hearst). Pēdējā izteica vēlēšanos tikties ar 'Abdu'IBaha, un
vioš piekrita v izītei 1898.gadā. Tad Hērsta kundze
noorganizēja piecpadsmit svētceļnieku pulcinu, no kura
pirmā grupioa ieradās Akkā 1 898.gada 10. decembri. Starp
viņiem bija Dr. Gecingera k-dze un Dr. Heiralla. Ilgstošā
politiskā saspīlējuma dēl Tuvajos Austrumos tikšanās notika
ar zināmu personīgu risku. šais saspīlētos apstākJos
negaidīta rietumnieku grupas ierašanās katrā ziņā radīja
diezgan daudz aizdomu.

Valdības pēctecība

/

49

Neskatoties uz škēršliem, šis īsais apciemojums
izrādījās nozīmīgs Baha'f ticības agrīnai attīstībai rietumos.
'Abdu'l-Baha prātam un pievilcīgajai personībai bija tieša un
izšķiroša ietekme uz pirmajiem Baha'u'llah rietumu seko
tāj iem. Pēdēj ie ticēja, ka vioā personā Jēzus Kristus garu
mājo cilvēces vidū. Savā sajūsmā vioi, patiesi, bija gatavi
pacelt vioa sabiedrisko stāvokli tālu pāri tām robežām, kuras
Baha'u'llah savam dēlam bija noteicis. Tāpat kā Hērsta
kundze� daži ticēja, ka ' Abdu'l-Baha pats bija " Mesija",
Jēzus Kristus atgriešanās. 14) Tādēļ ir svarīgi atzīmēt, ko šai
sakarā atklāj paša 'Abdu'l-Baha vārdi:
" ... . Kas pravietojumos domāts ar "Pulku Kungu " un
"Apsolīto Kristu " ir Svētā Pilnība (Baha 'u '/lah) un viņa
svētība, Augstu Stāvošais (Bah's). Mans vārds ir 'Ahdu 'l
Baha (Baha kalps). Mans arods ir 'A bdu 'l-Baha. Mana
īstenība ir 'Abdu 'I-Baha. Mana uzslava ir 'Abdu'/- Baha.
Kalpošana Svētajai Pilnībai ir mana brīnišķā un mirdzošā
diadēma un kalpošana visai cilvēcei mana mūžīgā reliģija .
. .. Man nav un nekad nebūs cita vārda, cita titula, citas
uzrunas, citas uzslavas, kā tikai 'Abdu'l-Baha. Tās ir manas
vislielākās cerības. Tā ir mana nemirstība. Tāda ir mana
mūžīgā slava. " 151
Nozīme, kāda bija 'Abdu'I-Baha un viņa tēva sekotāju
attīcībām rietumos, ir izteikta pārskatā par Babi-Baha'i
vēstures pirmo g adsimtu� kas publicēts 1 944.gadā:
"Svētceļnieki atsauca atmiņā ticības sākuma dienas, kad
cilvēku acis skatīja un ausis dzirdēja pravieti, un pasaule
bija ekstāzes pilna kā brīnišķas rītausmas zeltīta gaismii... .
Visu Baha'u 'llah ticības rosmi A merikā ir uzsākuši daži
desmiti dvēseļu, kuras sasniedza visu laicīgo meklējumu
mērķi Akkā un Haifā laikā no 1894.gada .Jīdz 191 / .gadam. "
16)
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Hērstas grupas apciemojums bija sākums nemitīgai
bahājiešu apmeklētāju straumei, kas plūda no Eiropas un
Ziemeļamerikas un turpinājās gandrīz divdesmit trīs gadus
līdz 'Abdu'l-Baha nāvei 192 1.gadā; šos apciemojumus
pārtrauca tikai ieilgušais Pinnais pasaules karš.
Tika nodibinātas kopienas visās Savienotajās Valstīs
un Kanādā. Organizēja publiskas sanāksmes un neoficiālas
diskusiju grupas, un uzsāka nelielos daudzumos izdot
brošūras par ticību. Publikācijās bija ievietoti gandrīz vienīgi
fragmenti no Baha'u'Hah un ' Abdu'l-Baha rakstiem un
Ziemelamerikas ticīgo nostāstiem pēc atgriešanās no
svētcelojuma uz Akku. Noorganizētās neformālās grupas
izplatīja arī kopijas no mašīnraksta manuskriptiem, kuros bija
garāki fragmenti no Baha'u1lah lūgšanām un meditācijām un
izvilkumi no vēstulēm, kuras Baha'u'llah bija rakstījis
atseviškiem ticīgajiem.
Sis ticības attīstības posms bija tikko sācies, kad tas
saņēma smagu triecienu, un radās šķērslis, kam bija dažas
Jahjas epizodei raksturīgas pazīmes Babi vēsturē. Muhameds
Alī (Muhammad-' Alf), 'Abdu'l-Baha jaunākais pusbrālis,
sāka skaisties par jaunajam ticības vadonim pieškirto
autoritāti. Nespēdams apstrīdēt sava tēva derības īpašos
noteikumus, Muhameds Alī, vispirms centās kavēt 'Abdu'l
Baha pildīt savus amata pienākumus bahājiešu kopienā. Kad
tas neizdevās, Muhameds m�ģināja noorganizēt pats savu
piekritēju pulciņu bahājiešu kopienā. Tam sekojošā škelšanās
notika īsi pirms pirmās rietumu svētcelnieku grupiņas
ierašanās, Wl drīz tas piesaistīja Dr. Heirallas uzmamou.
Viņš sevi uzskatīja par visietekmīgāko ticības sludin
ātāju Ziemelamerikā un galveno tās izcilu izskaidrotāju.
Vēlāk Brauns publicēja Heirallas lekciju piezīmes, kuras
atklāj Heirallas mācīto jēdzienu. [71 Baha'u'llah sabiedriskais
· stāvoklis un cilvēces vienotības ideja bija vienīgās tēmas, kas
bija palikušas pēc to pārcelošanas no Persijas uz
Ziemeļameriku. Dr. Heirallas sniegumā šie divi priekšstati
tika pasniegti juku jukām kopā ar neskaidrām doktrinām,
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kurām nebija nekāda sakara ar Baha'f ticības pamatlicēja
. mācībām.
Savā Akkas apciemojuma Jaikā 1 898.gadā HeiraHa
centās panākt, lai 'Abdu'l-Baha apstiprina viņa pievie
nošanos Baha'f ticībai. Tai laikā 'Abdu'J-Baha laboja lielu
skaitu Heirallas nepareizo priekšstatu un mudināja viņu
uzsākt nopietnas Baha'i rakstu studijas. Heiralla no tā attekās
un arvien vairāk atsvešinājās no B aha'u'llah mācībām. Šī
paša apmeklējuma laikā viņu uzmeklēja Muhameds Alī. ·
Nākošajā gadā pēc atgriešanās Amerikā Heiralla pārsteidza
savus Baha'f draugus un studentus, noraidot ' Abdu'I-Baha,
un pieprasot atzīt savu lomu ticības likteou noteikšanā
rietumos. Taču šie centieni sagrābt Baha'f vadību c ieta
neveiksmi, un, dzili vīlies, Heiralla beidzot atgriezās Sīrijā.
Vioam aizbraucot, mitējās škelšanās briesmas, jo, izņemot
nelielu saujiņu radinieku un pavadoņu, Muhameds Alī nekad
nebija spējis piesaistīt sev piekritējus.
Krīze un tās sekas bija smagi brīži Baha'f vēsturē.
šajos apstākļos jaunā ticība izvēlējās vienīgo ceļu, lai
realizētu savu prasību atzīt neatkarīgas pasaules reliģijas
piedzimšanu. Ja Muhamedam Ali un Heirallam būtu izdevies
ieoemt vadošo stāvokli kustībā un sagrābt tās vadības
kontroli, nav šaubu, ka ticība būtu ātri sarukusi par kultu.
Kaut arī skaitliski samazinājusies, pārcietusi uzbruk
u.mus un pretuzbrukumus, bahājiešu kopiena Ziemelarnerikā
griezās pie 'Abdu'l-Baha ar lūgumu palīdzēt tai apgūt· vioa
tēva mācības. Atbildot uz lūgumu, vioš iztulkoja Baha'f
atklāsmes gaJvenās iezīmes ar lielāku neatkarību un sparu
nekā agrāk. Atspēkojis metafiziskus uzskatus, 'Abdu'I-Baha
par ,savu uzdevumu uzskatīja izskaidrot pasaulei Baha'u'llah
sociālo vēstījumu. Neskaitāmās vēstulēs, sarunās ar svēt
ceļniekiem un paskaidrojošos rakstos . 'Abdu'I-Baha neat
laidīgi apgalvoja, ka jāpārveido ne -rikai atsevišķa cilvēka
sirds, bet arī visa sociālā iekārta. Tika uzsvērtas tādas tēmas
kā visu pasaules reHģiju likumīgums, nepieciešamība likvidēt

rasu aizspriedumus, vīrieša un sievietes līdztiesība. vispārēja
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izglītība„ taisnīgums sociālās un ekonomiskās sistēmās un
daudzas tamlīdzīgas. Baha'u'l lah sabiedriskās mācības bija
nepieciešamas tā laika sabiedrībai. kā to apliecināja period
iskās krīzes„ kas aptvēra pa�uli. IRJ
1 908.gadā Jaunā turku revol ül'. ija athri voja visus
osmanu impērijas politiskos un pat reliģiskos detumniekus.
Tā rezultātā 'Abdu'l-Baha pēkšui varēja brivi pamest
Palestīnu un uzsākt atklāti nodibināt un izplatīt sava tēva
ticību rietumos. Taču pirms to uzsākt. vioam bija iespēja
piepildīt vienu no savas dzīves lielākajām vēlmēm un izpildīt
vienu no vissvarīgākajiem Bah,fu'llah uzliktajiem pienāk
umiem. 1 909.gada 20.martā austrumu un rietumu ticīgo
grupas klātbūtnē vio.� novietoja mazu koka škirstiou ar Bab'a
mirstīgajām atliekām krāšnā marmora sarkofāgā, ko bija
sagādājuši bahājieši no Birmas. Bēres notika akmens
svētnīcā, kas bija uzcelta tai vietā Kannela kalna pakājē, kuru
Baha'u'llah bija izvēlēj ies pirms daudziem gadiem un
iecerējis, kā centru dažādu pātvaldes institūciju kompleksam,
kur jāizvietojas Baha'f ticības vispasaules m ītnei: Bahi
mocekļu asinis Baha'f kopienas uzskata par "sēklu" pār
valdes institfü.:ijām. kuras Baha'u'llah aicināja izveidot, un
'Abdu'J-Baha vadībā bahājieši sāka tās iekārtot visā pasaulē.
Baha'f kopienas centrā Bab'a uzupurēšanās tika deši saistīta
ar šīs reliģiskās sistēmas galvenajām institūcijām, un Babi un
Baha'f ticību vēsturiskā vienotība ieguva nepieciešamo
simbolisko veidolu.
19 10.gada sākumā 'Ahdu'I-Baha varēja secināt . ka
apstākli Svētajā zemē Jaus vioam aizbraukt, ko vioš bija tik
ilgi gaidījis. 11gā ieslodzījuma bardzība bija stipri iedragājusi
vina veselību, un tādēl celojuma pirmais posms bija veltīts
veselības atgūšanai Ēģiptē. Tad nelielas kalpotāju grupas
pavadībā 1 9 1 1 .gada J l .augustā v ioš devās ar tvaikoni
" Korsika " uz MarseJ u . lai uzsāktu di vdesmit astoous
mēnešus garo celojumu pa visu rietumu pasaul i . šai
ceļojumā ietilpa divi braucieni uz Londonu. Parīzi un
štutgarti un īsāki citu Eiropas centru apciemojumi. kā arī loti
nepieciešamais īsais ceļojums pa Ziemelameriku.
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1 9 1 2.gada 1 1 .aprīlī 'Abdu'l-Baha ieradās Nuj orkas
pilsētā. Ceļodams pa Ziemelameriku, vinš apmeklēja ap
četrdesmit lielas un mazākas pilsētas Savienotajās Valstīs no
piekrastes līdz piekrastei. To starpā bija Čikāga, kur vinš
ielika pamatakmeni celtnei, kam bija jākļūst par "Mātes
Templi rietumos " (Mother Temple of the West). Viņš
apciemoja arī Eliotu Menas štatā, kur Sāra Fārmera (Sarah
Fanner), pieaugušo izglītības centra Zaļā Akra nodibinātāja,
bija kļuvusi par bahāj ieti un atvērusi savu skolu Baha 'i
vēstījuma sistemātiskai iztirzāšanai. [91 Būdams Kanādā,
... Abdu'l-Baha apmeklēja Monreālu, kur vinš viesojās pie
Kanādas arhitekta Viljama Sazerlenda Maksvela (William
Sutherland Maxwell) un vina sievas Maijas Boulas
Maksvelas (May Bolles Maxwell). Maksvelas kundze kluva ·
par bahājieti jaunībā un kopā ar pirmo Hērstas grupinu
apmeklēja Akku 1898.gadā.
Monreālas apmeklējums daudzā ziņā bija līdzīgs tām
uzoemšanām, kādas ' Abdu'l-Baha par godu sarīkoja citos
lielos rietumu centros. l 101 Viuš pabija Notre Dame kate
drālē, viņu lūdza noturēt dievkalpojumu Pestītāja un Svētā
Džeimsa baznīcās, vioš runāja lielā arodorganizāciju sapulces
zālē Svētā Lorensa ielā un noturēja daudz neformālu pānunu
savā Vindzoras viesnīcas apartamentā un Maksvelu mājā
Priežu avēnijā, kur viuš ceļojuma pirmaj ā pusē uzturējās kā
ģimenes viesis. Tāpat kā visur Ziemeļamerikā un Eiropā,
lielie laikraksti plaši aprakstīja vina ceļojumu.
Šim ceļojumam bija dziļas sekas. Rietumu ticīgie tikās
vaigu vaigā ar savas ticības vadoni un tās atzīto izskaidrotāju.
Viņi bariem nāca viņu satikt, meklēja viņa padomu un varēja
noskaidrot un dziļāk izprast ticības mācību teoloģiskos,
sociālos un morālos jautājumus. Rietumos sabiedrība guva
ļoti labvēlīgu iespaidu par jauno ticību, kas bija svarīgi, lai
tās sekotāji savos turpmākajos centienos veicinātu ticības
izplatību. 'Abdu'l-Baha runāja ne tikai baznīcu draudzēs, bet
uzstājās miera veicināšanas sabiedriskās organizācijās, arod
biednoās, universitāšu fakultātēs un dažādās sociālo reformu
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biedrībās. Ceļojuma beigās Baha'u'llah sociālais vēstījums
bija pazioots atklātībai, un ticībai pievienojās jauna bahājiešu
paaudze no visiem sabiedrības slāoiem. 1 1 11
Pirmā pasaules kara gadus ' Abdu'l-Baha pavadīja
diezgan vientuļi savā mājā Haifā, Svētajā zemē. Viņa sakari
ar rietumiem un pusbrāļa Muhameda Alī šo sakaru
interpretācija bija atkal palīdzējusi radīt turku varas orgānu
aizdomas. Atkal atskanēja draudi sodīt viou ar nāvi un mazo
bahājiešu koloniju padzīt no Svētās Zemes trimdā. Taču
1 9 18.gadā, kad karš beidzās ar galveno l ielvalstu sakāvi un
Turcija zaudēja savus īpašumus arābu Tuvajos Austrumos,
šīs briesmas izzuda.
'Abdu'l-Baha atkal atjaunoja loti nozīmīgos pasāk
umus, kas bija uzsākti pēc vioa atbrīvošanas no cietuma
Akkā 1908 .gadā, l ai izveidotu vispasaules kopienu
Baha'u1lah mācību izskaidrošanai. šī darba galvenais mērķis
bija Baha'f pārvaldes institūciju radīšana. Sekojot Baha'u11ah
derības noteikumu aicinājumam, ' Abdu'l-Baha veicināja
"Garīgo Padomju" , kā vioš tās nosauca, nodibināšanu
Ziemeļamerikā un Persijā. Šiem ievēlētiem orgāniem bija
uzdots pārzināt tādus pasākumus kā literatūras un mācību
programmu izdošanu, un dievkalpojumus vietējā un valsts
mērogā. Tām bija jākalpo par priekštečiem tam, ko
Baha'u'llah nosaucis par "Taisnīguma Namiem".
1 908.gadā 'Abdu'l-Baha uzrakstīja uzmetumu "Pēdējai
Gribai 1 un Testamentam", kurā vioš loti sīki uzskicēja
Baha'u Ilah iecerēto centrālo institūciju uzdevumus savas
ticības lietu kārtošanai. Kā divas galvenās institūcijas tika
minētas "Aizbildnība" un "Vispasaules Taisnīguma Nams".
Aizbi]dnība jeb vienīgās tiesības interpretēt Baha'i mācības
tika pieškinas Shoghi Effendi Rabbani, ' Abdu'l-Baha
vecākajam mazdēlam. Līdzīgi tam kā Baha'u'llah Derībā
' Abdu'l-Baha tika iecelts par galveno un nosaukto ticības
tulkotāju, Aizbildnis bija tā persona, pie kuras jāgriežas
visiem ticīgajiem ar jautājumiem Baha'i ticības lietās. Otra
galvenā Testamentā nosauktā institūcija bija Vispasaules
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Taisnīguma Nams. kas domāts kā svarīgākais Baha'f
kopienas likumdošanas un pārvaldes orgāns. Par tjcības
Aizbildoa palīgiem bija jāklūst vioa izvēlētai augsti
kvalificētu cilvēku grupai ar nosaukumu Dieva Nolūka
Izpalīgi", un Baha'f kopienas vispasaules pārvaldes iekārtu
vajadzēja uzraudzīt Vispasaules Taisnīguma Namam. Kopie
nas augstākajam pārvaldes orgānam bija jāsastāv no
ievēlētiem locekļiem, kurus izraudzīsies no pasaules piln
gadīgiem bahājiešiem visu valstu garīgo padomju starp
tautiskajā kongresā.
'Abdu'l-Baha "Pēdējā . Grīņa un Testaments" kopā ar
Baha'u'llah " Kitab-i-'Ahd" (Derības Grāmatu) bija <:Ioku
menti, ar kuriem Baha'u'llah Derība iegu va praktisku iz
teiksmi, un tur izteiktie nosacījumi pēc 'Abdu'l-Baha nāves
veidoja nemitīgi pieaugošo bahājiešu kopienu. f l21
Pirmā pasaules kara laikā ' Abdu'l-·Baha nodiktēja
virkni vēstījumu Ziemelamerikas ticīgajiem. četras no šīm
četrpadsmit vēstulēm bija adresētas kopīgi Savienoto Valstu
un Kanādas bahājiešiem. Astoņas vēstules bija uzrakstītas
konkrētai ticīgo vadībai dažādos Savienoto Valstu apgabalos,
un divas bija īpaši adresētas Kanādas bahājiešiem. Visu
četrpadsmit vēstuļu tēmu, ko " Abdu'l-Baha nosaucis par
" Dievišķo Plānu", nolūks bija pazioot Baha'u'llah vēstījumu
visas pasaules cilvēcei. Amerikas un Kanādas bahājiešus
aicināja uzņemties vadīt ticības ieviešanu visās zemeslodes
malās. 'Abdu'l-Baha vious pārliecināja, ka labvēlīga atsau
cība uz šo aicinājumu pieškirs vioiem " garīgu prioritāti"
pateicīgo pēcnācēju acīs pasaules bahājiešu kopienu vidū.
Ziemeļamerikas bahājiešu atsaucība uz vēstulēs izteikto aic
inājumu . izpaudās dažādos starptautiskos mācību plānos, kas
pēc tam sekmēja kopienas pieaugumu, un Baha'u'llah vēst
ījums un mācības ir izplatījušās ikvienā pasaules nostūri. 1 I 3J
Pēc īsas slimības septiode·smit astoou gadu vecumā
'Abdu'l-Baha nomira 1 92 1 .gada 28.novembra rīta agrumā.
Apstākli , kādos notika bēres, norādīj a uz straujajām
pārmaiņām, kas nedaudzu gadu laikā bija notikušas Baha'f
11
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ticības stāvoklī Svētajā Zemē. Tikai pinns trīspadsmit gadiem
'Abdu'J-Baha kā bezpalīdzīgam trimdiniekam , draudēja
reālas briesmas tikt publiski sodītam ar nāvi. Bet īsi pirms
savas nāves, vioš bija ieguvis nepārspētu prātnieka un
filantropa, savā ziņā svēta cilvēka reputāciju. kam izrādīja
godbījību visas reliģiskās kopienas Palestīnā. Turku valdības
uzspiesto ierobežojumu atcelšana Jāva šai reputācijai
uzplaukt. Vioam pieškīra apbalvojumus visi iedzīvotāju
slāņi. Kā atzinību par 'Abdu'l-Baha humānaj iem pakalpo
j umiem palestīniešu tautai bada laikā. kas sekoja Pirmajam
pasaules karam, Lielbritānijas valdība iecēla viou bruoinieku
kārtā.
29.novembrī notika Palestīnas vēsturē nepieredzētas
bēres. Kortežs sastāvēja no vairāk par desmit tūkstošiem
cilvēku, tai skaitā augstiem ierēdniem no musulmanu, Romas
katolu, Grieku pareizticīgās, ebreju un drūzu kopienām.
Lidbritānijas Augstākā p ilnvarotā un Jeruzalemes un
Fenikijas (Phoenicia) gubernatoriem. Bija skaidrs. ka, lai arī
kādas pārmaioas ticībai nāksies piedzīvot dažādās pasaules
malās, 'Abdu'l-Baha vadības laikā ticībai bija izdevies
nodibināt vispasaules centru uz stingra pamata. ko atzina
valdības un augstu novērtēja sabiedrība. 1 141
šai vēstures brīdī Baha'f kopienas aptvēra ap 1 00 000
ticīgo, kas vairāk vai mazāk legāli dzīvoja Persijā, un nelielas
grupioas bija dažās citās zemēs. Neskaitot Persiju, Indija un
Ziemeļamerika bija galvenie apgabali pasaulē, kur nodibin
ājās bahājiešu kopienas. Trūka organizētības un literatūras,
kā arī finansu līdzekļu. Pateicoties 'Abdu'I-Baha un dažu
vioa tuvāko skolnieku pūlēm, bija iegūta plaša popularitāte,
bet vēl vajadzēja panākt ievērojamu kopienas skaitlisku
pieaugumu. Pats 'Abdu'I-Baha bija ieguvis lielu atzinību no
civilajām varas iestādēm, bet vēl vajadzēja parūpēties, lai
Baha'i' ticību atzītu par dzīvotspējīgu reliģisku sistēmu.
Tagad, kad pagājis vairāk kā . pusgadsimts, situācija ir
loti izmainījusies. Baha'f ticība ir vispārīgi atzīta par vienu no
visstraujāk izplatītām reliģijām, kas aptver piekritējus gandrīz
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no visām rasēm. sociāliem slāoiem. kultūrām un nācijām un
kas ir izvērsusi plašu darbību ap 232 ( 1 992.g. ) neatkarīgās
valstīs un lielās teritorijās. Ir attīstīta kompleksa pārvaļdes
sistēma vietējā. valsts un starptautiskā līmenī , un vairumā
gadījumu tā ir ieguvusi formālu civilo iestāžu atzinību.
Baha'u'llah, Bab'a un 'Abdu'l-Baha, Baha'f atklāsmes
galveno personību. sacerējumi ir pārtulkoti un publicēti
vairāk nekā 800 ( 1 992.g.) valodās. Visā pasaulē ir uzcelti
lūgšanu nami. Baha'f skolas, pārvaldes un kopienu centri un
iegūti īpašumi turpmākai vēl plašākai attīstībai. Vispasaules
Baha'f kopiena ir akreditēta pie Apvienotām Nācijām kā
valdības organizācijām nepiederoša orgāna locekle ar pad
omdevējas tiesībām Ekonomikas un Drošības Padomēs.
Visādā zinā ir gūti milzīgi panākumi. Ticības brīniškas
izaugsmes celvedis bija Shoghi Effendi Rabbani, 'Abdu'I
Baha mazdēls, kas bija iecelts par Baha'u'llah ticības
Aizbildni.
Aizbildniecības institūciju bija iecerējis Baha'u'llah, bet
tās konkrētos amata pienākumus un pilnvaras bija uzmetis
'Abdu'I-Baha savā darbā "Pēdējā Griba un Testaments".
Div i svarīgākie Aizbildniecības pienākumi bija Baha'f
mācību interpretācija un bahājiešu kopienas vadība. Nespē
dams aizmirst, ar kādām pūlēm Muhameds Ali mēģināja
sagrābt kontroli pār kopienas vadību, 'Abdu'l-Baha lietoja
noteiktus un stingrus vārdus, lai gūtu pārliecību, ka Shoghi
Effendi tiktu pieškirtas visas _pilnvaras rīkoties pēc saviem
ieskatiem visās ticības lietās. Opozīcija pret viou nozīmētu
opl)ZĪciju pret ticības pamatlicējiem.
"Ak, jūs, uzticīgie, 'Ahdu'I-Balui mīlētie! Jums tiek uzlikts
par pienākumu uzņemties vislielākās rūpes par Shoghi
Eff'endi. zaru, kas ir atdalījies, un augli, ko nesuši divi svēti
un dievi.fķi Lota koki, l 1 5 J kura starojošo dah_u nespēj
aptraipīt nekādi bezcerības un bēdu putekļi, lai dienu no
dienas viņJ varētu pieaugt laimē, priekā un garīgumā un
varētu izaugt un kļūt par auglīgu koku.
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Jo pēc 'A bdu 'l-Baha viņš ir Die va Nolūka
Pilnvarotais. Afnanai (Afnan = Balui'u'l/ah ģimene), Dieva
Nolūka izpalīgiem (pilāriem) un Kunga mīlētiem ir viņu
jāklausa un pie viņa jāgriežas. Tas, kas vil)Om neklausa, nav
paklausījis Dievam; tas, kas novērsies no viņa, ir novērsies
no Dieva, un tas, kas vir,iu noliedzis, ir noliedzis patieso
Kungu. Sargieties, lai kāds nepareizi neiztulko fos vārdus
un nekļūst līdzīgs tiem, kas ir lauzuši Deribu pēc
( Baha'u 'llah) Debesbraukšanas Dienas un dod ieganstu,
paceļ dumpja karogu. kļūst ietiepīgi un plaši atver durvis
nepareizai iztulkošanai. . . . r 161
11

Savas Aizbildniecības sākumā Shoghi Effendi lika
noprast, ka Baha'f ticība ir ne tikai iegājusi jaunā izpausmes
stadijā. bet ka iepriekšminētos pazioojumos dotās pilnvaras
ietver amata pienākumu, kas pilnīgi atškīras no 'Abdu'l-Baha
raksturotās kopienas garīgās vadības. Bija pagājis tas, ko
vinš dēvēja par "apustuļa ēru", un bija sācies "veidošanās
laikmets". ( 171
Šajā jaunajā periodā tieši Aizbildniecības institūcijai
vŖjadzētu iemantot ticīgo mīlestību un uzticību. Ieceltā
Aizbildņa personai bija pakārtota nozīme. Ticīgiem bija
noliegts atzīmēt jebkādus ar Aizbildņa dzīvi saistītus
notikumus; neieteica lietot fotoattēlus; nozīmētie vietnieki
pārstāvēja viou publiskās t;eremonijās Aizbildua vietā; un
amata, goda, izskaidrošanas pienākumi un rakstīšana neļāva
Shoghi Effendi atlicināt laiku tādām pārrunu turnejām, kādas
savas dzīves laikā veica 'Abdu'J-Baha.
Vienīgais izoēmums, kas bija atlicis no Aizbildna
sabiedrisko pienākumu pildīšanas, bija tie nedaudžie brīži,
kurus vioš veltīja lai nemitīgajai svētcelnieku straumei, kas
plūda uz Baha'f Pasaules centru no austrumiem un
rietumiem. Bet pat šīs tikšanās galvenokārt aprobežojās ar
maltīšu reizēm "Svetcelnieku Namā" Haifā.
Baha'f vēstures periodu no 1 92 1.gada līdz 1 963.gadam
vislabāk raksturo lielie Shoghi Effendi projekti kurus. kā
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Aizbildnis vinš uzoēmās realizēt. Īpaši izcelas četri vioa
darbības lauki: Baha'f Pasaules Centra izveidošana, Baha'f
mācību tulkošana un i zskaidrošana, pārvaldes sistēmas
paplašināšana un ' Abdu'l-Baha Dievišķā Plāna ieviešana
dzīvē.
Stājoties pie saviem pienākumiem un tos visu mūžu
pildot, Shoghi Effendi veltīja daudz laika, lai dzīvē realizētu
ticības Pasaules M ītnes uzcelšanu Haifas l īča apvidū.
Baha'u'l lah un ' Abdu'l-Baha dzīves laikā kopienas
trimdinieki pamazām bija savā īpašumā ieguvuši nelielus
zemes gabalus. No tiem divi visnozīmīgākie bija svētnīcas
atrašanās vieta, kur apglabāts Baha'u'llah (Bādži muižas
apkārtnē tieši aiz Akkas), un svētnīca Karmela kalna piekājē
pie Haifas pilsētas, kur guldītas Bab'a mirstīgās atliekas.
Pateicoties atsevišku bahājiešu devībai, novēlējumiem un
atsaucībai uz īpašiem Shoghi Effendi aicinājumiem, Aiz
bildņa pārvaldes laikā īpašumi strauji pieauga. Tika ierīkoti
brīniškīgi dārzi, uzcelta pirmā no daudzajām monu
mentālajām celtnēm un radīts lielisks projekts garīgā centra
un pārvaldes kompleksa attīstībai , kas atbilstu strauji pie
augošās internacionālās kopienas vajadzībām un kas varētu
reizē ar tām paplašināties, komplekss, kam vajadzētu ierin
doties starp visskaistākajiem pasaulē. Tādā veidā plaši
izkaisītā reliģiskā kopiena bija ieguvusi svētcelojumu un
vadības centru, kas vēlāk deva lielu ieguldījumu kopības
sajūtas radīšanā.
Galvenais no ikvienas reliģiskās sistēmas priekš
noteikumiem ir tās svēto rakstu kanona noteikšana un tā
pielietošana atsevišku cilvēku un kopienas dzīvē. Saskaoā ar
'Ahdu'l-Baha Testamentu, saoēmis pilnvaru būt par vienīgo
iecelto Baha'f rakstu iztulkotāju, Shoghi Effendi interpretēja
pasaules notikumus Baha'f svēto rakstu gaismā un pagaru
vēstulu veidā. kas adresētas visai pasaulei. dalījās ar Baha'f
kopienu šo analīžu rezultātos. 1 181
Tai pašā laikā visur pasaulē topošās Baha'f kopienas
apbēra Haifu ar milzīgu daudzumu jautājumu. kas attiecās uz
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Baha'i rakstiem, un Aizbildoa atbildes uz šiem pieprasr 
j umiem veidoja ievērojamu dalu no Baha'u'Hah Atk lāsmes
interpretācij as. 1 940.gadu sākumā Shoghi Effendi velt1ja
uzmanību Baha'f vēstures notikumu anaJizei. Atzīmējot Bab'a
ticības apliednajuma simtgadi . vinš 1 944.gadā publicēja loti
izsmeļošu pētīj umu. kas aptvēra veselu gadsimtu, sākot ar
Bab'a pirmo pazioojumu mullam Huseinam par savu misiju
līdz pirmā "Septiogades Plāna" pabeigšanai. 1 19 1
Shogh i Effendi nodomu i ztulkot Baha'f ra k s t u s
ievērojami veicināja tas, k a vioš spēja darboties par galveno
rakstu tulkotāju anglu valodā no persi ešu un arāhu valodām.
[ 20 ] Vioš bija māc īj ies anglu v alodu agrā bērnībā. un
jaunekJa gados varēja turpināt studijas amerikāou universitātē
Be irutā un vēl āk Oksfordas uni versitātē , kur viuš mā'-=ijā!-)
l īdz ' Abdu'l-Baha nāvei 1 92 1 .gadā. Tā kā vad ības pirmo
kritisko desmit gadu laikā Baha'f ticības gal venie pārvaldes
orgāni atradās zemēs, kur runāja angliski, Shoghi Effendi
prasme izteikt un pārtulkot Baha'f vispārējos priekšstatus
anglu valodā deva nenovērtējamu iespēju vadīt jauno t icīhu
rietumu pasaulē.
Y ioa tulkotāja lomai bij a tālejoša nozime Baha'f
kopienas attīstībā. Ticības globālās attīstības sākuma gados
tas nosti prināj a doktrīnas vienotīhu un tādā veidā sti pri
mazināja škelšanās hriesmas.
Līdztekus t u lkošanai un tic1bas Pasaules Centra
att īstībai Shoghi Effendi ve ll ija daudz pulu. lai rad1tu
pārvaldes institūciju sistēmu. kā to bija ie<.:erējis Baha'u'llah
un sākotnēji vē l neattīst ītā ve idā īstenojis ' Abdu'l -Baha.
Katru apvidu ar devioiem vai vairāk pilngadīgiem ticīgajiem
pamudināja ievēlēt " Vietējo Garīgo Padomi " savu ticības
lietu pārzināšanai. Tiklīdz vietējām garīgām padomēm kādā
zemē bija pietiekami plaša bāze , Aizbildnis ieteica ievēlēt
Nacionālo Garigo Padomi . kam ir visas legālas tiesīhas vad1t
ricības lietas tai valstī.
Nemitīga korespondences stnmme no Haifas deva sim
topošaj ām instit ūcijām iespēj u pie l ietot Baha'f rak stus
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kopienas dzīves vadīšanā. Vispārējie sakari pamudināja
visus ticīgos enerģiski atbalstīt ievēlētās organizācijas un tām
paklausīt. Tika . radīti Baha'i konsultācij u principi, un
padomes mudināja apzinīgi mācīties pieņemt lēmumus
grupās.
Saskaoā ar ' Abdu'l-Baha Testamentu laikā no
l95 1 .gada līdz 1957.gadam Aizbildnis nozīmēja zināmu
skaitu izcilu ticīgo par Dieva Nolūka Izpaļīgiem un uzlika
viniem atbildību par ticības mācīšanu un tās institūciju
aizsargāšanu. šīs globālās pārvaldes struktūras galvenā sas
tāvdala bija Baha'u'llah iecerētais un tā īpaši nosauktais
Vispasaules Taisnīguma Nams. Shoghi Effendi norādīja, ka
tiklīdz to atlaus Baha'f kopienas pieaugums, Vispasaules
Taisnīguma Nama institūciju ievēlēs visa Starptautiskā Baha'i
kopiena ar savu nacionālo garīgo padomju līdzdalību.
Kāds vārds sakām s par to, kāda loma ticības
izveidošanā bija Ziemelamerikas bahājiešu kopienai, bet īpaši
bahājiešiem Savienotajās Valstīs. 'Abdu'l-Baha loti uzslavēja
tās locekļu garīgās spējas un pakalpojumus. Vioš arī augstu
novērtēja Savienoto Valstu, kā nācijas, raksturīgās īpašības.
Un, kas ir jo svarīgāk, vioš bija norādījis, ka Amerika kalpos
par Baha'u'llah iecerētās pārvaldes iekārtas "šūpuli''. Sakarā
ar šo svarīgo pagrieziena punktu cilvēces vēsturē "tuvoja_s
diena, kad jūs pieredzēsit, kā, ... izstarojot dievišķās vadības
gaismu, rietumi būs aizstājuši austrumus. " [2 1 1
Tādēl , kad .Shoghi Effendi uzsāka veidot savu
pārvaldes iekārtu, vioš griezās pie Amerikas bahājiešiem kā
saviem galveniem līdzstrādniekiem. Daži no tiem jau bija
iesaistīti Baha'f mācību plānos aiz okeāna, un viena no
viniem, Marta Rūta (Martha Root), kādas ievērojamas
amerikāņu ģ imenes locekle, bija guvusi panākumus,
pievēršot ticībai īpašu personu, Rumānijas karalieni Mariju.
122 1 Amerikas bahājieši bija arī 'Abdu'l-Baha Testamenta
"Galvenie Izpildītāji". Galvenokārt izmantojot sarakstīšanos
ar Savienoto Valstu un Kanādas [231 Nacionālo Garīgo
Padomi, Shoghi Effendi pamazām saliedēja vietējās un
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nacionālās institūcijas „ kas darbojās saskaoā ar ticības
mācību principiem. Citu zemju kopienas tika mudinātas sekot
šai iniciatīvai. Kultūras atškirības ir mazāk svarīgas, bet
pārvaldes iekārtai galvenajos vilcienos vajadzētu būt
vienveidīgai, un šim no1ūkam bija vajadzīgs paraugs.
šo modeli vaj adzēja dot amerikāou kopienai, bet
Shoghi Effendi brīdināja tās locekļus, ka par šim pilnvarām
vioiem nav jāpateicas savai politiskajai sistēmai. Gluži otrādi.
Baha'u'llah bija ieradies Persijā ne tādēļ, ka nācijai bija augsta
kultūra, bet gan tās dziļā morālā pagrimuma dēl. Līdzīgi tam
vioa pārvaldes iekārta vispirms tiks nodibināta sociālā vidē,
ko raksturo materiālisms, patvalība un politisks pagrimums.
Tad, tāpat kā tas bija noticis Persijā, Baha'u'llah pierādīja. ka
tikai Dieva vara var atjaunot tautu un sabiedrību. [241
Drīz kļuva redzams, kādēl savas aizbil dniecības
sākuma gados Shoghi Effendi veltīja tik daudz laika un
enerģijas Baha'f pārvaldes iekārtas attīstībai. Ticības
pārvaldes institūcijas deva nepieciešamos līdzekļus 'Abdu'l
Baha " Dievišķā Plāna" ieviešanai, lai izpildītu Baha'f misiju
visā pasaulē. Iekams plaši izkaisītā kopiena varēja uzoemties
tik lielu risku, bija nepieciešams nodibināt lemtspējīgus
pārvaldes orgānus, kas spētu mobilizēt personālo sastāvu un
līdzekļus. Bez tam bija svarīgi dot šīm institūcijām laiku
apgūt Baha'f pārvaldes un konsultāciju pamatprincipus.
Tādējādi tikai sešpadsmit gadus pēc 'Abdu'l-Baha
nāves Shoghi Effendi 1937.gadā sāka sistemātiski strādāt, lai
realizētu mērķus, kas bija izklāstīti virknē vēstuļu, kuras
' Abdu'l-Baha nosūtīja Ziemeļamerikas bahājiešiem .
1 937 .gada aprīlī tika sastādīts pirmās septiogades plāns ar
trim galvenajiem uzdevumiem: ( 1 ) nodibināt vismaz vienu
vietējo garīgo padomi katrā Savienoto Valstu štatā un katrā
Kanādas provincē; (2) parūpēties, lai katrā Latīņamerikas
republikā dzīvotu vismaz viens bahājiešu skolotājs; un (3)
pabeigt pirmā Ziemelamerikas bahājiešu lūgšanu nama
ārpuses projektu, celtni, kuras pamatakmeni bija ielicis
'Abdu'l-Baha sava apmeklējuma laikā 1 9 1 2.gadā un kas
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daudzejādā ziņā simbolizēja pašu starptautisko bahājiešu
kopienu. Neskatoties uz Otrā pasaules kara uzliesmojuma
radītiem škēr_š Jiem, šis plāns tika sekmīgi pabeigts Bab'a
ticības apliecinājuma simtgadu jubilejā 1 944.gada maijā.
Pēc divu gadu starplaika tika sa�tādīts otrās
septiņgades plāns. šo pūlu uzmanibas centrs bija Eiropa. kur
tai laikā bija tikai divas nacionālās garīgās padomes Lielbritānijā un Vācijā. Plāns paredzēja nodibināt vietējās
garīgās padomes visā Latīnamerikā un daudzkārt palielināt to
skaitu Ziemelamerikā. Šī plāna sekmīga izpildīšana sakrita ar
lielu Baha'f jubileju. simto gadadienu kopš Baha'u'llah
misijas uzsākšanas Sijačalā 195 3.gadā. V iens no šīs
septiogades plāna galvenajiem uzdevumiem bija neatkarīgas
nacionālas garīgās padomes nodibināšana Kanādā. To pan
āca 1948.gadā un 1949.gadā, ar īpašu parlamenta lēmumu
[251 notika tās inkorporācija, notikums, kas, Shoghi Effendi
norādīja, bija "unikāls ticības vēsturē austrumos u n
rietumos".
Diviem šī otrā plāna visiespaidīgākiem, vienreizējiem
panākum_iem ir īpašs sakars ar Ziemelamerikas bahājiešu
kopienu: 1 953.gada aprīlī Vilmetā (Wilmette), Ilionoisas
štatā, tika svinīgi atklāts lūgšanu nams, kas bija pirmais no
tādām būvēm, kādas bija jāuzceļ piecos pasaules kontinentos.
To projektēja franču-kanādiešu arhitekts Žans-Luīss Buržuā
(Jean-Louis Bourgeois). Itāļu arhitekts Luidži K vaglino
(Luigi Quaglinņ) augstu novērtēja šo lielisko ieceri kā "jaunu
mākslas darbu, kas radikāli pārveidos pasaules arhitektūru".
"Nav šaubu", viņš piebilda, "ka tam būs paliekoša lappuse
vēsturē". [261 Otrs liels panākums šais gados arī bija celtne,
brīnišķa svētnīca, kas veiksmīgi nobeidza 'Abdu'I-Baha
uzcelto akmens ēku, kas kalpoja par Bab'a mauzoleju. šīs
svētnīcas arhitekts ari bija kanādietis - Viljams Sazerlends
Maksvelss, pie kura 'Abdu'I-Baha bija apmeties Monreālas
apmeklējuma laikā. Brīnišķīgā celtne, kuras marmora arkādi
un sārtos granīta pīlārus grezno zeltīts kupols, ir padarījusi
Baha'f Pasaules Centru Karmela kalnā par vienu no
visskaistākajiem skatiem Vidusjūras krastos.
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Pēc nei lga laika J 953.gadā Shoghi Effendi lika Baha'f
kopienai uzsākt visdrosmīgāko pasākumu vēsturē - glohālu
plānu. ko vioš nosauca par " Pasaules Desmit gadu Krusta
karu". šis plāns bija jānoheid1. 1 963 .gadā. simtgadu juhilejfi
kopš Baha'u'llah pazioojuma Rizvāna dārzā. Simts trīsdesmit
divās jaunās zemēs un lielās teritorijās bija jāpaver �:dš
ticībai , un bij a jāpaplašina jau pastāvošās kopienas 1 20
zemēs un teri torijās. Vajadzēja nodibi nāt j aunas garīgās
padomes lielākajā daļā no Eiropas un Latīoamerikas valstīm.
un tika aicināts stipri pal ielināt padomju, ticīgo un īpašumu dāvinājumu skaitu. Tāpat kā iepriekšējos. šo plānu realizēja
l aikā (patiesībā to stipri pārsniedza) . bet pavi sam dtādos
apstākļos, nekā bahāj iešu kopiena to varēja paredzēt. Ieradies
Anglijā. lai nopirktu iekārtu Baha'f arhīva ēkai Karmela
kalnā. 1 957.gada sākumā Shoghi Effendi saslima ar Āzijas
gripu. 4.novembrī vinš mira no sirds triekas. atstājot Baha'f
pasauli satraukumā un uz laiku apmul sušu ar tikai pusē
pabeigtu desmitgades plānu.
Teorētisk i pastāvēja aizŗ,i ldnības nepārtrauktība .
' Abdu'l-Baha " Pēdējā Griba un Testaments" pilnvaroja
Baha'f ticības Aizbildni iecelt pēcteci no tiešiem Baha'u'llah
pēcnācējiem. bet norādīja uz zināmām īpašībām , kādām ir
jāpiemīt pēctecim . Shoghi Effendi nomira, nenozīmējis
pēcteci, jo, acīm redzot. neviens no citiem ģimenes locekļiem
neatbilda stingrajām garīgajām prasībām, kas bija izteiktas
Baha'u'llah Derībā un ' Abdu'J -Baha " Pēdēj ā Grihā u n
Testamentā" . Tādēl nebija otra Aizbildoa. Vi spasaules
Taisnīguma Nams. orgāns. ko vēl vajadzēja ievēlēt. 121 1 bija
vēl vienīgā i nstitūcija. kam-bija pilnvaras uzoemties Baha'f
kopienas vadību.
Atbildi uz dilemmu, kuras priekšā atradās Baha 1 f
pasaule, deva trīs sai stīti faktori : ( l ) no Shoghi Effendi
sni egtaj iem paziooj umiem bij a noprotams� ka apstākli
Vispasaules Taisnīguma Namam izvēlēšanai būs nobrieduši,
kad desmitgades plāns būs sekmīgi pabeigts; (2) pa to laiku
Baha'f kopiena smelsies nepieciešamos galvenos norādī-
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jumus no Shoghi Effendi jau sīki izstrādātā plāna; (3) un
beidzot, vienā no pēdējiem Baha'i pasaulei sniegtajiem
pazioojumiem vioš bija nosaucis Dieva Nolūka Izpalīgus par
ticības "Galvenajiem Pārzioiem" un aicināja cieši sadarboties
ar nacionālām garīgām padomēm, lai nodro šinātu desmit
gades _plāna izpildi un pasargātu ticības vienotību. (281
. šī pēdējā paziņojuma iedrošināti. Dieva Nolūka
Izpalīgi savu darbu saistīja ar v irkni i kgadēju apspriežu
(konklāvu). Šīs apspriedes publicēja daudz svarīgu paziņo
jumu, ieskaitot oficiālu deklarāciju par to. ka Shoghi Effendi
nebija atstājis nekādu testamentu un nebija nozīmējis nevienu
Aizbildniecības pēcteci ( 1957 .g. Konklāvs); un ka visas
pasaules Baha'f nacionālāo garīgo padomju locekli 1963.gadā
ievēlēs Vispasaules Taisnīguma Namu ( 1959.g. Konklāvs).
Līdz 196 1 .gada aprīlim bija nodibināta divdesmit viena
jauna nacionālā garīgā padome Latīoamerikā, un gadu vēlāk
ievēlēja vēl vienpadsmit Eiropā. Arī atlikušie desmitgadu
plāna uzdevumi tika vai nu paveikti vai pārsniegti. 1963.gada
pavasarī. tieši simts gadus pēc tam, kad Baha'u'llah bija
grupioai sekotāju pirmo reizi pazinojis par savu misiju
Rizvāna dārzā, sešdesmit sešu izvēlēto nacionālo garīgo
padomju locekli visā pasaulē sarīkoja pirmā Vispasaules
Taisnīguma N ama vēlēšanas. Ar ievērības cienīgu atteik
šanās žestu Dieva Nolūka izpalīgi atsacījās no savām
tiesībām būt par Baha'f kopienas ievēlētiem augstākās pār
valdes institūcijas locekliem.
Pirmā Vispasaules Taisnīguma Nama i evēlēšana
bahājiešiem bija notikums ar izcilu nozīmi. Pēt= vairāk nekā
gadsimtu ilgas cīnas, vajāšanas un biežajām iekšējām krīzēm,
demokrātiskās vēlēšanās Baha'f kopienai bija izdevies radīt
pastāvīgu institūciju visu ticības lietu vadīšanai. Pie tam tās
nodibināšanu bija iecerējis pats Baha'ullah, un tā bija veidota
pēc vioa un 'Abdu'l-Bahn sacerējumos izteiktiem pamat
principiem. Pirmā Vispasaules Taisnīguma Nama daudz
nāciju biedru sastāvs likās īpaši piemērots institūcijas
raksturam un funkcijām: devini locekli no četriem kontinent-
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iem bija trīs lielāko reliģiju (ebreju, kristiešu un musulmanu)

un vairāku etnisko izcelsmju pārstāvji. [291

. Bez savas organizatoriskās nozīmes, Vispasaules
Taisnīguma Nama nodibināšana simbolizēja vienotību, ko
bahājieši uzskata par savas ticības būtību. Vispasaules
Taisnīguma Nama kā neapstrīdamas autoritātes rašanās visās
kopienas lietās nozīmēja, ka Baha'f ticība bija. palikusi vienota
visā reliģijas vēstures kritiskā laika posmā, tās nedrošajā
pirmajā gadsimtā. kad gandrīz pastāvīgi rodas škelšanās.
Kā to pietiekami pierāda Mirzas Jahjas, Muhameda Alī
un Ibrahima Heirallas dzīves stāsti, bija daudz neveiksmīgu
mēģinājumu šai kritiskajā laikā saškelt bahājiešu kopienu.
Tas, ka šādas pūles beidzās ar neveiksmi, izteiksmīgi
apliecina Baha'u'llah, ' Abdu'l-Baha un Shoghi Effendi
secīgās vadības panākumus. [301 Nodibinoties atzītam, past
āvīgam autoritatīvam orgānam, kam bija pakJauti visi
individuālie ticīgie un pārvaldes iestādes bahājiešu kopienā,
vietējā un valsts mērogā, kopienas v ienotība ieguva
organizācijas veidu, kas tieši ietvēra katru ticīgo. [3 1 J
Vispasaules Taisnīguma Nama vēlēšanas ļāva atsākt
divus svarīgus pasākumus, ko Aizstāvis bija sākumā
uzoēmies paveikt: ( 1) jaunu institūciju un pārvaldes iestāžu
radīšanu, kā to prasīja ātri pieaugošā ticības piekritēju skaita
vajadzības; (2) jaunu globālu mācības plānu izstrādāšanu, lai
turpinātu darbu pie 'Abdu'I-Baha viedokla par "planētas
gangu uzvaru
Gadu pē<-= pirmajām vēlēš anām Vi spasaules
Taisnīguma Nams 1964.gadā uzsāka deviogades plānu, ko
pabeidza laikā 1973.gadā, Baha'u'llah " Kitab-i-Aqdas" vai
" Vissvētākās Grāmatas " atklāsmes simtgadu atceres
gadadienā. Tam tūlīt sekoja piecgades plāns, ko paveica
1979.gadā. Tad Vispasaules Taisnīguma Nams noteica savu
trešo globālo mācību projektu: vēl vienu septiogades piānu,
un Baha'f pasaule apoēmās pabeigt tās uzdevumus līdz
1986.gadam.
-

It

5.

Galvenās mācības

Tri s pamatori ne i pi
Pārrunājot Baha'f ticības mācības, mēs vispirms aplūkojam
trīs pamatprincipus: ( 1 ) Dieva vienesmi. (2) cilvēces vien
esmi un (3) reliģiju būtisko vienotību.
Dieva vienesme
Baha'i ticība vienam Dievam nozīmē, ka visumu un
visus radījumus un spēkus tajā ir radīj usi viena vienīga
pārcilvēciska un pārdabiska Būtne. Šai Būtnei, ko mēs
saucam par Dievu, ir pilnīga kontrole pār sava paša radīto
pasauli (visvarenība), tāpat kā loti labas un pilnīgas zināšanas
par to (viszināšana). Lai gan mums var būt dažādi priekšstati
par Dieva dabu un mēs varam viņu lūgt dažādās valodās un
saukt dažādos vārdos - Allahs vai Jahve, Dievs vai Brahma tomēr mēs runājam par to pašu vienreizējo būtni.
Slavinot Dieva radīšanas darbu, Baha'u1lah sacīja:
"Lai slavēta ir Dieva vienība, lai Viņam gods, jo Viņš ir
visvarenais Dievs, nesalīdzināmais, slavas spožuma
apņemtais visuma Valdnieks, kas no nekā ir radījis visu lietu
esamību, kas no nekā ir savā radihā spējis iemiesot
vissmalkākos un netveramākos elementus, kas nav savu
radīto pazenwjoši atstūmis, het, to no iespējamas iznīcības
glābdams, ir uzņēmis savā neaptumšojamā spožuma
valstībā. Tikai Viņš spējis to veikt, jo Viņa žēlastība apņem
visus, Viņa mīlestība sasniedz visus. " I I J

Baha'u'llah mācīja, ka Dievs ir pārāk izcila un pārāk
netverama būtne, lai cilvēka ierobežotais prāts to kādreiz
varētu saprast vai radīt vioa pareizu tēlu:
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"Cik brīnumaina ir dzivii . mūžīga Dieva vienesme. i·ien
esiha. kas ir augstāk pār visam rohežām. vienesiha. kas ir
viņpus ļaužu sapra.�anas.' . . . . Cik cēla ir vienmer hUusi \;'i1,1a
nesamaitājama Burība, cik ahsoluti neatkariŗŗa no risas
radības zināšanām, un cik nesasniedzami augstu lil ir rirs
tām slavas d=iesmiim, kiidas tai i·ar d::iedat dehesu un
zemes iemītnieki!" (21

Cilvēces vienesme
Cilvēces vienesme ir otrais Baha'f pamatprincips. Tas
nozīmē, ka visa dlvēce ir viena kopiga. īpaša cilvēku ci lts.
organiska vienība. Šī viena cilvēce ir "radīšanas apogejs" ,
augstākā dzīvības un apzioas forma. ko Dievs ir radijis: jo
starp Dieva radījumiem tikai dlvēks spēj apzināties Dievc1
esamību un sazināties ar Vioa garu:
"Radījis pasauli un visus. kas tanī d=ivo un rvstis , Vi T.l.�
(Dievs) savā visvarenajā, robežu nezinošajā �rihd 110/ema
cilvēku ipa!H izdala un tam pieškirt .\peju iepaz1t un iemil<!t
Viņu , spēju. kas ir uzskatāma par visas radtbas dzinuli un
galējo mērki . . . . Tik lielai lahvē/īhai, tik nenīkstošai diīvanai
Viņ.f no visiem, kas raditi, ir i=raudzijis cilveku. " [31

Cilvēces vienesme nozīmē arī to. ka visām tautām ir
tādas pašas. Dieva dotas galvenās spējas. Fiziskās atškirība�.
tādas kā ādas krāsa vai matu struktūra, ir virspusējas, un tām
nav nekā kopēja ar škietamo vienas etniskas grupas pārā
kumu pār otru - Baha'f mādbas noraida visas rasu pārākumu
teorijas kā tādas, kas pamatotas uz nepareizu iztēli un ne
zināšanu. 141
Bahājieši uzskata. ka cilvēce ir vienmēr bijusi viena
cilvēku cilts, bet šo vienesmi atzīt un pieoemt daudziem
cilvēkiem neJāva aizspriedums, nezināšana, tieksme pēc:
varas un egoisms. Baha'u'llah svarīgākā misija bija izmainīt
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šo situāciju un radīt vispārēju apziņu par cilvēces vienesmi.
Bahājieši uzskata, ka organiskā vienība, kas ir cilvēce, Dieva
Tēva vadībā ir izgājusi kopējas izaugsmes stadiju. Tāpat kā
atseviškšs organisms sekojošu attīstības posmu laikā sas
niedz briedumu, tā arī cilvēce ir pakāpeniski attīstījusies līdz
savam kopējam briedumam.
Cilvēka sabiedriskās attīstības galvenā izpausme ir vina
spēja organizēt savu sabie_drību uz arvien augstākas vieno
tības pakāpes ar lielāku atsevišku sastāvdaļu specializāciju un
ar turpmāku savstarpējās atkanoas pieaugumu un sadarbības
nepiedešamību starp specializētām dalām. Svarīgākie posmi
sabiedriskajā evolūcijā ir ģimene, cilts, pilsētvalsts, nācija.
Nākošā stadija šai kopējā izaugsmes procesā, kas ir cilvēka
attīstības kulminācija, ir pasaules vienotība, sabiedrības kā
planētas civilizācijas organizēšana.
Par šo Baha'f mācību Shoghi Effendi izteicās tā:
"Cilvēces vienesmes princips - ass, ap ko griežas visas
Baha 'u 'llah mācības - nav tikai neizglītota saviļņojuma vai
neskaidru , dievhījīgu cerību izvirdums.. .. Tā formulējums
attiecināms ne tikai uz atsevišķa cilvēka, bet, pirmkārt, uz to
svarīgo attiecību raksturu, kam jāapvieno visas valstis un
nācijas par vienas cilvēku ģimenes locekļiem.. . . Tas nozīmē
tādu būtisku pārmaiņu mūsdienu sabiedrības struktūrā,
kādu pasaule vēl nav pieredzējusi.... Tas prasa ne mazāk kā
visas civilizētās pasaules pārveidošanu un demilitar
izāciju.... Tas nozīmē cilvēces evolūcijas pabeigšanu, kura
sākās ar ģim-enes dzīves rašanos, kuras turpmākā att(stība
noveda pie apvienošanās ciltīs. kas savukārt noveda pie
pilsētvalsts izveidošanās, kura vēlāk paplašinājās par
patstāvīgu un neatkarīgu niidju institūciju.
Cilvēces vienesmes princips, kā to sludināja
Baha 'u 'llah, ietver sevī ne mazāk, ne vairāk kā svinīgu
· apgalvojumu, ka šai milzīgajā evolūcijā pēdējās stadijas
sas-niegšana ir ne tikai nepieciešama, bet nenovēdama.
Tās realizācija ātri tuvojas, un vienīgi vara, kas ir nākusi no
Dieva, spēj to paveikt." [51
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Tādā veidā cilvēces vienesmes princips nozīmē ne tikai
jaunu atseviška indivīda apzinu, bet nāciju vienotības,
pasaules un gala rezultātā planētas civilizācijas radīšanu.
Tādēļ nepietiek ar to, ka cilvēce vienkārši atzīst savu
vienesmi, bet turpina dzīvot noškirtā, konfliktu, aizspried
umu un naida pilnā pasaulē. Mums j āpierāda vienotība, uz
celot patiesi vispārēju un vienotu sabiedrisku sistēmu, kas
balstās uz garīgiem principiem. Tādas sistēmas sasniegšana
ir Dieva norādītais cilvēka sabiedriskās attīstības mērkis:
"... . Bahājiešu dzīves mērķis ir veicināt cilvēces vienesmi.
Mūsu dzīves vienīgais mērķis ir saistīts ar dtu cilvēku dzīvi:
mēs netiecamies pēc personiskas, bet vispārējas pestī
šanas. . . . Mūsu nolūks ir radīt cilvēces civilizāciju, kas
savukārt ietekmēs cilvēka raksturu. Zināmā mērā tas ir
kristiānisma pretstats, kas sākās ar atsevišķu vienību un
caur to noveda pie cilvēku dzīves saplūšanas." [61
Tā no bahājiešu viedokļa sabiedrības galvenais, garī
gais nolūks ir radīt vidi visu savu locekļu veselīgai izaugsmei
un attīstībai.
Baha'u'llah ieteica sīki izstrādātu sistēmu pasaules
vienotības izveidošanai, kas ap]ūkota šī darba turpmākajās
nodalās. Vispārīgos vilcienos viņš ieteica nodibināt uz
līdzdalības un konsultācijām pamatotas jaunas sabiedriskās
struktūras. Tās kalpotu galvenokārt, lai novērstu interešu
konfliktus un tā mazinātu vienotības trūkuma iespēju visos
sabiedrības līmeņos. Plānotās jaunās struktūras ietver daudz

iespaidīgu starptautisku pasaules pārvaldes orgānu: pasaules
likumdevēja varu ar īstu pārstāvniecību un p ilnvarām,
starptautisku tiesu ar galīga sprieduma tiesībām strīdos starp
nācijām un starptautiskus policijas spēkus.
Vioš mācīja, ka šai jaunai . sabiedrības struktūru
radīšanai sekos individuāla un kopēja apziņa par cilvēces
būtisko vienesmi :

Galvenās mācīhas
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"Jūs esat augļi no viena koka un lapas no viena zara.
Izturieties viens pret otru ar vislielāko milestīhu un saticību,
ar draudzību un biedriskumu .... Vienotības gaisma ir tik
stipra, ka tā spēj apmirdzēt visu zemi." 111

Un vēl kādā citā rindkopā:
"Ne tam būs lepoties, kas tik pats savu zemi mīl, het gan
tam, kas mīl visu pasauli. Pasaule ir tikai viena valsts, un
cilvēce ir tās pilsoņi. " rs1

Pēc bahājiešu uzskata vienotība ir drīzāk dažādībā nekā
vienveidībā. Mēs nenonāksim pie vienottbas , nomācot
dažādību, bet drī� arvien vairāk apzinoties un cienot katras
atseviškas kultūras un, tiešām, katra cilvēka patieso vērtību.
Tā nav pati nevienādība. ko uzskata par konfliktu cēlont bet
gan mūsu nenobriedusī attieksme, neiecietība un aizsprie
dums pret to. šo viedokli 'Abdu'I-Baha izteica sekojošā
fragmentā:
"Ja kāds teiktu, ka šai pasaulē nevar panākt patiesu un
ilgstošu vienotihu, jo cilvēki stipri atšķiras ar savu
izturēšanos un paradumiem. gaumēm, temperamentu un
raksturu, savām domām un uzskatiem, uz to mēs atbildam.
ka. ir divu veidu atšķirības; viena ir iznicinā.§anas cēlonis, kā
to liecina strīdu un nesaskaņu gars. kas uzkūda savstarpēji
pretrunīgas un naidīgas tautas un nācijas, kamēr otra ir
daudzveidības pazīme, pilnības simbols un noslēpums, un
Visuslavētā balvu atklājēja.
Aplūkojiet dārza puķes; lai gan tās atšķiras pēc
dzimtas, krāsas, formas un veida, bet tā kā tās atspirdzina
viena avota ūdeņi, atdzīvina viena vēja elpa, spēcina vienas
saules stari, šī dažādība palielina puķu pievilcību un padara
tās skaistākas. Cik netīkami acij, ja dārzā visām puķēm un
augiem, lapām un ziediem, visiem augļiem, zariem un
kokiem būtu tāda paša forma un krāsa! Nokrāsu, formu un
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veidu dažādība bagātina un grezno dārzu un tāde/ atstāj
labāku iespaidu. Tāpat, kad dažādas domu. temperamenta
un raksturu nianses nonāks :em vienas galvenās vado.fos
varas un ietekmes. atklāsies un izpaudīsies cilvēka piln īhas
skaistums un cēlums. Tikai Dieva \/ārda spēks. kas rada 1111
pārveido visas lietas. spēj saskaņot cilvēkhērnu dažlidas
domas, jūtas, ide_jas un pārliecīhas. ,, fQI

Tā kā pasaules vienotības un planētas civilizācijas
nodibināšana nozīmē cilvēces attīstības nobeigumu uz šīs
planētas. tā simbolizē cilvēces "pilngadību", nobriedumu. šo
domu Shoghi Effendi izteica šādi:
"Ja mēs būtu uzticīgi tās noriidijumiem, tad vajadzētu
uzskatīt, ka Baha'u 'l/ah atklāsme, kuras galvenā_ misUa ir
panākt visu nāciju organisku. gar īgu vienotihu, vēsta par
visas cilvēces pilngadību. To vajadzētu uzlūkot.. . . kā pēdējo
un augstāko stadiju cilvēku kopējās dzīves pārsteidzoiajā
attīstībā uz .fīs zemes. Pasaules kopienas ra.fonos, pasaules
pilsonības apziņu , pasaules civilizācijas un kultūras
nodibināšanu.... ciktāl tas attiecas uz planētas dzīvi, to
rakstura dēl vajadzētu uzskatīt par cilvēku sabiedrihas
organizēšanas vistālākajām robežām , lai gan ši mērķa
sasniegšanas rezultātā cilvēks kā indivīds gribēs. nē, vil.wm
vajadzēs neierobežoti progresēt un attīstfties. " 1 101
Uzskata, ka dažādie cilvēces attīstības posmi ir gluži

līdzīgi atseviška cilvēka dzīves posmiem. Tagadējais posms
ir aprakstīts kā jaunības posms . kas ievada pilnu
nobriedumu:
"Garie bērnības gadi, caur kuriem cilvēcei bija jāiziet, ir
pagājuši. Tagad cilvēce pārdzīvo satraukumu, kas ir vien
mēr saistīts ar tās attīstihas vistrauksmaināko jaunihas
posmu, kad jaunības straujums un aizrautība sasniedz
kulmināciju. To pakāpeniski jāaizstāj ar mieru, gudrību un
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nohrit·,hmm . k1.1s raksturo nri.�A·1h11. Tad ci!rt•ce sa.mit'gs
lildu nohril'llunw. kas /aus tai frgüt sp,,Jw un l'isas i1.'spt.'ja.i;.
kuram janosaka tas gahga auur 1ha. " 1 1 1 1
Runājot par c i l vēces pi lnhrieduma laik metu. Shoghi
Effendi sarija:
"šai nosh·p1111wi nai . ,·isu n.1 /do.�ai . ht•t n t' no.w k cī ma i
pdnm.1i1.wi. ko mis saistdm ar cifrika d=i1·t., nenm·t•r.famo
hrit.,duma posmu . . . . ir jiihüt lul::1gai cifrelw sahil'drihas
organi:i.�1.mas att1Sf1hai. Agrük l 'lli \'t1 lt1k līd:iga stadija ir
j(üa.mied:: cifreces d:īrei kopunuī. rador 1·ēl pārsteid:o.frīku
panīdīhu pasaules attiecīhiiJ "" dodot ,·isai ei/riku ra.w:1i
t<.Īdas /ahkliijīhas iespt:ias. kas 1·isos turpmākos laikmetos
nodro.vinds gat-l 'eno stimulu. kas rajad=igs tas cēla likte1.za
galīgajam piepildUumam. " 1 L!I
Protams. kā mes redzam. c i lvēces vēsture ir cilvēka
agrīno un vē I īno hēmīhas gadu un jaunības vēsture. Tādēl .
Baha'u'llah apgalvoja. m!..lms ir t ieksme par zemu novērtēt
d l vēres pat iesās spējas. Bet šis apslēptās spēj as k l ūs
redzamas. kad cilvēce sasniegs savu briedumu :
"PatieJi , es saku , ka .foi visvareniikaj,ī A tklāsmē ns,
pagātnes laikmeti ir sasnieguši savu visaugstāko pie
pildījumu . . . . . Cilvika stdmklim piemītošās spējas. viņa
:emes likter.10 pilnais mērs. l'iņa esamīhas ied:imtais
lielums i::.paudīsies Dieva Apsolītajā Dienā. " 1 13 1
Rezumējot Baha'f cilvēces vienesmes princips nozīmē.
ka cilvēku rase ir organiska vienība. kuras kopējā sabiedriskā
dzīve ir attīstījusies pakāpeniski . pārkārtojoties uz arvien
augstāktem vienotības līmeniem (ģimene, cilts. pilsētvalsts.
nācija). lpašā Baha'u'llah misija bija stimulēt šīs sabiedriskās
attīstības nākošo posmu� proti . organizēt cilvēku sabiedrību
kā planētas civilizāciju. Tas sasniedzams. attīstot j aunas
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sabiedriskas struktūras. kas mazina un novērš interešu
konfliktus. un radot jaunu pakāpi cilvēka apzioā, cilvēku
būtiskas vienesmes apzinu. Vēl vairāk, cilvēces apvienošana
liecina par brieduma vai pilngadības pakāpes sasniegšanu
cilvēces dzīvei kopumā.
Bahāj iešu kopienu uzskata par embriju un nākotnes
pasaules civilizācijas prototipu. Tā dod ari cilvēkam iespēju
apgūt vienotības pieredzi un izkopt šo jauno apzinu. ši tēma
tiks sīkāk aplūkota turpmākajā nodalā.
Reliģiias vienesme
Reliģijas vienotība, trešais galvenais Baha'f princips, ir
cieši sastīts ar cilvēces vienesmes principu. Mūsu teiktais par
cilvēces organiskās vienotības jēdzienu liek saprast, ka
līdzīgi cilv�ka izaugsmes procesam cilvēce ir iesaistīta kopējā
izaugsmes procesā: tāpat kā cilvēks uzsāk dzīvi kā
bezpalīdzīgs mazulis un turpmākos posmos sasniedz bried
umu. tā arī cilvēce savu kopējo sabiedrisko dzīvi uzsāk
primitīvā stāvoklī, pamazām sasniedzot briedumu. Ir skaidrs.
ka cilvēka attīstība notiek izglītības rezultātā, ko viņš saņem
no saviem vecākiem, skolotājiem un vispār no sabiednoas.
Bet kas ir cilvēces kopējās attīstības dzinējspēks'!
Baha'f ticība uz šo jautājumu atbild - tā ir "pasludinātā
reliģija". Vienā no saviem nozīmīgākajiem darl>iem, ·"Kitab-i
lqan" (Pārliecības Gramatā). Baha'u'llah paskaidro, ka Dievs,
Radītājs, ir iejaucies un turpinās iejaukties cilvēces vēsturē ar
savu izvēlēto pārstāvju vai sūtou palīdzību. Šie vēstneši,
kurus Baha'u'llah sauca par " Dieva Izpausmēm", ir galveno
zināmo reliģiju pamatlicēji Ābrams, Mozus, Buda, Jēzus,
Muhameds un citi. Tieši šo Dieva Izpausmju atraisītais gars
ar vinu mācību ietekmi un sabiedriskajām iekārtām, kuras
nodibinājuši viņu likumi un noteikumi, ļauj cilvēcei progresēt
kopējā attīstībā. V ienkārši sakot, Dieva Izpausmes ir
galvenās cilvēces audzinātājas.
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Kas attiecas uz dažādām reliģiskām sistēmām, kas
radās cilvēces vēsturē, Baha'u'llah ir teicis:
"šie principi un likumi. šis dziļi iesakņojušas un varenas
sistēmas ir nākušas no viena A vota un ir vienas Gaismas
stari, To, ka tās atšķiras viena no otras, ir jāattiecina uz
dažādām prasīhām tais laikmetos, kuros tās tika izplatītas. "
1 141

Tā reliģijas vienotības princips nozīmē. ka visi lielo
reliģiju pamatlicēji - Dieva Izpausmes - ir nākuši no Dieva
un ka visas viou nodibinātās reliģiskās sistēmas ir dala no
vienīgā, dieviškā, Dieva vadītā plāna.
Patiesībā ir tikai viena reliģija, Dieva reliģija. Šī vienīgā
reliģija pastāvīgi attīstās un katra atseviškā reliģiskā sistēma
ir posms visas reliģijas attīstībā. Baha'f ticība pārstāv paš
reizējo posmu reliģijas attīstībā.
Lai pasvītrotu domu, ka visu Dieva Izpausmju mācības
un darbību vada Dievs un tās nav radījuši dabiski cilvēku
spēki, Baha'u'lla.h lietoja terminu "Atklāsme", ar to saprotot
parādību. kas notiek katru reizi līdz ar Dieva Izpausmes
parādīšanos. Dieva Izpausmes raksti it īpaši pārstāv· ne
maldīgo Dieva vārdu. Tā kā šie sacerējumi saglabājas ilgi pēc.:
tam, kad Dieva Vēstnešu zemes dzīve ir beigusies, tā ir
sevišķi svarīga atklāsmes daļa. Tādēl dažreiz terminu
"atklāsme" lieto šaurā nozīmē, attiecinot to uz Dieva
Izpausmes vārdiem un rakstiem.
Reliģijas vēsture tiek aplūkota kā Dieva Izpausmju
secība. šo procesu aprakstos tiek lietots termins "pro
gresējoša atklāsme". Tā pēc bahājiešu uzskata progresējoša
atklāsme ir cilvēces progresa dzinējspēks, un Dieva Iz
pausme Bah�fü'llah ir pašas pēdējās atklāsmes piemērs. 1 151
Lai skaidrāk izprastu·bahājiešu priekšstatu par reliģiju,
salīdzināsim to ar citiem uzskatiem. No vienas puses ir
viedoklis, ka dažādās reliģiskās si stēmas rodas no
dlvēciskās tieksmes pēc patiesības. Pēc šīs koncepcijas lielo
reliģiju pamatlicēji mums neatklāj Dievu; vioi ir drīzāk

76

/

Halu; 'f Tinha

fi lozofi vai domātāji. ci l vēki . kas patiesJbas atkJāšanā guvusi
lielākas sekmes nekā cit i . šis priekšstats i zslēdz domu par
reliģijas būtisku vienot i hu . jo uzsver. ka dazādās rel igisk ā�
sistēmas dri zāk pārstāv dažādas domas un t it:ēj umus. pie
kuriem ir nonāku ši mald īgi e i ) vēk i . ne kā ne k ) üd ī gas
patiesības atklāsmes no viena vienīga avota.
No otras puses. daudzi ortodoksāl ie dažādu rel i ģ i sko
tradīdju piekritēji apgalvo. ka vinu 1pašā:,., tradīcija�. pravieti�
vai pamatlicējs pārstāv patieso Dieva atklāsmi <.:ilvēcei . het.ka
citi rel iģ iju dibinātāj i ir vi ltus pravieši vai v i smaz but1hā
zemāki par viou re liģijas pamatl icēju. Piemēram , daudzi
ebreji tic. ka Mozus bij a īsts Dieva Sütnis. bet Jēzus tāds
nebija. Tāpat daudzi kristieši tic Jēzus atklāsmei . bet uzskata.
ka Muhameds bija vi ltus pravietis. Vioi domā. ka pē<.: sava
stāvokla Mozus bija zemāks par Kristu.
Bahāj iešu reliģijas v ienesmes princips pamato� atškiras
no šiem abiem tradicionālaj iem priekšstatiem . Atsk i n has
dažu lielo rel iģij u mācībās Baha'u'llah neattiecināja uz to
pamatlicēju cilvēcisko maldīgumu. bet drīzāk uz dažādām to
laimkmetu prasībām. kuros atklāsme notika. Bez tam vins
apgalvoja. ka tekstus bieži sagrozot un papildinot ar svešām
idejām. reliģijā ieviesušās daudzas t:i lvēd skas k l ūdas. Pi e
tam bahājieši uzskata, ka nev iens no pamat li cēj iem nav
pārāks par otru. Šo viedokli Shoghi Effendi ir apkopoj is ar
vārdiem :
"Ticihas sekotāji cie.\;i tic· galvenajam B a h a ·u ' l / a h
pasludinātajam principam . ka re/(�iska patiesiha ,un·
ahsolūta. het relatīva. un dievi��tü Atklāsme ir pastāl'igs un
progresējo.ts process. \/isas pasaules rel(�rjas ir dievi.�ķas
pēc izcelsmes un to pamatprincipi ir pilnīga saskaaa ; 10
mērki un uzdevumi ir vieni un tie pa.\�; . to mācihas ir rikai
vienas patiesīhas viedokļi; to uzderumi papildina viens otru,·
tas atšķiras tikai ar nenozīmīgiem doktrīnu aspektiem. un to
galvenās misijas pārstāv sedgus posmus sahiedrīhas
garīgajā attīstīha. " l lt-.l
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Baha'i Atklāsme - Svētie Raksti
Baha'u'llah raksti sastāv no vairāk nekā simts grāmatām un
vestulēm. kuru lielākā dala tika uzrakstītas iepriekš ap
rakstītaj os grūtajos cietuma apstāklos. Visa šī milzīgā
literatūra satur Baha'f Atklāsmi. ' Abdu'l-Baha rakstiem un
Shoghi Effendi tulkojumiem ir pakārtota, bet arī tikpat liela
nozīme.
Baha'u'llah rakstu temati iedalāmi vairākās grupās: ( 1 )
Viena grupa aptver pamatjēdzienus, kas izklāstīti " Kitab-i. lqan" kā progresējošas atklāsmes tēmas skaidrojumi. (2)
Otrai grupai pieskaitāmi cilvēka dzīves un uzvedības
principi. kurus galvenos vilcienos aprakstījis Baha'u'llah,
runādams kā Dieva pārstāvis uz zemes. Tajos vinš
izskaidroja dzīves raksturu un mērķi, aprakstīja tās attīstības
gaitu. deva cilvēkiem padomu darboties saskaoā ar Dieva
gribu. izteica brīdinājumus un solījumus attiecībā uz cilvēku
atsaucību. (3) Trešās grupas raksti sastāv no likumiem un
norādījumiem, kas ir l īdzīgi padomiem ar piebildi , ka
bahājiešiem tie ir saistoši un obligāti. (4) Tālāk Baha'u'llah
nodibināja sabiedriskas un pārvaldes institūcijas, skaidri
noteicot to varas ierobežojumus, privilēģija� un pilnvaras.
Pēdējās divas grupas, likumi un institūcijas, kopā veido
sistēmu, ko dēvē par "Baha'u'llah Pārvaldes Iekārtu". Tās
nolūks ir pasargāt bahājiešu kopienas vienotību un kalpot arī
par līdzekli pasaules vienotības nodibināšanai. Šīs grāmatas
turpmākajās nodalās pārvaldes iekārta aplūkota sīkāk.
Pārējās viegli atškiramās Baha'u'llah rakstu grupas
temati ir dievbijība. mistika� filozofija un vēstures zinātnes.
Tematu lielā dažādība liecina par Baha'u1lah lielajām rūpēm
par cilvēka un sabiedrības vajadzībām.
Vairumu no šais rakstos atrodamiem galveniem
principiem var uzskatīt par palīglīdzekli galvenā Baha'f mērka
- vienotas pasaules iekārtas - sasniegšanai. šo principu
pielietošana kalpotu strīdu mazināšanai starp grupām un
atseviškiem cilvēkiem un radītu vienotības attīstībai pie
mērotu sabiedrisko klimatu. Shoghi Effendi deva pārskatu
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par dažiem bahājiešu svarīgākajiem principiem. Lai varētu to
izmantot par pamatu tālākai pārrunaL citējam tā pilnu tekstu:
"Baha'i ticība atzīst Dieva un viņa praviešu vienotību,
aizstāv neierobežotu taisnības meklējuma principu, nosoda
visādas māņticīhas un aizspriedumus un māca, ka reliģijas
galvenais mērķis ir veicināt saticību un saskar.zu. Tai jāiet
roku rokā ar zinātni. un ticība ir vienīgais un svarīgākais
miermīlīgas, sakārtotas un progresīvas sabiedrības pamats.
Tā iepotē abu dzimumu vienādu iespēju, tiesību un
privilēģiju principu, atbalsta obligātu izglītību, iznīcina
nabadzības un bagātības galējības, cildina darbu, kas veikts
kā kalpojums, un pielīdzina to dievkalpojumam, ieteic
pie,:,.emt starptautisku palīgvalodu un dibina nepieciešamās
varas iestādes ilgstoša un vispārēja miera nodibināšanai un
pasargāšanai. " [ l 7 1
Daži no šiem principiem tiks aplūkoti daudz sīkāk tieši
šai kontekstā.
Taisnības patstāvīga izpēte
šodien viens no galveniem konfliktu avotiem pasaulē ir
tas, ka daudz cilvēku akli un nekritiski seko dažādām
tradīcijām, kustībām un uzskatiem. Katram cilvēkam Dievs ir
devis prātu un spēju atšķirt patiesību no meliem. Ja kāds
neizmanto savu spriešanas spēju un tās vietā bez šaubīšanās
pieņem kādus -uzskatus un idejas, vai nu aiz apbrīnas vai
bailēm no tiem, kam tās pieder, tad viņš kā cilvēks izturas
nevērīgi pret savu galveno morālo pienākumu.
Bez tam, kad cilvēki tā rīkojas, viņi bieži fanātiski
pieķeras kādai īpašai domai vai tradīcijai un kļūst neiecietīgi
pret tiem, kas tai nepiekrīt. Tāda pieķeršanās savukārt var
novest pie konflikta. Vēsture ir pieredzējusi sadursmi un pat
asinsizliešanu, kam par iemeslu bija niecīgi pārveidojumi
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reliģijas praksē vai nenozīmīgas izmaioas doktrīnas iz
skaidrošanā.
Personiska patiesības meklēšana dod cilvēkam iespēju
atškirt kāpēc yioš turas pie noteiktas ideoloģijas vai
doktrīnas. Bahājieši tic, ka, tā kā ir tikai viena īstenība. visi
cilvēki pamazām atklās tās dažādās škautnes un galu galā
nonāks pie savstarpējas saprašanās un vienotības, ja vioi
patiesi meklēs patiesību. Šai sakarā 'Abdu'l-Baha sacīja:
"Tā kā ir viena patiesīha, to nevar sadalīt, un domstarpības,
kas, šķiet, pastāv starp daudzām nācijām, izriet no viņu
pieķeršanās aizspriedumiem. Ja vien cilvēki atrastu
patiesību, viņi apzinātos, ka ir vienoti. " r1s1
Un vēl:
"Ja mēs domājam, ka mums ir taisnība un visi citi kfüdās,
tas ir vislielākais no visiem šķērš/iem ceļā uz vienotību, un ir
vajadzīga vienotība, ja mēs gribam atrast taisnību, jo
taisnība ir viena. " f 191
Aizspriedumu un māņticības atmešana
Sevišķu vērību Baha'u'1lah piegrieza aizspriedumu
problēmai. Aizspriedums ir stipra emocionāla piekeršanās
kādai idejai, neralļgoties uz to, vai ideja ir vai nav saprātīga.
Kopējs aizspriedums rodas, kad kāda persona pilnīgi
solidarizējas ar kādu grupu. pie kuras viņa pieder. un uzskata
to pārāku par citām grupām. Tā rezultātā tā saglabā negatīvu
iespaidu par visiem cilvēkiem ārpus savas grupas,
neskatoties uz viņu individuālajām īpašībām. Grupas aiz
spriedumi var balstīties uz rasu, ekonomiskiem. sabie
driskiem, valodnieciskiem vai tamlīdzīgiem kritērijiem. Tie
izraisa konfliktu, jo rada vienības trūkumu starp grupām.
Aizspriedumu izraisītais naids var novest un bieži noved pie
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sabiedriskiem nemieriem. kara un pat pie masu iznīcināšanas.
Saviem sekotājiem Baha'u'llah deva konkrētus padomus
pielikt daudz pūlu, lai atbrīvotos no visiem aizspriedumiem
un mānticībām par cilvēka dabu, jo tie vairo šādu nepatiku.
Savā galvenajā ētiskajā darbā Apslēptie Vārdi ''
Baha'u'llah mudināja cilvēku pārdomāt šo jautājumu:
11

"Ak, cilvēku bērni! Vai jūs nezināt , kāpēc Mēs jūs visus
radījām no tiem pašiem pīšļiem? Lai neviens nepaceltos
pāri citiem. A llaž pārdomājiet savas sirdīs. kd jūs tikāt
radīti. Tā kā Mēs jūs visus esam radījuši 110 tās pa.�as
vielas. jūsu pienākums ir būt kā vienai dvēselei, staigāt tām
paJām kājām, ēst ar to pa.fu muti un dzīvot tai pa.fā zemē.
lai no jūsu visdziļākās būtības caur jūsu darbiem un rī c īhu
varēt tikt izpaustas vienesmes pazīmes un noškirtīhas
būtība. " 1201
Religiias un zinātnes vienotība
šodien pasaulē liels konflikta un vienības trūkuma
avots ir plaši izplatītais uzskats. ka pastāv būtisks pretstats
starp zinātni un reliģiju, ka dažos jautājumos zinātniskā
patiesība ir pretrunā ar reliģiju ļJJ1 ir jāizvēlas, vai nu būt par
reliģiozu cilvēku, kas tic Dievam, vai zinātnieku. kas seko
sapriitam.
Baha'i mācības pasvītro zinātnes un reliģijas būtisko
vienesmi . Šis uzskats ir skaidri izteikts iepriekš citētajā
'Abdu1-Baha izteikumā. ka patiesība (vai realitāte) ir viena.
Jo, ja patiešām ir viena patiesība, tad nav iespējams, ka kaut
ka� var būt zinātniski nepatiess, bet reliģiski patiess. šo
domu 'Ahdu'l-Baha kategoriski izteicis sakojošā fragmentā:

"Ja atrod, ka reliģiskie ticējumi un uzskati ir pretrunā ar
zinātnes normām, tad tās ir māņticības un izdomas, jo
zināfünu tiešs pretstats ir nezināšana, un nezināšanas
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bērns ir māņticība. Bez šaubām ir jābūt saskaņai starp
patiesu reliģiju un zinātni. Ja tiek konstatēts, ka jautājums ir
pretruniī ar saprātu, tad tur nav vietas ticībai un pārliecībai,
un iznākums ir tikai šaubīšanās un svārstīšanās. " [2 1 1

Baha'u'llah apgalvoja, ka cilvēka gudrība un spriešanas
spējas ir Dieva dāvana. Zinātne rodas šo Dieva doto spēju
sistemātiskas l ietošanas rezultātā. Tādā veidā zinātnes
patiesības ir atklātās patiesības. Pravietiskas reliģijas patiesī
bas ir atsegtās patiesības. i.e. patiesības, kuras mums ir
parādījis Dievs, un mums nav vajadzības tās pašiem atklāt.
Bahājieši uzskata, ka tas pats vienīgais Dievs, kas ir
atklāsmes Autors, ir arī zinātnes pētītās īstenības Radītājs,
tātad starp abām nevar būt pretrunas.
šīs pretrunas starp zinātni un tradicionāliem reliģiskiem
ticējumiem tiek attiecinātas uz cilvēku maldīgumu un
iedomību. Gadsimtu gaitā daudzu reliģisko sistēmu doktrīnās
ir pamazām ieviesušies izkroplojumi un atškaidījuši tīrās
mācības. kuras sākumā deva to pamatlicējs� Dieva Izpausme.
Ar laiku tapa arvien grūtāk atšķirt šos izkroplojumus no
pirmatnējā vēstījuma. Tāpat zinātniskās domas dažādo skolu
nepamatotie minējumi ir dažreiz kluvuši populārāki un
ietekmīgāki par precīzu zinātnisku pētījumu rezultātiem un ir
attēlu vēl vair;īk aizmiglojuši.
'Abdu'I-Baha apgalvoja. ka patiesībā reliģija un zinātne
viena otru papildina:
''Reliļ;ija un zinātne ir divi spārni, ar kuriem cilvēka prāts
var uzlidot augstumos un cilvēka dvesele spēj attīstīties. Nav
iespējams lidot tikai ar vienu spārnu! Ja cilvēks mēģinātu
lidot tikai ar reli.�ijas spārnu. viņš ātri iekristu māņticības
purvā, kamēr. no otras puses, ·vienīgi ar zinātnes spārnu
viņš arī nespētu tikt uz priekšu. bet iekristu materiālisma
he:::cerīhas muklājā. Visas mūslaiku reliģijas ir iekritušas
mā1,llicībā. kas nav saskaņti ne ar to mācību patiesajiem
principiem, kuras viņi pārstāv. ne arī ar sava laika
zinātniskajiem atklājumiem. " 1221
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Kādā citā tā paša darba fragmentā viņš apgalvoja, ka
zinātnes un reliģijas praktiskas pielietošanas rezultātā reliģija
kļūs stiprāka, nevis vājāka, no kā baidās daudzi reliģijas
aizstāvji:
"Kad reliģija, zaudējusi mā1,1ticības, tradīcijas un ne
saprātīgas dogmas, parādīs savu saskaņu ar zinātni, tad
pasaulē radīsies liels, vienots, attīrošs spēks, kas aizslaucīs
no sevis visus karus, nesaskaT,UJs, strīdus un cīniņus - un tad
cilvē_ce būs vienota Dieva mīlestības spēkā. " [23)
Sieviešu un vīriešu vienlīdzība
Kamēr daudzas reliģijas un filozofiskas tradīcijas māca,
ka zināmās sabiedriskās dzīves jomās sievietēm vajadzētu
paklauties vīriešiem vai pat, ka sievietes ir dabiski
mazvērtīgākas par vīriešiem, Baha'f ticība māca vīriešu un
sieviešu vienlīdzību. Baha'u1llah un 'Abdu1-Baha uzsvēra, ka
sievietēm piemīt tādas pašas garīgās spējas ka vīriešiem, un
nākotnē vioa·s vēl skaidrāk parādīs savas dotības uz
intelektuāliem un zinātniskiem sasniegumiem visos cilvēku
centienos. Vienīgais iemesls, kāpēc sievietes vēl nav
sasniegušas šo panākumu līmeni, ir, ka viņām nav dotas
pietiekamas izglītības un sabiedriskās iespējas. Turklāt
lielāka fiziska spēka dēl gadsimtiem ilgi vīrieši ir fiziski
pakļāvuši sievietes un tādējādi nav viņām ļāvuši attīstīt savas
īstās spējas:
"Pagātnē pasaulē valdīja spēks, un vīrietis ir valdījis pār
sievieti, kam par iemeslu ir viņa spēks un agresivitāte, kā
fiziskā, tā prāta. Bet svaru kauss jau sāk nosvērties, spēks
zaudē savu svaru, un virsroku gūst gariga modrība, nojauta
un garīgās mīlestības un kalpošanas īpašības, kurās sieviete
ir stipra. Tātad jaunais laikmets būs mazāk vīriešu laikmets
un vairāk piepildīts sieviešu ideāliem, vai, skaidrāk

Galvenās mācības

/

83

izsakoties, tas būs laikmets, kurā civilizācijas vīriešu un
sieviešu elementi būs labāk līdzsvaroti. " (241
Svarīga pasaules vienotības izteiksme būs lielāka
līdzsvara sasniegums starp vīriešu un sieviešu ietekmi uz
sabiedrību. Patiesībā galvenokārt lielākas sieviešu ietekmes
rezultātā tiks izbeigts karš un sasniegts ilgstošs miers:
"Pagājušos gadsimtos cilvēce ir bijusi garīgi atpalikusi un
nespējīga, jo tā bija nepilnīga. Pasauli sagrāva karš un tā
postījumi; sievietes izglītība būs liels solis uz tā likvidēšanu
un izbeigšanu, jo visu savu ietekmi tā izmantos pret karu....
Patiesībā viņa būs vislielākais starpnieks, nodibinot vis
pārēju mieru un starptautisku šķīrējtiesu. Nav šaubu ka,
sieviete izbeigs karu starp cilvēkiem. " [25]
Vispārēiā izglītība
Tāpat kā daudzos citos savas mācības aspektos,
Baha'u'llah deva praktiskus vadošus norādījumus jautājumā
par vienlīdzīgām iespējām abiem dzimumiem. Cilvēki tiek
mudināti nodrošināt visu bērnu izglītību. Taču, ja dažos
gadījumos to neatļauj materiālās vai citas ģimenes grūtības
un ja kopiena nespēj šo vajadzību apmierināt, tad bez
vilcināšanās priekšroka ir jādod sieviešu kārtas bērnu
izglītošanai. Tas atrisina divus uzdevumus: palīdz sievietēm
pārvarēt pagātnes nevienlīdzības radītos šķēršlus, un, ņemot
vērā, ka mātes ir pirmās skolotājas sabiedrībā, tas arī garantē.
ka, no jebkādas izglītības, ko ģimene vai kopiena spēj dot.
nākošā paaudze gūs vislielāko iespējamo labumu.
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Ekonomiskais taisnīgums:
Nabadzības un bagātības galēiību likvidēšana
Baha'u'llah paredzētā cilvēces vienotība balstās uz
taisnīgumu. Mūsdienās visuzkrītošākie netaisnības piemēri
pasaulē ir lielā ekonomisko un materiālo apstākļu ne
vienlīdzība. Samērā maza cilvēces dala ir loti bagāta. Šis
mazākums veic galveno kontroli pār ražošanas un sadales
līdzekliem tai laikā, kad pasaules iedzīvotāju vairākums dzīvo
drausmīgā nabadzībā un postā. šī nevienlīdzība vērojama kā
pašās nācijās, tā arī starp nācijām; dažām rūpnieciski augsti
attīstītām nācijām pieder milzīga bagātība, kamēr citas cieš
trūkQmu un ir neattīstītas. Pie tam ar katru gadu arvien vairāk
pieaug plaisa starp bagātajiem un trūcīgajiem, kas pierāda, ka
pašreizējās ekonomiskās sistēmas nespēj atjaunot taisnīgu
līdzsvaru. Baha'u'llah apgalvoja, ka ekonomiska netaisnība ir
morāls launums, un tādu Dievs nosoda. 'Abdu'l-Baha
rakstīja " Kad mēs redzam, ka nabadzībai lauj nonākt pie
badošanās stāvokļa, tā ir droša zīme, ka kaut kur valda
tirānija". [261
. Darbā "Apslēptie Vārdi" Baha'u'llah uzrunāja tirānus ar
šādiem vārdiem:
"Ak, jūs, pasaules apspiedēji!
Nepielieciet savas rokas pie vardarbības. jo es esmu solījies
nevienam cilvēkam nepiedot netaisnību. " [271
Runājot it īpaši par ekonomisku netaisnibu, vinš sacīja:
"Ak, jūs, putekļu unpi,§ļu bērni!
Stāstiet bagātajiem par nabagu pusnakts nopūtām,
bagātiem, kas pusnaktī nopüšas par nabagiem, lai nevērība
nenovestu vi1,w s uz posta ce/a un neatņemtu vi1,1 iem
Pā,pilnības Koku. " [281
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Viens no galvenajiem ekonomiskās net aisnības
cēloniem ir pārmērīga un izšķērdīga konkurence. Lai gan
vēstures gaitā ierobežota konkurence, bez šaubām, bija
derīgs pamudinājums ražoša.nai, kad ražošanas līdzekli bija
mazāk attīstīti, tagad tās vietā ir jānāk sadarbībai. Mūsu rīcībā
esošie cilvēku un materiālie resursi ir jāizlieto visu cilvēku
ilgstošai labklājībai, nevis dažu cilvēku īslaicīgai peļņai. Tas
panākams vienīgi, ja konkurenci aizstās sadarbība kā
organizētas ekonomiskas darbības pamats.
Sadarbībai ir jānotiek visos ekonomikas līmeuos.
' Abdu'l-Baha paskaidroja. ka pat atseviškā uznēmumā ir
jāparādās būtiskai strādnieku un īpašnieku līdzdalībai.
Visiem strādniekiem vajadzētu it īpaši dalīties uznēmuma
ienākumos: katram strādniekam būtu jāsanem sava alga un
noteikti procenti no ienākumiem. Tādā veidā strādnieki un
īpašnieki tiek iesaistīti sadarbības pasākumā, kurš novērš
interešu konfliktu. Mūsdienu sistēmā, kurā visu pelnu sai:iem
īpašnieki, starp īpašniekiem un strādniekiem rodas konflikts,
kas noved pie ekonomiskas nelīdzsvarotības, netaisnības un
bieži pat pie ekspluatācijas.
Attiecībā uz sadarbību un varas mek lējumiem
Baha'u1lah rakstīja:
"Kopš spēlē iesaistījās priekšrocība un atšķirība, pasaule ir
atstāta atmatā. Tā ir kļuvusi pamesta .... Patiesi, cilvēks ir
cēls, tā kā katrs ir Dieva zīmju krātuve. Taču uzskatīt sevi
par pārāku zināšanās, zinībās vai tikumā, sevi izcelt vai
meklēt priekšrocības ir smags pārkāpums." [291
'Abdu'I-Baha sacīja, ka sadarbība dod sabiedrībai
dzīvību, tāpat kā organismu uztur dažādu tā sastāvā esošo
elementu sadarbība:
"Dzīves pamats ir šī savstarpējā palīdzība un atbalsts, un ·
savstarpējās palīdzības pārtraukums būtu posta un
iznīcības cēlonis. Jo vairāk pasaule tiecas pēc civilizācijas,
jo vairāk izpaužas šis svarīgais sadarbības jautājums." [301
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Uz sadarbību balstītas ekonomiskās sistēmas ietvaros

Baha'f mācības piekrīt domai par privātīpašuma tiesībām un

privātas ekonomikas iniciatīvas nepieciešamībai. Bez tam
Baha'u'llah mācītie eponomiskie principi nonozīmē, ka
visiem cilvēkiem vajadzētu saņemt tādu pašu ienākumu. Ir
dabiskas atškirības starp ciJvēku vajadzībām un iespējām, un
dažādi pakalpojumu veidi sabiedrībai (piemēram„ izglītība)
pelna lielāku atalgojumu nekā pārējie.
Neskatoties uz to, visu pakāpju ienākumiem vajadzētu
noteikt stingras robežas. No vienas puses, ir jābūt
minimālam ienākumam, lai sagādātu un nodrošinātu visu
nepieci�šamo cilvēka labklājībai. Ja kāda iemesla dēl
(nespēka vai citas nelaimes) konkrētā cilvēka ienākums ir
nepietiekams vina atzīto vajadzību apmierināšanai, tad vīnu
kompensēs no sabiedriskās kases. No otras puses, vajadzētu
būt stingri noteiktam maksimālam ienākumam. Progresīva
nodokļu sistēma un citi pasākumi neļautu cilvēkam uzkrāt
bagātību virs šī l īmeņa. No 'Abdu'I-Baha skaidri izteiktiem
uzskatiem skaidri noprotams, ka uz bahājiešu principiem
balstītā sabiedrībā nebūs "miljonāru", jo nebūs iespējams
uzkrāt milzīgu un nevajadzīgu bagātību.
Turpinās pastāvēt zināmas atškirības algā, l ai
sabiedrībai dotu iespēju atbalstīt tādu cilvēku (kā ārstu vai
fermeru) pūles, kuru pakalpojumi ir sevišķi svarīgi kopienas
labklājībai, bet šīs at_škirības t i ks noteiktas precīzi
noformulētās stingrās robežās, lai garantētu, ka neviens
necietīs trūkumu un neviens neuzkrās pārmērīgu bagātību.
Baha'f ekonomikas mācībām ir kopīgi elementi ar dažādām
citām esošajām sistēmām, bet tie paredz jaunu un vienreizēju
ekonomisko iekārtu, kas balstās uz taisnīgu preču un
paka]pojumu sadali un kam globā]ā mērogā nav nekā
līdzvērīga. 13 J 1
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Sabiedn"bas garīgais pamats
Apspriežot ekonomi skus un sabiedriskus jautājumus,
Baha'u'llah un 'Abdu'I-Baha uzsvēra, ka, lai mazinātu
interešu sadursmes. ekonomiskās darbības pārveidošana ir
tikai dalējs atrisinājums. Ekonomiska netaisnība sakoojas
cilvēka alkatībā. Tādēl pašos pamatos ir jāmajnās attieksmei.
Ja cilvēki paliek savtīgi. nenobrieduši, mantkārīgi un garīgi
neizglītoti. nedarbosies pat visteicamākā ekonomiskā pro
gramma. Pasaules esošo ekonomisko nelaimi spēj pienācīgi
atrisināt pilnīga pārmaina sirdī un saprātā, ko var paveikt
tikai reliģija: "Visa ekonomiskā stāvokla pamati ir dievišķi
pēc rakstura un ir saistīti ar sirds un gara pasauli. 1321
Redzams. ka šis princips noder ne tikai ekonomikai,
bet veselai virknei cilvēka darbību un problēmu. Baha'f
mācības uzsver, ka pamatā cilvēka daba ir garīga un ka,
neoemot šo apstākli vērā, nevar paliekoši atrisināt nevienu
cilvēka problēmu. Ga]u galā viss ir saistīts ar cilvēka esam
ības garīgo mērki. kas saistās ar Dieva atzīšanu un mīlestību
un garīgo īpašību. un tikumu attīstību.
Lūk; tādēl Baha'u'llah un 'Abdu'l-Baha deva vadošus
norādījumus. aptverot tik plašu cilvēka darbības lauku.
Nevar novilkt skaidras robežas starp dzīves laicīgiem un
reliģiskiem aspektiem. Ja dzīvi grib labi nodzīvot, tad visā
dzīvē ir jāvadās no garīgas perspektīvas.
Reliģija, kas cilvēkam pārstāv Dieva progresējošu
atklāsmi „ uzmanības centrā patur cilvēka garīgo lielumu; no
tā izriet. ka t ikai patiesa reliģij a var veidot sabiedrības
pamatu, un visi tīri cilvēciski mēģinājumi atrisināt pasaules
problēmas, neņemot vērā reliģiju un Dieva gribu, ir nolemti
neveiksmei. Šai sakarā Shoghi Effendi rakstīja:
11

"Cilvēce ... . ak vai, ir nomaldījusies tik tālu un atrodas
pārāk lielā pagrimumā, lai pat ar labāko, atzīto vadoņu un
\'a/stsvīru palīdzību, lai cik nesavtīgi būtu vir,,u motīvi un
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saskaņota rīcība, to varētu lahot. . . . Piemērotus pamatus. u:
kuriem, kā pēdējo glābiņu, var uzcelt apmulsu�-=ās pasaules
nākotni, nespēj radīt nekāda augstu valstsvīru i:,.:udrota
programma, neviena doktrīna, ko cer i:rirzīt visi:cilako
ekonomisko teoriju .c;acerētāji, neriens princips. ko
visdedzīgākie morālisti var censties iepotēt . " ml
Staŗptautiska palīgvaloda
Mūslaiku pasaulei raksturīgā valodu dažādība ir liels
škērslis pasaules vienotībai. Praktiskas sazināšanās līmenī tik
daudz dažādu valodu grupu pastāvēšana mazina infonnādjas
plūsmu un parastam, vienu valodu runājošam cilvē kam.
apgrūtina gūt vispārēju pārskatu par pasaules notikumiem.
Bieži kādai grupai vai nācijai ir tieksme piekerties savai
valodai un literatūrai un pēc tam uzskatīt to kā pārāku par citu
tautu valodu. Tā lingvistiskais šovinisms bieži noved pie
konflikta.
Tādēl nav jābrīnās. ka Baha'u'llah priekšraksts cilvēce!-,
apvienošanai ietvēra vispasaules palīgvalodas pieoemšanu.
Viuš pastāvēja uz to. ka tikai vienu valodu jāmāca kā otru
valodu visās pasaules skolu sistēmās. Tā vienā paaudzē visi
mācīsies savu mātes valodu un piedevām vēl vienu pasaules
valodu. Šī pasaules valoda varētu būt vai nu izgudrota. tāda
kā esperanto. vai kāda no pastāvošajām dabiskajām valodām.
Dabiskai valodai ir tāda prieksro<.:Ība. ka kāda pasaules
iedzīvotāju dala būs jau to mācījusies runāt. Taču izgudrotas
valodas priekšrocība būtu tās emocionāli neitrālais raksturs.
un tā pie lautu vairāk vienkāršotu un s i ste m ā t i skāku
gramatiku. (341
Bahāj ieši piekrīt tādas pasaules pal ī gvalodas
nodibināšanas principam. bet ne vienai konkrētai dabiskai vai
izgudrotai valodai . kas būtu pārāka par <:i tu. Lietojamo
valodu izvēlēsies starptauti sku ekspertu komiteja un
apstiprinās pasaules nācijas.
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Baha'u'llah uzsvēra, ka pasaules valoda būs pa
līgvaloda, t.i. tā nenomāks e�šās dabiskās valodas. Jēdzienu
par vienotību dažādībā jāpielieto pie valodu tāpat kā pie citām
atškin"bām. Tā kā spiediens par minoritāšu lingvistisko grupu
asimilēšanu dabiski nāk no vairākuma lietotu valodu grupu
cildināšanas, pasaules palīgvalodas pastāvēšana palīdzētu
saglabāt minoritāšu valodas un līdz ar to minoritāšu kultūras
paraugus. (35 1

Atklāsmes divi aspekti
Baha'f mācību izpratnei svarīgi ir aptvert to lomu, kāda
atklāsmei ir cilvēces vēsturē. Diskutējot par progresējošas
atklāsmes jēdzienu, Baha'u'llah un „ Abdu'l-Baha paskaidroja,
ka katrai atklāsmei ir divi galvenie mērki. Pirmkārt, tā kalpo
vispārējam mērkim, lai palielinātu mūsu zināšanas par Dievu
un Dieva gribu attiecībā uz mums, mūsu zināšanas par citiem
un par mums pašiem. Bet katra atklāsme ierodas īpašā
sabiedrības attīstības laikā un vietā, kad cilvēcei ir jārisina
sevišķas problēmas un tai ir noteiktas vaj adzības. Tādēl
katrai atklāsmei ir arī mazāk svarīgs mērķis vadīt cilvēci
praktiski un dot vajadzīgās zināšanas tekošu sarežģītu
problēmu risināšanā.
Vienīgā īstā atšķirība starp abiem mērkiem ir, ka viens
ir vispārējs, bet otrs konkrēts. Pirmaj ā gadījumā Dieva
Izpausme runā ar cilvēci par tādām vispārējām tēmām un
dzīves mūžīgām problēmām kā ciešanas, dzimšana, nāve un
mīlestība. Pārdzīvojumi sais jomās ir katra cilvēka dzīves
sastāvdala, lai kurā laikā vai vietā tas notiktu. Otrajā
gadījumā Dieva Izpausme uzrunā cilvēci noteikta laikā un
vietā.
Tādēl, lai izpildītu katra jauna laikmeta prasības, katras
Atklāsmes vadošiem norādīj umiem ir divi aspekti: ( l )
vispārējs (vai mūžīgs); un (2) sabiedriskais (vai īslaicīgs).
šos divus reliģijas viedokļus 'Abdu'l-Baha aprakstīja šādi:
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"Dievišķā.� reliģijas iemieso diva veida norādījumus.
Pirmkārt, ir tādi, kas sastāda svarīgas, garīgas Dieva
vārda mācības. Tās ir ticība Dievam, tikumu apgūšana, kas
raksturo īstu nobriedumu, slavējama morāle, tādu dāvanu
un balvu iegūšana, kas nāk no dieviškās gaismas - īsi sakot,
norādījumi, kas attiecas uz morāles un ētikas valstību. Tas
ir Dieva reliģijas galvenais aspekts. un tam ir vislielāko
nozīme, jo vispirms cilvēkam tiek prasītas zinašanas par
Dievu . . . . Tas ir svarīgs visu dievišķo re/igUu pamats, to
esamība, kas ir visām kopēja ....
Otrkārt, ir likumi un norādījumi, kas ir īslaicīgi un
mazsvarīgi. Tie attiecas uz cilvēka darbiem un attiecībām.
Tie ir neparedzēti un mainas atkarībā no laika uri vietas
apstākļiem. Tādi norād(iumi nav ne paliekoši. ne būtiski ....
Neparedzēti vai mazsvarīgi likumi, kas regulē sabiedrības
pamatdaļas darbus un dzīves ikdienas lietas, ir nepastāvīgi
un pakļauti atcelšanai. " 1361
Viens no svarīgākiem dažādu reliģiju konfliktu avotiem
ir tas, ka to piekritēji neatškir atklāsmes divus aspektus. Tā
kā līdz ar sabiedrības attīstību sabiedriskie likumi mainās.
ticīgie jutīsies apbēdinātt ja vioi šos likumus uzskatīs par
pilnīgi nemainīgiem. Piemēram, par lielu apbēdinājumu
Mozus atklāsmes ortodoksāliem sekotājiem. Jēzus nomainīja
daudz ebreju sabiedrisko likumu.
Daži no Baha'f principiem, kas iztirzāti šīs dalas
iepriekšējās iedalās, pieder pie sabiedrisko mācību grupas.
Pēc bahājiešu uzskata, vienības trūkums ir mūsu laikmeta
vienīgā. vissvarīgākā sabiedriskā problēma. Tādi principi kā
pasaules palīgvalodas radīšana ir skaidri domāti kā praktiski
palīgi pasaules vienotības nodibināšanai.
Taču vienotība ir mīlestības izpausme, kamēr vienības
trūkums ir naida paveids. 'Abdu'l-Baha ir sacījis. ka
mīlestība ir galvenā cilvēcei Dieva dotā mācība un vispārējs
visām reliģijām kopējs princips. Tātad, visu apkopojot,
daudzās sabiedriskās ar vienības trūkumu saistītās problēmas
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rodas no garīguma trūkuma. Tādēļ bahājieši uzskata daudzus
no Baha'u'llah mācītiem principiem (piem. vīriešu un sieviešu
vienlīdzību) par vispārēju garīgu patiesību izpausmēm un arī
par svarīgiem faktoriem tekošu sabiedrisko problēmu risin
āšanā.

6.

Dievs, Viņa Iz pausmes un cilvēks

Balstoties uz iepriekšējās nodalās iztirzātām Baha'i mācībām.
šai nodaJā s īkāk aplūkosim, ko Baha'u'lJah mācīja sakarā ar
katras reliģijas pamatā esošām lielaj ām problēmām. K o
Baha'f ticība uzskata par cilvēces eksistences mērki? Kāda ir
cilvēka īstā daba un kādu lomu spēlē reliģija viņa garīgajā
attīstībā? Kas ir "labs" . un kas ir "launs"? Kādi ir cilvēka
pienākumi pret Dievu, un kāda ir dzīves garīgā nozīme'!
Beidzot, kas ir īsti domāts ar terminu Dieva Izpausme", un
kāds sakars šim Baha'f jēdzienam ir ar dievišķās atklāsmes
idejām, kuras mums ir pazīstamas no citu lielo reliģiju
mācībām?
11

Baha'i cil vēka dabas izpratne

Daudzi cilvēki pavada savu dzīvi, nekad nedomājot
par pašas dzīves būtību vai tās nozīmi. Viou dzīve var būt
loti rosīga. Vioi var precēties. radīt bērnus. būt uzoēmēji vai
klūt par zinātniekiem un mūzikiem, neke:td neizprotot. kāpēc
vini to dara. Viou dzīvei nav vispārēja mērka, kas atsevikiem
notikumiem .piekirtu nozīmi. un vioiem var trūkt skaidra
priekšstata par sava paša dabu vai personību, par to, kas vioi
īstenībā ir.
Baha'u'llah mācīja. ka tikai patiesa reliģija spēj
pieškirt mērķi cilvēka eksistencei . Ja nebūtu Radītāja un
cilvēks būtu tikai nejaušs termodinamiskās sistēmas
produkts. kā to šodien daudzi pasaulē apgalvo1' dzīvei nebūtu
mērka. Katra atseviška dzīva būtne būtu apzinīga dzīvnieka
īslaicīgas materiālās esamības pārstāve. kas cenšas virzīties
pa savu īso dzīvi ar iespējami' vairāk prieka un mazāk sāpju
un ciešanu. Tikai saistībā ar Radītāju un vina radībām
nosprausto mērki cilvēka eksistence iegūst jēgu. Dieva
izvirzīto mērki cilvēkam Baha'u1lah aprakstīja šādi:
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"Radot cilvēku, Dieva nolūks ir bijis un vienmēr hūs dot
vil,lOm spēju iepazīt savu Raditāju un sasniegt Vir,,a tuvumu.
Par šo Viņa visaugstāko un cildenāko mērķi nepārprotami
pauž un liecina visi dievišķi atklātie svētie raksti. " 1 1 1
Uz dzīvi jāraugās kā uz nebeidzamu priecīgu garīgu
atklājumu un izaugsmes procesu: zemes dzīves sākuma
posmos cilvēks ir paklauts apmācībai un izglītībai, kas
sekmju gadījumā dod vioa turpmākai izaugsmei vajadzīgos
intelektuālos un garīgos ieročus. Kad ir sasniegts fiziskās
pilngadības nobriedums, vioš klūst atbildīgs par savu turp
māko progresu, kas tagad ir pilnīgi atkarīgs no vioa paša
pūlēm. Caur ikdienas cīnām par materi ālo eksistenci
padzilinās viņa izpratne par garīgiem principiem. kas ir
realitātes pamatā, un šī izpratne lauj viņam labāk saprast sevi.
citus un Dievu. Pēc fiziskās nāves cilvēks turpina augt un
attīstīties garīgajā pasaulē, kas ir lielāka par materiālo pasauli
līdzīgi tam, kā materiālā pasaule ir lielāka par to pasauli. kurā
mēs dzīvojam, atrazdamies mātes miesās.
Pēdējais apgalvojums ir pamatots uz Baha'f izpratni
par dvēseli un dzīvi pēc fiziskās nāves. Saskaoā ar Baha'f
macībām cilvēka īstā daba ir garīga. Ārpus fiziskā kermena
katrai dzīvai būtnei ir Dieva radīta saprātīga dvēsele. šī
dvēsele ir nemateriāla, no miesām neatkarīga būtne. Mater
iālajā pasaulē miesa drīzāk kalpo par tās izpausmes līdzekli.
Cilvēka dvēsele rodas brīdī, kad fiziskais kermenis tiek
ieņemts mātes klēpī, un tā turpina eksistēt pēc fiziskā
ķermeņa nāves. Cilvēka dvēsele (to dēvē ari par garu) ir viņa
personības, viņa patības un apziņas mājoklis vai atrašanās
vieta.
Cilvēka eksistences galvenais mērkis ir dvēseles un
tās dotību evolūcija vai attīstība. Šī evolūcij a tiecas pēc
Dieva, un tās dzinējspēks ir Dieva atzīšana un mīlestība pret
to. Iepazīstot Dievu, pieaug mūsu mīlestība pret Viņu; un tas,
savukārt, lauj mums panākt ciešāku saskari ar mūsu
Radītāju. Bez tam, jo vairāk mēs tuvojamies Dievam , jo
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vairāk mūsu raksturs tiek bagātināts. un mūsu rīcība arvien
vairāk atstaro Dieva atribūtus un īpašības.
Baha'u'llah mācīja. ka šī iespēja atspogutot Dieva
atribūtus ir būtiska dvēseles realitāte. Cilvēkam nozīmi pie
ški r tas, ka viuš ir radīts "pēc Die va vaiga". Dvēseles
dieviškās īpašības nav ārējas. Tās ir vinā apslēptas. tāpat kā
puķes krāsas. smarža un dzīvīgums ir apslēptas sēklā. Tās ir
tikai jāattīsta. Ar Baha'u'llah vārdiem runājot:
"Pār ikvienu radību tās visdzi/akajā būtībā Vi1,1š ir izlējis
viena sava vārda gaismu un ir ļāvis tai saņemt savu tiesu
svētības no šīs vienas īpašības. Tomēr cilvēka esamihai Vi.1,1.�
ir piešķīris visu savu vārdu un īpa.�īhu spozmi un padarījis
vir,m par savu atspulgu. No visām radīhām tikai cilvēks tika
izraudzīts tik lielai labve1ībai, tik paliekošai balvai. " 121
Cilvēka dvēseles pakāpeniskā evolūcija vai attīstība
Baha'i rakstos ir dēvēta par "garīgo progresu". Tas nozīmē
iegūt spēju darboties saskanā ar Dieva gribu un izteikt Dieva
atribūtus un garu attiecībās ar sevi un citiem cilvēkiem.
Baha'u'llah māca, ka patiesu un pastāvīgu laimi cilvēkam dod
cenšanās pēc garīgas attīstības.
Personu, kas ir izpratusi savu garīgo dabu un
. apzinīgi cenšas garīgi attīstīties, Baha'u'llah sauc par
"meklētāju". Dažas patiesa meklētāja īpašības Baha'u'llah
aprakstīja šādi:
"Tādam meklētājam ir visu laiku jāpaļaujas uz Dievu, viņam
ir jāatsakās no visām pasaules tautām, jānorobežojas no
iznīcīgas pīšļu pasaules un jāturas pie Viņa. kas ir visu
Kungu Kungs. Viņš nekad nedrīkst pacelt sevi pāri
nevienam, no savas sirds viņam jānoslauka lepnuma un
iedomības pēdas, viņa sirdi ir jābūt samierinātīhai un
pacietībai, ir jāievēro klusums un jāizvairās no tukšām
runām. .lo mēle ir ka gruzdoša uguns, un pārliekas runas ir
nāvējoša inde. Vieliskā U8Uns aprij miesas, bet tā uguns, kas
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uz mēles gruzd, saēd sirdi un dvēseli. Pirmējās spēks plosās
tikai laiku, no otrās sekām nākas ciest pat gadsimtu.
Tādam meklētājam arī jāraugās uz mēlnesību kā uz
smagu kļūdu un jāatturas no tās, jo apmelošana smacē
sirds gaismu un noslāpē dvēseles dzivos strāvojumus.
Viņam vajadzētu samierināties ar mazumiņu un atbrīvoties
no pārmērīgām iegribām. Viņam vajadzētu augstu turēt
tādu cilvēku sabiedrību, kas ir atsacījušies no pasaules un
jūtas guvuši, ja tiem izdevies izvairīties no pasaulīgiem un
lepni lielīgiem cilvēkiem. Katru rīta ausmu viņam vajadzētu
pavadīt saruna ar Dievu , ar visu savas dvēseles spēku
vif.lQm nemitīgi jāmeklē Vir,rš, Visu Mīļotais. ... Vif.lQm nebūs
novēlēt citiem to, ko viņš nevēlas pats, un nebūs apsolīt to,
ko viņš nepildīs.... Viņam ir jāpiedod grēcīgajam un to
nekad nav jānicina par to, ka viņš tik zemu kritis, jo neviens
nevar zināt, kā viņ.� pats beigs. Cik gan bieži savā nāves
stundā grēcinieks ir apjautis ticības dziļāko būtību un, guvis
spēku un spirgtumu no nemirstības dzēriena, ir sasniedzis
Debesu pulku augstumus! Un atkal, cik bieži ir bijis tā, ka
kvēla savas ticības ap liecinātāja dvēse le savā
augšāmcelšanās stundā ir tā izmainījusies, ka nokritusi
visdziļākās elles ugunīs!
Šo pārliecinošo un svarīgo padomu nolūks ir dot
Dieva meklētājam apziņu, ka viss ir pārejošs, tik Dievs vien
nē, ka nekam nav nekāda svara, izņemot Dievu, kas ir visu
pielūdzams.
Tādām ir jābūt augsti tiecīgo īpašībām. kas savā
kopumā iezīmē apgarotos.... Ja vientuļais ceļinieks, kas no
visas sirds meklē, atbilst visiem šiem būtiskajiem
nosacījumiem, tad un tikai tad var sacīt, ka viņš patiesi
meklē. " [31
Baha'u'llah paskai droja, ka reliģijas galvenais,
garīgais uzdevums ir likt cilvēkam patiesi izprast sevi, Dieva
gribu un nolūku. Cilvēkam ar Dieva Izpausmēm nosūtītās
garīgās mācības ir domātas� lai mums palīdzētu īsti izprast
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dzīves garīgo virzošo spēku. š ie principi ļauj mums izprast
eksistences likumus. Bez tam mūsu centieni )?aklauties Dieva
Izpausmju prasībām attīsta mūsu garīgās dottbas. t='iemēram,
kad. atsaucoties uz Baha'u'llah mācībām, kāds cenšas atbrīv
oties no aizspriedumiem vai mānticības, viņš rezultātā labāk
iepazīst un iemīl citus cilvēkus, un tas, savukārt, palīdz
cilvēkam mērķtiecīgāk nodzīvot dzīvi.
Mēs nespētu augt un garīgi attīstīties, Baha'u'llah
uzsvēra, ja nenāktu Dieva Izpausmes un neatklātu Dieva
likumus un mācības. Pat ja mēs loti papūlētos to noskaidrot,
dzīves garīgā nozīme mums paliktu apslēpta. Lūk, tādēl
bahājieši uzskata pasludināto reliģiju par nepieciešamu
sekmīgas garīgās dzīves atslēgu.
Runājot par Dieva Izpausmēm un viou ietekmi uz
cilvēku garīgo attīstību, Baha'u'llah sacīja:
"šādas Patiesības Saules (t. i. Dieva Izpausmes) vadīts,
ikviens cilvēks augs un attistīsļes, līdz viņš sasniegs tādu
stāvokli, kurā izraisīsies visi tie spēki, kas doti viņa" es"
visdziļākajai būtībai. Lūk kādam nolūkam /audīs ir nākuši
Dieva Izraudzītie un Pravieši, un plūdis no viņiem ir spēks,
kas nāk no Dieva, un vara, kas pieder tikai Mūžīgajam. " [41
Tā kā reliģijai ir sociāla nozīme, bahājieši domā, ka
garīgai attīstībai nav parasti vajadzīga vai lietderīga ilgstoša
atraušanās no pasaules, saskares ar sabiedrību un saviem
līdzcilvēkiem (lai gan īslaicīga aiziešana laiku pa laikam var
būt likumsakarīga un veselīga). Kā sabiedriskas būtnes mēs
sasniedzam vislielāko progresu, dzīvojot saskarē ar citiem.
Patiešām, garīgai augšanai ir svarīga cieša savieruoa ar citiem
mīlestības, pakalpojumu un sadarbības garā.
To, ko Dievs iecerējis priekš cilvēka, Baha'u'llah
attiecināja uz diviem, reliģijas aspektiem, garīgo un sociālo:
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"Sūtot savus Praviešus. Die \.'a nolūks ir hijis divējads.
Pirmais nolūks ir bijis athrīvot cilvēkhērnus no gara
tumsības un vadīt viņus uz īstas izpratnes gaismu. Otrais
nolūks ir bijis nodro.šindt cilvēku mieru un radīt līdzekļus. ar
kuru palīdzību to varētu sasniegt. " 151
Citiem vārdiem. ja cilvēces sabiedriskā attīstība tiktu
piehācīgi novesta līdz galam. tai vajadzētu būt tās garīgās
attīstības kopējai izpausmei.
"Visi cilvēki ir tikuši radīti. lai nestu uz prieHu mü=mn
progresējošās civilizācijas lāpu. Visvarenais man liecina:
Nav cilvēka cienīgi izturēties kā dzīvniekam. Vhla de1,10i
atbilst tādi tikumi kā iecietība. žēlsirdība. līdzjūtīha un
mīloša labestība pret zemes tautām un līdzcilvēkiem. " 161
Kas attiecas uz ciJ vēka dvēseli vai garu un tās
attiecībām ar fizisko kenneni. Baha'u'llah paskaidroja:
"Tad zini, ka l'ilvēka dvēsele ir augsta un cēla un nar
atkarīga no prāta vai miesas kaitēm. Tas fakts. ka slims
cilvēks uzrāda vājuma zimes. ir izskaidro,iams ar .tkēr#iem.
kādi rodas sta1p vir,,a miesu un dvēseli. jo pafa dvēseli
miesas kaites neietekmē.. . . Tomēr pēc tam. kad tā atstās
miesu, tā celsies un paudis tādu spēku. kam lidzīga uz zemes
nav .... Vai ari raugies uz sauli, kuru aptum.fo mākoņi . •Škiet,
ka tās mirdzums ir samazinājies, lai gan istenihā pats
gaismas avots ir palicis neizmainīts. Cilvēka dvēsele ir

pielīdzināma saulei, bet viņa miesa visam tam, kas atrodas

uz zemes. Kamēr starp tiem nenāks nekādi ārējie šķēršļi,
kermenis kā viens vesels turpinās atstarot dvēseles gaismu
un smelsies sev tā uzturētāju spēku. Tomēr. tiklīdz starp
tiem stājas kāds plīvurs . šķiet, ka dvēseles Kc.Jisma
samazinās . . . . Cilvēka dvēsele kā saule izgaismo cilvēka
ķermeni, miesa smeļas no tās spēku, un kā uz šādu spēka
avotu uz to arī ir jāraugās. " 17J
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Pēc fiziskās nāves dvēsele ne tikai turpina dzīvot, bet
tā patiesībā ir nemirstīga. Baha'u'llah rakstīja:
"... . Zini, ka patiesi pēc tās atdalīšanās no miesas dvēsele
turpina attīstīties, līdz tā nok/ūst pie Dieva tādā stāvoklī, ko
nespēj mainīt ne laikmetu grieži, nedz visas šīs pasaules
likstas un pārvērtības. Tā pastāvēs, kamēr vien pastāvēs
Dieva Ķēniņvalsts, Viņa vara un Viņa lpēks." 18 1
Komentējot saprātīgās dvēseles nemirstību, 'Abdu'l
Baha paskaidroja. ka viss, kas radīts un sastāv no elemen
tiem, ir pakļauts sairšanai:
"Dvēsele nav elementu sakopojums, tā nesastāv no
daudziem atomiem, ta ir viena nedalāma būtība un tādēļ ir
mūžīga. Tā nepavisam nepieder pie materiālās radības, tā
ir nemirstīga!" [91
Baha'u'llah mācīja, ka ci1vēks nav eksistējis pinns
savas dzīves uz zemes. Arī dvēsele vairākkārt neatdzimst
dažādās miesās. Vinš izskaidroja, ka dvēsele savā attīstībā
vienmēr tiecas pēc Dieva un projām no materiālās pasaules.
Gatavodamies ienākšanai šai materiālajā pasaulē, cilvēks
devinus mēnešus pavada mātes miesās. Devioos mēnešos
embrijs attīsta fiziskus rīkus (piem., acis, locekļus un tml.),
kas nepieciešami eksistencei šai pasaulē. Lai izprastu
ieiešanu garīgajā pasaulē, šī materiālā pasaule - ir tāpat
salīdzināma ar mātes miesām. Laiks, ko mēs tajā pavadām, ir
sagatav ošanās posms garīgu un intelektuālu īpa šību
iegūšanai, kas nepieciešamas dzīvei nākošajā pasaulē.
Galvenā starpība ir tā, ka, kamēr fiziskā attīstība
mātes miesās ir nejauša, garīgā un intelektuālā attīstība šai
pasaulē loti atkarīga no katra cilvēka apzinīgiem centieniem:
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"Jo Dievs, kuram nav līdzīga, ir visus cilvēkus radījis no
vienas vielas un ir pacēlis viņus augstāk par pārējo radību.
Vai viņiem paveiksies vai neveiksies, vai tie gūs vai zaudēs,
to nosaka viņu pašu pieliktās pūles. Jo vairāk viņi centīsies.
jo straujāka būs viņu attīstība. " [ IOI
Baha'i rakstos bieži runāts par Dieva balvām vai
labvēlību pret cilvēci, bet arī paskai�ots, ka, lai iedziļinātos
cilvēka dvēselē un tajā izraisītu patiesas pārmaiņas, ir
vienmēr vaj adzīga cilvēka attiecīga atsaucība uz Dieva
labvēlību un žēlastību: "Lai cik liels būtu dieviškais dāsnums
labestība, tas nevar būt paliekoši iedarbīgs labvēlīgs, ja to ne
atbalsta personīgas, nepārtrauktas un saprātīgas pūles." l 1 1 J
Tā pēc Baha'i uzskata� pestīšana nav tikai vienīgi no
Dieva dota dāvana, bet drīzāk gan dialogs, Dieva ierosināta

sadarbība, kam nepieciešama cilvēka enerģiska un saprātīga

līdzdalība.
Tā kā cilvēka daba pamatā ir garīga, tad galvenās ir
vioa dvēseles dotības. Citiem vārdiem, personība, galvenās
intelektuālās un garīgās spējas mājo dvēselē, lai gan īsajā
laicīgajā dzīvē uz zemes tās tiek izteiktas ar miesas palīdzību.
Dažas no Baha'u'llah minētajām dvēseles dotībām ir tādas
spējas kā ( I ) prāts, kas pārstāv racionālu domāšanu un
intelektuālu izpēti; (2) griba, kas nozīmē pašierosinātas
rīcības spēju; (3) "sirds" vai spēja apzināti un uzupurējoties
mīlēt (dažreiz saukta par altruismu). šīs vienreizējās spējas
piemīt tikai cilvēkiem. Dzīvniekiem un citām dzīvības
formām nav· racionālas dvēseles. Dzīvnieku dzīvē izpaužas

saprāts un piekeršanās. bet taj ā nav i zteikta c i l vēkam
piemītošā apzina vai pašapzināšanās. Dzīvnieki izturas tā vai
citādi i nstinktu dēl, kas veido dalu no viņu fiziskajām
īpašībām, bet viņiem nav tādu spēju k� apzinīgas domāšanas.

racionālas izpētes vai gribas, kas raksturo cilvēku.
Dzīvniekiem trūkst apzinīgas savas eksistences mērka
izjūtas.
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Tomēr Baha'f ticība skaidri norāda, ka fiziskā cilvēku
rase tiešām attīstījusies pamazām, pārtopot no zemākām
formām augstākās, līdz tā sasniedza tagadējo nobrieduša
cilvēka veidu. Zeme ir dzemdējusi un izveidojusi cilvēci
tāpat, kā no mātes miesām ir dzimis un izveidojies atsevišķs
cilvēks. Runājot 'Abdu1-Baha vārdiem:
" . . . . savas eksistences sākumā un zemes klēpī cilvēks līdzīgi
embrijam mātes miesās pamazām auga un attīstījās un
ptīrtapa no vienas formas otrā, no viena veida otrā, līdz
viņā radās šis skaistums un pilnība. spēks un vara.
Saprotams, ka sākumā vil,l.am nebija šīs piemīlības,
pievilcības un elegances, un tikai pakāpeniski viņš sasniedza
šo apveidu.formu, skaistumu un pievilcību. " 1 121
Tomēr 'Abdu'l-Baha uzsvēra, ka savā ilgajā fiziskās
evolūcijas procesā cilvēce kā suga ir vienmēr bijusi atškirīga
no dzīvnieku sugām.
" . . . . embrijs iziet caur dažādiem stāvokļiem, daudzām
pakāpēm, kamēr parādās saprāta un nobrieduma pazīmes.
Tādā pašā veidā cilvēka eksistence uz zemes no sākuma līdz
šī stāvokļa unformu sasniegšanai katrā zioā ilgst lielu laiku
un iziet caur daudzām pakāpēm .... Bet no eksistences
sākuma cilvēks ir īpaša suga. Cilvēka embrijam mātes
miesās ari vispirms bija citāda forma; tad vioa kermenis
pārtop no viena izskata otrā, no viena stāvokļa otrā, no
. viena veida otrā, līdz tas parādās vislielākā krāšr;, umā un
pilnībā. Bet, pat atrazdamies mātes miesās šai īpatnējā
formā. kas pilnīgi atšķiras no tagadējās formas un izskata,
vinš ir augstākas sugas un nevis dzīvnieka embrijs; vir.,a
suga un būtība neizmajnās. " [131
Tādā veidā, atrazdamies pat zemākas fiziskās
eksistences formās, kad no ārienes viņš atgādināja kādus
dzīvniekus, cilveks piederēja īpašai un augstākai matērijas
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formai. Viņš tāpat atškīrās ar nemateriālu saprātīgu dvēseli,
kas„ kā jau tas paskaidrots, piemīt vienīgi cilvēkam.
Tač.u cilvēka fiziskais kermenis ir veidots no
elementiem un funkcijām pēc tiem pašiem fizioloģiskajiem
principiem kā dzīvniekam. Laicīgā dzīvē mēs esam pak]auti
pilnīgi tādām pašām fiziskām tieksmēm un ciešanām kā
dzīvnieks: izsalkumam, seksuālai dzioai, bailēm, sāpēm.
dusmām, fiziskai un garīgai slimībai un tā joprojām. Tas
mums izraisa radošu spriegumu: dažreiz fiziskās vajadzības
un iekāres pamudina mūs uzvesties kā dzīvniekam, kamēr
mūsu garīgā daba virza mūs uz pilnīgi citādiem mērkiem.
Baha'u1lah skaidroja, ka cīna par fizisko tieksmju kontroli un
to ievadīšanu radošā gultnē ir cilvēka izaugsmes procesa
svarīga sastāvdaļa. Tikai saskaoojot savu garīgo un fizisko
dabu, mēs sasniedzam pilruou.
Ja mēs necenšamies pielāgot fiziskās spējas savai
garīgai dabai, mūs var pāroemt un uzvarēt fiziskās kaislības.
Mēs varam klūt par vienas vai otras savas iegribas vergiem
un līdz ar to zaudēt daudz no savas spējas rīkoties saskaoā ar
savu garīgo dabu. Piemēram, cilvēks, kas nododas morfija
vai alkohola, lietošanai, patiesībā nevar attīstīt savas garīgās
spējas, iekams viņš neatbrīvojas no savas tieksmes. Tāpat
liela dzīšanās pēc tīri materiāliem labumiem var laupīt
cilvēkam enerģiju un laiku, kas vajadzīgi viņa būtiskās
garīgās dabas attīstībai.
Atškirībā no daudzām c itām reliģiskām un
filozofiskām mācībām Baha'i ticība nemāca, ka cilvēka
fiziskās tieksmes ir "launas" vai "sliktaf. Visu, ko radījis
Dievs, ir patiesībā jāuzskata par labu. īstenībā vienīgais
cilvēka kermeoa un tā fizisko spēju mērkis ir kalpot par
piemērotu dvēseles attīstības līdzekli. Tā kā kermel)a enerģija
pamazām nonāk dvēseles apzinīgā kontrolē, tā kļūst par
garīgu īpašību izteiksmes līdzekli. Tikai nedisciplinētas
fiziskas kaislības klūst par launuma cēloniem un kavē garīgo
progresu.
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Piemēram, seksuālā tieksme tiek uzskatīta par Dieva
dotu dāvanu. Likumīgas laulības ietvaros tās disciplinēta
apmierināšana var būt mīlestības garīgās īpašīt,as spēcīga
izpausme. Taču launprātīgi piekopta, tā pati seksuālā tieksme
var novest pie nenormālas, pārmērīgas un pat kaitīgas
rīcības.
Tā kā laicīgajā dzīvē kermenis ir saprātīgas dvēseles
izpausmes līdzeklis, ir svarīgi to uzturēt un par to rūpēties.
Baha'u'llah stipri nosodīja ikvienu askētisma veidu vai_
pārliecīgu atteikšanos. Vioš uzsvēra veselīgu discplīnu.
Tādēl Baha'f rakstos ir daudz praktisku norādījumu par
cilvēka kermena kopšanu: pienācīgu barību. re gulāru
mazgāšanos un tā tālāk. Līdzīgi citiem bahājiešu uzskatiem
tie balstās uz mērenības principa: mērenības robežās
piekoptas lietas dod labumu, bet tās klūst kaitīgas„ kad nonāk
līdz galējībai.
Baha'i sacerējumi skaidri nosaka, ka laicīgajā dzīvē
daži ārpus cilvēka kontroles esoši fiziski faktori . tādi · kā
iedzimti trūkumt bērnībā nepietiekama barība, var nopietni
ietekmēt vioa zemes dzīves attīstību. Bet šādas fiziskas
ietekmes nav ilgstošas, un pašas no sevis tās nespēj kaitēt vai
sabojāt dvēseli. Pa lielākai dalai tās var tikai uz laiku aizkavēt
garīgās izaugsmes procesu, un pēkšns ātrākas attīstības
periods var pat šo ietekmi līdzsvarot.
Patiesi , Baha'f rakstos i r paskaidrots. ka cilvēka
apnēmības pilnajā un varonīgajā c īoā ar f i z i skiem .
emocionāliem un garīgiem trūkumiem bieži notiek vislielākā
garīgā izaugsme, un cilvēks var sākt uzskatīt savus trūkumus
par apslēptu svētību, kas galu galā palīdz vioam garīgi augt„
Atzīt, ka fiziskie apstākli var uz laiku stipri ietekmēt garīgās
attīstības procesu, vēJ nenozīmē ticēt „ kā to dara daudzj
filozofiski materiālisti, ka cilvēka būtību pilnīgi nosaka dažu
ģenētisku un vides faktoru savienojums:
" . . . . visai eksistencei ir nepieciešama kustība. Visas
materiālās lietas attīstās līdz zināmai robežai un tad sāk
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panīkt. Šis likums attiecas uz visu matērüas pasauli . . . . Bet
cilvēka dvēsele neiznīkst. Tās vienīgā kustība ir uz pi/nīhu:
dvēseles kustība ir vienīgi attīstība un izau!ļsme....
MirstīRā pasaule ir pretrunu un pretstatu pasaule. tii
kā kustība ir ohligāta. rad visam ir rai nu jāvirzās u:
priekšu, vai jāatkāpjas. Gara valstīhā atktip.vanās nar ie
spējama. visa kustīha tiecas uz pilnīhu. " f 141
Tēma par attīstību caur cīnu un ciešanām parādās
vairākās vietās Baha'f sacerējumos. Lai gan daudzas mūsu
ciešanas rodas bezrūpīgas dzīves rezultātā un tāpēc no tām
var izbēgt, zināms ciešanu mērs ir nepieciešams ikvienai
izaugsmei. Mēs patiešām saprotam un piekrītam. ka ciešanas
un uzupurēšanās ir būtiska materiālu un intelektuālu
panākumu sastāvdaļa. Tādēl mums nebūtu jābrīnās. ka vēl
lielākas pūles panākt garīgu izaugsmi varētu ietvert tos pašus
elementus:
"Pasaulē viss svarīgais prasa lielas meklētāja pūles. Tam,
kas cenšas kaut ko panākt, ir jāpārvar ü;ērš/i un grūtihas,
līdz cerētais ir sasniegts un ir güts panākums. Tā tas notiek
pasaulē. Cik daudz svarīgāks ir tas, kas attiecas uz
A ugstāko Santiksmi!" ( 1 5 1
Tā mēs nonākam pie Baha'f uzskata par attiecībām
starp labo un Jauno cilvēkā. To 'Ahdu'I-Baha apraksta šādi:
"Pasaulē nav ļaunuma, viss ir lahs. Noteiktas īpaiīhas un

raksturs, kas dažiem cilvēkiem ir iedzimts un .fķ ietami
nosodāms, īstenībā tāds nav. Piemēram . dzīves sākumā

mazā hērnā var saskatīt alkatīhas, dusmu un temperamenta
pazīmes. Tad varētu secināt. ka lahestīha un ļaunums
cilvēka iedzimst, tas hūtu pretrunā ar patieso dahas un
radības /abestibu. Uz to var atbildēt. ka alkatība, kas

nozīmē prasīt kaut ko vairāk, ir slavējama īpašiha, ja to lieto
vajadzihas gadījuma. Ja cilvēks alkst pēc zinātnes un
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:im.ī.�aniim vai vēlas kļūt lidzjūtīgs, augstsirdīgs un taisnīgs,
tad tas ir slavējami, ja viņš savas dusmas un niknumu vērš
pret asinskāriem tirāniem, kas ir kā plēsīgi zvēri, het ja vi1Jš
šīs īpašihas nepielieto pareizā veidā, tās ir nosodāmas.. ..
Tas pats sakāms par visām cilvēka dabiskām īpašībām, kas
sastāda dzīves guvumu: ja tās pielieto un izrāda nelikumīgā
,·eidā, tds kļūst nosodāmas. •Tādēļ ir skaidrs, ka pasaule ir
vienīgi laha. " [ 1 6 1

Tādēl "iedzimtā grēka'' ideja vai līdzīgas doktrīnas,
kas pieoem. ka būtībā cilvēki ir Jauni un viņu raksturā ir
iedzimti Jauni elementi, Baha'f ticībai nav pieņemami. Visi
spēki un dotības ir Dieva dotas un tādēļ loti labvēlīgas mūsu
garīgai attīstībai. Tāpat Baha'f mācības noliedz sātana, velna
vai " launā spēka pastāvēšanu. Launums tiek skaidrots kā
labā trūkums; tumsa ir gaismas trūkums; aukstums ir siltuma
trūkums. r 1 1 1 Tieši tāpat kā saules sistēmā saule ir vienīgais
visas dzīvības avots. visumā ir tikai viens spēks vai vara, ko
mēs saucam par Dievu.
Taču. ja pēc paša Dieva dotās brīvās gribas cilvēks
no šī spēka novēršas vai nepieliek pūles, lai attīstītu savas
garīgās dotības, tad rezultātā rodas trūkumi. Kā atseviškā
dl vēkā. tā sabiedrībā pastāv tas, ko mēs varētu nosaukt par
"tumšiem plankumiem" . Šie tumšie plankumi ir trūkumi. un
'Abdu'I-Baha ir teicis, ka "launums ir trūkumi".
Ja tīģeris nogalina un apēd dtu dzīvnieku, tas nav
launums. jo tā ir tīģera dabiskā izdzīvošanas instinkta
izpausme. Bet ja cilvēks nogalina un apēd līdzcilvēku, šo
pašu rīcību var uzskatīt par Jaunu, jo cilvēks spēj rīkoties
citādi. Tāda rīcība neizsaka vioa īsto dabu.
Kā visumā neattīstītām būtnēm mums ir dažas
· iedzimtas vajadzības. kuras ir jāapmierina. Šīs vajadzības ir
dalēji fiziskas un taustāmas un dalēji garīgas un netveramas.
Tieši Dievs mūs ir tādus radījis un nolicis šai stāvoklī. Dievs
ir gādājis p_ar visu mūsu vajadzību likumīgu apmierināšanu,
tādēl, ka vioš mūs patiesi mīl. Bet ja vienkāršas nezināšanas
II
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vai tīšas pretestības dēl mēs mēģinām dažas vajadzības
apmierināt nelikumīgā vai slimīgā veidā, tad mēs varam
izkropļot savu īsto dabu un izraisīt sevī jaunas tieksmes,
kuras nevar īsti apmierināt:
" . . . . ir divu veidu dotības: dabiskas un apgūtas. Pirmā,
Dieva radītā, ir vienīgi laba - visā Dieva radītajā nav
ļaunuma; bet apg'ūtā dotība ir kļuvusi par iemeslu ļaunā
·ienākšanai. Piemēram, Dievs ir visus tā radījis un devis
tādu kermeņa uzbūvi un dotības, ka cukurs un medus nes
tiem labumu, bet inde - ļaunumu un iznīcību. Šī daba un
ķermeņa uzbūve ir iedzimta. un Dievs to ir vienādi devis
visai cilvēcei. Bet cilvēks maz pamazām sāk sevi pieradināt
pie indes, ieņemot katru dienu nelielu daudzumu un
pamazām to palielinot, kamēr viņš sasniedz brīdi, kad bez
ikdienas grama opija vi,:z.š nespēj dzīvot. Tādā ve idā
dabiskās dotības tiek pilnīgi samaitātas. Pavērojiet, cik ļoti
dabiskās dotības un ķermeņa uzbūvi var izmainīt, līdz
kamēr, iegūstot un nostiprinot dažādus paradumus, tie top
pilnīgi samaitāti. Ļauni cilvēki netiek nosodīti par vir.iu
iedzimtiem dotumiem vai dabu , bet gan par viņu iegūtām
īpaJībām un raksturu. " f 1 8J
Viens no vislielākiem garīgās izaugsmes šķēršļiem,
Baha'u'llah teica, ir augstprātība un egocentrisms. Augst
prātība ir pārspīlēta sava paša svarīguma apzina pasaulē, un
tā noved pie pārākuma jūtām attiecībā pret citiem.
Augstprātīgam cilvēkam liekas, ka vioš it kā pārvalda vai
viņam pienāktos pārvaldīt savu dzīvi un ārējos apstākļus, un
vioš dzenas pēc varas un cenšas citiem uzkundzēties, jo tāda
vara vioam lauj saglabāt pārākuma ilūziju. Tādēļ augstprātība
rada škērsli garīgai izaugsmei, jo tā pamudina augstprātīgu
cilvēku nemitīgi censties piepildīt savas veltīgi iedomātās un
iluzoriskās pašapzinas cerības.
Citiem vārdiem, atslēga Baha'i morāles un ētikas
izpratnei ir atrodama Baha'f priekšstatā par garīgo izaugsmi:
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tas, kas garīgo izaugsmi sekmē, ir labs, un viss� kas tiecas
aizkavēt garīgo izaugsmi, ir slikts. Tā no Baha'f redzes
viedokļa atškirt " labu" no "slikta" (vai "pareizu" no
"nepareiza") nozīmē sasniegt tādu sevis pazīšanas pakāpi,
kas Jauj mums izprast, kad kaut kas sekmē un kad nesekmē
mūsu garīgo izaugsmi. l 19f Un šīs zināšanas var apgūt tikai
no Dieva Izpausmju mācībām.
.
Baha'u'llah vairākkārt uzsvēra, ka tikai pasludinātā
reliģija var mūs paglābt no trūkumiem. Mēs spējam realizēt
savas īstās iespējas un tiekties būt vienotiem ar Dievu tādēļ,
ka Dievs ir atsūtījis savus Vēstnešus, lai mums parādītu celu
uz garīgo attīstību un piepildītu mūsu sirdis ar Dieva
mīlestības garu. Tā ir "pestīšana", ko atnes reliģija. Tā mūs
neglābj no "iedzimtā grēka" traipa, nedz arī pasargā no ārējās
launās varas vai velna. Tā drīzāk mūs atbrīvo nQ mūsu pašu
vājā i:akstura gūsta, kas izraisa personisku izmisumu un
draud ar sociālu iznīcību. Tā mums parāda celu uz dzilu un
apmierinošu laimi.
Tiešām, īstais iemesls tik plaši izplatītam izmisumam
un briesmīgiem sociāliem konfliktiem wi pasaules krīzēm ir
tas, ka cilvēce ir novērsusies no patiesas reliģijas un garīgiem
principiem. Ikvienā laikmetā, bahājieši uzskata, vienīgais
glābiņš ir atkal pievērsties Dievam, pieoemt Vioa Izpausmi
šim laikam un sekot viņa mācībām. Baha'u'llah norādīja, ka
dziļi pārdomājot mūsu eksistences apstākļus, �ums ir
beidzot jāsaprot un jāatzīst, ka, mums pašiem īstenībā nekas
nepieder. Mūsu fiziskās miesas un saprātīgā dvēsele, viss.
kas mēs esam vai kas mums pieder - ir mūsu Radītāja dots.
Tā kā Dievs ir mūs tik bagātīgi apveltījis, mums, savukārt, ir
pienākums pret Dievu. Cilvēkam, Baha'u'llah sacīja, ir divi
galvenie pienākumi pret Dievu:
"Kā pirmo pienākumu saviem kalpiem Dievs ir uzlicis
iepazīt vil.iu, kas ir Vil)a Atklāsmes gaismasAvots un Viņa
likumu Aka, kas pārstāv Dievību gan Vi1,10 miicīhu Valstībā,
gan Viņa radītajā pasaulē (t.i. Dieva Izpausme) .... Ikvienam,
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kas sasniedz ��o izcilo sufrokli. šo augstakas ltJimihu.\'
virsotni, pienākas ievērot ikvienu priek.frakstu. ko devis ri1,1.(
kas ir visas pasaules 1/gojums. Šie divi pienākumi ir ne
šķirami. Neviens no tiem nav pie1,1emams he= vtrd. " 1201
Citā rindkopā Baha'u'll ah sa v iem se k ot āj i ē m
atgādināja. k a Dieva uzliktie pienākumi i r mūsu pašu labā :

Dievam nav vajadzīga mūsu pielūgsme vai padev īha. jo
Dievs i r p i lnīgi patstāvīgs un no v isas savas rad ibas
neatkarīgs. Tādē] mums var būt pilnīga pārl iecība. ka visa
Dieva rīcība balstās vienīgi uz vioa pat ieso mīlestību pret
mums. No Dieva puses nav nekādas "savtības" :

"Lai arī Tu (Dievs) esi uzlicis Saviem kalpiem pienakumu
daudzināt pilnībā Tavu dižumu un slavu. tā ir tikai Tavas
žēlastības zīme , kas atļauj vil:,iem paalties lid: vi1.1iem
piešķirtās pašu dziļākās hūtīhas apjausmas stāvoklim. kddti
viņi iepazīst paši sevi . " 12 1 1
Rezumējot jāsaka. ka laicīgās dzives garīgais mērkis
ir sagādāt mums augsni mūsu att īstībai : dzīve ir augšanas
laiks, kurā mēs visus spēkus veltām savu iedzimto garīgo un
intelektuālo dotību pilnveidošanai. Tā kā šīs dotības ir mūsu
nemirstīgās dvēseles spējas. tās ir mūžīgas. un mums ir Joti
jācenšas tās attīstīt. Bet šādas pūles ir vērt īgas, jo dvēsele ir
vienīgā dala. kas no mums paliek. Viss ir labs. kas sekmē
mūsu garīgo attīst ību. un viss ir slikts. kas to kavē.
Dievs ir atsūtījis Savus Vēstnešus. lai vini mācītu
ī stos principus. kas nosaka mūsu garīgo dabu. Lai sekmīgi
augtu, mums ir jāatgriežas pie pasludi nāt ā s re liģijas un

jāpieoem Dieva Izpausmes mācības. šīs izaugsmes rezultātā
dlvēks spēj pilnīgāk atstarot Dieva īpašības un vioam ciešāk

tuvoties. Tai pašā laikā pareizi pielietoti Dieva Izpausmju
mācītie principi palīdz radīt garīgai attīstībai labvēlīgu sociālo
vidi. Tādas vides radīšana no garīgā redzes viedokla ir īstais
sabiedrības mērkis.
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Baha'u'llah cilvēkam noteica visaugstākās morāles
normas un mudināja vinu ar visiem spēkiem to sasniegt. Tā
kā Dievs mūs ir apveltījis ar paša brīvu gribu� mēs galu galā
esam Dieva priekšā atbildīgi par savu uzvedību. Dievs ir
taisnīgs un ne no viena neprasa to, ko mēs nespējam. Bet
Dievs ir arī žēlīgs un vienmēr piedos ikvienai dvēselei, kas
loti nožēlo bijušās Jaundanoas W1 kļūdas.
Poētiskā fragmentā Baha'u'llah aprakstīja mirstīga
cilvēka uzvedību un mudināja savus sekotājus atbilstoši
dzīvot:
"Esi dāsns laimē un pateicīgs nelaimē. Esi sava kaimiņa
uzticības cienīgs un raugies uz viņu gaiši un draudzīgi. Dod
nahagiem, pamāci hagātos, dzirdi palīgā saucēja balsi. turi
svētu savu doto solījumu. Esi taisnīgs spriedumos un
nemētājies ar vārdiem. Neesi netaisns ne pret vienu, e:li
maigs un lēnīgs pret visiem. Dod gaismu tiem, kas ir tumsā,
centies iepriecināt bēdu nomāktos , veldzē slāpes
izs/āpu.�ajiem, dod patvērumu nelaimē kritušajiem, atbalsti
un aizstāvi apspiedēja upurus. Lai taisnīgi un godīgi ir visi
tavi darbi! Dod naktsmājas ceļiniekam, esi kā balzams
cietējam. un esi kā stipra pils bēglim. Skaties priekš aklā un
esi ceļa rādītāja zvaigzne tam. kas apmaldījies. Patiesības
seju padari vēl jo daiļāku, esi kā kronis uzticības pierei,
taisnības tempļa pilārs, dzīvības elpa cilvēces ķermenim,
taisnības cīnītāju pulka karogs , spīdeklis pie tikuma
apvāršna, veldze cilvēka dvēseles augsnei, drošs kuģis
zināšanu jūrā, saule dāsnuma debesīs, pērle gudrības
diadēmā, spoža gaisma, kas staro tavas paaudzes debesu
jumā, auglis. kas briest pazemības kokā. " r221
Dieva Izpausmes
Kā jau tika piezīmēts, bahājiešu mācības pauž, ka
Dieva Izpausmju vai praviešu atnākšana ir cilvēka attīstības
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virzītājspēks. Maz var iebilst pret to, ka pasau]es lielāko
reliģiju pamatlicēji stipri ietekmējuši cilvēces vēsturi. Jēzus
Kristus. Budas, Mozus vai Muhameda spēcīgo ietekmi var
redzēt ne tikai kultūras veidos un vērtību sistēmās, kas
radušās no viņu darbiem un mācībām, bet to atspoguļo arī
sekas, kādas cilvēcē radīja viou dzīves paraugs. Pat tie, kas
nav bijuši ticīgie, ir tomēr atzinuši šo personību milzīgo
ietekmi uz cilvēka individuālo vai kopējo dzīvi.
Jēga par lielāko reliģiju pamatlicēju seviško ietekmi
uz cilvēces vēsturi dabiski noved pie filozofiskā jautājuma
par viou ī sto dabu. Reliģij as vēsturē tas ir v iens no
strīdīgākajiem jautājumiem, un uz to ir dotas daudzas
dažādas atbildes. Rel iģiju nodibinātāji, no vienas puses, ir
tikuši uzskatīti par filozofiem vai lieliem domātājiem, kas ir
tālāk tikuši vai ieguvuši pamatīgākas zināšanas nekā citi viņu
laikmeta filozofi. No otras puses, vini ir tikuši pasludināti par
Dievu vai Dieva iemiesojumu. Ir bijis arī loti daudz teoriju,
kas ienem vidēju viedokli starp šīm divām galējībām. 123 1
Tāpēc nav jābrīnās, ka bahājiešu rakstos tiek plaši
aplūkots šis temats, kas ir viens no rel iģijas galvenajiem
jautājumiem. "Kitab-i-Iqan" (Pārliecības grāmata), viena no
galvenajiem Baha'u'llah darbiem, sīki izklāsta bahāj iešu
izpratni par Dieva Izpausmju dabu.
Pēc Baha'u'llah teiktā visām Dieva Izpausmēm ir tāda
pati metafiziska daba un garīgā loma. Starp viņiem valda
pilnīga vienlīdzība. Neviens no viniem nav pārāks par otru.
Runājot par Dieva Izpausmēm, vinš rakstīja:

"Šie svētītie Atspoguļotāji, šie senās gaismas spožuma Avoti,
ir, visi kā viens, Viņa skaidrotāji virs zemes, Viņa, kas ir
visuma Acs, Būtība un galējais Mērķis. No Vi1.1a nāk to
zināšanas un spēks; no Vil,UJ nāk to augstākā vara. . . . Bet
visus vdrdus un ipa.ffhas, kas saistīti ar Dievu, tādus, kā
zināšanas un spēks, varenums un valstība, žēlsirdība un
gudrība, slava, dāsnums un cieņa, atsedz šo dievišķo tikumu
Glabātāji.
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Šīs Dieva īpašības nav un nekad nav bijušas īpaši
dotas atsevišķiem Praviešiem un liegtas citiem .... Tas, ka
šajās svētajās Būtnēs ārē_ji neatklājas kādas noteiktas Dieva
īpašības, nebūt nenozimē, ka vi,:,iem, kas ir Dieva īpašību
Gaismas Avoti un Vi1Ja svēto vārdu Glabātāji, šo īpašību
nav. " (241
Kā minēts 5. nodaļā, apspriežot reli ģijas vienesmes
principu, Baha'u'Ilah skaidroja, ka pastāvošās atškirības starp
dažādo Dieva Izpausmju mācībām nerodas vinu lomas vai
nozīmes atškirību dēl. bet tās nosaka vienīgi to civilizāciju
dažādās vajadzības un ie.spējas, kurās vioi ieradās.

"Šīs .... varenās sistēmas ir attistījušiis no viena Avota un ir
vienas Gaismas stari. To, ka tās atšķiras viena no otras, ir
jāattiecina uz dažādām prasībām tais laikmetos, kuros tās
tika izplatītas. " 12s1
"Ak, piesargieties tie, kas tic Dieva vienotībai, ka jūs netieciet
kārdināti izcelt kādu no tām Viņa Nolūka Izpausmēm vai
saskatīt atšķirihas tais zīmēs, kas parādījušās un
pavēstījušas viņu Atklāsmes. Tā, patiesi, ir īstā D ie va
vienesmes nozīme. Pie tam esiet pārliecināti, ka ikvienas
Dieva Izpausmes darhi un ricīha. . . . ir visi Dieva nolikti un ir
Viņa gribas un mērķa atspulgs. Tas, kas tādā veidā meklē
vismazāko iespējamo at.iķirību starp viņu personām,
vārdiem, vēstījumiem, uzvedību un izturēšanos, patiešām
nav ticējis Dievam, atteicies atzīt Viņa zimes un kļuvis
neuzticīgs Vi1,10 Vēstnešu mērķiem. " 1261

Vinš stingri brīdināja Jaudis neuzskatīt novirzes
Dieva Izpausmju mācībās un personībās par atškirībām vinu
nozīmē:
Tomēr bahājiešu mācība par Dieva Izpausmju
vienesmi vēl nenozīmē, ka tās pašas personas dvēsele ir atkal
iedzimusi dažādos fiziskos kermeoos. Mozus. Jēzus Kristus,
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Muhameds un Baha'u'llah. visi bija dažādas personības.
atseviškas individuālas būtnes. Viou vienesme būtībā nozīmē
to. ka katrs no vioiem tādā pašā mērā pauda un atklāja Dieva
īpašības un atribūtus. Dieva gars� kas mājoja v ienā no
vioiem„ mājoja arī pārējos.
Ar kādu l īdzību Baha'u'llah paskai droja attiec ība�
starp dažādām Izpausmēm un starp Dievu un katru no tām.
Šai līdzībā Dievs ir salīdzināts ar sauli. jo Vioš i r
vienīgais dzīvības avots visumā. tāpat kā fiziskā sau le i r
vienīgais visas materiālās dzīvības avots u z zemes. Dieva
gars un īpašības ir saules stari . un atseviška Dieva Izpausme
ir kā brīniškīgs spogulis. Ja ir vairāki spoguli un v isi
pagriezti pret to pašu sauli „ tad katrā spogulī atstarojas tā pati
vienīgā saule. Taču atseviškie spogul i ir dažādi . jo kat rs
izgatavots pēc īpašas formas un atškiras no otra.
· Tāpat katra Dieva Izpausme ir atškirīga individuāla
būtne. bet katrā tiek atspogu!ots tas pats Dieva gars un Vina
īpšīhas. ::!71
Dieva · Izpausmes pārstāv starp Dievu un cilv ē ku
esošo eksistences līmeni. Tieši tāpat kā ciJvēks ir pārāks par
dzīvnieku, jo vioam ir dotības. kādu nav dzīvniekiem (i.e.
nemateriālās dvēseles dotības). arī Dieva Izpausmēm piem īt
dotības. kādu nav parastiem cilvēkiem. No citiem cilvēkiem
vioi atškiras ne pēc statusa. bet gan pē<.: būtības. Dieva
Izpausmes nav vienkārši lieli domātāji vai fi lozofi ar lielāku
izpratni vai zināšanām nekā citiem. Pēc dahas vioi ir pārāki
par tiem. kam trūkst līdzīgu dotību.
Tika atzīmēts . ka cilvēkiem ir divējāda daba: no
elementiem sastāvošs fizisks kermenis. kas darbojas pēc tiem
pašiem principiem kā dzīvniekam. un nemateriāla saprātīga
un nemirstīga cilvēka dvēsele. Arī Di eva Izpausmēm.
Baha'u11ah mācīja, ir šīs divas dabas, bet bez tam vioiem vēl
ir trešā, viou stāvoklim raksturīga. unikāla daba: spēja
sanemt dieviško atklāsmi un to neklūdīgi nodot dlvēcei.
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"Ziniet, ka, lai gan Svētajām Izpausmēm ir bezgalīgas
pilnveidošanās pakāpes, tomēr. vispārīgi sakot, tām ir tikai
trīs stāvokļi. Pirmais ir fiziskais stāvoklis; otrais ir cilvēka.
tātad saprātīgas dvēseles stāvoklis; trešais ir dievHķā
atspoguļojums un debesu godība.
Fiziskais stāvoklis ir fenomenāls; tas ir veidots no
elementiem. un katrā ziņā viss no sastāvdaļām izveidotais ir
pakļauts sairšanai .... Otrais ir racionālas dvēseles stāvoklis.
kas ir cilvēka realitāte. Arī tas ir fenomenāls, un ias ir
Svētajiem Izpausmēm kopējs ar visu cilvēci. Cilvēka dvēselei
ir sākums. bet nav beigu ; tā dzīvo mūžīgi . . . . Trešais ir
dievišlui atspoguļojuma un debesu godības stāvoklis: tas ir
Dieva Vārds. Mūžigā Ŗa/va, Svētais Gars. Tam nav ne
sākuma. ne beigu . . . . pravietīhas realitāte. kas ir Dieva
Vārds un Viņa pilnīgas Izpausmes stāvoklis. tam nav ne
sākuma, ne beigu ; tā rašanās atšķiras no visa cita un ir
līdzīga saules lēktam. " 1281
Pat Dieva Izpausmes <ivēsele, 'Abdu'l-Baha skaid
roja. ir citāda nekā parastiem cilvēkiem:
"Bet Dieva Izpausmju individud/ā realitāte ir svēta. tā ir
svētīta un pēc savas dabas un statusa atšķiras no visām
citām Uetām. Tā ir līdzīga saulei, kas dod gaismu, un ko
nevar salīdzināt ar mēnesi. . . . Citu cilvēku realitātes ir tās
dvēseles, kas līdzīgi mēnesim saņem gaismu no saules; bet
.iī svētā Realitāte pati izstaro gaismu." [291
Tātad Dieva Izpausme nav vienkārši parasta_persona,
ko kādā dzīves brīdī Dievs izvēlas par savu sūtni. Sī Dieva
Izpausme drīzāk ir īpaša būtne, kam ir vienreizējas , īpašas
attiecības ar Dievu un ko Vioš ir atsūtījis par dieviškās
atklāsmes paudēju no garīgās pasaules. Lai gan Dieva
Izpausmes individuālai dvēselei ir fenomenāla izcelšanās, tā
tomēr eksistēja garīgajā pasaulē pirms savas fiziskās
piedzimšanas šai dzīvē. No otras puses, parastu cilvēku
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nemirstīgajām dvēselēm nav šādas iepriekšējas eksistences;
tās parādās Ģilvēka ienemšanas brīdī. Par Dieva Izpausmju
dvēseļu iepriekšējo eksistenci Shoghi Effendi sacīja:
"Pretēji mums Pravieši ir iepriekš eksistējuši. Jēzus Kristus
eksistēja· garfgajā pasaulē pirms· savas piedzimšanas šai
pasaulē. Mēs nespējam iztēlot, kāda ir šī pasaule, tādēļ
trūkst piemērotu viīrdu, lai aprakstītu Viņa esamības
stāvokli. " [301
Jau no bērnības Dieva Izpausme apzinās savu
esamību un sūtību, lai gan vioa, iespējams, uzsāk atklāti citus
mācīt un dot norādījumus vēlāk savā dzīvē. Tā kā Izpausmes
ir tiešie Dieva sūtītas atklāsmes saoēmēji, viniem ir
neaprobežotas zināšanas par dzīves notikumiem. Jau
iedzimtās dieviški atklātās zināšanas vien lauj vioiem dot
cilvēku vajadzībām un apstākļiem atbilstošas mācības un
likumus attiecīgajā vēstures posmā:
"Tā kā svētītās Realitātes, Dieva augstākās Izpausmes,
aptver radību būtību un īpašības, paceļas pāri un ietver
eksistējošās realitātes un saprot visas lietas, viņu zināšanas
ir dievišķas un nevis apgūtas, proti, tās ir svēta dāvana,
dievišķa atklāsme . . .. Augstās Dieva Izpausmes zin radību
noslēpumus . . . . Tādēļ viņi nosaka cilvēka pasaules stāvoklim
piemērotus un atbilstošus likumus, jo reliģija ir svariga
saikne, kas izriet no lietu realitātēm. . . . Dieva augstākās
Izpausmes, . . . . izprot šo svarīgo saikni un, to zinot, ievieš
Dieva likumu . " _ [31 )

Neviens cilvēks nespēj "kļūt" par Dieva Izpausmi.
Kā iepriekš paskaidrots, Dieva gars var skart ikviena cilvēka
dvēseli, un tā spēj garīgi attīstīties. Bet Dieva Izpausme
paliek tik ideālā līmenī� kāds pat visvairāk attīstītam cilvēkam
nav sasniedzams.
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Paplašinot līdzību par spoguli, arī vienkaršu cilvēku
dvēseles var ar to salīdzināt, bet prestatā Dieva Izpausmēm,
tām ir trūkumi. Citiem vārdiem, ikviens cilvēks atsppgulo
kādas no Dieva īpašībām, bet tikai nepilnīgā un ierobež.otā
veidā. Parastiem cilvēkiem garīgais progŗess nozīmē
pilnveidošanos, attīrīšanos un dv;ēseles spoguļa s pod
rināšanu, lai tas varētu jo skaidrāk atstarot Dieva īpašības. šo
piemēru par "spogula tīrīšanu"· kā garīgā progresa līdzību
Baha'u'llah izteiksmīgi lietoja vairākos darbos. šī līdzība
uzsver pārliecību, ka cilvēks ir radīts nepilnīgs, bet ar
bezgalīgām pilnveidošanās iespējām, kamēr Dieva Izpausme
ir jau pilnību sasniegusi būtne.
No Baha'u'llah un 'Abdu'l-Baha mācības izriet, ka
nav dtu esamības stāvokļu kā vienīgi trīs iepriekš aplūkotie:
cilvēku, Dieva Izpausmju un Dieva. Starp dēmoniem ,
eoģeliem un erceoģeliem nav hierarhijas. Bet tā kā šie.m
terminiem ir svarīga nozīme, tie tiek uzskatīti par cilvēces
dažādu attīstības posmu simboliem; nepilnība ir dēmoniska,
bet garīgums ir eoģelim līdzīgs. Dieva Izpausmes ir jau
sasnieguši pilnības stadiju� kamēr citiem cilvēkiem ir iespējas
pilnveidoties tai zinā, ka katra cilvēka dvēsele spēj atstarot
sava Radītāja īpašības. Kā zemāk dotajā fragmentā 'Abdu'l
Baha paskaidro. cilvēka visdzilākā pilnveidošanās sas
niedzama caur uzticīgu kalpošanu Dievam:
"Ziniet, ka eksistences apstākļi aprobežojas ar kalpošanu.
pravietību un Dievību, bet dievišķās un varbūtējās spējas ir
neierobežotas . . . . Dievišķās balvas ir tikpat bezgalfgas kā
cilvēka labās īpa.ŗības. Ja pilnveidoJanās robežu būtu
iespējams sasniegt. tad kāda reāli eksistējoša bi'itne varētu
sasniegt no Dieva neatkarīgu stāvokli un nonākt pie
absolūtas pilnības. Bet katrai būtnei ir nepārkāpjama
robeža.... , lai kā viņš nekalpotu, lai cik lielus panākumus.
nodevies sevis bezga/igai pilnveidošanai , viņ.i nebūtu
sasniedzis. viņš nekad nesasniegs Dievības stāvokli . . . .
Pēteris nevar kļūt par Kristu. Vienīgais. ko vi1,1 š kQ/pojot var
panākt. ir iegūt bezgalīgi labas īpašības... " 1321
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Bet tā kā cilvēks var sazināties ar Dievu un tādēiādi
nojaust Dieva garu, vioš ir spējīgs sajust " iedvesmu" .
Bahāj iešu rakstos redzam atškirību starp iedvesmu un
atklāsmi. Atklāsme ir tā nemaldīgā un tiešā Dieva radošā
vārda uztvere. kas ir pieejama tikai Dieva Izpausmēm. kuri to
nodod cilvēcei. Iedvesma ir netieša un datēja garīg ā s
patiesības uztvere. kas i r pieejama ikvienai cilvēka dvēselei .
T ā izriet no kultūras garīgās dzīves konteksta. ko i r
ietekmējusi Dieva Izpausme. Dieva gars spēj iedvesmot
katru cilvēku. Mēs spējam sajust iedvesmu tādēl. ka Dieva
gars ir mūs sasniedzis ar savas Izpausmes starpniel'.ihu. Īsi
sakot, iedvesma ir atkarīga no atklāsmes.
Pēc Dieva gribas. Baha'u'llah skaidroja. kādreiz par
"praviešiem" tiešām tiek izvēlēti parasti cilvēki. kuri tiek
iedvesmoti spēlēt zināmu lomu cilvēka lietās. Kā piemēru var
minēt ebreju praviešus Jesaju un Jeremiju. Vēl citi t i ka
iedvesmoti kā "pareģi" vai "svētie". Tomēr pat pravieši
neienem ne tuvu tādu stāvokli kā Dieva Izpausmes. kas
cilvēcei atnes Dieva nemaldīgo atklāsmi. Pravieši ir tomēr
parasti vīrieši un sievietes. kuru iedvesmas spēku ir attīst ījis
un izmantojis Dievs. Bahāj iešu rakstos vioi ir dēvēti par
"mazāk ievērojamiem" vai "atkarīgajiem prav iešiem " .
Lietojot šo terminoloģiju. Dieva Izpausmes sauc par
"universāliem" vai "neatkarīgiem" praviešiem:
"Vispārēji runājot. ir divu veidu pravieši: ,•ieni ir nealkarig i,
kam ir sekotāji,· otri ir atkarīgi un paši ir sekotāji.
Neatkarīgie pravieJi ir likumdevēji un jauna cikla
radftāji. Vi1,1i sa1,1em Dieva esamības halvas he= sta,pnieka.
un viņu apgaisme ir nozimīga: vi1,1i ir kā saule , kas pati ir
spīdeklis. . . . Pārējie pravieši ir sekotāji un athalstītiīji. jo ri1,1i
ir zari un nav pat stiīvīgi , vil,1i saņem dāvanu n o
neatkarīgajiem Praviešiem un gūst labumu no universāla
Pravieša gaismas. Viņi ir līdzīgi mēnesim. kas pats nav
spīdeklis un nemirdz, het savu gaismu sa1.1em no saules.
11
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Tātad bahāj ieši uzskata filozofus , reformātorus,
svētos. mistiķus un humānu kustību pamatlicējus par par
astiem cilvēkiem. Daudzos gadījumos Dievs var vious
iedvesmot. Bet atklāsmes spēja piemīt vienīgi Dieva
Izpausmēm. un tas ir lielākais cilvēces progresu izraisošais
spēks.
Baha'i izpratne par di evu
Kas ir secīgu Dieva Izpausmju virknes Dievs?
Saskaoā ar bahājiešu mācībām Dievs ir pasaulei tik ļoti
neaptverams, ka cilvēks mūžam nespēs vārdos izteikt Vina
skaidru attēlu vai iegūt vairāk nekā nelielu priekšstatu par
Vina augstāko dabu. Pat ja mēs sakām, ka Dievs ir
visuvarens, visumīlošs, bezgalīgi taisnīgs , šie termini
radušies no cilvēka loti ierobežotās pieredzes attiecībā uz
spēku. mīlestību un taisnīgumu. Mūsu zināšanas par kaut ko
patiesi aprobežojas ar zināšanām par mums uztveramām
raksturīgām pazīmēm vai īpašībām:
"Ziniet, ka ir divu veidu zināšanas: par lietas būtību un par
tās īpašībām. Mēs pazīstam lietas būtību pēc tās īpašībām:
citādi tā ir nezināma un apslēpta.
Tā kā mūsu zināšanas par radītām un aprobežotām
lietām ir tikai zināšanas par to īpašībām un nevis par
hūtīhu.. vai ir iespējams būtiski izprast Dieva Esamību, kas
ir bezgalīga? .... Tādēļ Dieva pazīšana nozīmē Viņa īpašību
un nevis Viņa Esamības izpratni. Tāda īpašību pazīšana ir
arī pielāgota cilvēka dotībām un spēkam, tā nav absolūta. "
[34)

Tā cilvēkiem Dieva pazīšana nozīmē zināšanas par
Dieva raksturīgām pazīmēm un īpašībām, bet ne tiešas
zināšanas par Vil)a būtību. Bet kā lai mēs iegūstam zināšanas
par Dieva īpašībām? Pasaulē viss ir Dieva roku darbs,
Baha'u'llah rakstīja, un tādēJ atspoguļo kaut ko no vioa
0
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pazīmēm. Piemēram, pat akmens vai kristāla iekšējā struktūrā
var redzēt Dieva radīšanas plānu. Taču jo smalkāks ir
priekšmets, jo vairāk tas spēj atstarot Dieva īpašības. Tā kā
Dieva Izpausme ir visaugstākā mums zināmā radības forma,
Viņš sniedz mums vispilnīgākās zināšanas par Dievu:
"It viss, kas ir debesīs, un it viss, kas ir virs zemes, ir Dieva
vārdu un īpašību atklāsmes tieši liecinieki, jo katrā atomā kā
svētnīcā glabājas Visaugstākās Gaismas ataušanas
izteiksmīgs apliecinājums .. .. Visaugstākā mērā tas attiecas
uz cilvēku.. . . Jo cilvēkā, Dieva vārdi un īpašības potenciāli
atklājas tādā pakāpē, ko nespēj ne sasniegt, ne pārspēt
neviena cita radīta būtne. . . . Un no visiem cilvēkiem
vispilnīgākās, visievērojamākās, visizcilākās ir Patiesības
Saules Izpausmes. Visi pārējie dzīvo pēc šo Dieva
Izpausmju gribas, un darbojas un eksistē vir,,.i tikai tāpēc, ka
pār tiem plūst augstāka žēlastība." (35)

Lai gan akmens vai koks atsedz kaut ko no tā
Radītāja pilnības, vienīgi tik apzinīga būtne kā cilvēks savā
dzīvē un uzvedībā spēj iedzīvinat Dieva īpašības. Tā kā
Dieva Izpausmes ir jau sasniegušas pilnību� tieši caur viņu
dzīvi var vislabāk saprast Dieva īpašību dziļāko nozīmi.
Dievu neierobežo fizisks kermenis, un tādēl mēs nevaram
Viou tieši saskatīt vai novērot Viņa personību. Tātad mūsu
zināšanas par Dieva Izpausmi ir patiesībā vistuvākā iespēja
iepazīt Dievu.

"Droši zini, ka Neredzamais nevar nekādā veidā savu
Būtību iemiesot un atsegt to cilvēkam. Viņš ir un ir vienmēr
bijis tik augsiu, ka nav iespējams Viņu ne uztvert, ne
aprakstīt... . Viņš, kas mūžam paliek cilvēku acīm slēpts, ir
iepazīstams tikai caur savām Izpausmēm, un Viņa Izpausme
nevar dot lielāku Viņa sūtības un esamības pierādījumu kā
Viņš pats. " (361
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Un vēl ei� līdzīgā rindkopā:
"Durvis uz Senās Būtnes izzināšanu ir vienmēr h1jušas un
müžīgi būs slēgtas cilvēka skatam. Cilvēka sapratnei nav
lemts iekļūt ViT.la svētajā galmā. Talu par savas žēlastības
zīmi. par pierādījumu savai mīlošajai lahestībai, Viņš ir
atsedzis cilvēkiem savas dievišķās vadības Rīta Zvaigznes,
kas ir Viņa dievišķās vienihas simboli, un ir nolicis, ka fo
svēto Būtņu izzināšana nozimē Viņa paša izzināšanu. ,, (37 1
Protams, tikai tiem, kas dzīvo Dieva Izpausmes laikā,
ir iespēja vinu tieši novērot. Tieši šī iemesla dēl, Baha'u'llah
paskaidroja, būtiskais sakars starp cilvēku un Dievu tiek
uzturēts ar katras Dieva Izpausmes vārdiem un rakstiem. šīs
Dieva Izpausmes vārds bahājiešiem ir Dieva vārds, un tieši
pie šī Vārda savā ikdienas dzīvē ci]vēks var griezties. ]ai
noklūtu tuvāk Dievam un iegūtu par viou dzilākas zināšanas.
Rakstīts Dieva vārds ir līdzeklis. kas mūsu ikdienā rada
Dieva klātbūtnes apzinu:
"Saki: pirmais un galvenais liecinieks un Viņa patiesības
apstiprinātājs ir Viņš Pats. Nākošais liecinieks ir Viņa
Atklāsme. Un tiem, kas nespēj saredzēt ne vienu,ne otru, Viņš
ir devis Vārdus,kurus Viņš atsedz kā Savas esamības un
patiesības pierādījumus . . ... Katrai dvēselei Viņš ir devis
spēju saredzēt Dieva zīmes. " f38J
Šī iemesla dēl ikdienas lūgšanas, meditācija un svēto
rakstu studēšana sastāda ievērojamu dalu no bahājiešu
individuālā garīgās apmācības. Vioi uzskata, ka šī disciplīna
ir viens no ga]venajiem celiem, kā noklūt tuvāk savam
Radītājam.
Rezumēsim: no bahāj iešu viedokļa Dieva būtība ir
mūžīgi transcendentāla (t.i. ar maou (lfganiem neuztverama),
bet Dieva Izpausmēm pilnīgi piemīt Vioa raksturīgās
pazīmes un īpašības. f39J Tā kā mūsu zināšanas par kaut 1�,o ir
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aprobežotas ar šo l ietu uzt v�ramo paz1mju pa11šanu. tad
zināšanas par Dieva Izpausmēm ir (vienkāršiem ci lvēkiem )
l tdzvērtīgas zināšanām par Dievu. (401 Vienkārši izsakoties.
šis zināšanas tiek apgūtas ar māc īhām. lūgšanu. m�d itādju
un praktisku. uz pasludinātā Dieva Vārda (r.L Dieva I z
pausmju svēto rakstu ) balstītu pielietojumu.
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Daudz cilvēku apšauba Dieva esamību. jo vioi nespēj neko
atklāt, kas apliecinātu. ka Vioš patiešām eksistē. Viena no
vislielākajām filozofijas un reliģijas problēmām. protams. ir.
kā mēs varam pazīt Dievu un pārliecināties par Vina
esamību. Bahājiešu attieksme pret šh jautājumu bija pie
tiekami plaši iztirzāta 6.nodalā. Baha'f ticība māca. ka Dievs
ir mums skaidri pierādījis savu esamību un mīlestību. sūtot
laiku pa laikam savas Izpausmes, lai savu gribu pavēstītu
dlvēcei.
Baha'u'llah ir teicis. ka Dievs solījis nepārtraukti sūht
savas I zpausmes cilvēku mācīšanai un vadīšanai . š o
solījumu Baha'f rakstos sauc par " Lielo Derību" . Dieva
lzpausmju vai Di�va sūtņu virkne sniedzas tālu pagātnē:
Mozus nomainīja Abrahāmu, Jēzus Mozu, un pēc Jēzus nāca
Muhameds. šai gadsimtā solītā sedba ir piepildījusies ar
Baha'u'llah atnākšanu. Ikvienam no pārējiem dieviškiem
sūtņiem, gan vēsturē minētiem. gan aizmirstiem. ir bijusi
svarīga nozīme notikumu dieviškajā plānā. 1 1 1
Derība ir vienošanās vai līgums, kas satur abu pušu
saistības. Dieva dala Lielajā Derībā ir Vioa apsolījum s
nepārtraukti sūtīt mums savas Izpausmes. Baha'u'Ilah mācīja.
ka atsaucoties uz šo dieviško pasākumu, cilvēkiem ir
divkāršs pienākums pret Dievu: vioiem jāpazīst un jāuzoem
Dieva Izpausmes nesējs, kad vioš atnāks. jāklausa vioam un
jācenšas pielietot Dieva Izpausmes nesēja sniegtās mācības.
Baha'u'llah sacīja: "Abi šie pienākumi nav škirami. Nevar
pieoemt vienu bez otra." 121
Šī iemesla dēl ebreju, kristiešu vai citu rel iģisko
izcelsmju bahājieši neuzskata, ka, kļūstot par bahājiešiem.
vioi ir atmetuši savas agrākās ticības. Vioi uzskata, ka, ticot
un sekojot ikvienas Dieva Izpausmes reliģijas nodibinātai
tradīcijai , viņi izpilda savu pienākumu. Atzīstot Dieva
Izpausmju secību un nevis sekojot tikai vienai no to mācībām
kā pārākai par citām, vioi, var teikt, ir „turējušies pie
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Derības". Vini uzskata 1 ka pilda savus garīgos pienākumus.
mantotus no savas pamatreliģijas.
Ir jāuzsver vēl viens cits punkts bahāj iešu uzskatos
par Lielo Derību. Tā kā Dieva Izpausmju virknei nebija
sākuma 1 tai nebūs arī beigu. Bahājieši neapgalvo, ka viou
atklāsme ir Dieva vadītās cilvēka garīgās attīstības pēdējais
posms. Baha'u'llah vārdiem runājot : Dievs ir licis nākt
saviem sūtniem. lai nomainītu Mozu un Jēzu un nebeigs to
darīt l īdz galam, kam gala nav . " l3J Baha'f rakstos tiek
apgalvots. ka, "kad būs pagājuši tūkstoš gadu" , nāks vēl
viena Dieva Izpausme. lai turpinātu nebeidzamo evolūcijas
procesu. 141
šai visaptverošajā derībā ir vēl citas saistības starp
cilvēku un Dievu attiecībā uz īpašām cilvēces attīstības
stadijām un civilizācijas uzplaukumu. Abas ir izgājušas caur
daudzām stadijām1 un pēc bahājiešu domām katra pasludinātā
reliģija ir kalpojusi noteikta mērķa sasniegšanai kopējā
procesā. Gluži tāpat , kā augošs bērns, lai nobriestu.
pamazām un ar panākumiem apgūst dažādas iemanas (ēšanu�
staigāšanu. lasīšanu. strādāšanu kopā ar dtiem un tā tālāk). tā
arī cilvēce ir pamazām tuvojusies garīgam briedumam ,
nemitīgi pievēršot uzmaru72u dažādu garīgo dotību attīstībai.
Piemēram, līdz ar Abrahāma atklāsmi ebreji apzinājās
Dieva vienesmi un spēja izpētīt šīs lielās patiesības atsegtās
cilvēka attīstības iespējas. Ar laiku šī izpratne dzili ietekmēja
visu rietumu un islāma civilizāciju. Līdzīgi Mozus .atklāja
ci lvēce i "Dieva likumu'\ B uda pierādīja, kā panākt
atraisīšanos no sevis, un Jēzus Kristus mācīja mīlestību uz
Dievu un savu līdzcilvēku. Baha'u'llah skaidroja, ka šī
pakāpeniskā cilvēka garīgās apzinas attīstība ir dabiska un
vajadzīga. Pirm s bērns iemācās skriet un lēkt , vioam ir
jāiemācās staigāt.
Lai paveiktu noteiktu uzdevumu, ir jāuzzina, ar
kādiem līdzekliem to var izdarīt. Pēc bahājiešu pārliecības
katra Dieva Izpausme, noslēdzot derību starp sevi un saviem
sekotājiem. ar šiem svarīgiem līdzekliem ir apgādājis tos. kas
11
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atzina vina sūtību. Bahājiešu mācībās šī derība tiek dēvēta
par "Mazo Derību". Katrs Dieva sūtnis to pārstrādā saskaņā
ar progresējošās cilvēces jaunajām prasībām. Tā ir "mazā" ne
sava mazsvarīguma dēl. bet tāpēc. ka tā darbojas Lielās
Derības mērku un nolūku ietvaros. Tā kā šī derība palīdz
piepildīt Dieva lielākos un mūžīgos mērkus, to varētu dēvēt
par "palīgderību" vai "papildus derību". 15J
Kā jau atzīmēts. bahājieši uzskata. ka Baha'f
atklāsmes ī pašā misija ir pasaules vienotības nodibināšana.
Tādēl Baha'u'llah Derība ir domāta šim mērkim. Pēc
bahājiešu domām pasaules vienotībai ir jārada ne tikai dzilas
brālības izjūta un mīlestība starp visām tautām, bet tai ir
jāietver ari vajadzīgo pasaules institūciju nodibināšana, kas ir
nepieciešama harmoniskas un vienotas sabiedriskās dzīves
nodibināšanai uz planētas. Uz visiem laikiem ir jānovērš
karš. un starp visām zemes nācijām un kopienām ir jāno
dibina stabiJs miers.
šo cilvēces nākotnes ieceri bahāj iešu rakstos dēvē
par Baha'u'llah "Pasaules iekārtu". Pēc sava vēriena šī iecere
ir elpu aizraujoša. Lai gan cilvēku vairums. laikam, šo
bahājiešu mērki atzīst par vērtīgu, daudzi uzskata, ka ir
utopiski ticēt. ka tādu ideālu sabiedrību tiešām varētu kādreiz
radīt. Pie tam vairums cilvēku domā, ka reliģijai būtu
jārūpējas vienīgi par cilvēka iekšējo attīstību, un vinus
pārsteidz tāda reliģija, kas liek tik lielu uzsvaru uz cilvēces
dzīvi kopumā. sabiedrības organizēšanas formām un sociālo
mērku sasniegšanu.
Iemesls bahāj iešu pārliecībai par to, ka i r pienācis
dl vēces apvi enošanas laiks, rodams vinu uzskatā, ka
pasaules vienotība ir Dieva Griba: Dievs vēlas, lai cilvēce
tiktu apvienota; Vinš ir radījis cilvēku ar spēju apvienoties ar
citiem un devis viņam līdzekļus to attīstīt. Baha'u'Jlah Derība
tiek uzskatīta par svarīgāko Dieva doto līdzekli šīs garīgās
dotības atraisīšanai cilvēkā un sekojošai pasaules vienības
panākšanai. šī derība piedod cilvēkam garīgu spēku. kas
izraisa cerības, pārvērš sirdis un izkliedē aizspriedumus. Tā
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paredz arī uz cilvēka dzīves praktiskām lietām attiecinātu
sociālo likumu un institūciju sistēmu. kas darbojas uz garīgo
principu pamata. Bahājieši jūt, ka ar šo sistēmu cilvēce spēj
izveidot uz taisnīguma dibinātu globālu sabiednou:
"Šis vislielākās, šīs Jaunās Pasaules Iekārtas ietekme ar
savām svārstībām ir izsviedusi pasauli no līdzsvara.
Cilvēces vienmērīgo dzīves ritmu ir revolucionizējusi ši
vienreizējā, if brīnumainā sistēma, kurai līdzīgu mirstīgo
acis vēl nav skatījušas. " [6 1
Liekot pamatus Baha'u'llah sistēmai, galvenā nozīme
bija vīna dēlam 'Abdu'I-Baha. Vina loma bahājiešu vēsturē
tika iepriekš aplūkota. Vioa lomu Baha'u'llah misijā ats
pogulo tas fakts, ka Baha'u'llah vinu nosauca par "Savas
Derības Centru" . 'Abdu'l-Baha bija dotas tiesības izskaidrot
Baha'f atklāsmi, un vioš tika pārliecināts par to , ka vioa
interpretāciju nemaldīgi vadīs Dievs. (71 Baha'u'llah atstāja arī
norādījumus savam dēlam par vina mācību pielietošanu un
darīja vinu atbildīgu par pienemtajiem lēmumiem sakarā
Baha'u'llah pasaules iekārtas institūciju nodibināšanu. Darbo
joties kā iecelta autoritāte, "Abdu'l-Baha uzrakstīja daudz
darbu„ kas tagad pieskaitāmi pie Baha'f ticības galvenās
literatūras.
' Abdu'I-Baha savukārt nozīmēja Shoghi Effendi
Rabbani par bahājiešu kopienas Aizbildni un svēto rakstu
iztulkotāju pēc sevis un vadīja pinno vietējo garīgo padomju
noorganizēšanu, kam bija lemts izveidoties par pasaules
iekārtas galvenajām institūcijām. Shoghi Effendi darbs deva
iespēju nodibināt Vispasaules Taisnīguma Namu.
'Abdu'l-Baha dzīves piemērs pierādīja Baha'u'llah
mācību lietderīgumu un piemērotību cilvēka garīgās dzīves
attīstībai. Tomēr viou neuzskata par vēl v ienu Dieva Iz
pausmi vai sūtni ar tādu statusu. kāds bija Bab'am un
Baha'u'llah. Dieva Izpausmes autoritāte nāk tieši no Dieva un
ir Vioa garīgās dabas dala, bet 'Abdu'l-Baha autoritāti bija
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· pieškiris Baha'u'llah. Neraugoties uz to. hahāj ies1 uz�kata. ka
" Abdu'I -Baha bija l ot i piemērots k l üt par Baha'f tn fll· 1 hu
īstenotāju. un Shoghi Effendi vinu apraksta sātli :
"Vi�1š ir un rh1U viemner \'qjad:etu u:skatif. pirnwm /..arram .
par Balui'u 'lltih nesalfd::.indmd.,· un ,·isapt ,·ero.fri., Denha.,
centru un asi, vil.w i:cihīko roku darhu , ri1.1a ga1s11ws
neaptraipīto spoguli , \'il.W mlicihu Teicamo īs1e1101,ŗju . ,·i 1.1a
vārda nekļūdīgo i:1 11/kotcUu , ih·iena Bului 'f ideala
iemiesvjurnu . . . . 'Ahdu 'I-Bahci personü ir .w.l\'Uu.fris wr ŗ1i/mgi
saskaņotas nesaviem�jamas tf}(J.�i has, cih-t.; ka daha un
pārcilvēciskas :inii.fonas un pilnīha. ''. f81
Visraksturīgākās hahāj iesu kopienas 1pas1has. skiet .
i r pārl iecība par pasau les v ienot ības rea l i zēšanas iespēj u .
uzticība šim mērkim un vēlēšanās strādāt . lai to sasniegtu. Tü
ir visskaidrāk saskatāmā atškiriba starp Baha'i t i c īhu u n
agrāk pasludinātām rel i ģijām . Kas attiecas uz tās gan güm
mādbām un galvenām doktrīnām . Baha'f t i c ībai ir daudz
saskares punktu ar t radirionālām . i t 1paši sem īt u g ru pa �
reliģijām (j ūdai sm u . kristiet ību u n islām u ) . B t' t v ie r n g i
hahāj iešu uzmanīhas centrā ir pasaules v i eniha u n pasau k�!-,
d v i l i zācij as nodihi nāsana. kas i zriet no pa l ā v iha � u ,
Baha'u'llah Derību. u n tas ir loti müsd it!ntgi . Pl asi pa1.
īstamajā pārskatā par pasaules vienīhu un globālo ri vil izādju
amerikāou soci ologs profesors Vorens Ve i gers ( Warren
Wagar) teica: " .... no v i sām pozitīvām muslaiku re l iģijām .
kas pretendē uz dievišku autoritāti . Baha'i ticība i r v iemgā .
kas ir nepārprotami un gandrīz atklāti vdtījusi se vi c i lvēĻes
apvienošanai. '' 19 1
Īpašā ar r il vēd noslēgtā Baha'u'llah Deriha darbojas
ar tā sauktās pārvalde s iekārtas pal īdz ibu. Kā j au mēs
redzējām , Baha'u'llah mādbas un raksti ir iedal āmi daudzās
kategorijās. Starp Baha'u'llah iztirzātaj iem tematiem ir atro
dami notei kt i pamatjēdzieni un dokt rīnas. pri nc i p i un
aicinājumi t:ilvēces vadība i, personas attīstīha i un sahiedrības
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organizēšanai svarīgi likumi un norādījumi un īpašas ins
t itücijas. kas veido būtisku Baha'f atklāsmes dalu, ko nevar
noškirt no garīgām mācībām.
Likumi un norādījumi. no vienas puses. un bahājiešu
kopienas institūcijas, no otras puses, kopā veido Baha'i
ticības pārvaldes iekārtu. Tieši šī iekārta izsaka Baha'u'llah
Mazās Derības ar cilvēci būtību. r I OJ Mazās Derības rakst
urīgā pazīme izpaužas tās pamatlicēja īpaši noteiktos likumos
un institūcijās, kuriem vēstures gaitā ir jāvada vina sekotāju
kopiena. Pie tam viņš savos ar paša parakstu un zīmogu
apliecinātajos rakstos paskaidroja ikvienas tādas institūcijas
tiešo raksturu: tās trūkumus, priekšrocības, funkcijas un
lomu. šīs sistēmas pamatprincipus izstrādāja 'Abdu'l-Baha
un Baha'f ticības Aizbildnis Shoghi Effendi pēc Baha'u'llah
pieškirtās pi lnvaras un saskanā ar vioa uzrakstītām
direktīvām.
Pārvaldes iekārtas divas galvenās institūcijas, kuras
Shoghi Effendi nosauca par "pīlāriem ir Aizbildnība un
Vispasaules Taisnīguma Nams. Aizbildņa veicamais uz
devums un vioam Derībā noteiktā autoritāte tika jau iepriekš
apspriesta. Lai gan .Shoghi Effendi vairāk nav starp
dzīvajiem, vioa Baha'f mācību interpretācijām joprojām ir
tikpat liela autoritāte bahājiešu kopienai, kāda bija vioa
Aizbildnības laikā. Vispasaules Taisnīguma Namu kā bahā
jiešu administratīvās iekārtas augstāko likumdošanas orgānu
nodibināja pats Baha'u'llah.
Aplūkojot attiecības starp Vispasaules Taisnīguma
Namu un Aizbildnību, Baha'u'llah rakstīja:
11 ,

"Vajadzētu ņemt vērā, ... . ka pirms likuma izdošanas kādā
lietā, Vispasaules Taisnīguma Nams rūpīgi un dziļi izstudē
kā svētos tekstus, tā ari Shoghi Effendi par šo jautājumu
uzrakstīto. Iemīļotā A izbildņa uzrakstītās interpretācijas
aptver plašu problēmu loku un ir tikpat autoritatīvas kā pats
teksts. " 1 1 1 1
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Baha'u'llah par "Taisnīguma Namiem" nosauca savas
ticības centrālās likumdošanas inc;titūcijas. Taisnīguma Nama
sastāvā ir devioas pilngadīgas personas, kuras periodiski
ievēl visi pilngadīgie kopienas ticīgie. Taisnības Nami tiks

kādreiz dibināti- trijos mērogos : ( 1 ) vietēj ā (pi l sētas

pašvaldības vai noteikta ciemata); (2) otrās pakāpes (parasti
nacionālā); un (3) starptautiskā. Līdz šim tāda institūcija ir
nodibināta tikai starptautiskā mērogā pēc 1963.gadā Starp
tautiskajā kongresā notikušajām pirmā Vispasaules Tais
nīguma Nama vēlēšanām. Šodien šis orgāns vada bahājiešu
pasākumus visā pasaulē. Tas ir ticības vienīgais likum
došanas orgāns, un saskauā ar Baha'u'llah un 'Abdu'I-Baha
skaidri noformulētiem norādījumiem tā izdotie likumi
bahājiešiem ir tik-pat autoritatīvi ·kā paši norādījumi. Tie
atškiras ar to, ka, bahājiešu kopienai attīstoties un rodoties
jauniem apstākļiem, Taisnīguma Namam ir tiesības atcelt un
izmainīt kādus no saviem norādījumiem, bet likumi Baha'f
darbos paliks nemainīgi.
Nacionālā un vietējā mērogā Baha'f ticības lietu
kārtošana pašlaik notiek ar Nacionālo un Vietējo Garīgo
Padomju palīdzību. Šīs institūcijas tiek ievēlētas un darbojas
līdzīgi Taisnīguma Namam, un tās kādreiz sauks par otrās
pakāpes un vietējiem "Taisnīguma Namiem".
Bahāj ieši uzskata, ka vietējos un otrās parkāpes

Taisnīguma Namus vada Dievs, bet Vispasaules Taisnīguma
Nama lēmumi tiek vienreizēji iedvesmoti un ir autoritatīvi. Šī
institūcija bahājiešiem pārstāv pēdējo cilvēces mēģinājumu
vienības un harmonijas garā tuvoties Dievam. Tos radījis ir
pats Dievs, saka Baha'u'llah, un Vinš pasargās Vispasaules
Taisnīguma Namu no klūdainiem likumiem. 1 12 1
Bahājiešu institūcijas ir noorganizētas arī kontinenta,
nacionālā, reģionālā un vietējā mērogā, da:zas no tām tiek
· ievēlētas un darbojas, kopīgi apspriežoties un pieņemot
lēmumus, citas tiek ieceltas un pastāv, galvenokān, pateic
oties savu atseviško locekļu darbībai . Sīkāk šo sistēmu
aplūkosim nākošajā nodaļā.

128

I

Baha'f Ticīha

Institūciju sistēma veido Baha'f ticības būtisku
sastāvdaļu, kuru nevar nošķirt no tīri garīgiem principiem un
mācībām. Pēc bahājiešu domām, viņu pārvaldes iekārta veido
jaunas sabiedriskās kārtības "kodo lu" un "paraugu" . kurai ir
lemts paveikt cilvēces apvienošanu. Shoghi Effendi par to
sacīja:
" . . . . Šī pārvaldes iekārta pamatos atJķiras no visa, ko kāds
pravietis ir agrāk radījis. Baha'u'llah pats atklāja tās
principus, nodibināja tās institūcijas, nozīmēja personu
savu vārdu iztulko.fanai un pielķira vajadzīgo autoritāti
orgānam (Vispasaules Taisnīguma Namam >, kas iecerēts,
lai papildinātu un pielietotu viņa izdotos likumus. " 1 1 31

Ir svarīgi saskatīt atšķirību starp Baha'f t i cības
pārvaldes iekārtu un Baha'u'Hah iecerēto nākotnes pasaules
iekārtu. Ar jauno pasaules iekārtu bahājieši saprot lielo
ietekmi, kāda pēc viou domām be idzot būs v iou ticības
pamatlicēja mācībām uz pasaules pārvaldes, ilgstoša miera W1
vienotas planētas civilizācijas nodibināšanu. Šāda pasaules
iekārta, acīmredzot, vēl nepastāv; tas ir drīzāk mērkis, pēc kā
bahājiešu kopiena tiecas. Bet galvenās pārvaldes iekārtas
institūcijas jau pastāv w1 darbojas kā starptautiskās bahājiešu
kopienas būtiska sastāvdala.
Shoghi Effendi apkopoja Baha'u'llah nākotnes
pasaules iekārtas ieceri, ko mēs šeit dalēji citējam:
"Baha'u'llah paredzētā cilvēces vienotība nozīmē pasaules

sadraudzības nodibināšanu, kurā cieši un uz visiem laikiem

hūs apvienotas visas nācijas, rases, ticības un šķiras, kurā
noteikti un pilnīgi būs garantēta visu tās dalībnieku valstu

autonomija un to iedzīotāju personiska brīvība un iniciatīva.
Šai sadraudzībai, pēc mūsu domām, ir jāsastāv no pasaules ·

likumdevējos varas, kuras locekļi kā visas cilvēces
pilnvarotie gala rezultātā kontrolēs visus sadraudzības
nāciju resursus un izdos visu rasu un tautu dzīves

Balui'u '/lllh Pasaules leklirra
regulē.fonai, vajad::īhu apmierina/wnai un allien hu karr
ošanai nepieciešamos likumus. Starp tautiskas arm ija.,
athalstīts, p asaules i:p ildorg dns reali:ls p ie1.1emtos
lēmumus, pielietos pasaules likunulen�ja i:dotos likumus 1111
garantēs visas sadraudzīhas organisko vienihu . Pasaules
tribunāls izskatīs un pasludfods sa vu ohlig dto un ga/; g u
spriedumu par ikvienu strīdu. kas varētu i=celties starp .üs
universālās sistēmas dažüdām sastiiwla/am . . . . Pasaules
rakstīha, literatūra, vienāda un universāla mh1tas. sraru un
mēru sistēma vienkār.fos un at vie g lo.,, sakaru.\ u n
saprašanos sta,p cilvēces nācUām un rasēm . . . .
A p rims nāc iju konkurence. naids u n intrig u.,, . un
rasu naidu un ai:spriedumus nomainīs rasu draud:i g as
attiecības, saprašanās un sadarhīha. U:: \·isiem laikiem h11s
novērsti re li .� isko strīdu cēl01,1 i , p ilnī g i i:nīcimitas
ekonomiskās ha,:jeras un ierohe=<�iumi, un tiks i:nidntita
pārmērīgü šķiru at.�ķ irīha . . . . " f 1 41

Bahāj ieši necer. ka pasaules iekārta tiks ra<l1ta.
pateicoties vienīgi viou pūlēm un ticībai. Vioi ir pārliecināti.
ka visās zemes malās Dieva Griba izpauzas dažādos veidos
un līmeoos un ietekmē visas tautas šī I ielā sapoa
piepildījumam. Par īpaši nozīmīgu soli apvienošanās celā tiek
uzskatītas Tautu Savienība un Apvienoto Nāciju Org
anizācija. Tādēl daudz bahājiešu aktīvi piedalās Apvienoto
Nāciju Organizācijas darbā un tās orgānos. kā arī daudzās
citās nepolitiskās starptautiskās kustībās. Tomēr vioi uzskata.
ka viou ticībai un pārvaldes iekārtai ir jāspēlē loti svarīgā
loma vienotas pasaules izveidošanas procesā.
Lai saprastu. kā bahājieši raugās uz attiecībām starp
savu ticību un tās pārvaldes iekārtu, no vienas puses. un
pasaules·miera un pasaules iekārtas nodibināšanas mērki. n<l
otras puses, ir jāatceras, ka vioi nākotnes pasaules civilizāciju
saista ar tūkstošgadi vai citu rel i ģiju svētajos rak stos
pieminēto "Dieva Valstības" atnākšanu. Vioi tic. ka pasaules
miera un vi enības nodibinā šana ir Dieva Val st ības
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nodibināšana uz zemes, labā galīga uzvara pār launo, kā to
simboliski pauž pagātnes reliģijas. Vioi uzskata, ka pasaules
iekārtas radīšana notiek pēc Dieva Gribas un ka uz to Vinš ir
cerējis visas cilvēces vēstures gaitā.
Pēc dažām reliģiskām tradīcijām Dieva Valstības
nodibināšana ir saistīta vienīgi ar Dieva rīcību. Uzskata, ka
šai procesā cilvēks būs būtībā pasīvs un ka Dieva Valstības
atnākšana notiks pēkšoi, brīnumaini un pārcilvēciski. ( 1 5 )
Bahājieši tic Dieva visvarenībai, un, ja tā būtu Vioa
Griba. Vioš bez šaubām varētu nekavējoties ieviest savu
valstību uz zemes. Bet, Baha'u'llah skaidroja, Dievs cenšas
mūs pamācīt ar tā veida palīdzību, kādā Dieva Valstība tiek
radīta. Pēc bahājiešu domām mūslaiku sabiedrība nespēj
apmierināt mūsu patiesās vajadzības, jo tā balstās uz
attieksmēm un paradumiem, kas ir pretrunā ar dievišķo
likumu. Tādējādi . dibinot savu valstību uz zemes, Vioš
mums Jauj uzzināt no pieredzes, izbaudot savas uzvedības
sekas, savu dotību un trūkumu īsto dabu. Tikai dzili
apzinoties un atzīstot savas pagātnes klūdas, Baha'u'llah
brīdināja, mēs tiksim pasargāti no to pašu traģisko klūdu
atkārtošanas. kas ir novedušas pie pašreizējās situācijas
pasaulē ar tās nemitīgiem kara draudiem, c i ešanām ,
ekspluatāciju un izmisumu. 1 1 61
Baha'u'llah paredzēja, ka pasaules iekārtas nodib
ināšanai būs trīs stadijas. Pirmā stadija ir sociālā sabrukuma
un masu ciešanu periods, kad ciešanu li elais apjoms un
dzilums pārsniegs agrāk pieredzēto. šī pirmā stadija. kā
domā bahājieši. ir jau stipri progresējusi, un pēc laika katram
dl vēkam un visām sociālām institūcijām nāksies izturēt
nemiera un likstu pārbaudi , kas jau pašreiz uzbrukušas
pasaulei. šīs cilvēka ciešanas, kas no Dieva puses ir
"atmaksas posts" un "svētās un augstākās disciplīnas" darbs,
Shoghi Effendi aprakstīja savā darbā " Ir atnākusi solītā
diena":
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"Visai cilvēcei tas i r vienlaikus Dieva sods un attīrī..�ands
process. Tā ugunis soda cilvēces izvirtību un saliedē tiis
daļas vienā organiskā, nedalāmā, pasauli aptvero.frī
kopienā. Šais liktenīgajos gados cilvēce.. . . tiek vienlaikus
aicināta atbildēt par savu pagātnes uzvedību un tiek attīrīta
un sagatavota savai nākotnes misijai. Tā nespēj izvairīties
ne no pagātnes, ne nākotnes saistībām. " ( 1 7 1

Pēc Baha'i uzskata, pašreizējais ciešanu un grūtību
periods beigsies ar visas pasaules garīgu, fizisku un sociālu
satricinājumu. šī krīze iezīmēs pinnās stadijas nobeigumu un
pāreju uz Dieva plāna otro stadiju. Baha'u'I lah par šo krīzi
izteicās sekojoši:
"Mēs esam jums nolikuši laiku, ak ļaudis! Ja jūs noliktaja
stundā nepievērsieties Dievam, Vi1,1š, patiesi, jūs bargi sodīs
un liks smagām likstām jums uzbrukt no visam pusēm .
Patiešām, cik bargs ir sods, kādu jūsu Kungs tad jums
uzliks. " ( 1 8 1

Celā uz pasaules iekārtu cilvēce otrajā stad ij ā
pieredzēs "Mazākā Miera" iestāšanos. Baha'f rakstos dažādi
izteikto apgalvojumu gaismā laikam būtu pareizi sacīt, ka ar
šo otro stadiju ir drīzāk domāta pastāvīgā kara izbeigšanās.
nekā pilnīgi drošs un globāls miers. Terminu "Mazākais
Miers" lieto, lai aprakstītu politisku mieru, ko pasaules
nācijas noslēgtu ar starptautisku līgumu palīdzību. Galvenā
Mazākā Miera pazīme ir starptautiskas drošības garantijas
radīšana, lai novērstu kara atsākšanos starp nācijām . Sīs
garantijas t i ks skaidri noformulētas visu pasaules nāc iju

atbalstītā oficiālā līgumā. un tas balstīsies uz " kopējās
drošības" principa, saskauā ar kuru visām nācijām vajadzētu
kopīgi <.:elties un savaldīt ikvienu agresīvu nāciju. Baha'u'llah
ir sacīj is: "Ja kāds no jums vērsīs ieroci pret otru. sacelieties
visi pret viou, un tas būs tikai taisnīgi." I I9J
Sīkāk par šo tēmu ' Abdu'l-Baha izteicās nākošajā
rindkopā:

/

Baha'f Ticīha

"Vi1Jiem (pasaules valdniekiem ) ir jdnoslēdz saistoša
vienošanüs un derīha uz droiiem , nepārkāpjamiem un
skaidriem noteikumiem. Viuiem tas jāpaziuo visai pasaulei
un jāsa1.1em visas cilvēces piekrišana . . . . Šis Vislielākās
Derīhas stabilitātes un pastdvīhas nodrošināšanai ir
jānwhilizē visi cilvēces spēki. Šai visaptverošajā paktā ir
.'ikaidri jānosaka katras nācijas robežas, jāizstrādā noteikti
valstu savstarpējo attiecīhu principi un jāpilda visi
starptautiskie ligumi un pienākumi . . . . Ir jāvienojas par
tiidiern .iī svinīgā pakta pamatprincipiem, lai gadījuma. ja
ktīda valdība vēlāk pārkāps kādu no noteikumiem� visām
pasaules valdihiim vajadzētu celties un piespiest to pilnīgi
pak{auties, nē, pat visai cilvēcei vajadzētu stingri apņemties
ar visu tās rīcīhd esošo spēku tādu valdību iznīdniit. Ja
üīdu visstingrāko lidzekli pasaules slimajam ķermenim
pielietos. tas atlabs no savām kaitēm un mūžam paliks
ve.w.>ls un neapdraudēts." 1201
Pēc bahāj iešu domām Mazākais Miers sekos loti drīz
pēc pašreizējā ciešanu un sociālā apvērsuma perioda beigām.
Vioi patiesi uzskata. ka šīs traģēdijas būs galvenais iemesls,
kas piespiedīs cilvēkus un nācijas par katru cenu izbeigt
karu. 'Abdu'l-Baha paredzēja. ka Mazākais Miers tiks
ieviests šai gadsimtā. 12 1 1
Mazākais Miers tiek uzskatīts par nepieciešamo
pasaules iekārtas trešās stadijas sākumu. kas iestāsies tikai
pakāpeniski. šo beidzamo stadiju Baha'u'llah nosauca par
" Vislielāko Mieru" . Tā atnākšana, vioš teica, sakritīs ar
Baha'f pasaules iekārtas rašanos. Shoghi Effendi aprakstītā

nākotnes pasaules iekārta ir dalēji iztirzāta šīs nodalas
sākumā. Kādā citā vietā vio..� par to izsacījās kā par "visu
rasu. ticību, škiru un nāciju galīgo saplūšanu". Nemot vērā.
ka M azāko M ieru panāks . "pasaules nācijas. kas vēl
neapzinās (Baha'u'llah} atklāsmi un tomēr dzīvē, paši to
nenojaušot. realizē tās galvenos principus. Vislielākais Miers
var nākt tikai pēc "Baha'u'llah ticības rakstura iepazīšanas un
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prasību atzīšanas". 1 221 Pēc bahājiešu domām. Mazākam
Mieram pāraugot par Vislielāko Mieru. pasaules t autas
pilnīgi iepazīs Baha'u'llah misiju, un cilvēces vairākums
apzināti pieoems un pielietos tās principus.
Baha'f ticības pārvaldes iekārta tiek uzskatīta par
nākotnes pasaules iekārtas "embrionālo formu". Pēc Shoghi
Effendi domām . Baha'i pārvaldes iekārtas institūcijām un
likumiem ir nolemts tapt "par nākotnes sabiedrības paraugu,
Vislielākā Miera nodibināšanas vislabāko līdzekli un vienīgo
pasaules apvienošanas orgānu t aisnīguma un taisnihas
valstības pasludināšani uz zemes" . 123 1
Vislielākā Miera iecere atbilst līdzīgai Habakuka
iztēlei par laiku , kad "vēsts par Tā Kunga slavu piepildīs ·
zemi tāpat kā ūdeni jūru". ( Hahakuka grāmata, 2.: 1 4 ). Tā
iezīmēs kristietības atklāsmē apsolīto ( Atklāsme � 22. : 2 )
"nādju dziedināšanu". T ā atnesīs ne t ikai pasaules civ
ilizādju, bet arī "masu apgarotību". Tā liecinās par "visas
cilvēces nobrieduma iestāšanos". 1241
Par Vislielāko Mieru ru11ājot. Shoghi Effendi sal'ija:
"Tad piedzims, zels un sevi mü:os sagfahlis pasaules
civilizācUa ar tādu dzives pārpilnihu. küdu pasaule nekad
nav redzējusi . nedz spēj i=tēloties. Tad ,mī:=īgli Derīha hüs
pilnīgi piepildUusies. Būs izpirkts risās Dieva Grāmatas
glabātais solījums, piepildīsies 1·isi seno pravidu i=teiktie
pareģoJumi un īstenosies gai.šre.�l-l un dzejnieku iztēlotais.
Tad planētas iedzīvotāji, pilni uzticihas rienam Dinam un
pa/aiüoties uz vienu kopēju atkhīsmi, savu ie.\pčju rohežd.\·
atstaros Baha'u'llah augstükās varas mirdzo.�o triun�fi1 , . . . .
un planētu apsveiks kā dehesis zemes rirsü . kas sp '-;.i
piepildīt savu vārdos neizsakāmo likteni. ko tas Raditiijs
savā gudrihā un mīlestībā ir tai paredzējis . " ( 2.5 J

Bahājieši uzskata, ka Dieva Griba i zpaužas divos
veidos vai l īmeoos. No vienas puses, pastāv visu aptveroša
Dieva Griba. kas izpaužas i kvienā cilvēces vēst ures no-
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tikumā, lai cik nesvarīgs tas liktos. Rezultātā visas lietas
kalpo Dieva cilvēces apvienošanas mērkim. šī iemesla dēl
bahājieši silti atbalsta daudzas visaptverošas un humānas
idejas un cenšas atrast pozitīvo kodolu idejās, kuru filozofija
vioiem nav gluži -pieoemama.
No otras puses. bahājieši uzskata, ka vinu ticība un
tās pārvaldes iekārta ir īpaša, šim gadsimtam domāta Dieva
Gribas i zpausme. Līdz ar to cilvēku sadzīvē ir ienācis
vienības gars un paraugs. Savu galveno uzdevumu bahājieši
saskata šo Dieva doto līdzekļu pilnveidošanā. Kad jaunās·
atklāsmes ietekme izpaudīsies visā sabiedrībā, notiks Mazākā
Miera pārtapšana Vislielākā Mierā. Cilvēki atzīs Dieva
Gribas izpausmi cilvēces dzīvē un piedzīvos Dieva Valstības
nodibināšanu uz zemes.

8.
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Par vienu no savas reliģijas atšķirīgām pazīmēm bahājieši
uzskata īpašo Baha'u'llah Derību, caur kuru radīsies nākotnes
pasaules iekārta un civilizācija. Pēc vinu domām, šīs
nākotnes globālās sistemas kodols un paraugs jau eksistē
pārvaldes iekārtā un likumos, kurus iecerējis ticības pamat
licējs, ieviesuši un izstrādājuši ' Abdu'I-Baha un Shohgi
Effendi. šī iemesla dēl bahājieši veJta daudz laika un
enerģijas savas kopienas institūciju attīstībai. Šie Baha'f
pārvaldes iekārtas orgāni tiek izmantoti, ne tikai lai atrisinātu
problēmas un pieņemtu lēmumus ticīgo kopienā; tos
pastāvīgi izmanto un uzlabo, lai pamazām parādītos to
dieviški apveltītās pārvaldes spējas, tāpat kā. mācoties un
pa�tāvīgi pūloties, tās izveidojas cilvēkam. Ar to izskai
ļirojama lielā interese par pārvaldes procesiem. par kuriem ir
izteikušies daudzi bahājiešu kopienas dzīves novērotāji.
Bahājieši pieņem, ka dievišķos nolūkos Dievs ir izpestījis
vienu no mūsdienu civilizācijas visvairāk samaitātām un
nepareizi izmantotām nodarbībām. Pēc vinu domām, Dievs ir
paredzējis, ka pārvaldes darbam vajadzētu klūt par garīgu
nodarbošanos, kas nes svētību ne tikai tiem, kas to tieši
sekmē, bet visai no tā atkarīgai sabiednoai. 1 1 1
Baha'i ticības i nstitūcijas
Pēc Baha'f ticības Aizbildņa rakstu norādījumiem un
Vispasaules Taisnīguma Namam piešķirtās izpildorgāna un
likumdevēja pilnvaras, Baha'f kopienas organizāciju veido
divi galvenie institūciju . tipi: ( 1 ) tie, kas domāti lēmumu
izstrādāšanai attiecībā uz kopienas dzīvi un uzdevumiem, (2)
tie, kas darbojas kopienas atbalstīšanai un ticības izplatīšanas
veicināšanai. Lēmumu izstrādāšanas institūcijas galvenokārt
ir Vispasaules Taisnīguma Nams, kas darbojas starptautiskā
mērogā, un Garīgās Padomes, kas pastāv nacionālā un
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vietējā mērogā. Tkīhas atbalstīšanas un izplatīšanas
institūcijas ir cēlušās no pilnvarām. kuras Baha'u'llah Derība
pieškīra Dieva Nolūka Izpalīgiem, paplašināja Aizbildnis un
vēlāk Vispasaules Taisnīgum·a Nams , ļaujot izveidot
konsultantu padomes un kolēģijas. Tās dod padomu. ap
spriež, atbalsta un stimulē Garīgās Padomes un atseviškus
ticīgos. šīs abas Baha'f pārvaldes iekārtas nozares ir ap
lūkotas turpmāk.
Vispasaul es Tai snīguma Nams un
Garigās Padomes
Gatavojoties iespējamai Taisnīguma N ama nodib- ·
ināšanai katrā pilsētā, kā tas Baha'u'llah darbos prasīts.
'Abdu'I-Baha noteica, ka tiklīdz pilngadīgo bahājiešu skaits
kādā vietā sasniedz deviņus vai vairāk, būtu jānotur
vēlēšanas "Vietējās Garīgās Padomes" nodibināšanai, kas
kalpotu par ticības vadošo orgānu tai vietā. Katra Garīgā
Padome sastāv no deviņām personām, kas ievēlētas no
vietējās kopienas visiem pilngadīgiem locekļiem. Garīgo
Padomju uzdevumos ietilpst visu vietējo bahājiešu pasākumu
vadīšana, tādu kā ticības izplatīšana (mācīšana), izglītības
programmu radīšana, vietējo ziņojumu un publikāciju
kārtošana, lūgšanu noturēšana, Baha'f fondu izmantošana,
padomu došana ticīgajiem par Baha'f likumu un mācību
īpašām prasībām un virkne citu līdzīgu pienākumu. 121
„ Abdu'l-Baha uzraudzīja pirmo Garīgo Padomju
organizēšanu Persijā un rietumos un sākumā vadīja t o
darbību. Liela dala no bahājiešu kopienas Aizbildņa Shoghi
Effendi laika tika veltīta šim pašam uzdevumam. Pārvaldes
principu apkopojums. kas izklāstīts šo abu iecelto iztulkotāju
plašajā sarakstē, ir publicēts visā bahājiešu pasaulē lietotajās
grāmatu sērijās un rokasgrāmatās� Tajās ievietotie padomi
aptver plašu problēmu loku un garantē, ka turpmāko gad
simtu laikā bahājiešu kopiena tiks veidota pēc tieši tāda
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parauga. kādu iecerēja Baha'u'llah un tie. kas hija pēc viua
Denoas nozīmēti par tās iztulkotājiem. 1 3 1
Garīgās Padomes ir nodibinātas an nacionālā ( vai
dažreiz reģionālā) mērogā. To pienākumi ir līdzīgi Vietējo
Garīgo Padomju pienākumiem, lai gan pēc apjoma un
komplicētības tie ir daudz l ielāki. Bez tam to pienākumos
ietilpst vadīt Vietējo Garīgo Padomju darbu un noteikt. kādas
lietas atrodas vietējo orgānu pārzioā un kādas ir kārtojamas
valsts vai reģionālā mērogā.
Katras vietējās Garīgās Padomes lrn:eklus ievēl tieši
tās pašas vietējās kopienas locekli . bet Nacionālās Garīgās
Padomes loceklu skaitu izvēlas pē<.: divpakāpju balsošanas
sistēmas. Visi bahājiešu kopienas pilngadīgie lrn;ekli dotajā
rajonā ievēl noteiktu delegātu skaitu. Tas atkarīgs n o
bahājiešu kopienas lieluma un darbības lauka konkrētā valsts
dalā. Tad delegāti no visas valsts tiekas ikgadējā nacionālajā
kongresā un ievēl no devioām personām sastāvošu Nacion
ālo Garīgo Padomi no visiem nacionālās bahājiešu kopienas
pilngadīgajiem lücekliem. neraugoties uz to. vai vioi ir vai
nav nadonālā kongresa delegāti.
Vēlēšanu procesam , ar kuru tiek nodibinātas Baha'f
Garīgās Padomes� ir daudz interesantu un pat unikālu ie
zīmju. Vēlēšanas notiek ar aizklātu balsošanu. Pie tam Baha'f
mācības aizliedz rīkot jebkādas priekšvēlēšanu kampaoas,
ieskaitot kandidātu izvi rzīšanu. Katrs vē lētājs ieraksta
biletenā devirius dažādus vārdus. Pēc balsu saskaitīšanas
liel āko balsu skaitu ieguvušās devioas personas tiek
paziootas par ievēlētām. Vienādu balsu skaitu devītajam
loceklim atrisina ar sekojošu atkārtotu balsošanu starp vien
ādu balsu skaitu ieguvušām personām. Šī sistēma novērš
kandidātu nosaukšanas un izvirzīšanas nepieciešamību,
tādējādi dodot katram vēlēt,ājam maksimālu izvēles brīvību
un iespēju izvairīties no cīoas par varu. kas piemīt daudzām
citām vēlēšanu formām. Ir pieoemts� ka visi vēlētāju
izraudzītie pilngadīgie ticīgie būs spējīgi un gatavi pildīt
savus Nacionālās vai Vietējās Garīgās Padomes loceklu
uzdevumus.
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Vēlēšanas notiek katru gadu aprīļa beigās un sakrīt ar
B�ha'f Rizvānas festivālu. Tad, sākot tūlīt pēc ievēlēšanas,
vai cik ātri vien iespējams, ievēlētās Garīgās Padomes
darbojas vienu pilnu gadu. Kādā garā un veidā šis process
noriek. škiet. vislabāk paskaidro sekojoši Shoghi Effendi
vārdi:
"Ja mēs para u gāmies uz 'A bdu 'l-Baha vēstulēs
uzskaitītajām Baha'f ppdomju locek(iem nepieciešamajām
augstajām ipaJibām, mūs pārņem mazvērtības un
apmulsuma jūtas, un mēs patiesi zaudētu drosmi. ja mūs
neapmierinātu doma, ka, ja reiz esam apņēmušies cildeni
spēlēt savu lomu, katru trūkumu mūsu dzīvē vairāk nekā
kompensēs Viņa žēlastības un spēka uzvarošais gars. No šā
hriža izvēlētiem delegātiem tiek uzlikts par pienākumu bez
,,ismazākām kaislības un aizsprieduma pazīmēm u n
neatkarīgi no materiāliem apsvērumiem apspriest tikai to
vārdus. kas spēj vislabāk apvienot nepieciešamās īpašības:
neap.�auhāmu uzticību, pašaizliedzi!ļU ziedo.fanos. izkoptu
prātu, atzītas spējas un labu pieredzi. " (41
Ir jāatzīmē vēl viens svarīgs Baha'i vēlēšanu aspekts:
Tāpat kā citās vina mācību jomās (skatīt„ piemēram. diskusiju
par dzimumu vienlīdzību 5.nodalā). Baha'u'llah atrada
praktisku lietojumu garīgajām zināšanām. Yioš norādīja, ka
daudzās pasaules malās diskriminācija ir novedusi min
oritāšu rases un etniskās grupas l(lti nelabvēlīgā stāvoklī. Šo
minoritāšu locekļiem nekad nav bijusi iespēja attīstīt prāta
īpašības. kādas vioiem tomēr piemīt tādā pašā mērā kā
laimīgākām tautām. Savas lietas bahājiešu kopienai ir ar
nolūku tā jākārto, lai šīs netaisnības un traucējumi tiktu pēc
· iespējas novērsti. Tādēl, kad vien vēlēšanu norisē īpašam
amatam nepieciešamās īpašības svārstās starp personu. kas
pārstāv minoritātes grupu un kādu ·citu personu, vēlētāja
pienākums ir pēc savas sirdsapzinas balsot par minoritātes
grupas pārstāvi. Tāpat, ja Baha'f velēšanās ir vienāda balsu
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skaita gadījums un viena no iesaistītajām personām pārstāv
minoritāti, atkārtotā balsošanā priekšroka būtu jādod min
oritātes pārstāvim vai pārstāvei.
Tādi paši vēlēšanu pamatprincipi attiecas uz
Vispasaules Taisnīguma Nama pārstāvju vēlēšanām. Šai
gadījumā vēlētāji ir bahājiešu pasaules Nacionālo Garīgo
Padomju locekli. Atšķirībā no Vietēj ām un Nacionālām
Garīgajām Padomēm Vispasaules Taisnīguma Nams tiek
ievēlēts tikai reizi piecos gados Starptautiskā Kongresā. kas
notiek Baha'f ticības pasaules centrā Haitā, Izraēlā. [51
Dieva nol ūka izpalīgi, padomnieku valdes
un padomni e ku vietni e ki

šī grupveida lēmumu pieoemšanas sistēma i r
papildināta ar lielu konsultatīvo orgānu skaitu. Dzīves laikā
Baha'u'llah un 'Abdu'J-Baha iecēla izcilus ticīgos, lai vioi
kalpotu par Dieva Nolūka Izpalīgiem Baha'f ticības iz.:.
platīšanā un pabalstīšanā. ' Abdu'l-Baha darbā "Pēdējā Griba
un Testaments " ir paredzēts . ka šīs funkcijas vajadzētu
turpināt visā Baha'f laikmetā; un tādēļ Shoghi Effendi arī
iecēla Nolūka Izpalīgus. no kuriem divdesmit deviņi vēl
dzīvoja, kad viņš nomira 1 957. gada novembrī. Kādā vietā
darbā "Pēdējā Griba un Testaments" lasām:
"Ak, draugi! Dieva Nolūka Izpalīgiem jābūt Dieva Nolūka

Aizbildņa izraudzītiem un ieceltiem. Visiem ir jābūt viņa
pavēni un jāklausa viņa pavēlei....
Dieva Nolūka Izpalīgu pienākumi ir izplatīt dievišķās
smaržas, pacilāt dvēseles, veicināt mācīšanos., uzlabot
cilvēku raksturu un visos laikos un apstākļos but svaidītam
un atraisītam no zemes lietām. Viņiem jāpauž dievbijība
savā uzvedībā, paradumos, darbos un vārdos. " (61
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Pēc Shoghi Effendi nāves, bez ticības Aizbildoa
nebija iespējas nozīmēt citus Dieva Nolūka Izpalīgus. Pēc
Baha'u'llah Derībā skaidri izteiktiem noteikumiem Vi s
pasaules Taisnīguma Namam ir pilnas tiesības izveidot
visādas institūcijas, kādas ir vajadzīgas bahājiešu kopienas,
attīstībai. Tā kā darbā " Pēdējā Griba un Testaments" bija
noteikts, ka ir jāturpina Nolūka Izpalīgu darbība kā pārvaldes
iekārtas būtiska sastāvdaļa, Vispasaules Taisnīguma Nams
nodibināja šim nolūkam speciālu, no Garīgo Padomju
vēlēšanu sistēmas pilnīgi atdalītu institūciju. šī institūcija ir
pazīstama kā "Padomnieku valde", 1 71 un tās locekli darbojas
kontinenta mērogā. Par konsultantiem strādā ievērojami
ticīgie, kas tiek iecelti uz laiku līdz pieciem gadiem, un katrā
konsultatīvajā padomē ir no septiniem līdz sešpadsmit
loceldiem.
Shoghi Effendi pamudināti, Dieva Noluka Izpalīgi
katrā kontinentā bija jau nozīmējuši pilnvaroto grupas, kuras
Aizbildnis nosauca par kolēģijām. Vispasaules Taisnīguma
Nams šīs kolēģijas pievienoja Padomnieku valdēm. kurām
tās kalpo tādā pašā veidā kā agrāk Dieva Nolūka Izpalīgiem.
Bez tam, tā kā pēdējos gados Baha'f ticība ir loti strauji
izaugusi , Vispasaules Taisnīguma Nams atļāva katram
kolēģijas loceklim nozīmēt "asistentus", lai palīdzētu vinam
vai vioai organizēt darbu vietējā mērogā. Tā l īdztekus
Nacionālo un Vietējo Garīgo Padomju sistēmai tagad pastāv
atseviška pārvaldes iekārtas nodala spec i ā l u funkciju
veikšanai kontinenta, reģionālā un vietējā mērogā.
Padomnieku un Garigo Padomju attiecīb�s
Starp institūcijām, kas veido Baha'f pārvaldes iekārtas
abus atzarus, pastāv divas galvenās atšķirības. Tās attiecas uz
darbības veidu un tām pieškirtām tiesībām. Garīgās Padomes
ir kolektīvi orgāni, kas radās visas bahājiešu kopienas
vēlēšanu rezultātā, un tās normāli darbojas saskaoā ar
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vairākuma pieoemtajiem lēmumiem. Vispasaules Taismguma
Nams un padomn ieku valdes indiv iduāl i noz1mē katru
padomnieku un v ioa vietniekus. Vini turpina darhot ies vis
pirms kā Baha'u'llah lietas individuāli kalpi. Lai gan Garīgo
Padomju locekli var reizēm izpildīt individuālus uz<lt!vumus.
piemēram, kā izvēlēti izpildītāj i . un lai arī padomnieki
apspriežas ar padomnieku kolēģijām. tomēr t ikai Gan gās
Padomes būtībā ir kolektīvi orgāni . bet citas inst it ucijas
pārstāv atsevišku līdzstrādnieku grupas.
Otra atškirība ir saskatāma katrai Baha'f pārvaldes
grupai pieški rto pilnvaru raksturā. Uz kopiena s d z ī v i
attiecināmo lēmumu izstrādāšanas tiesības pieder vienigi
Garīgajām Padomēm un Vispasaules Tai sniguma N amam.
Konsultantu un kolēģiju locekli konsultē Garīgās Padomes.
izsaka piezīmes par viou plāniem un vek visu nepieciešamo
to sekmēšanai. bet v iou loma aprohe.žojas ar šiem pašā
kumiem.
Galīgā atbildība un lēmumu izstrādāšanas t iesihas
pieder Garīgajām Padomēm, jo tās ir bahāj iešu kopiena�
ievēlētas pārstāves. Varbūt tieši šis faktors Baha'f t i c ihā
atškir Izpalīgu, konsultantu un kolēģiju locekļu lomu no
.. garīdznieku " (kā tos parasti sauc citās ticībās ) l oma :-. .
Izpalīgiem un viou pēctečiem. konsultantiem u n kolēģijām
nav ne lēmumu izstrādāšanas pilnvaru. ne garīdznieku amata
pienākumu; vioiem nav arī svēto rakstu iztulkošanas tiesīhu.
[8] Pie tam konsultanti drīzāk darbojas tikai noteiktā periodā.
nevis visu mūžu.
Neraugoties uz to. vioiem i r lot i svarīga loma. Kā
atseviškas personas vioi tiek tādē l ievē lēti . ka katrs i r
parādījis augstu garīgā brieduma pakāpi u n spēj u vei kt
kopienas dzīvei vērtīgus pakalpojumus. Baha'f rakstos
vioiem ir pieškirts augsts stāvoklis kopienas locekļu vidū. un
Garīgajām Padomem un atseviškiem ticīgajiem tiek ieteikts
izmantot to palīdzību. ko spēj sniegt viou pieredze.
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Starptautiskais Mācī bu Centrs
Pēc vienīgā starptautiskā orgāna, kas darbojas Baha'f
ticības pasaules centrā Haifā, Izraēlā, rīkojuma 1 973.gadā
kopā sanāca konsultanti un kolēģijas. [9 J šī institūcija ir
pazīstama kā Starptautiskais Mācību Centrs. Tās loceklu
skaits sastāv no vēl dzīvajiem Izpalīgiem un Vispasaules
Taisnīguma Nama šim nolūkam daudziem ieceltiem
konsultantiem. Kad visi Izpalīgi būs miruši, ar laiku šī centra
pilns 1oceklu skaits sastāvēs no Vispasaules Taisnīguma
Nama amatā ieceltajām personām, un Mācību Centrs turpinās
darboties Taisnīguma Nama uzraudzībā.
Starptautiskā Mācību Centra galvenie pienākumi ir
koordinēt dažādo konsultantu padomju darbību un palīdzēt
Vispasaules Taisnīguma Namam izstrādāt globālus ticības
izplatīšanā plānus. Derētu atzīmēt Baha'f rakstos atrodamo
atškirību starp atsevišku ticīgo garīgo un ienemamo stāvokli
un pienākumu, ko viņi var pildīt bahājiešu kopienā.
Vispasaules Taisnīguma Nams ir teicis:
"laipnīha, godbijība, gods, cieņa pret citu amatiem un
sasniegumiem ir tikumi, kas sekmē katras kopienas saskaņu
un labklājību, bet lepnums un pašslavēšana ir visšaus
mīgākie grēki... . Katras dvēseles gala mērķim vajadzētu būt
sasniegt garīgo pilnību, - iegūt Dievu labvēlību.
Dvēseles īstais garīgais stāvoklis ir zināms tikai
Dievam. Tas ir gluži cirāds nekā amati un stāvoklis, ko
vīrieJi un sievietes ieņem dažādos sabiedrības sektoros. "
[ J O]

Kopienas dzī ve un "Devi ņpadsmit Di enu Svētki "

Vietējā mērogā bahājiešu kopienas darbībā centrālo
vietu ieņem periodiska visas kopienas sanāksme, ko dēvē par
"Svētkiem". Visai bahājiešu pasaulei ir tie paši sanāksmju
datumi, jo to pamatā ir bahājiešu saules kalendārs, kas radās
līdz ar Bāb'a atnākšanu.
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šis kalendārs sastāv no deviopadsmit mēnešiem ar
deviopadsmit dienām katrā, kopsummā sastādot 36 1 dienu.
[ 1 1 1 Saules gada četras liekas . dienas (piecas garajos gados) ir
nosauktas par " Iestarpinātām Dienām ", un tās ir ap
dāvināšanas, viesmīlības un svētku laiks. r 121 Svētki notiek
katra Baha'i mēneša pirmajā dienā, un tā Baha'i gadā ir
deviņpadsmit svētki.
Svē tk iem ir trīs galvenās daļas. P i rmā ir
dievkalpojuma dala un sastāv no lūgšanu lasīšanas u n
meditācijām, kuras var izvēlēties ne tikai no Baha'i, bet ari no
citu pasludināto reliģiju svētajiem rakstiem. Otrā ir pārvaldes
lietu daļa: visi klātesošie, ieskaitot jauniešus un bērnus ,
apspriež kopienas lietas. Vietējā Garīgā Padome zioo par
tiem pieoemtajiem likumiem, kas attiecas uz vispārējo
kopienas dzīvi; tiek noklausīts finansu pārzina ziņojums;
kopienas locekli tiek uzaicināti izteikt priekšlikumus ,
jautājumus vai pastāstīt par savām problēmām un ap
spriesties ar Vietējo Garīgo Padomju locekļiem. Garīgo
Padomju pienākumos neietilpst svētku laikā ierosināto
rekomendāciju pieņemšana, bet tām ir tās jāizskata un jāziņo
kopienai par katrā gadījumā paveikto. Trešā svētku dala ir
sabiedriskā dzīve. Kopā ar atspirdzinājumiem un draudzīgam
sarunām šī dala var sastāvēt no muzikāliem vai citiem
mākslinieciskiem priekšnesumiem, spēlēm un izpriecām.
Visas trīs svētku daļas ir nozīmīgas, un bahājiešus mudipa
saskatīt ne tikai dievkalpojuma, bet arī konsultāciju un
sabiedriskās dzīves garīgās iespējas.
Bahājiešu kopienu lielais vairums svētkus organizē
privātās mājās vai mazos kopienas centros. Tas ir tādēļ, ka
šīs kopienas nav pietiekami lielas, lai spētu sagādāt līdzekļus
lielākiem pasākumiem. Baha'u1lah iecerētais kopienas attīs
tības paraugs pielauj daudz lielāku kopienu uzturēšanu. Ir
paredzēts, ka ar laiku katram ciematam vai apdzīvotai vietai
būs savs "Lūgšanu Nams" ("Mashriqu'l-Adhkar" vai "Dieva
Slavināšanas rītausmas vieta"). šis lūgšanu nams kļūs par
bahājiešu kopienas dzīves centru, un ap to taps uzceltas
dažādas attiecīgo pakalpojumu dienestu ēkas. 1 1 JJ
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Baha'i l i kums : Gara brivība caur di sci plī nu
Visas aplūkotās Baha'1 institūcijas darbojas saskanā
ar pasludināto likumu. Likums, Baha'u'llah apgalvoja� ir
visas cilvēku sabiedrības pamats. r 1 4) Bez tā nav iespējama
kārtība, un bez tā nav ietvara, kurā varētu attīstīties no
cilvēku sadarbības atkarīgā garīgā, kultūras, tehnoloģiskā un
intelektuālā darbība. Pat personiskā brīvība ir atkarīga no
likuma. Ziedojot dalu no personiskās brīvības kopēji
pieņemtai likumu sistēmai, cilvēks palīdz veidot vidi, kas
brīvības ziņā nes daudz lielākus auglus. nekā tai ne
pieciešamais personiskais ieguldījums.
Pirmkārt, saprātīgi likumi cenšas disciplinēt cilvēka
dabas dzīvnieciskos aspektus. Šis temats bija zināmā mērā
iepriekš aplūkots. šeit tikai atkal jāatzīmē Baha'f pārliecība.
ka cilvēka garīgās. intelektuālās un morālās īpašības tikai tad
top atbrīvotas, kad vina fiziskā daba ir disciplinēta un
izsmalcināta kā uzticams instruments. Kad fiziskās miesas
prasības gūst virsroku, cilvēka īstā daba paliek savas
fiziskās, dzīvnieciskās dabas pinekļu ieslodzījumā.
Visa garīgai attīstībai labvēlīga likuma pinnavots ir
Dieva Izpausmju secīgās atklāsmes. [ 1 5 1 Mozus, Jēzus vai
Muhameda pasludinātie likumi nav tikai morālas uzvedības
noteikumi. Tā kā Dieva Izpausmes dāvātā mīlestība skar
mūsu sirdis, viņa dotie likumi spēj pārveidot cil vēka
sirdsapziņu. Labā un sliktā normas izmainās saskaņā ar
katras sekojošas atklāsmes prasībām, un uz šī pamata pati
sabiedrība izveido jaunas likumu sistēmas. Tikai ne
domājiet, ka Mēs esam pasludinājuši jums vienīgi likumu
kodu. Nē, šie likumi ir kā vissmalkākais vīns, kam zīmogu
nonemt varēja tikai Mūsu spēcīgā roka." 1 161
11
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Kitab- i - Aqdas, Li kumu Grāmata
Zinot šo uzskatu par d i � vi škā l i k uma no2 1 m i . na v
negaidīti . ka Shoghi Effend i dē vē Baha 'u'llah l i k u m u
grāmatu, " Kitab-i-Aqdas" (burt iski . ''Vissvētāko Grāmatu " )
par Baha'u'llah dzīves " v isizc i lāko veikumu". " v isspožāko
Baha'u'llah prāta i zstaroj umu ' ' un " Vioa jaunās pasaules
iekārtas programmu " . 1 1 11 " Kitab-i-Aq<las" nosaka pamat 
likumus cilvēka un Baha'1 kopiena� loceklu garīgajai dzīvei.
Pēc jebkuriem kritērijiem tas ir sev i šks dokument s. Šo
tematu sīkāk izti rzāt ne lauj šīs grāmatas apjoms. hct
dokumenta t rīs īpašības it īpaši izce las: i zpratne . tā
progresīvs pielietojums un publicēšanas veids.
Baha'u'l lah likumi attiecas uz l oti plašu c i l vfka un
kopienas problēmu loku. Ir aplūkoti tādi temati kā lūgšana.
gavēšana. laulība. laulības škiršana. mantošana. izglītīha.
bēres. pēdējās vēlēšanās un testamenti . medīšana. haznīcas
desmitā tiesa, seksuālās attiecības, rūpes par kermeni . darbs
un ēšanas paradum i .
Baha'u'll ah u n ' Ahdu'l -Baha uzsvēra. k a " Kitah-i
Aqdas" likumu piel ietošana noti ks pakāpeniski . kad c i l vēki
attīstīs spējas reaģēt uz nepieciešamām saistībām. Šo l ikumu
pielietošana veicina garīgā nobrieduma procesu un savukārt
padara iespējam u t urpmāko note ikumu ievērošanu. Bah�i'
u'llah skaidroja šo progresīvo prindpu šādi:
"Tad esi dro.šs, ka katra praviefo laikmeuī die vi§kds
Atklāsmes gaisma tiek pie.�kirta cilvēkam pēc vi1,w garīg<�idm
spējām. Paveries uz sauli! Cik vaji atspīd tas stari. kad llĪ
paceļas virs horizonta! Cik pakāpeniski tas siltums un vara
pieaug, kad tā tuvojas zenītam. /aujot visai radīhai pierast
pie lielās spozmes! .la tā sevi slēptai energ ijai liktu
izpausties uzreiz, tā neapiaubāmi kaitētu visai radībai.
Lidzīgi, ja Patiesības Saule savas atklāsmes sākumā pēk.�1,1i
atsegtu savas spējas, kuras Visvarenā liktens tai lēmis.
cilvēka saprāts paniktu un zustu. jo vil.?a sirds neizturētu
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atklāsmes spēku, nedz arī tas spētu atspoguļot tās gaismas
spozmi. " 1 1 8 ]
Vadoties no tā un Baha'i kopienām pieaugot un
nobriestot, Aizbildnis un Vispasaules Taisnīguma Nams ir
tikai pakāpeniski ieviesuši " Kitab-i-Aqdas" li kum us .
Acīmredzot, šis process būs ilgstošs. Shoghi Effendi
norādīja, ka zināmi likumi ir radīti, " paredzot tādu sabie. drības attistības pakāpi. kurai būs lemts rasties no mūsu
dienās vaidošā haosa". 1 19]
" Kitab-i-Aqdas" ir tikai nosacīti "grāmata" . Precīzāk,
tā ir milzīga literatūras daudzuma kodols, kurā ir izteikti un
paskaidroti Baha'f ticības li1n1mi. Tās oriģināla apjoms arābu
valodā ir loti mazs. To ar daudziem rakstiem papi ldināja
Baha'u'llah, sīkāk iztirzājot grāmatā esošos izteikumus. Vioš
uzrakstīja komentārus dažiem j autājumiem, kurus, izlasot
darbu, uzdeva 1 9. gadsimta persiešu Baha'i zinātnieki.
'Abdu'l-Baha šiem papildmateriāliem pievienoja "Kitab-i
Aqdas" norādījumu turpmākas plašas interpretācijas un
komentārus, kas, pēc Baha'u'llah norādījuma, bija nepie
ciešami. Visas grāmatas apjomu tad stipri palielināja
detalizētas interpretācijas, kuras paveica Shoghi Effendi,
darbodamies kā bahājiešu kopienas Aizbildnis.
Tādēļ konkrētos " Kitab-i-Aqdas" norādījumus var
noskaidrot, tikai izsekojot to individuālai attīstībai cauri
visam sistematizēšanas procesam . Shoghi Effendi teka, ka
gala rezultātā "Kitab-i-Aqdas" likumu un norādījumu sistem
atizēšana tiks pabeigta un publicēta. Viņš pats pie tā daudz
strādāja, pārtulkojot vairākas oriģinālā darba daļas un atstājot
uzmetumu darbam "Konspekts un Sistematizācija" ("Synop
sis and Codification") ar papildus piezīmēm. 1 973.gadā,
Baha'u'llah grāmatas " Kitab-i-Aqdas" pabeigšanas simtgadu
jubilejā, Vispasaules Taisnīguma Nams publicēja Aizbildna
pārtulkoto fragmentu sakopojumu kopā ar pilnīgu oriģinālajā
darb.ā risināto tematu kopsavilkumu zem virsraksta "Kitab-i-
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Aqdas Likumu un Norādījumu Konspekts un Sistemat
i zācij a" , ( "Synopsis and Codification of the Laws and
Ordinances of the Kitah-i-Aqdas"). [20J
"Kitab-i-Aqdas" konkrētie l i kumi
Pārskats par dažiem ciJ vēka uzvedības veidiem,
attiecībā uz kuriem bahājiešu kopiena ir jau pielietojusi
"K itab-i-Aqdas" grāmatas norādījumus, dos vispārēju pār
stāstījumu par Baha'u'llah norādījumiem un paskaidros trīs
pieminētās pazīmes.
Lūgšana un meditādia
Viens no vissvarīgākajiem likumiem, ko Baha'u'llah
noteica individuālai disciplīnai, ir ikdienas lūgšana un
meditācija. Baha'u'llah un 'Abdu'l-Baha sarakstīto lūgšanu
sakopoju,mi ir publicēti loti daudzās valodās, un angļu valodā
ir trīssimts lappušu liels, vienīgi Baha'u'llah meditācijas
saturošs sējums. Šīs grdmatas bahājieši izmanto lūgšanām.
Bez vispārējiem norādījumiem lūgt Dievu un meditēt
Baha'u'llah noteica, ka obligāti ikdienas lūgšana jāskaita
katram ticīgajam, kas sasniedzis brieduma gadus. 12 1 1 Š ai
obligātai lūgsnai ir trīs dažādi veidi , un cilvēks var brīvi
izvēlēties, kurai no tāņi viņš konkrētā dienā dod priekšroku.
Piemēram, tā sauktā "Isā Obligātā Lūgšana" ir jāskaita katru
dienu starp pusdienlaiku un saulrietu:
"Es apliecinu, ak, mans Dievs, ka Tu esi mani radijis, lai es
Tevi pazītu un Tevi pielūgtu. Es apliecinu šai brīdī savu
bezspēcīhu un Tavu varenību , savu nahadzīhu un Tavu
bagātību. Nav cita Dieva, kā vien Tu. palīgs briesmās, pats
par sevi pastāvm�s. " r22J
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Atturēšanās no alkohola un narkotiskām vielām
Baha'u'llah mācīja, ka alkohola un narkotisko vai
haludonācijas izraisošo vielu lietošana kaitīgi ietekmē
augstākās fiziskās un psihiskās spējas. līdz ar to kavējot
garīgo attīstību. Bahājiešiem ir aizliegts tās lietot jebkurā
veidā. Vienīgais izoēmums ir ārsta tiesības parakstīt alkoholu
vai narkotiskas v ielas tādos gadījumos, kad nav neviena
pazīstama cita ārstēšanas veida. Attiecībā uz ēdienu un
dzērienu Baha'f mācībās nav citu aizliegumu. Smēķēšana.
piemēram. nav aizliegta, lai gan, tā kā kaitīga veselībai, tiek
stipri nosodīta un liekas pretīga sabiedrībai. 1231
Gavēšana
Līdzīgi citām pasludinātām reliģijām Baha'f ticība
gavēšanas lielo vērtību saskata dvēseles disciplinēšanā.
Baha'u'llah noteka ik gadus deviopadsmit dienu periodu, kad
pilngadīgi bahājieši katru dienu ietur gavēni no saullēkta līdz
saulrietam. šis periods sakrīt ar Baha'f 'Ala' (nozīmē
Cēlums) mēnesi, no 2.marta lī<.!z 2 1 .martam ieskaitot. Tas ir
mēnesis tieši pirms Baha'f Naw-Ruz vai Jaunā Gada.
pavasara saulgriežu dienas, un tādē) gavēšanu uzskata par
garīgas sagatavošanās vai atjaunināšanās laiku priekš jaunā
gada svinībām. Taču saskanā ar "Kitab-i-Aqdas" norādījumu
sievietes, kas auklē vai gaida mazutus. veci, slimi cilvēki.
celotāji, smagā darbā nodarbinātie. tāpat kā bērni jaunāki par
piecpadsmit gadiem ir atbrīvoti no gavēoa ieturēšanas. 1241
Atturēšanās no mēlnesības
Bez likumiem individuālam ticīgajam Baha'u'llah
izstrādāja daudz citu sociālu likumu un principu. Piemēram,
vioš nosoda apmelošanu un dtu kritizēšanu kā seviški
kaitīgu garīgai veselībai: ".... apmelošana smacē sirds gaismu
un noslāpē dvēseles dzīvos strāvojumus. " 1251 Par ap-
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melošanu uzskata arī c.:itu kritizēšanu trešo personu klātbütnē .
neraugoties uz to, vai kritika ir vai nav Jauni domāta. Baha'f
kopienas l ocekl i drīkst konfidenciāli izteikt savas bažas par
dtas personas rīcību savām Garīgajām Padomē m . het tad
vioiem lieta jāattāj Garīgās Padomes ziuā un jāatturas no tās
turpmākās apspriešanas.
Laulība
Baha'f l ik u m s uzskata lau l ību kā garīgu un sociā l u
institūciju. T ā ietekmē n e tikai laulāto pāri u n v iou bērnus.
bet arī vecāk us, vervecākus, mazbērnus un t:it us netiešus
radiniekus. Tā tiešām ietekmē ( vai vese l īgā sabieurīhā rai
vajadzētu ietekmēt ) tās sai-knes ar pārēj iem kopienas lrn.:
ekliem . Tādē l Baha'u'llah lot i uzsvēru l a u l āto draugu
izglītošanu. lai vioi iemācītos pazīt viens otra spēj as un
trūkumus. l īdz ar to zināmā mērā pasargāj ot vious no
vieg lp rātīgām k} üdām viou savstarpēj ās attiecihās. J a
bahājietis vēlas apprecēties. vioam jāsaoem atļauja no saviem
dzīvi e sošaj iem īstajiem vecākiem un d z i vc s bi edres
vecākiem (neatkarīgi no tā. vai pēdējā ir vai nav hahāj iete ).
Pretēji ilgi vaidošai tradīcijai austrumos vet:ākiem nav tit!sību
izvēlēties dzīves draugu saviem dē liem vai meitām . Bet
pretstatā tagad rietumos pastāvošai kārt ī bai pāri s pats
nedrīkst bez vecāku zioas ( kurus v ar tieši ietekmēt vinu
lēmuma sekas) pieoemt lēmumu apprecēties lēmumu. kas
cieši skars daudzus citus. 1 2oJ
Baha'f mfü.:īhās pirms laul ības tiek prasīta nevainība.
jo seksuālais i nsti nkts i r dāvana. kas sai st īta ar bē rn u
radīšanu un laulības saišu stiprināšanu. Šī iemesla dēl pilnīga
uzticība starp laulības partneriem ir vēl viens l ikums. kam
Baha'f darbos ir pieškirta liela nozīme. Lai gan laulība nekādā
zioā nav bahāj iešiem obl igāta. tā t ie k lot i iek i kta kā
" l abklāj ības cietoksnis" . Nemaz neaplūkojot to kā ipašu
tikumu, celibats Baha'f rakstos tiek uzskatīta par nevēlamu
t rūkumu. f 271
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Baha'i laulību dievkalpoj umam nav noteiktas
ceremonijas, un tās var būt loti vienkāršas. Vienīgais, 1cas
tiek stingri prasīts, ir apmainīties ar svinīgu solījumu:
"Patiesi, mēs visi dzīvosim pēc Dieva gribas". Ceremonijai
ir nepieciešama Garīgās Padomes piekrišana. Tā pārbauda
vecāku doto piekrišanu un nozīmētos lieciniekus. Svinīgais
gadījums bieži beidzas ar līgavas un līgavaiņa izvēlētām
lūgsnām, dievkalpojumu un mūziku.
Laulības šķiršanas noteikumi
Baha'f ticība pieļauj laulības škiršanu, bet to stingri
apkaro. Nonnālas laulības dzīves grūtības ir domātas laulātā
pāra "raksturu šķīstīšanai " un viou savienības, kas tiek
uzskatīta par sabiedrības pamatakmeni, nostiprināšanai.
Neraugoties uz to, Baha'f mācība atzīst, ka neatrisināmas
problēmas var pāraugt tādās laulības attiecībās, kur laulības
partneri var izrādīties pilnīgi viens otram nepiemēroti. Ja
atsvešināšanās starp Baha'f vīru un sievu sasniedz stāvokli,
kad vioi nopietni apspriež laulības šķiršanu, Baha'f likums
paredz institūciju, ko sauc par "nogaidīšanas gadu"; abas
puses dzīvo atsevišķi vienu gadu, kas vioiem dod iespēju
pieoemt padomus un papūlēties pārvarēt tās grūtības, kas
noveda pie laulības iziršanas. Katra puse ar problēmu var
griezties pie Vietējās Garīgās Padomes, kura tad tiekas ar
katru no vioiem un noteic, vai nav vēlēšanās censties
samierināties. Ja atklājas, ka tādas iespējas nav, Garīgā
Padome nosaka datumu gaidīšanas gada sākumam, kurā
laulātais pāris iekārto atsevišķus mājoklus.
Gaidīšanas gada laikā Garīgā Padome nereti ar
profesionālu palīdzību cenšas laulātajam pārim palīdzēt
· pārvarēt grūtības: Baha'f šķiršanās atļauju var dabūt tikai pēc
pilna gaidīšanas gada notecēšanas.
šo institūciju varētu zināmā mērā uzskatīt par sava
veida "laulības slimnīcu", kur tiek ārstētas slimās laulības
attiecības un ar kuras palīdzību uz laiku tiek novērstas tiešās
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grūtības un uzsākti ārstēšanās procesi, līdz pienāk laiks, kad
savienības veselie spēki spēj paši sevi apliecināt.
Neiesaistīšanās politikā
Vēl vien likums , kuru Baha'u'llah loti uzsvēra, ir
prasība saviem sekotājiem kategoriski atturēties n o
iesaistīšanās jebkādā politikā. No pirmā acu uzmetiena var
likties, ka Baha'f kopienas locekļiem būtu aktīvi jānodarbojas
ar plaša vēriena ROlitiskām lietām, lai veicinātu savas
universālās idejas. Īstenībā notiek pretējais. Bahājiešiem ir
atļauts balsot par ikvienu kandidātu, kas vinuprāt dos
visvērtīgāko ieguldījumu tai sabiedrībā, kurā viņi dzīvo.
Bahāj ieši drīkst arī pieņemt nepolitisku valdības amatu
piedāvājumus. Bet viniem nav atļauts pievienoties kādai
partijai vai piedalīties kādas politiskas partijas sarīkotajā
kampaņā, vai tās atbalstītāju kustībā. [281
Tam pamatā ir Baha'i pārliecība, ka mūsu dienās visu
ļaužu un nāciju galvenā problēma ir panākt cilvēces
apvienošanu. Ists sociāls progress, Baha'u'llah mācīja, ir
sagaidāms pēc šīs jaunās pakāpes sasniegšanas cilvēces civ
ilizācijas attīstībā: "Cilvēces labklājību, mieru un drošību
nevar sasniegt, kamēr nav cieši nostiprināta tās vienība." [291
Baha'u'llah uzskatīja, ka politiska rīcība, kas pēc savas dabas
ir akla un skaldoša, nespēj dot atbildes uz problēmām, kuras
pēc būtības ir vispārējas. Visi politiskie līdzekli, vai tie būtu
nacionāli, rases, kultūras vai ideoloģiski, ir ierobežoti un
specifiski, viņ.š norādīja.
Baha'f princips par neiesaistīšanos politikā neliedz
bahājiešiem ieņemt sabiedriskus amatus tīri sociālu un
morālu problēmu risināšanai, ja šīs problēmas nav daļa no
kādas partijas piekritēju politiskiem strīdiem. Bahājieši ir
tiešām daudzus gadus darbojušies pasākumu pirmajās līnijās,
risinot vai rākus sociālus jautājumus, tādus kā rasu
vienlīdzība un diskriminācijas likvidēšana.
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Neiesaistīšanās politikā princips pēc pārliecības un
prakses ir cieši saistīts ar Baha'f mācību par ·1 ojalitāti pret
valdību. Baha'u'llah aicināja savus sekotājus paklausīt pie
varas esošajai valdībai un kategoriski atturēties no jebkādiem
tās gāšanas vai ietekmes mazināšanas mēģinājumiem. Ja
kādas nācijas valdība nomainītos, Baha'f kopienai tādā pašā
uzticības garā v isādā veidā jāpauž sava lojalitāte pret jauno
administrāciju atbilstoši politikā neiesaistīšanās principam.
[30)

B aha'i kopi e nas dzīves pamatprasība: konsultācija
Baha'f ticības visu likumu un kopienas struktūru
pamatā ir grupveida lēmumu izstrādāšanas process, saukts
par "konsultāciju". Būtībā Baha'f konsultācija saistās ar
grupas locekļu atklātu, bet sirsnīgu domu apmainu, lai
pārliecinātos par kādas lietas taisnību un panāktu īstu grupas
vienprātību. Nav pārspīlēts apgalvojums, ka katrs Baha'f
ticības loceklis ir būtībā konsultācijas procesa l īdzdalībnieks.
Par šo jautājumu Shoghi Effendi izteicās šādi:
"Konsultāciju principu, kas ir viens no pārvaldes
pamatlikumiem, vajadzētu attie cināt uz visiem Baha 'i
pasākumiem, kas ietekmē ticības kopējās intereses, jo tikai
ar sadarbību un pastāvīgu domu un uzskatu apmaiņu
ticības lieta spēj aizsargāt un altisti! savas intereses. Ja
individuālu iniciatīvu, personisku prasmi un attapību , kaut
arī nepieciešams, neatbalsta un nepapildina grupas kopējā
pieredze un gudrība, tad ir pilnīgi neiespējami paveikt tik
lielu uzdevumu. " [3 1 J

šim principam ir arī seviška nozīme bahāj iešu
ģimenes dzīvē un it īpaši vīra un sievas attiecībās. Pat tīri
personīgās lietās bahājiešiem iesaka apspriesties ar citiem,
kad vien apstākli to prasa. Taču Vispasaules Taisnīguma
N�s �iliM:
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".lāņem vera. ka ,·isas konsultlĪojas mēr/iis ir pandkl
problēmas risinājumu. un tā atLŗkiras no kaut kādas sirds
izkratīlanas. kas müsu dienas da=iis aprindās ir popu/ara
un kas atgādina sava veida greksüdzi. ko til'Īha ai=lied:. . . .
Mums ir aizliegts at=ities küdai personai rai puhliski. kcī ro
dara dažas reliiiskās sektas, san,.,. grlkos un rrükumos.
Talu, ja mēs neviļus vēlamies atzit. ka esam kaut kur
k/ūdīju.vies, vai ka müsu raksturam piemit kiida vaina un
gribam lūgt otra cilvēka piedošanu. mums ir atļauts to
dari!. " 1 32 1
Viens n o v i spopu l ārākiem B aha'f k on s u l t ā c ij u
parauga pārskatiem i r atrodams ' Ahdu'l - B a ha rak stu
fragmentā . kas i r kluvis par darba dok u m entu B a h ,f f
Nacionālajām un Vietējām Garīgajām Padomēm:

"Pirmais nosacījums ir ahsolüta milestīha un saska1.1a sta17,
padomes locekļiem. Vi1,1iem jiihüt pilnīgi hri,·iem 110
atsvdinā.tanas un sevfjānes Dieva Vienotīha. jo vi1.1i ir ,·i/1.1i
no vienas jūras. ūdens pilieni no vienas upes. =l 'aig:nes no
vienām debesim . . . . Kopā sanākot . ,·i1,1iem jā\' ēd sejas pret
Debesu Valstību un jiilüdz palīdzīha no godības kara/mists.
Tad ar vislielāko padevību. laipnīhu, ciem, un saraldīhu
jāturpina izteikt savas domas. KatrlĪ lieta vi,;1iem jümekll;
patiesība, un viņi nedrīkst palikt pie sava viedok{a, ju spītība
un uzstājība uzskatos heigās novedis pie nesask01.1as un
stri.dēšanās, un patiesība paliks apslēpta. Godājamiem
biedriem ir pilnīgi brīvi jāizsaka savas pa.ifu domas. un
nekādā zil,iā nav atļauts kādam noniecināt otra domu , nē.
viņam apvaldīti jāpasaka patiesīha. un . ja domas at.�ķiras.
tad virsroka irjā1;1em halsu vairākumam, un visiem jāklausa
un jāpakļaujas vairākumam. Tāpat kādam no godājamiem
locekļiem nav . atļauts sapulcē vai ārpus tās iebilst vai
nosodit kādu iepriek.� pieņemtu lēmumu , lai ari tas nehütu
pareizs, jo šāda kritika neļautu jebkuru lēmumu reahzēt
dzīvē. . . . .la viņi centīsies izpildīt .fos norādījumus, viņus

154

I

Baha'f Ticīha

pagodinās Svētā Gara Žēlastība, un šī padome kļūs par
Die va dtīvanu centru, vif,1iem palīgā nāks die v išķās
iesv"ētīfünas pulki. un dienu no dienas viņi saņems jaunu
Gara pieplüdumu. " (33 1
Cita interesanta Baha'f Garīgo Padomju konsultācijas
iezīme ir pārdomāta viedokla vienprātības sasniegšana. Tādēļ
vairākuma akceptēta lēmuma pienemšana tiek uzskatīta par
Baha'f pārvaldes konsultācijas minimālu prasību:

"Baha'f konsultacUas ideāls ir pier.1emt vienbalsīgu lēmumu.
Ja tas nav iespējams, ir jānotiek balso.ianai. Tiklīdz lēmums
tiek pie1.1emts. tas kļūst par visas padomes un nevis tikai par
to locekļu /lmumu. kuri piederēja pie vairākuma. " 1341
Seci nājumi
Iepriekš aplūkotie un citi Baha'i ticības galvenie
pamatl ikumi un vad ības veids ir "prāta nep iekāpības"
škiedra, kas caurv ijas visam jaunās re1 igijas audeklam.
Pavirši spriežot. varētu sagaidīt. ka ticības piekritējos, kuri
par savu mērki uzskata ci lvēces apvienošanu un uz taisnības
dibinātas, jaunas globālas sabiedrības radīšanu, varbūt varētu
saskatīt neskaidrību un reālisma trūkumu. Saprotams. Baha'f
misija ir fantastiska. un Baha'f kopieŗias locekl i oem tajā
dzīvu dal ību. No otras puses v ioi necer. ka šo mērki var
sasniegt bez lot i l ielas uzupurēšanās un pūlēm gan no
atsevišku cilvēku, gan visas sabiedrības puses.
Vioi izprot. ka pasaules iekārtas un ci v i li zāc ijas
izveidošana prasa j auna dzīves veida radīšanu, kas
disciplinēs cilvēka dabu Dieva lielo nolūku piepildīšanai. Šai
disciplīnai jāietekmē cilvēka mājas dzīvi , kā arī sabiedrības
l ielākās problēmas. Laulības inst:tūcijai ir atkal jāatgūst
pamats, uz k ura var zelt civilizācija. Personīgā dzīve ir
jāpadara garīgāka ar lūgšanām . meditāciju un kalpošanu

Pārvalde un likumi

I

155

citiem. Ir jāizskauž tāds sociālais paradums, kā apmelošana,
kas apdraud cilvēku biedrošanās pašus pamatus; cilvēkiem
jābeidz aizrauties ar tik tukšām nodarbībām kā politiku
atbalstīšanu un labāk jāapgūst sadarbība un patiesa
konsultāciju māksla. Jāievieš jaunas sociālās struktūras, kas
aptver daudz lielāku individuālu līdzdalību. Mūsdienu
nespēju pakļauties šīm neizbēgamām vajadzībām un dis
dplīnai un to neprasmi ieviest jaunās struktūras bahājieši
izskaidro ar nodošanos sapņainai domāšanai un paļaušanos
uz pasaules kritisko problēmu maģiskiem atrisinājumiem.
Baha'u'llah vārdiem izsakoties:
"Tie, ko Dievs ir apveltījis ar vērīgumu, sapratis, ka Diei'a
noliktie priekšŗaksti ir galvenais līdzeklis, kā pasaulē uzturēt
kārtīhu un tautu droübu. Tie, kas novēršas no tiem, ir
pieskaitdmi pie nekrietnajiem un neprātīgajiem. Patiesi, es
esmu licis jums noraidīt jüsu ļauno kaislību un tumšo dziņu
pavēles un n epārkāpt tos priekšrakstus, kādas ir
nospraudusi Visaugstākd Spalva. jo tie ir dzīvības elpa visai
radībai .. . .
Ak, jūs pasaules tautas! Ziniet droši, ka mani bauš/i
ir lāpas, kuras es savā gādībā esmu devü nest maniem
kalpiem. tie ir atslēgas uz manu žēlastību. kuras esmu devis
savai radībai . . . . Ikviens cilvēks. kas izjutis no Dieva lūpām
nākošo vārdu saldmi. pat ja tam piederētu pasau les
vislie lākās bagātības, atteiktos no tām visām, lai
apstip rinātu kaut viena Viņa hau#a patiesības spēku,
bau§/a, kas radies no Viņa dāsnajām rūpēm un mīlo.fās
laipnihas ausmas. " (35 1
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Kopš seniem laikiem kopienas ir izveidojušās ap reliģiskām
ticībām. Agrā atsaucība uz Budas, Jēzus K ristus un
Muhameda mācībām ir seviški dramatiski piemēri, kas rāda,
kā daudzi tūkstoši cilvēku tika iesaistīti kopienās, kuras.
ticības vienotas, tika organizētas uz ticības pamatlicēja no
teikto principu un prioritāšu pamata. Tā kā šīs kopienas auga
un pierādīja, ka spēj apmierināt to locekļu vajadzības , tās
aptvēra miljoniem atbalstītāju un beidzot radīja jaunas valstis
un kultūras.
Tāda ir bijusi reliģijas loma pat visprimitīvākās
cilvēku civilizācijas stadijās. Savā plaši pazīstamajā pētījumā
"Pilsēta Vēsturē" ("The City in History") sociologs Lūiss
Mamfords (Lewis Mumford) par cilvēku apmetou agrīnajām
fonnām sacīja:
"Tām jānodarbojas ar svētām lietām un ne tikai ar fizisku
izdzīvmlanu: tās ir saistītas ar vērtīgāku un nozīmīgāku
dzīvesveidu, ar apziņu, kas apcer pagātni un nākotni ,
izprotot seksuālās radīJanas primitīvo noslēpumu, vislielāko
nāves noslēpumu un to, kas varētu būt pēc tās. Veidojoties
pilsētai nāk klāt daudz kas cits: bet .iīs svētās lietas paliek
galvenais pilsētas pastāvēšanas iemesls, ko nevar no.rķin no
ekonomiskā satura, kas tās padara iespējamas. Sākotnējās
sapulcēšanās pie kapa vai uzgleznota simbola, I iela akmens

vai svētas birzs ir virknes pilsoņu institūciju sākums, kas
sniedzas no tempļa līdz astronomiskai observatorijai. no
teātra līdz universitātei. " 1 1 1

Baha'f ticībā kopienas veidošanas process ir labi
attīstīts. Savas pastāvēšanas pirmajā gadsimtā Baha'i kop
iena, kā izraidīta un daudz vajāta minoritāte, bija koncentrēta
Persijā, kur tai bija maz iespēju pielietot tās pamatlicēja
mācības. Bet kad pēc Shoghi Effendi norādījuma tika ieviesti
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mācību plāni . it ipaši. kad šie plāni ieguva glohālu apmēru .
ticīgo kopējā dzīve sāka apliecināt daž.as no �1m "sahiednha�
veidošanas" iespējām. Tikai laiks parādb. vai Baha'f t ic īha .
kā dtas pasludinātās reliģijas to savā laikā darij a. he idzot
izveidosies par jaunu. progresu iedvesmojosu un vadošu
spēku pasaules dvilizāc ijā. Ir svarīgi atzimēt . ka pagāj u šo
1 40 gadu laikā t i c ības rosīgo pasā k u m u re z u l t ātā ir
izveidojusies un tagad ātri turpi na paplašināt ie� g l ohāla
Baha'f kopiena. Izpratne par Baha'f til'īhu ir jāapv ieno ar šis
svarīgās attīstības novērtējumu.
Kā j au redzējām . Baha'f k opienas loccld iem i r
iespaidīgs garīgais mantojums. Kopš 1 844. gada kopiena:-.
vēsturi ar tās upuriem . sasniegumiem un d rāmu var pat it'si
dēvēt par varonīgu. Tikpat iespaidiga ir B aha ' f misij a :
Baha'u'llah mācības iztirzā plašu c il vēka interesu lok u u n
izpēta daudzas vissatraucošākās problēmas mūsdienu cilvēku
domāšanā. Maz ir to. kas noļiegs. ka Baha'f pārvaldes iekārta
ir ievērojams sasniegum s. oemo1 vērā gan to. ka tās prindpi
tiek pakārtoti tkīhas mērkiem. gan panākumus. kas gūti savu
institūciju nodibināšanā precīzā t kihas pamatfü:ēja. iecerētā
formā. Ja Baha'f vēsturi . māc ības un pārvaldi uzskata par
Baha'u'Jlah novēlēj umu savie m sekotājiem . tad j aunā t ic īha
savu dzīvi uzsākusi ar lielām priekšnx:īhām.
Kā ar savu mantojumu ir r1k oj usie� BalHfu'l l ah
mantinieki'! Kādu kopienu v ioi i r l īdz sim spējuši radit .
tiecoties pārspēt sav as ticihas varoous. izprast pamatlicēja
nolūku un misiju. organizēt kopējo dzīvi pēc Baha'u'llah un
vioa iecelto pēcteču dotā parauga'!
Būtu derīgi sākt ar apskatu par kopienas apmeriem
un izaugsmi kopš tās sākuma. Lai arī trūkst prec r zu
statistikas datu . izrādās. ka visā pasaulē ir tieši pāri par 5
miljoniem bahājiešu, no kuriem gandrīz puse dzīvo vienā vai
otrā no divām lielākajām nacionālajām kopienām: Indijā un
Irānā. Salīdzinot ar citām tā paša laika reliģiskajām kustihām.
kopējais skaitlis nav liels. l:'.!I
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Izaugsmes nozīmīgumu varam redzēt, aplūkojot
notikušo ticības izvēršanās raksturu. Tā ir ieguvusi plašu
izplatību. šodien ir 25 000 ievēlētu Vietējo Garīgo Padomju,
kas darbojas vairāk nekā divi simts neatkarīgās valstīs un
lielās teritorijās; un ir vairāk nekā 120 000 centru, kuros
dzīvo bahājieši vai bahājiešu grupas. Pēc bahājiešu starp
tautiskās kopienas aprēķiniem , kopienas locekļu skaits
pārstāv vairāk par diviem tūkstošiem dažādu etnisko un cilšu
minoritāšu, daudzas no kurām dzīvo tālās pasaules malās:
Klusā okeāna salās. Arktikas apmetnēs. džunglu ciematos un
Andu kalnos. Cenšoties izglītot un organizēt loti dažādās
viou aprūpei uzticētās kopienas, 1 65 līdz šim nodibinātās
Nacionālās Garīgās Padomes ir pārtulkojušas un publi
cējušas Baha'f lūgsnas un literatūru vairāk nekā 800 valodās.
Par izcilu panākumu ir jāuzskata tas, ka tik agrīnā
savas vēstures posmā samērā maza reliģiska kopiena var būt
kosmopolitiska, plaši izplatīta un labi organizēta. Tas pats ir
sakāms par kopienas panākumiem uzticības iegūšanā civilo
varas orgānu acīs. Nebūt nenoraidot "pasauli" un tās
pārvaldes institūcijas, Baha'f kopiena ar nolūku uzturēja
ciešas attiecības ar civiliem varas orgāniem kā savas attīstības
būtisku sastāvdaļu. Pateicoties pastāvīgai līdzdalībai virknē
globālos attīstības plānos kā vietējā, tā nacionālā mērogā,
Baha'f Garīgās Padomes ir atzinušas vairums valstu, kurās
ticība ir nodibināta. Tika panākts , ka Baha'f laulības
ceremoniju formāli atzina daudzi civilie likumdošanas orgāni
dažādās pasaules malās, Baha'f svētās dienas pamazām iegūst
tādu pašu statusu, kāds piešķirts citu lielāko ticību svētajām
dienām uznēmumos, skolās un valdības iestādēs.
Apvienoto Nāciju Organizācijā Baha'f starptautiskā
kopiena ir nemitīgi paplašinājusi tai piešķirto padomdevējas
loceklu statusu dažādās valdībai nepakļautās padomēs. Tās
pārstāvji piedalās plaša mēroga starptautiskās konferencēs,
kuras sasauc Apvienoto Nāciju saimes dažādās organizācijas
un aģentūras, tādējādi iegūstot ne tikai forumu ticības
vispārējiem ideāliem, bet arī iespēju Baha'f kopienai nemt
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tiešu līdzdalību starptautiskās saskanas pamatu nodibinā
šanā. [ 31
Ciktāl to atļauj apstākli, liela vērība tiek piegriezta
tam, lai sabiedrība visās pasaules malās b ūtu informēta par
ticības pastāvēšanu un tās mācību raksturu. Dažādās zemēs
Baha'f izdevniecības iespiež un izdala daudzpusīgu Baha'i'
literatūru, sākot ar Baha'u'llah rakstu sakopojumiem līdz
zinātniskiem komentāriem, populārām grāmatām, informa
tīvām vēstulēm un žurnāliem. Plaši izmanto arī citus
informācijas līdzeklus: fi lmas, televīzijas programmas,
vietējus pazioojumus, radio pārraides, avīžu rakstus un
sludinājumus, brošūras, afišas un rokasgrāmatas, neklātienes
kursus, izstādes, lekciju ciklus, ziemas un vasaras skolas.
Visas šīs darbības mērkis ir gūt pārliecību par to, ka ar laiku
katra persona uz zemes nonāks saskarē ar Baha'u1lah misiju.
šai sabiedrības audzināšanas programmā sevišķi
izcila loma ir bijusi tādai Baha'f institūcijai - kā lūgšanu
namam. Mūsu dienās Baha'f lūgšanu nami ir atrodami katrā
kontinentā, un visur pasaulē ir nopirkti vēl daudz apbūves
gabalu, lai nākotnē uzbūvētu celtnes, kurām paredzēta
galvenā loma Baha'f kopienas dzīvē. Ar laiku ap katru no tām
tiks uzceltas tādas iestādes kā skolas vai koledžas,
kopmītnes, vecu cilvēku pansionāti un pārvaldes centri.
Patreiz lūgšanu nami netiek izmantoti vienīgi Baha'i kopienas
dievkalpojumiem. Tos drīzāk atver, lai būtu vieta, kur
pulcēties visu reliģiju piekritējiem (vai tiem, kas neatzīst
nevienu īpašu ticību), lai pielūgtu vienīgo Dievu. Diev
kalpojumiem nepiemīt sektas īpašības, un tie sastāv no
lasījumiem un lūgšanām, kas izvēlētas no pasaules ticību
svētajiem rakstiem, nav sprediķu vai citu mēģinājumu
pakļaut šīs mācības konkrētai Baha'f interpretācijai. Izvēlētie
fragmenti nereti tiek izteikti mūzikā, Wl tos dzied apmācīti a
capella kori. Vienīgā lūgšanu namam noteiktā arhitektoniskā
prasība ir, lai tam būtu deviņas malas un kupols kā simbols
tam, ka Balta'{ ticība atzīst visas reliģiskās tradīcijas un tam,
ka dalībnieki gan ienāk pa dažādām durvīm, bet vini sanāk
kopā, atzīstot vienu Radītāju.
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Daudzējādā zinā lūgšanu nami izsaka Baha'f ticības
attiecības ar pārējo sabiedrību. Templi ir vaļējas, gaismas
pilnas celtnes. Tiem jāpauž bahājiešu pārliecība par vienību
dažādībā un jāparāda šī principa . praktisks pielietojums.
Runājot par "Mātes Templi rietumüs". kas atrodas Vilmetā.
Ilinoisas štatā, arhitekts tajā apvienoja vairākas svarīgākās
arhitektūras tradīcijas un savā projektā savija dažu lielāko
.atzīto reliģiju simbolus. Vioa paša vārdiem izsakoties:
"Kad no visām reliģijām iznīdē cilvēka izgudrotus ticējumus,
mēs redzam vienīgi harmoniju. Taču mūsu dienās religUa ir
tik dziļi iegrimusi mār,,ticīhās un cilvēka radītajās teorijās,
ka tā ir jāizteic citā formā, lai tā atkal kļūtu tira un
neaptraipita. Taspats ir ar arhitektūru.... Tagad iai jaunajā
tempļa koncepcija ir simboliski ietverta liela Baha'f mācība
par vienotību - visu reliģiju un visas dlvēces vienotīhu.
Templi mēs redzam matemātisku, kosmosu simbolizējo.fo
līniju kombinācijas, un ar to sarežģīto krustojo.fos apļu
savijumu, apļiem apļos, mēs varam attēlot visu reliģiju
saplūšanu vienā reliiUā. 141
11

Lūgšanu namu arhitektūrā var saskat īt Baha'i
kopienas optimismu. Bahājieši paļāvīgi cer, ka cilvēces
vairākums beidzot kļūs par Baha'u'llah mācību sekotājiem.
Vini uzskata, ka šī laikmeta krīzei padzi linoties, vīrieši un
sievietes visur uzsāks nopietnāk nodoties patiesības
meklēj umiem; un, ja Baha'u'llah vēstījums tiks pienācīgi iz
skaidrots , tā norādījumi gūs arvien lielāku meklētāju
atsaucību. šo optimisma garu pārliecinoši pauž Baha'f
lūgšanu nami ar savu atvērtību, dažādu arhitektonisko
tradīciju apvienojumu un dievkalpojumiem bez spredikiem
un rituāliem.
Tiktāl liekas, ka Baha'i kopienas optimisms ir pilnīgi
attaisnojies. Patreiz Baha'i ticība ir viena no pasaules reliģijas
sistēmām, kas skaitliski visstraujāk pieaug. 1979. gada aprīlī
Vispasaules Taisnīguma Nams paziņoja, ka ir sekmīgi

Balui'f kopiena

/

I

/ t, /

pabei gts pēdējais no starptauti sko māc1hu plānu virknes.
1 974. gadā uzsāktais piecgades plāns. Daudzi tā uzdevumi. it
īpaši attiecībā uz dihināmo Garīgo Padomj u skaitu un vietu
skaitu, kur pinno reizi ieradies kāds hahāj iet1s. Aprēkini
rādīj a, ka šajā piecgadē tidgo ska i t s pieauga par 40
procentiem.
Nemot vērā 10. ka iepriekšējā deviogades plāna laikā
ticīgo skaita vislielākais pieaugums hija vemjam s Āfrikā un
Latīoamerikā. tagad priekšgalā izvirzījās hahājiesu kopi�nas
Āzijā un Klusā ok eāna salās. Šo rezultātu iedrošināt s.
Vispasaules Taisnīguma Nams pazinoja par steidzamu jauna
septiogades plāna uzsākšanu. kas paveicams li dz l 9X6.gada
pavasarim. 1 51 Ap to laiku. kad no visas pasaules Bah a'i
delegāti sanāca uz savu 1 983.gada starptautisko kongresu .
šis jaunais pasākums jau arī pārsniedza savus uzdevumus.
Esam īsumā aplūkojuši starptautiskās Saha'i kop
ienas apmērus un tās izaugsmi . Lielākas grūtīhas sagādā
kopienas iekšējās dzīves apskats. Tas visvieglāk paveicams.
ja šai nolūkā mēģina izmantot tās loceklu veikumu.
Kā klūt par bahājieti? Kādas īpašības praktiski piemll
cilvēkam, kas piebiedrojas Baha'f tidhai šai vēstures bridi'!
Acimredzot d l vēki dos dažādas atbildes. Turklāt i r
iespējams, ka dažādās pasaules malās cilvēki dod priekšroku
un pieškir nozīmi dažādām lietam . kas attiecīgi rada
atškirīhas ticības pi ekritēju pi eredzē. N eraugoties uz to.
Baha'f ticības vēsture. tās mācības un i zveidotā pārvaldes
iekārta veido vienu veselumu. kas visā pasaulē ir vienāds. un
tam ir nenovēršami jāizraisa noteikta. konsekventa to dlvēku
atsaucība. kas to i zvēlējušies. lai kāda būtu viou etniskā
izcelsme.
Attiecībā uz Baha'f ticības piekritējam nepieciešamām
īpašībām Vispasaules Taisnīguma Nams rakstīja:
"Galvenam motivam hūtu vienmēr jāhūt cilvēka atsaucībai
uz Dieva vēstijumu un Viņa Süt1,10 at:iümu . Tos, kas sevi
atzīst par hahājidiem. vajadzētu hūt aphurt Balufu 'lflih
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mül'ihu skaiswms, un tiem hütu jāizjüt \'i1,w mīlestība.
Ticihas sekotājam 11a1· jü=in 1·isi ticības apliecinājumi ,
,·tiSture , likumi un principi. het laika , kad viņ.,; atklāti at:īst
savu piederību ticībai. he: ticfhas d=irksts uztveres. viņiem ir
pamata jcīhüt ir�lormcī tiem par t ic ihas galve nām
personīhtim , kti ari likumiem. pēc kuriem jāvadās. u n
piin·aldi. kurai jüpak/ausa. " 161
Baha'f ģimenē piedzimušiem un izaugušiem formālā
iestāšanās ticīhā ir diezgan tieša. Neraugoties uz to, ka Baha'f
m ār ī bās tiek nosod īts dogmatisms bērnu audzināšanā .
bahājiešu bērni t iek audzināti kā kopienas locekli . Vioi oem
dalību gandrīz v isos Baha'f kalendārā atzīmētos notikumos.
studē B...aha'f vēsturi un Baha'u'Hah. kā arī citu pasaules lielo
re l iģij u mācības. kas tiem palīdz dzīvot pēc Baha'f dzīves
nonnām. atbilstoši savam vecumam. 171 Baha'f mācībās liktais
uzsvars uz mūsdienu soc iālām problēmām. bez šaubām.
mud i na hahāj i e šu jaunatni turpināt savu garīgo u n
intelektuālo Baha'f ticības izpēti . Taču pēc savas vēlēšanās
v ioi drīkst atteikties no ticības. Sasniedzot "piekri šanas
vecumu" . kas Baha'i kopienā ir piecpadsmit gadi, jaunieši
uzoemas atbildību par savu individ uālo garīgo attīstību.

Apmēram šai vecumā jaunieši parāda� vai vioi sevi uzskata

vai neuzskata par bahājiešiem un vai tie turpinās piedalīties
Baha'f kopienas dzīvē.
Kad pieauguši kad cilvēki pievienojas ticībai. viou
lēmums iestāties kopienā parasti ir sekas viou personīgajiem
sakariem ar ticīgajiem. Kopienas plašais informācijas apjoms
vilina tūkstošiem interesentu nodibināt sakarus ar ticības
lrn:ekliem. Piedaloties mazu mācību grupu sapulcēs vai ofic
iālā iepazīstināšanā. i nteresentiem izskaidro Baha'f ticības
mādhas un uzdevumus tik sīki. c ik viou tieksmes to prasa.
Kādā brīdī v ioi v ar v a i nu l abprātī g i apj autāt ies par
iestāšanos ticībā. vai arī bahājieši �ar uzaicināt v inus par to
padomāt. Ja vioi lūdz sevi pieoemt. tad jāgriežas ar lūgumu
pie apvi dus Vietējās Garīgās Padomes; ja šīs institūcijas ir
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pārliecinātas, ka lūdzēji saprot ticības locekJa saistības un i r
ar mieru uzoemties atbildību par dzīvošanu pēc Baha'u'llah
mācībām. tad vioi t iek uzoemt i . Nav nekādu rituālu nedz
sol ījumu. bet notikums var būt par pamatu neoficiālām
svinībām.
.
Uzoemts par Baha'f kopienas locekli, jaunais ticīgais
tiek iesaistīts divos vienlaicīgos procesos: personīgā garīgā
attīstībā un jaunās kopienas centienos izprast un izteikt sava
ticības pamat licēja mācībās paustos ideāl us. Gal venie
individuālai disci plīnai ieteiktie elementi ir l ūgšana, medi
tācija, gavēšana noteiktā gada period ā , atturēšanās no
narkotisko v ie l u un a lkohola lietošanas un cenšanās
izvairīties no kritikas un apmelošanas. Turklāt Baha'i kopiena
piedalās i lgtermioa izaugsmes un savas paplašināšanas
programmā. kas prasa saskaootas pūles un uzmanības
pievēršanu galvenajiem uzdevumiem. Baha'f ticības prakse
uzsver atseviška ticīgā un Baha'f kopienas sav starpējās
attiecības.
Abi procesi apvienojas Baha' f d i e vkal poj umā.
" Dievkalpoj ums" . Baha'u' llah mācīja, ir ci lvēka dabas
visaugstākā izpausme. Iekšējā izaugsme. "kad tu k lūsti īsteni
patiess." notiek, kalpojot ci l vēces apvienošanas ideālam.
Visas personīgās garīgās discip līnas mērkis ir atbrīvot
dvēseli no rūpēm tikai par sevi. padziJināt solidarizēšanās
apzinu ar v isu cilvēci un veltīt enerģiju celu meklēšanai, lai
kalpotu citu vajadzībām. Baha'i kopienas darbība dod
personai plašas šādas kalpošanas iespēj as : Iztrūkstot
garīdzniekiem, kopienas lietas organizē tā. lai sekmētu visu
loceklu maksimālu līdzdalību.
It īpaši ve icinātas t iek dal ībnieku pūles atbalstīt
tkības izplatību. Vislielākais pakalpojums, ko šodien ikviens
var sniegt, ir "mācīt Dieva vārdu", 181 sacīja B aha'u'llah.
Katrs bahāj ietis tiek pamudināts piedalīties Baha'u'l lah
vēstījuma izplatīšanā starp tiem daudzajiem cilvēkiem, kas,
pēc bahājiešu domām. spēj to uztvert. Laika ir maz, 'Abdu'l
Baha brīdināja. Mūsdienu sabiedrību smacēj ošās k rīzes
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padzilināsies un tagadējām institūcijām nesīs arvien vairāk
ciešanu un beidzot iznīcību. Bahājiešu kopienās ir jāattīsta
citāds dzīves veids, un to var paveikt. visās zemēs lielā mērā
paJielinot to cilvēku skaitu, kas ir atsaukušies uz Baha'u'llah
aicinājumu un apoēmušies vioa mādbas realizēt dzīvē. 1 9 1
Nav negaidīti, ka gandrīz visi nesen uzoemtie locekli
dedzīgi atsaucas uz šo aicinājumu. Viņi ir atraduši kaut ko,
kas vioiem dod lielu pārliecību un mērki , un vioi vēlas tajā
dalīties ar citiem. Tomēr, nernugoties uz lielo mācīšanas
nozīmi. atgriešana no vienas un pievēršana citai ticībai ir
stingri aizliegta. 1 101 Tādēl bahājiešiem mdas problēma. kādā
veidā dalīties savos uzskatos. lai neatlauti neiejauktos citu
personu ieskatos un nepārkāptu viuu sabiedrības tradīcījas.
Gala rezultātā tika veikts liels skaits eksperimentu, kas katrā
pasaules malā un attiecībās ar katru personu ir atškirīgi.
Ir grūti v ispārināt Baha'f mācību darba raksturu.
Gandrīz visās rietumu zemēs bahājieši kā atsevišķas
personas vai ģimenes māca, izmantojot normālas ikdienas
sadzīves kontaktus: sarunas ar kaimioiem , draugiem un
darba biedriem; pazinām. ar kuriem ir kādas kopējas sab
iedriskā darba intereses, mācību kursos vai izklaidēšanās
brīžos un publikai atļautos bahājiešu pasākumos. Visur
pasaulē reliģija piesaista lielu interesi , un pārrunās par
jaunām garīgām mācībām piedalās ves�las kopienas.
Bahājiešu grupām ciemojoties Centrālajā Afrikā un Dien
vidamerikā ar muzikāliem un teātra priekšnesumiem , ar
sarunām un ticības mācības kursiem, plašā mērogā tika
uzuemti daudz jaunu Baha'f ticības lm;eklu. Dažo�
sabiedrības slānos iniciatīvu var izrādīt paši gaidītie klau
sītāji. Ziemelamerikas bahājieši ir tikuši uzaicināti runāt
nēģeru baznīcu draudzēs dienvidu štatos vai "dalīties Baha'f
misijā" ar klausītājiem tikšanās reizēs Amerikas indiāou
sapulcēs K anādas prērijās. Bahājiešu zinātnieki Ziemeļ
amerikā, Indijā, jaunnodibinātās zemēs Klusā okeāna salās
vai Karību jūras piekrastē saoem uzaidnājumus nolasīt lek
cijas par savas ticības mācībām koledžās un universitātēs.
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Taču visparastākā Baha'u'llah māt:1bu i zpJat 1 sana�
metode ir pārrunas "pie kamīna". šis term in� radā� pi rmajā
hahājiešu grupā Monr�ālā . Kanādā . l ai gan šāda ve i da
nodarbība tika izmantota daudzos centro!-t. 1 1 1 1 Termins ap
zīmē mazas mācību grupas. kas notur regulāra� no<larh1has
privātās mājās. uz kurieni tiek ielūgti draugi un pazina�. Šāds
neoficiāls nodarbīhu veids ir loti veici nāji s jaunu loce k l u
uznemšanu. Tas lauj interesentiem izpētīt Baha'f jēdzienus.
likumus un mācības sev piemērotā tempā. hcz bažām. ka
viou personiskie garīg ie meklējumi varētu hut '' izstād 1ti
apskatei". kā tas var atgadīties atklātā sapu lcē. šāds māeibu
organizācijas veids stiprina sakarus. kas t urpinās pēc jauna
biedra iestāšanās Baha'i kopi�nā un lauj Baha'1 skol,ltājam
palīdzētjaunajiem tidgajiem icklauties kopienas dz1vē.
lpašs mācību veids ir kalposana tidbai . ko bahāj iesi
sauc.: par "pioniera darbu" . Tā kā nav garī dznieku. nav an
profesionālu misionāru. kas Baha'f māl'ibu aiznes uz jaunām
vietām. Baha'f ticība izplatās drīzāk kā sekas tai inil:iauvai. ko
uzoemas tūkstošiem tās sekotāju . kas i ndivid uāl i vai ar
ģimenēm atstāj savas mājas. lai apmestos jaunās vietās.
Pionieriem sev i jāuztur ar sava aroda vai profesijas palidzību
un jāpilda savus bahājiešu pienākumus brīvajā l aikā . Tiek
mainīti darbi . pārdotas savas un atrastas jaunas maj a s .
apgūtas jaunas valodas. un daudzi citi ikdienas dzī ves aspekt i
tiek pārkārtoti ar vienīgu nolūku ieviest Baha'f ticihu kādā
jaunā pilsētā. rajonā vai teritorijā.
Pioniera darbs var būt ari saistīts ar pān.:dšanos uz
pilnīgi dtu zemi. kur ticība vēl nav deši iesaknojusies. Katrā
globālā mādbu plānā Vispasaules Taisnīguma Nams uzrāda
to zemju sarakstu. kurās ir nepieciešama kopienas darbinieku
palīdzība no citurienes, un nosaka viou nepiet:iešamo skaitu.
Daudzos plānos dažādām nadonāJajām bahājiešu kopienām
tiek doti īpaši uzdevumi : nereti trīs vai četras valstis tiek
lūgtas aizsūtīt pionierus uz vienu un to pašu zemi vai rajonu.
Tā rez ultātā bahājiešu t:entri Somij ā vai Haiti var hūt
saoēmuši pionierus no Irānas. Franc ijas . J apānas un
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Savienotajām Valstīm. Turklāt šo j aunatbraucēju iespējas
bagātina Vietējās Padomes pieredzi , īstenojot Baha'f principu
"vhmība dažādībā" (tāpat kā, bez šaubām . to pionieru
pieredzi, kas ieradās no ārzemēm).
Tādē ļ šajā un visos citos pasākumos Baha'f kopiena
pilnīgi paļaujas uz iniciatīvu un atbildību, ko uzņemas
atseviški ticīgie. Neviena iestāde nepārbauda, kādā mērā
persona izpilda savu ticības mācīšanas pienākumu. Nerau
goties uz to, ka Garīgā Padome var iejaukties gadījumā, ja
kādas personas mācību nodarbības i r zi nāmā mērā
nepieoemamas. taču atsaucību uz aicinājumu mācīt izlemj
ticīgo pašu sirdsapzina. Tas pats ir sakāms par pioniera
darbu. kalpošanas veidu. ko uzskata par lielu privilēģiju.
Pioniera un mācību darba vajadzību apmierināšanā dalību
nem ikvienas vietējās Baha'i kopienas locekli katra mēneša
deviopadsrnitās dienas svētkos, konferencēs un ar kopienas
dažādo publikāciju palīdzību. Iniciatīvu nosaka ticīgā sirds
un bahājieša ģimene. Tad pionieris vai viņa ģimene griežas
pie ticības pārvaldes orgāniem konsultēt ies par konkrētiem
plāniem vai uzdevumiem.
Brīvprātīga līdzdalība palīdz arī atrisināt Baha'f ticības
daudzo programmu finansēšanu. Baha'f gada sākumā katra
Vietējā vai Nacionālā Garīga Padome nolemj , kāds budžets ir
vajadzīgs konkrētā gada plānu realizācijai sakarā ar mācību
uzdevumiem, īpašuma pirkšanu, socialiem un ekonomiskiem
projektiem, pārvaldes izdevumiem vai kopienas pakalpo
jumiem. Tad par šīm vajadzībām tiek zioots Baha'f kopienai
tādā pašā veidā kā mācību un pioniera darba vajadzības. Ar
reliģiskām un labdarības organizācijām bieži saistītā prof
esionālā „naudas Iīdzeklu sagādāšana" Baha'f kopienā nav
atļauta. Ir atļauts griezties ar vispārējiem lūgumiem; individ
uāla līdzekļu vākšana ir aizliegta. Visi ziedojumi ir brīv
prātīgi , un Shoghi Effendi asi nosodīja visu, kas līdzinās
psiholoģiskai iespaidošanai. f 1 21 Pie tam individuālas pers
onas vai ģimenes ziedojumi, kas iemaksāti institūcijas
finansu pārzinim, netiek izpausti.
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Iespēju ziedot Baha'i fondam bahājieši uzskata par
garīgu pri v i1ēģiju , kas pienākas tiem, kas ir atzinuši
Baha'u'llah. Rezultātā nedrīkst pieņemt nekāda veida
ziedojumus Baha'f ticības attīstībai no tām personām, kas nav
reģistrētas par bahājiešiem. Nereti ziedojumus bahājiešu
padomēm uzspiež bahājiešiem nepiederošas personas, kas
spēj novērtēt kādu no kopienas programmām. Tādos
gadījumos ziedotājus lūdz naudas līdzekl us nodot sab
iedriskās labdarības vajadzībām. Anonīmu z iedoj umu
gadījumā Baha'i pārvalde ziedojumus iegulda sabiedriskajā
labdarībā. Naudas līdzek}us no bahājiešiem nepiederošiem
avotiem bahājiešu pārvaldes orgāni drīkst pienemt un izlietot
tikai tādām programmām, kas kalpo vispārīgām sabiedrības
sociālām, ekonomiskām vai izglītības vajadzībām. Tāda
politika paaugstina ticīgo solidaritātes jūtas un personisko
atbildību par kopienas uzsākto darbu. l 131
Baha'i kopienas lietu kārtošana sagādā personai
daudz iespēju nodoties Baha'f kalpošanas ideālam. Drīz pēc
pievienošanās ticībai jaunos locekļus sti pri ietekmē tas, ka
Baha'f ticība ir lakīga reliģija. Vioi apzinās, ka ir iestājušies
kopienā nevis draudzē. Kopienas locekli izpilda ne tikai
visvienkāršākos "kalpošanas pienākumus", bet ir arī pilnīgi
atbildīgi par lēmumu pieoemšanas procesu, plānošanu un
daibošanos kā oficiāliem kopienas pārstāvjiem.
Drīz jaunie kopienas locekli nonāk pie atzioas, ka
pieoemtā ticība atrodas attīstības stadijā. Baha'u'llah plaši
iecerēto pamatprincipu ietvaros un turpmākā Vispasaules
Taisnīguma Nama vadībā ir ne tikai daudz eksperiment
ēšanas iespēju, bet šie eksperimenti ir loti nepieciešami, lai
pārliecinātos, ka ātri pieaugošās kopienas spēj sasniegt savus
augstos mērkus. Ja jaunam ticīgajam ir īpaši talanti, tos var
drīz likt lietā. Viou var palūgt vadīt bērnu nodarbības,
uzrakstīt avīzes sludinājumu, piedalīties delegācijā pie
pilsētas mēra vai iesaistīties valdības komisijā, uzoemties
deviopadsmit dienu svētku vadību. palīdzēt reģionālās
konferences izplānošanā� piedalīties muzikālā vai teātra
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uzvedumā, rīkoties ar projekcijas aparātu, sarīkot izstādi,
nodrukāt korespondenci, palīdzēt grāmatvedībā, noorganizēt
nelielu biblioteku vai palīdzēt daudzos citos kopienas
pasākumos. Uz jautājumu: "Kāpēc mēs nedarām to vai šito?"
visbiežāk atbilde skan: "Tāpēc. ka līdz šim nav bijis neviena.
kam būtu laiks vai prasme to uzņemties.
Baha'i kopienas raksturīga iezīme ir rosīga
sabiedriskā dzīve. 8. nodalā bija minēti devinpadsmit dienu
svētki, kas vietējā mērogā veido Baha'f kopienas sabiedriskās
dzīves pamatu un kuras visiem aspektiem Baha'f rakstos ir
piešķirta liela nozīme. Rajona vai nacionālo sanāksmju
gadījumos arī notiek konsultācijas par kopienas lietām un
vienlaikus daudzas tikšanās starp zemes vai rajona ticīgajiem.
Turklāt kopienas regulāri organizē dažādas kon
ferences. Katrs globālais mācību plāns ietver daudzu
starptautisku konferenču sarīkošanu lielākos centros. Tie ir
labi apmeklēti pasākumi, kas pulcina bahājiešus no daudzām
pasaules malām. lai pavadītu trīs līdz piecas dienas, atzīmējot
nesenos mācību sasniegumus, iepazīstoties ar tekošajām
tendencēm un vajadzībām. iepazīstoties ar jaunu literatūru.
audio-video un citiem līdzekļiem, kas sekmē kopienas
attīstību. šais konferencēs bieži uzstājas Dieva Nolūka
Izpalīgi (skat. 8.nodalu) un dažādu nozaru izcili Baha'i
zinātnieki. Konferences sagādā bahāj iešiem arī iespēju gūt
tiešus iespaidus par daudzām kultūrām, kuras visā pasaulē
izplatītajā Baha'f kopienā tiek pārstāvētas ar teātra, muz
ikāliem un citiem mākslinieciskiem priekšnesumiem. 1 141
Ciktāl to atlauj līdzekli, līdzīgi pasākumi tiek
organizēti arī nacionālā un rajona mērogā. Rezultātā bahājieši
parasti daudz iegūst no neparastās izdevības iepazīt vienam
otru. Daudzie ar šiem notikumiem saistītie ceļojumi palīdz
locekļiem nākt ciešākā saskarē ar citu sabiedrību tradīcijām
un sociālām normām. nekā tas citos apstākļos būtu ie
spējams. Daudzi, bez šaubām, izmanto tādu gadījumu
neofi ciālai ticības mācīšanai , un tas padara iespējamo
pionieru darbu daudz pievilcīgāku ģimenēm, kas par to
domā, bet baidās to uzoemties.
11
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Neviena Baha'f institūcija nepadara ticīgo garīgo un
sabiedrisko pieredzi tik bagātu kā svētceļojum s. Katru
sekotāju Baha'u'llah iedrošināja vismaz reizi dzivē uznemties
deviou dienu svētceļojumu uz Baha'f ticības t:entru Haifā.
Izraēlā. Uz šo aicinājumu atsaucas arvien lielāks ticīgo skaits.
patiesībā tik liels. ka dažu pēdējo gadu laikā uz to ir kādu
laiku bijis jāgaida.
Ikviena bahājieša dzīvē svētceļojums tit!k uzskatīt�
par vienu no lielākajiem notikumiem. Svētcelnieks ierodas
Haifā kā viens no apmēram astoodesmit dlvēku lielas tkig< l
grupas dalībniekiem no visām pasaules malām. Devioas
dienas grupa apmeklē. svētās v ietas Haifā. Akkā un to
apkārtnē.. Baha'u'llah. Bab'a un „ Abdu'l-Baha svētnīŗās vini
uzkavējas vienatnē vai nelielās grupās. Vioi var apdemot
mājas, kur vinu ticības pamatlicējs dzīvoja savas trimdas un
iesJodzījuma laikā Svētajā Zemē. un dalu dienas veltīt.
apstaigājot krāšoo arhīvu namu, kur var iepazīties ar Baha'f
darbu oriģināliem un aplūkot rakstus. kas svēti glabā ticības
galveno personību. tās agrīno varoou un mocek lu pieminu.
Var apskatīt Bab'a un Baha'u'llah portretus. kas citur nav
redzami. ( 1 5 1 Pieoemšana. ko Vispasaules Taisnīguma Nams
sarīko katrai svētcelnieku grupai. un iespēja tidgajiem brīvi
tikties ar ticības augstākās institūcijas locekliem. padzilina
ciešās un tomēr relatīvi neoficiālās saites. kas vieno Baha'f
kopienu šai attīstības sākuma posmā.
Svētcelniekiem tas parasti sagādā Lielu pārdzīvojumu.
Bahājieši uzskata, ka daudzējādā zinā svētcelojums ir šai
dzīvē. visciešākā tuvošanās Dieva Pasaulei. Runājot · loti
cienītā Baha'i rakstnieka, agrākā anglu arhidiakona Džordža
Taunsenda (George Townsend) vārdiem : " Dievs ir gājis
garām " Bab'a un Baha'u'llah atklāsmēs. Haifā un Akkā
ticīgais nonāk visintīmākā saskarē ar šo diev i škq iešanu
garām, un šis pārdzīvojums liek vioa prātam un s irdij dzilāk
apzināt Baha'f atklāsmes pamatpatiesības.
Svētcelojums sagādā cilvēkiem arī iespēju tālāk
padzi ļināt savu sociālo izpratni par globālo kopienu, pie
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. kuras viņi pieder. Mūsdienu sabiedrībā tikai loti nedaudz
ci lvēkiem ir dota izdevība pavadīt deviņas dienas ciešā
saskarē ar cilvēkiem, kas pārstāv daudzas dažādas kultūras.
Vidē, kas atgādina par kopā pārdzīvo to traģēdij as. zie
došanās un panākumu vēsturi. šī tikšanās nozīmē dzili izjust
Baha'u'llah atklāsmes radīto "globālo ģimeni". Turklāt nereti ·
svētceJojums ir gadījums, kas bahājiešiem lauj apņemties
veikt celojuma - mācīšanas plānus citās pasaules malās,
apciemot draugus, kas veic pioniera pasākumus v iņpus
okeāna un pārliecināties par iespējām pašam uzņemties tādu
uzdevumu.
Līdztekus šāda veida morālei un garīgai sag
atavošanai Baha'u'llah lielu uzsvaru lika uz humanitāro un
eksakto z inātņu apgūšanu. Bahāj i ešus mudina ne tikai

nodrošināt pēc iespējas labāku izglītību saviem bērniem, bet
arī izmantot sabiedrības dotas izgl ītības iespējas sevis paša
turpmākai attīstībai.
"Zināšanas ir kii spārni cilvēka dzīvei un kāpnes vioa
augšupejai. Tos ie,fļüt ir katra pienākums . Talu ir jāapgūst
tādas zinātnes. kas var nest labumu zemes tautām un nevis
tādas. kas sākas un beidzas ar vārdiem. Zinātnieki u n
amata meistari patiešām izvirza lielas prasības pasaules
tautām." ( t61
Jau pašā sākumā Baha'f kopiena Persijā šo no
rādījumu uzoēma loti nopi etni. Rezultātā triju vai četru
paaudžu laikā kopiena panāca. ka tās locekli procentuāli
sastāda lielu dalu no izglītotās škiras mūsdienu Irānā. lai gan
bahājiešu skaits šai zemē vispār ir apmēram 300 000. l 11 1
Zemē, kur lasīt un rakstīt pratēju koeficients ir svārstījies zem
40 procentiem. bahājiešu kopienā tas ir virs 90 procentiem.
Visā pasaulē bahājieši sekµ Irānas piemēram tādā
mērā. kādā to apstākli atļauj. V iens no konkrētiem uz
devumiem. kas saskaņā ar starptautisko mācību plānu ir
jāveic Vietējām un Nacionālajām Garīgajām Padomēm. ir
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nodrošināt konsultācijas un sniegt palīdzību bahāj iešu
jaunatnei savas izglītības plānošanā, lai tā spētu maksimāli
kalpot ne tikai savai ticībai, bet arī cilvēcei. 1 1 81 šāda veida
programmas piedāvā daudzas Baha'i vasaras un ziemas
skolas. Tāpat tās pīe iespējas izmanto kvalificētus runātājus,
lai vadītu kursus par m ūsdienu zinātnes sasniegumiem
dažādās disciplīnās, kam ir kāds sakars ar Baha'f rakstu
mācībām. Paraugs, ko dod daudzi pieredzējuši zinātnieki, kas
savā garīgajā dzīvē ir sekmīgi apvienoj uši zinātni un ticību,
bez šaubām . kalpo j auniem t i c īgaj iem par l i e 1 u
pamudinājumu sekot viou piemēram. 1191
Tur, kur valsts izglītība ir nepietiekama vai ne- ·
pieejama, vietējās Baha'f kopienas uzsāk ieviest savas
izglītības programmas, it īpaši pamatskolas līmenī. Indijā
Nacionālā Garīgā Padome vada vairākas Baha'f skolas visos
priekšmetos. organizējot kursus pamatskolas, vidusskolas un
tehniskās apmācības līmenī. Daudzās citās nacionālās
bahājiešu kopienās daudz nodarbojas ar neklātienes kursu
organizēšanu pieaugušajiem. bērniem un jaunatnei. Pēdējā
starptautiskajā plānā trīsdesmit septinas dažādas Nacionālās
Garīgās Padomes norādīja. ka tās ir ieviesušas līdzīgas pro
grammas.
Kopš Baha'i vēstures sākuma liela vērība tiek veltīta
i zglītības estētiskajam aspektam. Baha'u1 llah noteica, ka
māksla ir Dieva pielūgsmes forma. un galvenais iespaids, ko
apmeklētāji aiznes no saskares ar ticību. ir Baha'f svētnīcu,
templu un dārzu skaistums. Shoghi Effendi uzsvēra. ka būs
vaja�zīgi
gadsimti, lai varētu radīt tā saucamo " Baha'f
mākslu 11 Tikai tad. kad atklāsme ir atplaukusi jaunā
civilizācijā. parādās jaunas mākslas formas, kuras tai var
īpaši piedēvēt. Tai pašā laikā mūsdienu bahājiešu māks
linieku darbus, bez šaubām, ir ietekm ējuši Baha'u1l lah
aicinājumi censties pēc vienības, harmonijas, atklātības un
optimisma. Par to, kā tas ietekmējis vioa darbu, Marks
Toubijs ( Mark Tobey), viens no visslavenākajiem di v
desmitā gadsimta amerikānu Bahci'i māksliniekiem, sadja:
•
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"šis universālais Baha'u 'l/ah mērķis, kas nes cilvēka

attīstības piepildījumu, dod daudzso/o.ias iespējas un /auj
vivam saskatīt šodienas gaismu visas dzīves vienotībā: tas
ļauj vir,iam aiziet no lielas daļas neapzināta vides

mantojuma; tas rada viņa jaunai eksistencei pilnfgi
nepiecie.iamu uztveri. Pašas Baha 'u 'llah mācīhas dod
gaismu, kas ļauj mums saskatīt, kā virzīties tālāk pa
evolūcijas ceļu. " {20J

Aplūkojot māksJas attiecības ar nākotnes pasaules
civilizāciju, Toubijs piebilda:
"Šodien mēs runājam par internacionāliem stiliem. bet es
domāju, ka vēlāk mēs runāsim par universāliem stiliem . ..

pasaules nākotnei ir jābūt šīs vienesmes izpratnei. kas manā
uztverē ir Baha'f ticības pamatmācība, un no .�is vienesmes
dabiski attīstīsies jauns gars mākslā, jo tāds tas ir istenihā.
Tas ir gars, un tie nav tikai jauni vārdi un jaunas idejas. "
(21 I

Līdzīgā veidā tas ir ietekmējis Baha'i mūzikus.
'Abdu'J-Baha patiešām lielu uzmanību veltīja tam� lai
mudinātu bahājiešu kopienas labi izmantot tās personas� kam
ir muzikāls talants:
"Mūzikas māksla ir dievi.fka un iedarbīga. Tā ir dvēseles un
gara barība. Mūzikas spēks un burvība pacilā cilvēka garu.
Tā h1ini.�ķi aizkustina un iespaido bērnu skaidrās sirdis. un
melodijām ir liela ietekme uz tām. Šo hērnu sirdīs apslēptie
talanti radīs izpausmi mūzikā. Tādēļ jums jāpapū/ās to
lietpratigi izmantot ; mddet vir,,us skaisti un izteiksmigi
dziedāt. Katra bērna pienākums ir zināt kaut ko par

mūziku .... " r221

Lūk, tādas ir dažas tās dzīves iezīmes, kas raksturo
R aha'f kopienu . kas i r saoēmusi Baha'u' 1 lah novēlēto
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vēstures. ticības mācības un pārvaldes institūciju mantojumu.
Kopiena ir nodibināta gandrīz visās pasaule s zemēs un
teritorijās: tā pārstāv cilvēci šķērsgriezumā un ziedo sev i
"planētas garīgās uzvaras " misijai, k o tai uzticējis ' Ah<lu'I
Baha. Tās izplatības procesā atseviški locekli tiek iesaistīti

dažādos līdzdal ības. savstarpēju sakaru un pe rsom gas
attīstības veidos. šī savstarpējā saskare un tai sekojosa
garīgā i zaugsme rada "globālas ģimenes" sajutu un pieškir
kopienai jaunu. no citu reliģiju tradīcijām atškirigu identitāti.
Šai kopienā bahājieši saredz ne tikai kolektīv u. het
organisku veselumu. ' Ahdu'l -Baha un Shoghi Effendi darhi
ir pārpilni ar bioloģiskas nozīmes vārdiem: "kristaliz�šanfü.." .
"evolūcija". "dīglis". "sēkla" . "organiska attīstība" . "kodol s" .
"dzīvību radošā ietekme " , "asimilācija". Bahāj iešiem l iek
palūkoties uz sevi kā uz dzīva. augoša organi sma sas

tāvdaļām, kura dzīves sistēmas ir Baha'u'l1ah radītie likumi.
mācības un institūcijas. Vispasaules Tai snīguma Namŗ,; ir
uzsvēris, ka personas dotības un Baha'f mācību i zpratne
atkarājas no vioa spējas oemt aktīvu līdzdalību kopienas
dzīvē:

"Cilveka kermenī katrai .ffmai. orgānam. nermm ir jtispi/e
sava loma. Kad visi to dara. kermeni.\· ir reselīgs. spil'ig.'i,
starojo.ü, gatavs atsaukties ic. katru signMu . Lai cik
vienkārša nebūtu .vūna, td ned=ivo no.�ķirti no kerme1.w, tam
kalpojot vai no rd sa1,1emo1. 1apar tas notiek ar vi.m ciheci,
kurd "katru vienkdr.fo cilvēku Dievs ir apndtUis ar spejdm
un talantu ", un tas ir pilnīgi attiecinüms u; risu Balui 'f
pasaules kopienu ;jo .�is ķennenis ir jau organisms. ko vieno
centieni , vienādas metodes. k ur�� gaida palītl=īhu un
apliecinājumu no ta paša A vota un ko upstaro pilnīgo
pārliecfha par savu vienotību . . . . A ugot līd::::īgi n'se/igam .
jaunam kermenim un pasteidzinot sam nohriedumu . Balui'[
pasaules kopiena attīsta jaunas .Wnas. jaunus orgdn us .
jaunas funkcijas u n spēkus. u n katra dvēsele , kas d:ī\'o
priekš Dieva nolūka. saņems no Vir.w reselihu. pdrliecihu un
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hagiitī{ļas Baha 'u 'llah dāvanas, kuros tiek sadalitas caur
viņa dievišķi ieprieHnoteikto iekā1111. " f 23J

Turklāt bahājieši uzskata, ka viņu kopienas dzīve ir
paraugs cilvēces apvienošanai . kam vajadzētu iedrošināt
visus tos, kurus šis ideāJs interesē, neraugoties u� to, vai viņi
paši klūst vai nekļūst par bahājiešiem. 1976. gada jūlijā
pasaules reliģiju kongresa četrdesmitajā gadadienā, ko at
zīmēja Kenterberijā, Anglijā, Baha'f delegāts savu runu
nobeidza šādi:
"Ja man /auts apkopot, . .. . pašlaik eksistē daudzsološs,
rosīgs, u.: garīguma dibināts pasaules sabiedrības modelis,
kuru meklējumiem tika noorganizēs Jis kongresos. Šis
modelis ir globāla sabiedrība, kas, sevi nebūt vēl neuzskatot
par pilnīgu vai patstāvīgu, uzsākusi bezgalīgu eksperimentu
virkni vietējā, nacionālā un starptautiskā mērogā, pūloties
realizēt cilvēces vienesmes ieceri, ko tā atrod sava ticības
pamatlic·eja un visu Dieva sūtņu rakstos. Šai lielajā
pasākumā ir atļauts piedalities visiem labas gribas
cilvēkiem.
Es. . . . īpaši pievēr.fo jūsu uzmanību daudzām
ievērības cienīgām , šim modelim piemītošām īpašībām.
kuras tas uzskatāmi parāda: vispārīgumu, vienību, atbilst
ošu un ietekmīgo morālo sistēmu, kopēju vēsturi, saskaņotu
pārvaldes struktūru un ticību, kas atzīst visu cilvēka dzīves
daudzpusību. Tas, ka iis īpašības globāla sabiedrība spēj
iemiesot tik kritiskā vēstures posmā, man .§ķiet ir
visnozīmīgākais notikums, kas varētu piesaistīt mūsu uz
manību. Manā izpratnē tās pastāvē.iana ir pirmais
pārliecinošais pierādījums tam, ka mūsu meklējamais
mērķis ir pilnīgi reāls un noteikti sasniedzams vistuvākā
nākotnē. Nav svarīgi, cik ierobežots varētu būt šī modeļa
apmērs vai tā radītā ietekme, tāda parādība pelna, lai ar tas
izpēti nodarbotos visspējīgākie un visobjektīvākie prāti,
kādus cilvēce šim nolūkam spēj piesaistīt. " 124)

10.

Panākumi un iz redzes

Grāmatas ievadā mēs minējām pieņēmumu, ko nosacīti
izvirzīja Edvards Grenvils Brauns, viens no pirmajiem rie
tumu zinātniekiem, kas nāca saskarē ar Baha'i ticību Persijā
19. gadsimtā. Brauns izteica domu, ka jaunā ticība varbūt
pārstāv jaunas pasaules reliģijas sākumus. Viuam škita. ka
tas dod zinātniekiem vienreizēJu izdevību sīki izpētīt, kā
rodas jauna reliģija. [ 1 J Savu pirmo pētījumu rezultātā
turpmākos trīsdesmit gados Brauns daudz laika veltīja
rūpīgai Baha'f pirmavotu izpētei. Viņš uzrakstīja vairākus
kritiskus komentārus un publicēja dažu Babi un Baha'f
lielāko literāro sacerējumu tulkojumus angļu valodā.
Ne visi Brauna laikabiedri šos publicējumus
novērtēja. Lai gan daži vioa kolēģi darbu labvēlīgi atbalstīja,
citiem likās, ka vioš pārāk lielu vērību piegriež tam, ko vioi
uzskatīja vienīgi par reformas kustību pašā islāma reliģijā. r21
Kāds recenzents ietekmīgajā zinātniskajā žurnālā "The
Oxford Magazine" Brauna Baha'f pētījumus pat nosauca par
"bezjēdzīgu vēsturiskās perspektīvas noniecināšanu". [31
Simts gadu vēsture, kopš Brauns uzsāka savu Baha'f
ticības izpēti, ir pierādījusi vioa pirmo spriedumu patiesību.
Pamazām, bet pārliecinoši, ir izveidojusies jauna reliģija un
īstenībā iesakoojusies ikvienā pasaules malā kā sistēma, kas
ir atškirīga no islāmiskās vides, no kuras tā izveidojās. Vairs
nepārsteidz, ka tādas mūslaiku autoritātes salīdzināmajā
reliģijā kā vēsturnieks Arnolds Toinbijs (Arnold Toynbee),
pieskaita Baha'f ticību līdz ar islāmu un kristietību pie
pasaules neatkarīgajām reliģijām. (41 Tādas pašas domas, lai
gan mazliet citādā garā, izteica oficiālais islāma institūciju
pārstāvis. Jau _1 924.gadā Sunni Apelācijas tiesa, kuras sēde
notika Bebā, Eģiptē, apstiprināja spriedumu tās izlemšanai
nodotajā lietā, ka : "Baha'f ticība ir jauna, pilnīgi neatkarīga
(no islāma) reliģija.... Tādēļ nevienu bahājieti nevar uzskatīt
par musulmani, vai otrādt gluži tāpat, kā nevienu budistu,
braminu vai kristieti nevar uzskatīt par musulmani." (51
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Bahājieši ti c, ka šī jaunā neatkarīgā ticība speJ
apvienot pasaules tautas un attālā nākotnē !aus piedzimt
vispasaules civilizācijai. Tas tiks paveikts. vioi uzsver, jo
viou kopiena spēj atbildēt par savu panākumu radītiem pār
baudījumiem. Jautājums par pārbaudījumiem vārda bahājiskā
nozīmē prasa īpašu piezīmi.
Pārbaudījumi, mācīja Baha'u'llah, ir nepieciešami
cilvēka izaugsmei. Ja mēs netiekam pārbaudīti, 'Abdu'l-Baha
sacīja, mūsu apslēptās dotības, kas i r mūžīgās dāvanas.
nekad neattīstīsies:
''Ja nebūtu parhaudījumu, īstu zeltu nevarētu atškirt no
viltota. Ja nebūtu pārbaud(jumu, drosmīgos nevarētu atšķil1
no gļēvuļiem . . .. Ja nebūtu pārbaudījumu, lielajās koledžās
nevarētu attīstīties zinātnieku intelekti un spējas. " (61
Šis priekšstats attiecas arī uz pašas Baha'i kopienas
attīstību. Shoghi Effendi rakstīja:
"Patiesi, pirmo simts gadu attīstības vēsture izpaužas virknē
dažāda barguma ieHējo un ārējo krīžu , izraisot postošas
sekas, bet katra no. tām neizprotami sev lidzi nesa attiecīgu
dievi.tķā spēka daļu, kas līdz ar to deva jaunu impulsu savai
attīstībai. Šī turpmākā attīstiha savukārt radīja vēl lielāku
postu, kam sekoja vēl daudz augstsirdīgāka dieviJķās
žēlastības plūsma, ļaujot saviem aizstāvjiem vēl vairāk
pāatrināt savu gaitu un gūt vēl droiākas uzvaras. " [71
Tādēļ, nobeidzot šo pētījumu� būs noderīgi aplūkot
jauna veida pārbauclUumus, ar kādiem Baha'f ticībai kā plaši
atzītai reliģij ai , kas gūst arvien lielāku atzinību, nākas
sadurties . Tuvojoties ticības pamatlicēja nāves simtgadu
atceres dienai, galvenā problēmas, kas nodarbina Baha'f
kopienu ir: ( 1 ) kopienas vienotības saglabāšana; (2) plašas
līdzdalības panākšana; (3) pieaugošās opozīcijas pārvarēšana
un (4) Baha'f dzīves veida radīšana, kas kalpos par paraugu
pasaules civilizācijas radīšanai.
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Vienīgā, v i snozīmīgākā Baha'i ticības hal va ir tās
vienotība. Viens no Baha'i kopienas galveniem uzdevumiem
ir pal īdzēt cilvēcei panākt tās apvienošanu. Tādēl pat pē c
mūsu skeptiskā laikmeta ieskata. tic ība izpe lnīj usies v is
lie lāko atzinību par to. ka tā droši izgājusi r nuri savas
vēstures pirmajam kritiskajam gadsimtam. saglabājot pi lnīgu
kopienas vienotību (t. i . tā nesadal ījās sektās ). 1 8 1 Jau v ienīgi
šis panākums atšķir to no pasaules reliģijām. jo to pasu nevar
sac īt par nevienu c i tu nozīmīgu rel iģisku k ustību . Bieži
agrīnaj ās, visnedrošākajās stadijās nori sa škelšanās proces�
visās reliģiskās apvi enības formās. un jaunajai t icībai nācās
turpināt savu darbu, nereti pārvarot dažāda nosaukuma
konfliktējošu sektu pretestību.
Iepriekšējām pasaules reliģijām šī problēma nebija tik
kritiska. Ticīgo enerģiju un uzmanību v ispirms saistīja citas
rūpes. Taču Baha'f ticības gadījumā tās raksturīgā iezīme ir
vienotība, kas liecina par tās dieviško i zcelsmi . Baha ' u ' l 1ah
loti asi nosodīja ikvienu mēģināj umu ienest kopienā partiju
vai frakcionārisma v īrusu. (91 Nav " liberālu". "ortodoksālu"
vai "reformētu" bahājiešu. Ir tikai tādi. kas ir vienas vienīgas.
organiski saliedētas kopienas locekli.
Kas notiks tagad , kad tic ība ir uzsākusi loti ātri
palašināt savu loceklu skaitu starp kultūrām un tautām . kas
krasi atškiras viena no otras? Vai tā spēs saglabāt tādu pašu
vienotību laikā, kad dažu mācību ieviešanā savā sabiedriskajā
struktūrā dažas apgabala kopienas ir aizstei gušās gadu
desmitus priekšā dtām. kamēr tās no dtām atpaliek gadu
desmitus pieejamo līdzekļu un pārvaldes orgānu sarežģītības
zioā? Pašlaik mēs dzīvojam loti saspriegtu politisku spie
dienu lai kmetā. Vai bahāj iešu kopienas spēs zemēs. kuras

pastāvīgi saškel etniskās un kultūras nesaskanas� turpināt

piesaistīt un paplašināt savu locekļu skaitu no šīm daudzām
konfliktējošām vidēm? Ticības v ienotībai ir loti svarī ga
Vispasaules Taisnīguma Nama autoritāte. Vai tā spēs uzturēt
bahājiešu disciplīnu loti dažādajā un ātri augošajā reliģiskajā
kopienā tik plaši izplat īta sociāla sabrukuma laikā? Vai šai
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sakarā Baha'f kopiena spēs saglabāt ticības vienotību un
koncentrēt uzmanību uz Baha'u'Hah mācību interpretācijām,
kuras ir devušas Baha'f atklāsmes galvenās person ības.
ieskaitot Aizbildni Shoghi Effendi?
Vienā z i oā šodien Baha'f kopiena ir. admredzot .
daudz labāk apbruoota grūtību pārvarēšanai nekā tas bija
kādreiz pagātnē. Neviens ar labu Baha'f mācības un vēstures
izpratni nespētu aizbildināties. ka vinu mulsina Vispasaules
Taisnīguma Nama kā kopienas vienīgā likumdošanas orgāna
stāvoklis. Tam ir pilnīga un plaši publicēta dokumentācija.
Vi ss ti cīgo k olektīvs piedalās šīs institūcijas vēlēšanās
saskanā ar Baha'u'llah norādījumiem; un pats Vispasaules
Taisnīguma Nams ir vadījis vispasaules kopienas attīstību ar
secīgu globālo mācību plānu palīdzību, un visi pārēj i e
kopienas orgāni i r pildījuši Nama uzliktos pienākumus.
šai vēstures brīdī ticībai var rasties grūtības. kas ir
drīzāk saistītas ar bahājiešu kopienas straujo izaugsmi un
neskaidro situāciju pasaulē. Pēdējo gadu laikā ticībai ir ik
gadus pievienojušies daudzi tūkstoši jaunu ticīgo. un škiet.
ka šis nemitīgais loceklu skaita pieaugums turpmāk vēl
vairāk palielināsi es. Tas it īpaši sakāms par Trešo pasauli .
Lielas globālās kopienas grupas sastāv no jauniem l(x:ekliem,
kas ir pievienojušies ticībai. tāpēc ka " intuitīvi" atzinuši
Baha'u'llah kā Dieva Sūtni un tāpēc. ka tos pievilcis Baha'f
vienotības gars un tā izpausme dzīvē.
Jauno t icīgo vidū ir daudz analfabētu. un tā rezultātā
pieaugošās kopienas sal iedēšana stipri atkarājas no celojumu
un sakaru līdzekliem , kas arvien biežāk pārtrūkst ne
kontrolējamo pasaules notikumu dēl. ' Abdu'l-Baha un
Shoghi Effendi paredzēja, ka pienāks laiks, kad vispārējas
sociālās škelšanās un varbūtējā pilnīgā sabrukuma rezultātā
sakari ar tidbas Pasaules centru būs, iespējams, uz īsāku vai
ilgāku laiku pārtraukti. kā tas, patiešām. notika Pinnā un Otrā
pasaules kara laikā. Vai šādos laikos jaunā Baha'f pārvalde
spēs saglabāt ticības pašreizējo vienotību un darbību?
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Par to bahājieši ir pārliecināti. Baha'u'llah Derība dod
vioiem pilnīgu pārliecību. ka Dievs turpinās saglabāt savas
kopienas vienotību, kā vioš to ir darījis pēdējo nepastāvīgo
gadu laikā. Protams. ticības orgāniem ir nepieciešamā rakst
iskā pilnvara. lai anulētu piederību pie ticības kādai personai
vai cilvēku grupai. kas pēc apspriešanās un brīdinājuma
mēģina izraisīt škelšanos. Neraugoties uz to, ir skaidrs, ka
patreiz Baha'i kopiena ieiet tādā savas attīstības posmā, kad
tās neatlaidīgi saglabātā vienotība tiks tālāk pakļauta lieliem
pārbaudījumiem.
Otra problēma. ko kopienai šodien ir jārisina. ir savu
loceklu masveidīgas līdzdalības nodrošināšana ticības darbā.
Pirmajā m irklī liekas. ka tādai problēmai nevajadzētu
nodarbināt ticības locekļus. Baha'f kopiena ir neprofesionāla
organizācija ( t. i . bez garīdzniecības). Viena no tās at
škirīgajām pazīmēm ir apjoms. kādā tās locekli, sākot ar
augsti stāvošiem līdz visvienkāršākajiem. ir jau iesaistīti lietu
kārtošanā.
Taču šī īpašība nav vienīgi iepriecinošs tās dzīves
papildinājums. Tā ir nepieciešama kopienas pastāvēšanai un
izaugsmei. Baha'f ticības eksistences attaisnojums ir uzcelt
jaunu sabiedrību, kas var klūt par vispasaules civilizādjas
paraugu. Vismaz pēc ticības pamatlicēja un tās sekotāju
pārliecības. to varēs panākt tikai tad. ja ticība nemitīgi
turpinās iet pa šīs misijas piln veidošanas ŗelu. šādam
progresam ir nepieciešama milzīga cilvēku un materiālo
resursu mobilizācija. Salīdzinoši tik maza kopiena šos
līdzeklus var iegūt tikai ar visu un lielum lielās lot:eklu dalas
vē lēšanos oemt aktīvu dalību kopienas programmu
realizēšanā. Vadoties tieši no šādiem apsvērumiem. Vis
pasaules Taisnīguma Nams noteica "vispārēju līdzdalību" kā
vienu no diviem uzdevumiem savos pirmajos g1obālajos
plānos, no kuriem pirmo pasludināja 1 964.gada aprīlī, gadu
pēc Nama pirmajām vēlēšanām. 1 101 Sīki izstrādājot šo tēmu,
Vispasaules Taisnīguma Nams publicēja sekojošu pazino
jumu:
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,, . . . . Katra ticīgā līdzda/īhai ir svarīga nozīme, un tā ir
mums līdz šim nepazīta spēka un vitalitātes avots.... Ja katrs
ticīgais pildīs šos svētos pienākumus, mēs hūsim pārsteigti
par visa kolektīva spēka pieaugumu. Tas savukān stimulēs
tālāku izaugsmi , un pār mums visiem nāks lielāka svētība.
Vispārējas līdzdalihas īstais noslēpums slēpjas Skolotāja
(t. i. 'A bdu 'l-Baha ) hieži atkārtotajā novē/ljumā, ka
draugiem vajadzētu vienam otru milēt, pastāvi!ļi palīdzēt,
kopā strādāt, būt kā vienai dvēselei vienā ķermenī un. tā
rīkojoties, kļūt par patiesu , organisku . veselīgu, Gara
iedvesmotu un apspīdētu kolektivu." ( 1 1 1

Šis aidnājums ir radis acīm redzamu pielietojumu
Baha'f kopienas dzīvē rietumu pasaulē. Jaunākās kopienas
Āfrikā, Dienvidamerikā, Āzijā un Klusā Okeāna salās, kur
ticību galvenokārt ieviesa pionieri un skolotāji no Irānas un
Ziemeļamerikas, līdzdalības uzaicinājumam ir vēl viena
dimensija: šais zemēs galvenā prasība ir. lai lielais Baha'f
kopienas vietējo iedzīvotāju pulks uzoemtos pilnīgu atbildību
par ticības pārvaldīšanu savā zemē, lai tā attīstītos atbilstoši
tās raksturīgajām kultūras tradīcijām.
Baha'i kopiena visumā ir jau guvusi ievērojamus
panākumus šai zioā. Nacionālo Garīgo Padomju pirmajos
fotouzoēmumos no daudziem šādiem apgabaliem (tiešām, pat
no dažām mazākām Eiropas nācijām) var redzēt procentuāli
lielu ārzemju pionieru skaitu. Tagad stāvoklis ir pilnīgi
izmainījies. Nav gandrīz nevienas nacionālās kopienas, kur
ticības lietas neatrastos pilnīgi to tidgo rokās. kas ir šo
pasaules dalu vietējie iedzīvotāji. Taču kontrole pār Baha'i
kopienas pārvaldīšanu ir tikai pirmais solis. Tagad galvenais
uzdevums ir, lai šo lielo Baha'f kopienu vietējie iedzīvotāji
uzoemtos pilnīgu atbildību par visiem konkrētajiem pasā
kumiem� kādus paredz Vispasaules Taisnīguma Nama
izstrādātie globālie plāni : noorganizētu skolas un kopienas
centrus, izstrādātu ekonomiskās attīstības plānus un panāktu
ciešāku saišu nodibināšanu ar civilajiem valdības orgāniem
visos līmeoos.
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N�kur l īdzdalība nav tik nepi�ciešama. k� Baha'f
misijas izplatīšanas darhā. Lai gan gandriz visi reliģ ij a.s
orgāni uzskata tagadējo tkības locek lu pieauguma tempus
par iespaidīgiem. tomēr t ie ir nepietiekami lai rastu tos
m i lj onus atbal stītāj u. kas spētu realizēt Baha'u'l l ah uz
devumus savai komūnai. Saprotams. tas ir tādē l . ka tikai
neliela bahājiešu dala ir tiesi iesaistīta tidhas m·āc1šanā citiem.
Tās var būt dalējas sekas tam. ka Baha'f ti Ļīha a i 7 l i edz
uzstājīgi nodarboties ar dlvēku atgrie šanu no vienas un
pievēršanu citai ticībai. Tas ir princips. kura vēn ihu maz
cilvēku vēlētos apstrīdēt . Lai gan daudzi bahājicši sekm īgi
piesaista citus cilvēkus ticībai . nepārkāpjot šo prim:ipu. taču
problēma par daudz lielāku tkīgo līdzdalību šai prrn.:�sā vē l
acīmre�ot paliek nt!atrisināta.
lsi sakot. patreizējā situācija tūkstošiem hahāj iešu
paver daudz iespēju akt īvi piedal īt ies šai darbā . ._Pretējā
gadījumā vini varētu pal i kt tikai par pasī viem kopienas
locekļiem. Vai tā tas tiešām notiks'! Vai varhüt politisko un
ekonomisko problēmu vilinājumi un grūtības novērsīs spējī
gāko tkīgo pūlious no tidbas programmām. kā tas ir notids
ar daudzu citu religiskl_l organizāciju locekliem'? Vai lielāko
nacionālo kopienu vietējie iedzīvotāj i spēs pielāgot ārzemju
pionieru ievesto bahāj iešu dzīves paraugu savu reģionāl o
vajadzību apmierināšanai . vienlaicīgi saglabājot uztit:ibu
Baha'u'llah iecerei'! Vai vioi spēs sagādāt ci lvēku resursus.
kādus neatlaidīgi pieprasa Starptautiskā hahājiešu kopiena
savu plašo programmu realizēšanai'!
Šīs problēmas l īdzīgi iepriekš apl ūkotām i r sava
veida labvēlīga stimulādja, kas veic ina veselīgu organismu
augšanu. Citas problēmas ir mazāk pievikigas. Var sastapt
cil vēkus, kas ir stipri noskanoti pret Baha'1 ticības izplatību
un dažos gadījumos tiecas to iznīcināt. Vispār pārdomas par
šo jautājumu izraisa hahāj iešos nepatiku. toties tas ir uzvērts
ticības raksws. Piemēram. Shoghi Effendi sadja:
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"Kii var pasaules apvērsuma sākums, kas atraisa Jpēkus,
kuri tik draudīgi izjauc organizētüs sahiedrīhas sociālo,
reli.�isko, politisko un ekonomisko līdzsvaru .... neradīt
atskmJas tik jaunas ticīhas institücijās, kuru mācībām ir
tids un hütisks sakars ar katru no üm cilvēku dzīves .fērām
un u:vedīhu '!
Tādēļ nav jührīnds. ka viņi (bahājieši) . . .. uzskata, ka
.fo pretējo jütu virpulī ir tikusi apcirpta viņu brīvība,
noniecināti viņu principi, organizēti uzbrukumi viņu instit
ücUām. apmeloti viņu motīvi, apdraudēta viņu autoritāte, un
viuu prasības ir noraidītas." 1 121
šādi uzbrukumi ir zināmā mērā atstājuši pēdas visā
jaunās reliģijas dzīvē veselu gadsimtu un vēl trešdalu
gadsimta. Pēdējā laikā tie k}ūst arvien nopietnāki un prasa no
starptautiskās bahājiešu kopienas enerģisku un viennozīmīgu
reakciju. Dažās musulmaou zemēs opozīcija ir izvērsusies
par atklātām apspiešanas kampaņām, un Baha'f ticības
dzimtenē Irānā to sekas ir sagādājušas cilvēkiem milzīgas
ciešanas.
Irānā šia musul manu garīdzniedbas acīs Baha'i
ticības gal venais pārkāpums i r tās pati eksistence.
Fundamentālistu musulmaou teoloģija uzskata, ka Mu
hameds ir pēdējais Dieva Sūtnis un islāms visas cilvēces
pēdējā reliģija. Tādēl šajā zinā kādas jaunas reliģijas rašanās
ir burtiski neiespējama. Būdami spiesti oemt vērā .patieso
stāvokli, ka Baha'f ticība ne tikai eksistē, bet ātri izplatās,
fanātiskie musulmani, it īpaši šia I rānā, ir mēģinājuši to
dažādi aprakstīt, kā "kecerību 1 1 "politisku kustību " vai
"sazvērestību pret islāmu" un uzskata ticības iznīdēšanu par
kalpošanu Dievam.
Valdot šāhu režīmam un reaģējot uz garīdzniecības
spiedienu , Baha'f ticībai tika liegta civiltiesiskā atzīšana, kāda
tika pieškirta pārējām trim reliģisko minoritāšu ticībām Irānā:
ebrejiem, kristiešiem un zaratustriešiem. Tā kā civiltiesības
Irānā bija atkarīgas no formālās, kādai reliģiskai ticībai pie,
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škirtās atzīšanas, tad tas nozīmēja, ka vairāk par 300 000
bahājiešu, kuru skaits pārsniedza trīs pārējās minoritātes
kopā oemot, nebija tiesību griezties pēc ei villikuma aiz
sardzības.
Rezultātā bahāj iešiem nācās pārciest visādas
pārestības, kādām vien musulmaou v airākuma vidū
nelabvēlīgi noskaootie nolēma tos pakļaut. Saniknoti pūli
bieži apgānīja Baha'i kapsētas, klasē bahājiešu bērnus parasti
pazemoja, saucot par "netīrajiem babiešiem". vairākās
civi ldienesta nozarēs bahājiešus nepieņēma darbā, un ne
jaušu, šia musulmaou garīdznieku izprovocēto fanātisma
uzliesmojumu laikā daudzi ticības locekli tika piekauti ,
izvaroti un pat nogalināti. Lai novērstu sabiedrības uzmanību
no politiskām vai ekonomiskām problēmām, dažre.iz pats
šāha režīms uzsāka bahājiešu vajāšanu, darot tos atbildīgus
par visām nebūšanām. 1955.gadā viena no šādi organizētām
vajāšanām prasīja Apvienoto Nāciju Organizācijas iejauk
šanos. 1 1 31
Situācija pasliktinājās pēc i slāma revolūcij as
1 979.gada sākumā. l 1 4 1 Pildot šia garīdzniecības, kas tagad
vadīja jauno valdību, dotos norādījumus, tika sagrābti Baha'f
īpašumi, bruootas musulmaou bandas ieoēma un pilnīgi
izpostīja Baha'f svētnīcas. ticības kapsētas tika ar bul
dozeriem nolīdzinātas, kopienas locek)us padzina no darba,
viou pensijas atcēla un iekrājumus atsavināja, un visur Irānā
bērnus izslēdza no skolas. 1 979.gada rudenī pienemtā jaunā
islāma konstitūcija, skaidrāk nekā vecā i mperiālistiskā.
noteica pilsoou tiesību atoemšanu bahājie.šiem.
1980.gada vasarā revolucionārās komitejas uzsāka
vietējo un nacionālo Baha'f kopienu un citu izcilu ticīgo
arestēšanu un notiesāšanu uz nāvi. Kaut gan ārpasaulē Irānas
režīma pārstāvji pacentās šīs slepkavības izskaidrot kā
"spiegu" eksekūciju, taču ap·sūdzības raksti skaidri liecināja
par to, ka cietušo Baha'f pārliecība un piederība pie ticības
tika uzskatītas par ''noziegumiem", par kuriem viņi tika
notiesāti, un katram tika piesolīta dzīvība apmaioā pret
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pāriešanu islāma ticībā. Valdības kontrolētā prese Irānā
atklāti ziooja par_ bahājiešu nāves sodiem un pret vioiem
vērsto cita veida. vardarbību kā par "bahāj iešu kecerības"
apspiešanu. 1 1 51 Beidzot 1 983.gada augustā islāma režīms
oficiāli aizliedza visas Baha'i reliģiskās, izglītības un lab
darības institūcij as Irānā. Saskanā ar Baha'f principu par
pakl ausību civilajai varai tādās lietās, I rānas bahāj iešu
Nadonālā Garīgā Padome atlaida visas Garīgās· Padomes un
tad paziņoja par pašas lik v idēšanos. Neraugoties uz šo
piekāpību, varas orgāni uzsāka visu bijušo atlaisto padomj u
loceklu ieslodzīšanu c ietumā, fakt iski l iekot - l i k umam
darboties ar atpakalejošu datumu. Savienoto Valstu Kon
gress noklausījās tiešu pierādījumu par to, ka ieslodzītie tiek
sistemātiski spīdzināti , lai panāktu atteikšanos no ticības un
atzīšanos ''spiegošanā".
Uz šiem uzbrukumiem Baha'f reakcij a i r bij usi
divējāda. Kad ·vairākkārtīga griešanās pie attiecīgiem Irānas
revolucionāriem režīmiem neguva atsaucību, bahājieši uzsāka
saskaooti rīkoties. lai panāktu starptautisku iej aukšanos.
Sākot ar Kanādas Parlamenta vienbalsīgi pieoemto lēmumu
1 980.gada vasarā, vairākas nacionālās valdības sāka neat
laidīgi pieprasīt, lai Irma izbeigtu terora kampaou. 1 980.gada
rudenī šīm piemēram, sekoja Eiro pas Parlaments un pēc
vairākām Apvienoto Nāciju Organizācijas orgānu veiktajām
nopratināšanām pieoēma lēmumu. viens no kuriem 1 984.
gada martā pilnvaroja ģenerālsekretāru izdarīt izmeklēšanu.
Sevi ški asi vaj āšana tika diva reizes nosodīta Amerikas
Savienoto Valst u Kongresā. Šis spiediens un pasau les
preses plašie, atklātībai nodotie zinojumi par Irānas bahājiešu
smago pārbaudījumu piespieda Irānu iegrožot savu rīcību.
Masu slepkavības, ar kādām reiz piedraudēja šia musulmaou
garīdzniecības l ielākie ekstrēmisti, l īdz šim nav notikušas.
[1 6 1
Taču galu galā iespējams, ka visnozīmīgākā reakcija
nāks no pašas Irānas Baha'i kopienas. Neraugoties uz mullu
uzbrukumiem. Irānas bahājieši ir saglabājuši savu cienu pret
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islāmu. Kritiskas piezīmes par to. ka v iou ticībai varēt u büt
naidīga attieksme pret islāmu. v ioi uzskata par īpaši ne
pamatotām. Vini ir aizrādījuši . ka. klüstot par hahājiešiem .
loti daudz ticīgo no kristietības� ebreju. budist u vai indusu
vides ir atzinuši arī islāma un tā pravieša dieviško raksturu.
Kopiena ir pārl iec inosi p ie rādīj usi . ka v ioi ievēro
Baha'f principu par <.:ieuas apliecināšanu civilajai valdībai un
neiesaistīšanos politikā. Kaut arī bahājieši ir visvairāk zākātü
minori tāte mūsdienu I rānā. viui ir atte i kušies pi�dalīties
dažādos valsts apvērsumos. ar kuru palīdzību islāma režīma
pol itiskie pretinieki ir mēģināj uši to gāzt . Tiešām . pirmā
vaj āšanas gada laikā hahāj i eši sākumā attu rēj ās l ūgt
starptautisku iejaukšanos. vēlē_damies dot režimam iespēj u
labot not iekošās pārestības. Tāda politika . kas pēc bahājiešu
pārliecības būs ilgtennioa garantija vinu ticības aizsardzībai .
i r tikusi konsekventi piekopta arī Pahlavi d inastijas valdīšanas lai kā.
Objektīvi spriežot. var teikt. ka. lai cik liela cena par
to tika maksāta. patreizējais smagai s pārdzī voj ums Irānā ir
labvēl īgi ietekmējis reliģiju. Uzmanība. kādu visa pasaule
veltīja pūlēm atvieglot bahājiešu ciešanas. daudzās zemēs
izraisīja masve idīgu valdības ierēdou� zinātnieku. masu
informācijas l īdzek)u un vispārējās publ ikas izglītošanu par
Bah,f f ticības raksturu, mērkiem un mācībām. Jau pats šo
jautājumu raksturs parāda bahāj iešu kopienas ņiiennīlīgo
dabu. Ārpus Irānas dzīvojošo bahājiešu pieredze, ko vioi
guva. celoties kopā savu ticības brālu ai.z sargāšanai no
nepamatotiem un barbariskiem uzbrukumiem , bez šaubām,
loti sekmēja ticības loti dažādo locekļu konsolidāciju . It īpaši
Irānas ticīgo parādītā varonīgā uzupurēšanās. ir pārliednoši

apliecinājusi. ka ticības sākotnējais garīgais stimuls nekādā

zioā nav mazinājies. Vē lreiz, un šoreiz visas pasaules tele
vīzijas kameru priekšā. tiek nodemonstrēta senā sakāmvārda
gudrība, ka "moceklu asinis ir ticības sēkla" .
Bahāj iešu vaj āšana nenotika tikai m usulmaņu sab
iedriskajās organizādjās. Līdzīgi daudzām citām reliģijām
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Baha'f t iclhai i r nāc ies i zj ust totalitāro rež ī mu naidīgumu.
'.\aci st i skajā Vācijā t i d ha un tās pasā k u m i t ika ofi c i ā l i
�u z l iel!ti . Tas not i ka 11 a l venokārt tādēl . ka Baha'f mācīhas
sludi11āj a rasu v ienl i dz ihu. Gandrī z t i kpat kategori ski šis
a i z l iegums ir hij i s kom unist iskaj ā s va lst is. Marksist iskā
tt'ori ja. kas nol iedz Dieva un rac ionā las dvēseles esamību un
k u .� ·L·e nsa:-ī v i sas L· i l vēt:es soc i ā l o vēst u ri izskai drot ar
mate riāJi sma fil ozofiju. bez izpētes paziuoja. ka Baha'f til: īha
1 1ep,1stā v . Marksist iskajā kosmogrāfijā neatradās vieta jaunai
Die v a At k l üsme i . lai gan t ik a a p l ü k o t as i e pri e k s�j ās.
Padomju Krievijā lot i daudzi hahāj iesi tika arestēti un izsüt it i
uz S i h1 rij u : t il' ihas inst i tūc ijas t i ka at l a istas. l i teratūra u n
arh1vi sagrābt i . aizl iegta t idhas mānšana. Pirmais Ašhahada
u1cd t a i s hahāj idu l ügsanu nams t ika konfi scēts valdības
\'aj a d z i hām . 1 1 1 1 Müsd ienās apspie šanas apj o m s kom un
i st i s k ā s z e m ē s ir dažāds. het v i �os g a d īj um os B a ha'f
k opi enas turpmā kai e ks 1 s1 em.:ei i r uzspi est i sti ngri ī e ro 
ht'Žl >j um i . I I X ļ
� Po l i ti sk i -fi lozofi skā til' ihas gango pama t u norai<l1juma dēl bahāj iesiem i r bijis maz iespēju uzsākr diskusijas ar
komunist iskām v a ld ibām . Tā kā ant ire l i ģ i sk ie pasākumi
komun i st i skās v alst i s pamazām maz i nās. situāl' ij a var
mainīties. Protams. izrādīsies. ka nav nekādu obj e k t ī v u
it!m�slu . kādē l Baha'i tic1hu vajadzt!tu uzskat it par pol it isk u
d raudu. l l l> J Kopiena a r pedant i sku apzinīgumu ir izvair1j usies no sol idari zēšanās ar .kādas nācijas vai nāc ij u grupas
diplomāt ijas mērkiem. tā v i etā ieguldot sav u enerģiju Ap
vienoto Nāciju. tās organizāciju un orgānu kompleksa darbā.
Tā k ā B aha'f Kopiena t urpina pal i e l i nāties. Baha'f
7 i nātn i eki cen�as Baha'u' llrīh mācības pie l ietot ekonomisko
pr ohlēmu ri sināšana i . Arv ien biežāk v i uiem hūs jāiesaistās
d i a l ogā ar dažādiem socioekonom iskās domas pārstāvj iem.
an ar t iem . kuru s ietek mēj m;j marksi sti skā teorij a . Bez
sauhām. ši saskare izraisīs jaunas parādīhas Baha'f kopienas
dzīvē un domāšanā . B ahāj ieši cer. ka tas neradīs j aunus
(lpoz icijas veidus.
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Noslēgumā jāsaka, ka Baha'( tk ība ir saoēmusi
pastāv igus uzbrukumus no dažādiem tradicionālās kristie
tīhas pārstāvjiem. it īpaši no tiem. kas atgriežas no misionāru
gaitām. 1101 Nev iens no apgaba liem. kur strādā kristīgie
mi sionāri . nav bij is tik garīgi nabadzīgs, tik bezcerīgs k ā
islāmiskie Tuv ie u n Vidēj ie Austrumi . Pirms vairāk kā
septiodesmlit gadiem Edvards Grenvils B rauns atzīmēja, ka
daudzi kristīgie misionāri . kas bija piedzīvoj uši neveiksmes
savā darbā. bija �āk uši skaisties par panākumiem. kādus
guva taj os pašos apgabalos strādājošie Baha'f skolotāj i . Šis
ant agoni sms saasināj ās . kad Baha'f tic ība sāka g ū t
ievērojamas sekmes ari rietumzemēs starp kri stīgajiem
iedzīvotāj iem. Kā reakcij a uz to sekoj a misionāru ap
vienošanās ar saviem musulma9u brāliem, publicējot asus.
uzbrūkošus rakstus par Baha'f mērkiem un darbību. Ticība.
kas bija kluvusi par barbarisku vajāšanu obj ektu austrnmos,
tagad bija pak lauta savas vēstures un mācīhu sagrozījumiem
lai parādītu to kā naidīgu kristietīhai. 12 1 1
šodien kri st īgie garīdznieki , kas uzstājas pret Baha'f
tic lhu. t iecas savus uzbrukumus bal st īt drīzāk uz v ē st
uriskiem nekā teoloģiskiem pamatiem. Bieži uzdodoties par
objektīv iem zinātniekiem. kas sastapušies ar Baha'f tkīhu
savu salīdzināmās rel iģijas studiju laikā. šie rakstnieki i r
<.:entušies parādīt B aha'f tidbu k ā sava veida re liģisku
sazvērestību. ko iel:erēj usi virkne apšaubāmas morāles
ci lvēku. 1221 Nera ugoties uz to. ka zinātn�ki neatzīst viou
dokumentu pie l ietoj umu un dtu vēsturišku pierādīj umu
veidus. i r iespējams. ka autori gūst zināmus panākumus. šo
zinātnisko rakstu forma pieškir šiem darbiem škietamu pa
matīgumu un autoritāti . kas var v iegli maldināt daudzus
vienkāršos lasītājus. kam trükst bāzes materiāla novērtēšanai.
šādi u zbrukumi tic ībai sagādā sev iškas grūtības
bahājiešiem. Nav jābrīnās. ka iesaistīšanās re liģiskos strīdos
gandrīz visos rada nepatiku. Bez dabisk as nepatikas pret
šādu iesaist īšanos. Baha'f mācībās tiek asi nosodīti strīdi un
atriebība. ' Abdu'l-Baha vārdiem izsakoties:
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"Atzistiet savus ienaidniekus par draugiem. un u=skatiet tos.
kas vil jums faunu, par lahvē/iem. Jūs nedrīkstiet saskati!
ļaunumā /aunu 1111 tad ielaisties kompromistĪ ar sal'lt
pārliecīhu, jo lēnil{a un laipna apie.�amīs ar to. ko jtīs
uzskatāt par /aunu. mi ienaidnieku, ir liekuliha. un td ir
nedeniga un nepieļaujama. Ne;.' Jums ir jāuzskata sm·us
ienaidniekus par draugiem. V=skatiet savus ne/ah\'lŗ/us par
lahvē/iem un izturieties prt!t vil.1iem athilsto.�i. Rikc�iieties ta.
lai jüsu sirds hütu hrīva 110 naida. '' 1 2�1
Tādēl uzdevumu atbildēt u z neapm ierināto kristīgo
garīdznieku kritiku. kas vērsta pret viou t k īhu. hahāj ieši pa
lielākai dalai atstājuši Baha'f institūciju zioā. Ja uzhrukumiem
pievienojas mēģinājumi parādīt tic ību nelahvē ligā gaismā
masu informācijas l idzek )os. tad Baha'f padomes ir at
hi ldējušas ar puhliskiem pazioojum iem. vēršot uzmanīhu uz
atbi l dīgiem zinātni skiem avotiem. Torņēr attī stoties rel 
iģiskam fundamentāl i smam daudzās pasaules v ietfts. op
ozīcija pret Baha'i l'.i l vēces nākotnes ie<:eri no dažu kristīgās
garīdzniecības pārstāvju puses. domājams. tikai pieaugs.
, Opozīc ija met izait:ināj umu. kas pieoems jaunas
formas un apmērus l aikā. kad Baha'f k opienas darhīha
pap lašinās un piesaista l ielāku sabiedrības uzmanību.
Drosmei . ar kādu bahājieši uznem šos jaunos uzbrukumu�.
un viuu reakcijai u1 tiem . būs liela ietekme uz v iou ticības
starptautisko retij tāciju un vinu pašu ti dhas Jrn:ek ) u dzīves
kvalitāti .
Pašas par sev i v ienotīhas uzturēšana. reakcija uz
opozīciju un liela kopienas loceklu skaita iesaistīšana til'īha�
izplatīhā nespētu realizēt Baha'u'llah nolūku. Maz iespējams.
ka tas spētu v ispār pārl iecināt l: i l vēci . ka Haha'i At k lāsme
spēj risināt j autāj umu par dlvēces nākotni . Tas not iks ti kai
tad, ja arv ien skept iskāk noskanotais laikmets �askat, �
bahāj iešu vi<lū jauna un piev i lcīgāka Jz1 ves vei Ja ,enme!'..
Kāds hieži l:itēt� Shoghi Effe1�di apgal vojum� skan �ād i :
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" \ ·;e,w rh1 mg<t hett1 ne.�auhigi 11odrolint1s i�ī srlttī 110/üka
11eap.�auhdmo triunŗf11 . proti . tas ir apimns. /.:cīdiī ,mīsu pa.fo
rek.i;l�i,i d:ire 1111 personiskais mk.�turs to lla=üdqjos aspektos
atsraros B ahd 'u 'l/ah paslluh11tīro mū=īgo principu kr
a.�1.mmu. " 1 �-J I

\ a \· sa uhu . ka B a h a ' f k op i e n a dod v i l i n o šu
�, l temat 1vu daudz kam. ka.s piesai sta mūsdienu sabiedrības
unnanihu. '.\io p i rmaJām dienām t il'īhas lm:eklu raksturs ir
i 1 pe l n 1j it's novērotāju v i spārēj u aphrinu un uzslavu. 1 9 .
gadsi mta be i gās Edvards Grenvi l s Brauns izteica sekojošu
novērojum u :

"fs C \'1J1ll hie:i d:ircNiis krisrigo nuīcit<U11 i:hrinu par Bahi
, , . , Bah,, 'f ) misiundrn ürkcīrtejiem pandkumiem salīd:
i111.ŗj11m<i ar vi1.1 11 pa.,�u gandri: p i ln īg o n e v e i ksmi . . . .
Manuŗ,rdt, athilclt! ir Tikpat skaidra ktī saule dienas l'idü.
, Seko da:=as kri1iskas pie:imes par :inümiem kristietihas
st!/...rantisma aspektiem ; . . . .
Tdcu rief llmu nm·t!rot<Ua u=man i h u \' isvairtik
pit1sais1t1 Btih 'a sekotāju ahsolütti sirsnīha, \'hW he:hailīgii .
gata, ·iha sa l'a., religUas de/ p,īrc iest niil-'i un spīd::.ituišanu .
\·iJ.w dro.,;d pcīrlieci ha par sams tkihas taisnihu. i·i1,w \'i.\piir
dphmwianui i:ture.�muis pret cifreci un it ipasi pret sav;nn
ri, ·1 has hrti/iem. " l �:"i l
\1 u � d i c n u novērotāj i t i k pat atz i n īgi" i zsakās par
knpi�nu. Pi l n īgas rasu integrāc ijas pierādīj ums praksē .
kon�e k venta i zvairīšanās no reliģiskiem st rīdiem vai citu
t k ihu kriti lēšanas. no l'itu mūsdienu rel iģisko kust ību bieži
�-:.rl· iest ü morālā un fi nansiāl ā skandā la negoda. Baha'i
m is1Jas 1zplatisana. nemeklējot glāhiou uzbāzīgos centienos
pi� vērsl sav a i t icc ībai . un kopienas v i sur izdaudz i nātā
v i�smtlaha - katra no šim īpašībām ir palīdzējusi likt pamatus
pla�i izrü<litai ci�oai .
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Tat·u šod ien pieaugošās k rī zes sabi edrības l i etās
sagādā bai les it'dvesošas grūtības bahāj iešu k opiena i . kas
prel ende k l üt par paraugu radi kālām sabi edri skām pār
mainām . Rietumu zemēs sabiedrība vēros. vai. piemēram .
Baha'f laul īhas un ģimenes dzīve iezīmē jaunu sākumu: vai
Bah,i 'u'l hih māc ības dod cerī bu . ka var novērst v ispārējo
tendenc i un sis �alvenās sabiedriskās süninas sabrukumu.
Afrikā c il šu attiecības arvien turpina izjaukt pol itisko un
re I i ģisko kustību centienus atrasr piemērotu personību. ap
kuru varētu veidot citāda veida sabiedrību. Vai bahājiešu
kopienas šajās zemēs izrāda gatavību pārvarēt šīs grūtības?
0craugoties uz saskaootfün izg lītības programmām. daudzās
Az ijas ze mēs siev ietes pal iek t ajā pašā. būtībā zemākā.
srn.: iālā stāvoklī. kādu vinas ieoēmušas gadsimtiem ilgi . Kaut
arī Baha'f kopienas guvušas lielus panākumus šāda stāvokla
l ikvidēšanā. vai Baha'u1lah mācības par dzimumu vienlīdzību
spēs tik plaši izplatīties šajās kopienās, lai Baha'f sievietēm
hūtu pieejama tā sabiedrības pārvei došanas loma, kādu
Baha'u'llah vinām bija paredzējis?
Beidzot. vai Baha'i kopiena spēs parādīt savu ieskatu
atbi lst ī bu tām . ekonomi skām problēmām , kas izkroplo
c i l vēces sabiedrisko un garīgo dzīvi? Jau vairākās Trešās
Pasaules valstīs ir apgabali kur bahāj ieši kļūst par vietējo
iedzīvotāj u vairākumu un kur Vietējās Padomes t ieši
saskaras ar šo problēmu. Starptaut iskajā Kongresā 1 983.
gadā Vispasaules Taisnīguma Nams pazinoja par jaunas
Sociālās un Ekonomiskās Pārvaldes noorganizēšanu. Baha'f
kopienām ieteica pašam radīt dažādus proje-ktus, kas balstītos
uz Baha'u'l lah rakstos atrodamiem snciāliem un ekonom
i skiem princi piem . Kopiena skai dri saprot . ka. vei cot
eksperimentus ekonomiskās lietās. tā drīzāk būs iesaistījusies
mācīšanās procesā. nekā piedāvājot k ādu i deo)oģisku sist
ēmu. šie būs Baha'f dzīves aspekti. kas turpmākajos grūtajos
gados prasīs seviški nopietnu izvēnējumu.
šādas grūtības 20. gadsimta pēdējos gados b ū s
milzīgs pārbaudīj ums Baha'f varonībai un entuziasmam. Tas

Pamīkumi un i:red:es

/9/

hüs īpašs pārbaudījums vispasaules Bah,i'f kopienas k ā jauna
sabiedriskā modela iespējamībai . Turpmākos gados Baha
'u'Jhih sekotāj iem būs pietiekami l iels pamats dzi )i apsvērt
apgalvojumu. kurā ticības pamatlicējs parādīja atškirību starp
vioa un iepriekšējās Dieva Izpausmes misiju:
"Patiesi Vi1,1.v (Jēzus) sacīja: "Nüciet man līdz es Jüs darī.fo
par cilvēku :vejniekiem. " Tal:ll .fodien mes sakām: "Sek,�iiet
man. lai mēs spētu jüs padarīt par cilVlīces icmun
drinātājiem. " 1161
Katrs Baha'f tagadējās doas novērotājs pamanīs, ka
viou t i db�i ir mi lzīga priekšrocība. kas nepiemita t ā s
iepriekšējās vēstures posmam. Beidzot škiet. k a pasaule ir
gatava tos uzk lausīt. Par to t ikai daļēji liecina pieaugošais
temps. kādā daudzās pasaules malās c i lvēki kļūst par
bahājiešiem. Tikpat nozīmīgs ir tas. ka ārpus kopienas arvien
biežāk t iek atzīta Baha'u'llah rakstos atrodamā diagnoze par
cilvēku eksistences stāvokli. Zūdot paļāvībai uz tehnoloģiju.
uz pārticības pārve idojošo spēku un pat uz pol iti skās rīcības
iedarbību, daudzās aprindās pieaug pārl iec ība, ka būtiska
sociālā pārmaina ir atkarīga no kādas garīgas un morālas
pārvei došanas formas. Citiem vārdiem sakot. daudzu do
mātāju vidū pieaug vienprātīga atzina, ka " v i spasaules
ciemats" , kādu var īstenot zinātne un tehnoloģij a, būs vieta.
kur c i lvēki varēs dzīvot , ja t ikai kāda universāla vērtību
sistēma spēs radīt vienotu mērki . Pēdējo reizi kā prezidents
uzrunājot Romas klubu, kura ·sanāksme noti ka Budapeštā.
Aurelio Peči lietas būtību izteica īsi:
"Pateicoties ārkürtēji lielajam, tehniski- zinātniskajam un
rūpnieciskajam progresam, mēs esam uzkrāju.�; elementus
un izkaluši fantastiskas jaudas instrumentus; tac;u mēs
neesam ieguvuli skaidru prieki{itam un izpratni par to. kādā
mērā šis progress ir ielekmējis mūsu stāvokli un palielinājis
mūsu pienākumus u= zemes . . ..
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Tdde{ mum., ;,. ,i,1rada musu laikit.'m p it' me rora
d:īves fi/o:t?fUa. l'l'i<h�jo, to ap "gudrihas ŗ1i/dricm ". 1111 toi ir
noft.'ikti jüathil.w .,·t gadsin11a raksturam 1111 prasrham ' ' 1.:i71
Soc iologu. pol itisko fi lozofu un t'konomist u pu l k s
atkārto savu pārliecīhu. ka ticīha i r sociālās iekārtas pamats
un ka. Baha'f valodā izsakoties. "zeme ir viena saimnier,ha",
1 28 1 Ap 1 980.gadu Branra kom i sija. kas veica muori rat ī vu
pētīj umu. brīdināja. ka müsu vērtihu sistēmas pārveidošana ir
kJ uvusi par i zdzīvosana� jautājumu. 1 29 1 Tādu sahiedri sko
komentētāj u kā Alv ina Toflera. Meri linas Fcrgusonas. Frit
jofa Kapras un Džona Neizhita neskait ām i e rak st i ir par
ūp�j ušies, lai šis paziooj ums un tā metafi ziskie apl ink u:-.
norādīj u m i nāktu z i nā m i plašam lasītāj u pulkam . 1 30 1
Nākotnes problēmai velt itas Starptaut i skas konferences.
kuras plaši atspogu loj uši masu i nform āc ij as l īdzt.!kl i . ir
pievērsušas sabiedrības interesi garīgiem jautājumiem. k uri
kādreiz nodarbināja t ikai teologus.
Ja šie uzskat i parādīs, kurp vērsti ir cilvēct!s drošības
meklējumi. un ja Baha'f tkīha turpinās iet celu. pa kādu tā ir
bez svārstīšanās gāj usi . tad var droši cerēt . ka kādreiz
nākotnē pienāks varhūtējas saplūšanas hrīdi s . par k ā d u
vai rāk kā pinns gadsimta nmāja Baha'u'J lah:
"Šis ir laiks , kad Diera he:ga/īgii lahrēUha lejas pdr
cilvēkiem. kad rhw vi.n·are,uī :ēlastiha plĪr1,1em risu
radīhu . . . . Pa.freizeja iekdrta taps driz saritināta hī pakhUs
un jauna izklāta tds vietā. " tJ 1 1

Pi e l i kums
Ed vards Gre n i·ils Bra uns
Edvarda Grenvila Brauna vārdam ir īpaša vieta Baha'f
tici bas pirmā gadsi mta vēsturē . Studējot medicīnu Kembridžā
1 XXO-ajos gados. Braunu savaldzi nāja pētniecības nozare.
kas kluva par v ina mūža darbu: Persijas literatūra un vēsture.
Tas savukārt noveda viou pie Babi kust ības izpētes. Ar to
v ins pirmo re izi sastapās ietekmī gajā Jozefa Artūra d e
Gobino pētijumā. "Les Religions e t Les Philosophies dans
/ 'A sie Centrale ". Sekoja <:elojums uz Persij u 1 887.- ) 888.g . .
k ü rt!zultālā Braun:-; kērās p i e Babi u n Baha'i darbu l ielāk u
fra g m t! n t u sak opošanas u n pārt u lkošanas un v a i rāk u
1.inātmsku pēt īj umu sagc!_t vošanas šai jomā. Vairāki no tiem
tika puhlicēti Karaliskās Azijas Biedrības aizgādībā.
B�idzot Brauna pētījumi noveda v iou Palestīnā. kur
1 890 .ga<lā vioam tika dota iespēja noorganizēt četras
interv ija:-: ar Baha'u'llah divus gadus pirm s vioa nāves.
B ūdams gan i deāl istiski noskanots, gan talantīgs, Brauns
atk l āja. ka v i ou neatvairāmi valdzināja j au nās tkīhas
varon īgās dzīves stāsts. Rezultātu var redzēt . lasot ievadu
v ioa veik tajam ' Abd u'l- Baha grāmatas "A Traveller's
Narrative " 1 1 1 tulkoj umam un pagaro apcerējumu ar v irs
rakstu " Babism " . kas publicēts grāmatā "Reli�ious S_vstems
of the World". 121
Par nelaimi. ar laiku Brauna zinātniskai � darbs
savijās ar vi ktoriāou pol itisko darbību. B ūdams saj ūsmā par
persiešu tautu. v ioš vē lējās to redzēt brīvu no gara tumsības
un despotisma, kādā viou turēja divkāršais šia garīdzniecības
un Ghadžāru dinastijas režīms. Rezultātā vinš kJ uva par
padomdevēj u tā sauktajai " konstitucionālajai kust ībai"
Persijā. 131 Brauns sadabūja naudas līdzeklus kustībai Eiropā,
tās vārdā visur uzstāj ās ar runām un savu māj u Kembridžā
pārvērta par paga i du apmešanās v ietu persiešu tri m 
diniekiem. Vioa liberālās politiskās simpātijas stipri sekmēja
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ari nacionalistiskās intereses: anglu imperialistiskajās ap
ri ndās konst i turionāl i stus uzskatīja par dabisk iem sabie
dmtaj iem pret carisko Kriev iju. kas atbal stīj a Ghadžāru
šāhus.
Tā kā pēc Brauna domām Baha'i kopiena ( vai " Babi
kopiena". kā v ios turpināja tos dēvēt ) hija vissal iedētākais
progre sīvais spēks Persijā. vioš rūpējās. lai tā uznemtos
pol itisko un soc iālo pārmainu vadību. Vioam par lie l u
vi lšanos. hahāj ieši atteicās iesai stīties iekšzemes vai starp
t aut iskos konfl i k tos. Tam par iemeslu h ij a Bahf u ' l l ah
pieoemtā. Bab'a sagatavotā pravieša loma. un Baha'u'l lah
atte icās kompromitēt sav u universālo misiju ar pol itisku
mērku atbalstīšanu. Brauna izmisums ir samanāms vārdos. ar
kādiem v i uš izte irās par Baha'u'l lah r i l vēres v i enesmes
apgalvojumu:
"P,1 c mandm domdm hahaisma mir/r.i ir p d r d k
kosnwpolitiski. lai spētu tie.ü pa/īd:ēt .�ai ( t . i. persie.fo
politiskds d:ives) atmodai. "Lai tas nav lepns. kas mīl savu
:emi ". saka Bahtl 'u 'llcih . "hei gan Tas, kas mīl pasauli ". Tās
ir cēlas j1īras. het pa.vfaik Persijai ir rajad:igi cilvēki. kas
par \'isu vaircik mīl savu zemi. " 141

Tikai viena neliela Bah'a sekotāju grupina hija gatava.
patiešām dedzīgi vēlējās. uznemties to politisko lomu. kādu
Brauns hija viniem atvēlējis. Tie hija azāl ieši. kuri ap to laiku
bija pa metuši sav u kādreizēj o vadoni Mirzu Jahj u v ina
v ientulajā t ri mdā Ki prā un bij a pēkšo i pārvērtušies par
polit iskiem ideologiem. zumali stiem un pagrīdes aģentiem.
1 5 1 Ar laiku vini uzsāka personīgu saraksti ar Braunu un. kā
v ioš izteicās. k l uva par v ioa v i s uzticamākiem l īdz-strād
niekiem. Tieši šie cil vēki . kuri dedzīgi ct!ntās taisīt politisku
karjeru un kuriem Baha'u'llah nelāva sim mērkim izmantot
Bab'a novē lējumu. piegādāj a Braunam dokumentus. u z
kuriem vioš pamatoja savu turpmāko pētniecību. 161
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No z ināšanu viedokļa rezu l tāts hija neve iksm īgs.
Baha'f vēsturē azāl iešu epizodei bija tikai pārējoša nozīme, un
i zrādījās. ka gal venie dokumenti . uz k uriem B rauns stipri
palāvās, pēc laika izrādījās v i ltot i . 171 Varhūt to nojaušot.
Brauns l īdz galam sagl abāja sakarus ar Bahf f kopienu.
sarakstijās ar ' Abdu'l- B aha. sat ikās ar v iou Londonā un
Parīzē rietumu ceJoj umu l a i k a 1 9 1 l .gadā un be idzot
uzrakstīja nekrologu žurnāla "Journa/ of rhe Roya/ Asiatic
Societ.v " 1 922.ga<la janvāra numuram . Nekrologā m i rušais
Baha'f ticības vadonis bija attēlots kā d}vēks. "kas varbūt bija
vairāk ietekmējis ne tik austrumu. bet arī rietumu zemes nekā
kāds cits Āzijas domātājs un skolotājs agrākajos laikos".
Pi rm o vērt ī g o mēģināj u m u novē rtēt B ra u n a
ieguldīj umu B aha'f vēsturē 1 970.gadā veü:a anglu- i rāu u
zinātnieks Hasans Balj u z i ( Hasan B a l yuzi ) darhā ar
v i rsrakstu "Edward Gram:il/e Browne and the Baha 'f
Faith ". [ 8 ] Pilnīgu novērtējumu dos nākotnes pētīj umL k uri
varbūt nošķirs B rauna pal iekošos zinātniskos sasniegumus
no vioa laika pārejošās politiskās rosmes. Lai ko šie pētījumu
atsegtu, Baha'f pirmavot u izpēti ir loti bagātinājušas tās
zināšanas un simpātijas, kas lika izcilam rietumu speciālistam
tik sīki aprakstīt savu saskarsm i ar jaunās ticības d ib
inātājiem.

Pie z ī mes
Ievads
1 . No vēstules Dr. N. Kunteram Avakatā. lstanbulā. Turcijā.
1 959.g. 1 2 .augustā. Publicēta "British Baha'f .lournal". Nr.
1 4 1 . 4. 1 p.. 1 959.g. novembrī. Pareizais ticības nosaukums ir
Baha'f ticība nevis "Bahaisms".
2. Pi lnīgāku Brauna darba izklāstu skat. pielikumā.
3. E. G. Brauns, "A Trave/ler's Narrative Writtn1 to
Jllustrate the Episode of the Btih". vi ii.lp. (piezīme). Pi lnīga
bibliogrāfiska informācija par šo grāmatu un -visiem citiem
šai tekstā citētajiem datbiem atrodama bibliogrāfijā.
4. Yemon Elvin Johnson. "The Challenge nf the Raha 'i
Faith" . in "World Order". Vol . 1 0. No. 3, 1 976 .. 39.lp.
5. "Piekritēji uzskata . ka Atklāsme. ko pa1.iooja Baha'u'llah.
ir.... zinātniska pēc savas metodes ... reli ģiskā pat iesība nav
absolūta. bet relatīva." Shoghi Effendi. "The World Order tf
Balufu 'l/ah, Seleaed Letters". xi.lp. ( 1 938.g. izd.).
6. ' Abdu'l-Baha. "Paris Talks". 1 30.- 1 4 1 . lpp. Sīkāku tem
ata izklāstu par zinātni un reliģiju Baha'f kontekstā skat.
Viljams S. Hečers. "The Sdence <?{ Religion".

1.

Saites ar isl āmu

1 . Allamah Siyyid Muhammad Husayn Tabataba'i . "Shi'ite
ls/am". 76.lp. Sunnītu islāms arī noliedza jebkādu sa�aru ar
Baha'f t icību. Jau 1 925 .gadā Bebas reliģiskā t iesa Eģiptē
pieoēma sekojošu lēmumu: " Baha'f tkība ir jauna. pilnīgi
neatkarīga rel iģija ar sav iem ticējumiem. prirn: ipiem un
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likumiem , kas atškiras un i r pi lnīgā pretrunā ar i slāma
ticējumiem, principiem un likumiem. Tādēļ nevienu hahājieti
nevar uzskatīt par musu lmani vai otrādi. tāpat kā nevienu
budistu, brahmani vai kristīgo nevar uzskatīt par musulmani
vai otrādi " . Citēts no Shoghi Effendi. "God Passes By ".
365.Ip.
Lai studētu Baha'f reliģijas radniecību ar islāmu. skat.
Udo šēfers ( Lido S(;haefer). "The Bah,fi Faith and lslam'' .
Darbā: ''The Light Shineth in Darkness, F ive Studies in
Revelation after Christ ". 1 1 3. - 1 32.lpp. Kas at t iecas uz
jautājumu. vai Baha'f ticība ir " sekta" . skat. šēfüra diskusiju
par šo problēmu. jo tā attiecas uz re liģiskas sektas paraugu.
ko radījuši tās mūsdienu autori Vēbers (Weber) un Troelčs
(Troeltsch) savā esejā. 1 1 3 .- 1 1 4.lpp. Šis d i skusijas gaitā
Šefers piezīmē: " Pēc savas pašas interpretācijas. Baha'f
ticības nolūks nav būt par islāma refonnētāju vai atjaunotāju.
bet drīzāk savu rašanos tā saskata Dieva jaunajā darbībā .
jaunā dieviškīgā gara parādībā un derībā. Ticības un likuma
pamats ir jaunā dieviškā pasaule, ko atklāja Baha'u'llah. Tādēl
bahājietis nav musulmanis." Turpat. 1 1 4. lp.
2. Pahlavi dinastijas valdīšanas laikā ( 1 925.- 1 979.g. ) senais
vārds - Irāna - aizvietoja nosaukumu Persija. šai tekstā.
lietots vārds "Persija". aprakstot 1 9. un 20. gadsimta sāk uma
notikumus. un " Irāna" attiecībā uz nesenajiem notikumiem.
3. " Visi cilvēki i r radīti. lai turpinātu vienmēr progre1'ējošo
civil izāciju." Baha'u'l lah. "Gleanings fi·om the Writings ld°
Bahii'u'llah ". 2 1 5.Jp.
°

4. Baha'u'llah. "Gleaningsfrom the Writin!ļs <d Baha'u'llah ''.
2 1 7. lp. Tēmas iztirzāšanai skat. Juan Ricardo Cole. "The
Concept (?{ Manff'estation in the Baha'f Writings". .
5 . Kāpēc nemusulmaou autoriem būtu vajadzēj is tik lot i
censties piedē vet ortodoksā lismu islāma sunn īt u atzaro-
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jumam. ir pats par sevi svarīgs jautājums. Vü:hiežāk minētais
iemesls izriet no tā. ka i l gu lai ku šia islāmu rietumos
vienkārši nepazina. jo tā galvenie centri atradās ģeogrāfiski
tālu no Eiropas un tās kolonijām , kuras nodibināja Krusta
karu laikā. Šiaj iešu viedokli skat. Tabataba'i. "Shi'ite lslam ".
9.- 1 6.lpp. Plašāks apskats atrodams Siyyid Hossein Nasr.
"/deals and Realities <�lfslam".
6. Īsu, bet teicamu ievadu pirms islāma irāou reliģijai skat.
Geo Widengren. " lran ian Re ligion". "Encyclopedia
Britannica··. 687.-873. lpp.
2.

Babi ti cība

l . šīs mācības jaunākās atzioas skat. Vahfd Rafatf. ." The
Deve/opment <d' Shaykhf Thoughr in Shf'i lslam " un Henri
Corbin. "En lslam iranie11 : aspecrs spirituels et
philmphiques". Vol. 4.
2. Piemēram. skat. Whitney R. Cross. "The Burned-Over
District" un I ra V. Brown. Watche rs for the Second
Coming. the Millenial Tradition in Amerka" in "Mississippi
Va/ley Historical Review ". Vol. 39. No. 3. 1952. 44 1.11

458. lpp.

3. Baha'f ticības oponenti apgalvo. ka Bab'a izpratne par

savu misiju "attīstījās" tikai pakāpeniski. domājams. virknes
panākumu rezuhātā. Tas ir pilnīgi nepareizi. Pazioojumā. ko
sniedza Bab's. pirm<-> reizi atklājot savu sūtību Mullam
Huse inam, vioš sev i raksturo ne tikai kā Dieva Sūtni. bet it
īpaši kā "atgādinājumu par Dieva esamību" un "liecību par
Dievu 0 Šie nosaukumi nepārprotami norādīja uz i lgi gaidītā
Paslēptā I mama atnākšanu. Uzreiz bija skaidrs. ka šo
pārdrošo piete i k umu saprata kā v i oa piekritēj i . tā arī
musu lm aou garīdzniecība. Mulla Alije Bastami (" AHy-i•
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Bastamf). viens no pirmajiem . kas Bab'u atz ina. atstāja
Persiju gandrīz tūlīt pec Bab'a atzīšanas 1 844.g . . paoemot
līdz "Qayy11mu 'I-A snui '' eksemplāru: un viou arestēja driz
pēc vioa ierašanās tuvējā Bagdādē . apvainojot kecerihā.
1 845.g. janvāri viou formāli par tü apsūdzēja sapukinato šia
un sunnītu garīdzn ieku edi k t s ( fat va ) . Apvainoj umu
pamatoja ar to. ka v ins ticēja mm . kas uzskatīja :-iC V Ī par
Korānam l īdzīgas atklāsmes pirma vot u. un kā autoru
apsūdzēja arī B ab'u. Temata pilnīgāku izti rzājum u skat .
Muhammad Afnan and W i l l iam S . Hat<:her. " Weskrn
lslamic Scholarship and Baha'f Origins". kas puhl i cēt�
žurnālā "Re/igion ". Vol. 1 4. 1 984.
4. Shoghi Effendi . "The World Order <f BaJui 'u 'll,,h .
Se/ected Letters". 1 23.- 1 28.lpp.
5 . četri gal venie avoti Babi rel iģijas vēstures izpētei ir
Shoghi Effendi . "God Passes By ": Hasan Balyuz_i . "The
Bah. the Herald l�( the Day t�f Days ": Nabi l Aazāms
( M uham mad-i -Zarand f) . "The Dm-vnhreakers. Nah f/ 's
Narrative of the Early Days lf the Baha 'f Re\'elarion ":
Joseph Arthur. Comte de Gobineau. "Les Religions ei les
Philosophies dans /'A sie Centrale".
6. Hamid Aigar. "ReHgion and State in lran. 1 784-/ 906 ".
1 9.lp.
7. Par šāhu Muhamedu un viņa gal veno mini strn Gohino
(Gobineau) sacīja: "šāhs Muhameds. par kuru es jau runāju.
�ija princis ar gluži īpašu raksturu - tādu. kas ir gluži parasts
Azijā. bet kādu Eiropieši nehūs redzējuši un vēl mazāk
izpratuši .. . . V ioam ir vienmēr bijusi nožēlojama veselība:
slims ar pēdējās pakāpes podagru, vinš i zcieta nemitīgas
sāpes. kuras maz varēja remdināt. Būqams ar iedzimtu vāju
raksturu. vioš kļuva m elanholisks, un tā kā vioam trūka
mīlestības, kādu pret viou reti izjuta sievas un bērni , vioš
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veltija v isas j ūtas savam audz inātājam . vecaj am mullam.
Pēdējais kluva par v ina vienigo draugu. uzticības personu .
. tad par vina v i svareno premjerministru un heidzot. hez
pārspīlēj uma. par vioa dievu ....
Hadž i. no savas puses. bija loti īpašas <labas dievs.
\i a v pi lnīgi drošs. v.a i vioš pats ti<.:ēja tam. par ko Šāhs
Muhameds bija pārl iednāts. Visos gadījumos vinš pieturējās
pie riem pašiem princ i piem kā karal i s un pēc labākās
�Īrdsapzinas tos v ioam iepotēja . " "Les Reli gions et les
P hilosophies". 1 60. - 1 62.lpp .. autora tulkojums.
X . � ikolass raksta: " Kāda anekdote stāsta, pēc kādām jūtām
premjerministrs vadījās. izpildot šāha grihu. Vēl kā jauneklis
princis Farhads Mirza ( Farhad Mfrza) bija Hadži Mirzas
Aghasi skolnieks. Tālāk vinš stāst īja: " Kādu dienu mēs ar
v iou pastaigājāmies dārzā. un l ikās. ka v ioam bij a l abs
garastāvokl is. un t;s iedrošinājos vioam paj autāt : Hadži .
kādēl jüs aizsūtījāt Bah'u uz Mā-Kū?" Vioš atbildēja: 'Tu vēl
�si jauns. un ir dažas lietas. kurns tu nevari saprast. bet tev
vajadzētu zināt. ka gadījumā. ja vioš hütu ierndies Teherānā.
mēs abi bezrūpīgi nepastaigātos šai ēnainajā apk�imē. "
"Sinid' 'A lf-Muhammad Dit le Bab". citēts Nabīla Azama
( Nahfl-i-A'zam > darbā. "The Dawn-Breakers". 23 1 .-23 1 .lpp.
9. Sht1ghi Effendi. "God Passes By". 2 1 .lp. Baljuzi dod sīku
tiesas aprakstu darbā ''The Btih ". 1 39.- 1 45. lpp. Skat. arī
Brauns. "A Traveller's Nwrative". 277.-290.lpp.
1 0. Sišana ar nüj u pa kāju pēdām kā sods vai spīdzināšana.
l l . Citēts Baljuzi. 'The Bah". 1 46.- 1 47.lpp.
1 2. Sikāki šīs tēmas aprakstu skat. Muhameds Afnans un
Viljams S. H�(·ers. " Westem l slamic Scholarship and Baha'f
Origins" .
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l 3. Ir jāpienem, ka rietumu komentētāju pirmie fragmentārie
zinojumi Persijā atkārto daudz tādu nostāstu, kas savākti �
kontaktējoties a r musulmaoiem. n o kuriem šie novērotāj i ,
interpretējot reliģiskās problēmas valstī, bija gandrīz pilnīgi
atkarīgi savu persiešu valodas nepietiekamo zināšanu dēl .
Momens i r sakopojis ( "The Bahf and ļJah<ff Religions", 3.1 7 . lpp. ) daudz tādu ziooj um u , k uros ir apraksti par
sacelšanos, nihilismu. ateismu un sievu un īpašumu kopību.

Tikai pēc tam, kad zinātnisku izpēti veica Gobino, Brauns,

Nikolass un citi, kas varēja tieši sazināties ar jaunās ticības
atbalstītājiem. šie iespaidi tika laboti.
1 4. Gobino rakstīja: " Varas nomaina ir v ienmēr loti kritisks
laiks Centrālajā Azijā: Persijā, Turkestanā, Arābu valstīs
iestājas anarhija. kas var ieilgt un pieoemt diezgan varmācīgu
un vētrainu raksturu, bet kam vienmēr i zdodas aizkavēt
likumības ieviešanu. jo uz ilgāku vai īsāku laiku ir izzudusi
valdnieka vara .... Tas ir apstāj ies pulkstenis. atsperes nav
nomainītas. un to nevajadzētu darīt. bet. iekams roka tās atkal
uzvilks, tas vairs neies.
Pie tam. ir daudz kaislību un interešu. kas izraisa,
uzbiksta un uzpūš v ispārējas nesaskanas liesmu. Ja uz troni
ir vairāki pretendenti . vioi vēlas nekārtību, lai palielinātu
savas izredzes uz panākumu un paši rastu darbīgus
atbalstītājus. "Les Religions et les Philosophies ". 1 75.1 76.lpp .• autora tulkojums.
1 5 . Shoghi Effendi. "God Passes By ". 47. lp.
1 6. Vairāki rietumu diplomātijas pārstāvj i nese kmīg i
mēģināja atrunāt premjerministru no vioa politiskā kursa.
aizrādot. ka vajāšana varētu t ikai vēl vairāk izplatīt tās
mācības. no kurām vioš baidījās. Momens. "The Bahf and
Baha'f Religions", 7 1 .-72.lpp .. I 03. lp.
1 7. Momens. "Bahf and Balui 'f Religions". 52.lp.
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1 8 . Momens. "Bahf and Baha'f Religions". 77 .-82. lpp . . i r
apkopojis daudzu klātesošo liecības par notikumu: rietumu
k< lmentētāji tās nosūtīja.
1 9. Momens. "Bahf and Baha'f Religions". 53.lp.
20. A. L. M. N ikolass, "Sivvid 'A lf-Mulwmmad. Dit /e
Bah", citēts Shoghi Effendi. ;,God Passes By " . .5.5.lp .. autora
tulkojums.
2 l . Citēts Shoghi Effendi. "God Passes By", 65. lp. Krievijas
sūtnis princis Dolgorukovs. kas arī bij a šo varmācīhu
a<.:uliednieks, personīgā sarunā ar šāhu nosodīja tās kā
"barbariskus paradumus" , kādu " nebija pat vismežonīgā
kajām tautām".
Anglu diplomātiskās misijas pilnvarotais l ietvedis arī
izteica protestu Persijas varas iestādēm pret tādu vardarbību.
kādu pēc '' Vioas Karal iskās Augstības valdības domām.
varētu piekopt tikai barbaru ciltis .... Āfrikā" . Momens. "Bahf
and Baha'f Religions". 1 00.-20 l .lpp.
22. Citēts Shoghi Effendi darbā. "God Passes By", 65 .lp.
23. "Bayan, Le Beyan Persan" franc.:u valodā pārtulkoja A.
L. M. N ikolass, Francijas valdības k onsulāta pārstāvis. kas
ilgu laiku dzīvoja Persijā.
24. E. G. Brauns. "A literary History of Persia ", 4 1 5 . 4 1 6.lpp.
25. Citēts Nabīla darbā "The Dawn-Breakers". 92.-94.lpp.
Tas ir pirmavots stāstam . ko izplatīja j aunās t i c īhas
musulmanu oponenti. par to. ka Babi valsts iznīcinās visas
grāmatas. Kad bija notikusi atdalīšanās no šia i slāma .
Baha'u'llah atcēla tādu aizliegumu.
26. Korāns. II I . 1 04.lp. Skatīt arī 11. 1 43. lp.
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27. š ī regresa apjomu var vērot tai režīmā, ko islāma
republika nodibināja Irānā pēc 1 979.gada, kurš pilnīgi
realizēja šia mullu priekšstatus par cilvēka dabu un cilvēku
sabiedrību.
28. Shoghi EffendL "God Passes By ". Priekšvārds. xvii.lp.
Skatīt arī 24.-25.lpp.
29. Shoghi Effendi. "The Dispensation of Balui'u 'l/ah ". 8 .lp.
Pilnīgāku saturu tam, ko Bab's rakstīja par šo tematu. skatīt
Bab. "Selectionsfrom the Writings <?{the Bah". 3.-8.lpp. un
1 53.- 1 68.lpp.
30. Citēts Shoghi Effendi. "The World Order (�f"
Baha'u'llah ". lO l .lp.
J.

Baha'u'l l ah

1. Galvenais autoritatīvais avots. kas izmantots Mirzas
Huseina Ali, pazīstama kā Baha'u'llah, dzīves notikumu un
misijas aprakstam ir Shoghi Effendi. "God Passes By", 5.-8.
nodalas. Garāku biogrāfiju ir pabeidzis arī H. M. Baljuzi
darbā "Baha'u'/lah". Cits vērtīgs avots ir Baha'u'llah rakstu
izpētes sērija. ko uzrakstījis Adibs Taherzade . " Th e
Revelation of Baha'u 'l/ah ". 1 • • 2.• .1 sējums.
2. Vioa gimene cēlusies no sasāniana dinastijas. kas bija
viena no lielākām dinastijām Persijas priekš-islāma augstas
kultūras laikmetā. Baljuzi. "Baha 'u 'llah ". 9.- 1 1.lpp. dod
sīkāku aprakstu.
3. Sīkāk par konferences notikumiem skat. Nabil Āazāms,
"The Dawn-Breakers". 292.-298.lpp.
4. Nabil Āazāms. "The Dawn-Breakers". 505.lp.
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5. Shoghi Eftendi. "God Passes By". lOO.lp.
6. Shoghi Effendi. "God Passes By". 77.-78.lpp.
7. E. G. Brauns. " Babism" grāmatā "Religious Systems of

the Wor/d". 352.-353.lpp.

8. Pašas Persijas valdības viedoklis. kas publicēts oficiālā
avīzē "Rzfanamiy- i- Vaqayi'- i-1/tifaqfyyih ", naivi atzīst
Baha'u'llah un dažu citu patvalīgi apciet ināto personu
nevainību. bet pazioo, ka vious tomēr sodīs: "Starp tiesas
varā nonākušiem Bab'a sekotājiem ir seši cilvēki. kuriem
piesprieda mūža i �slodzījumu, lai gan vinu vaina nebija
pilnīgi pierādīta." Kā otru personu avīze min Baha'u'llah
( Momens. "Bahf and Baha 'f Religions". 14 1 .lp. ) . Par
apstākl iem deviopadsmitā gadsimta Persijā tāpat liecina tas
gandarījums, ar kādu ziņojumā aprakstīta ar nāvi sodīto
moceklu barbariskā spīdzināšana.
9. Pašu premjerministru Mirzu Taghi Hānu, kas vadīja
bahājiešu grautious, sodīja ar nāvi 1853.gadā pēc jaunā šāha
pavēles . kurš apskauda viou pieaugošās varas dēl. Tāds
l ikrenis nereri piemeklēja spējī g u ierēdni Persijas vēstures
Ghadžāra periodā.
10. Citēts no Shoghi Effendi. "God Passes By". 10 1 .lpp.
1 1 . Citēts no Sho ghi Effendi, "The World Order of
Baha'u'l/ah", 146.- 147.lpp.
1 2. Pat tad pavēlē par Baha'u'llah izraidīšanu no Persijas
( pavēles oriģināls ir saglabājies) ir minēts tikai vioš bez
norādīj uma uz Minu Jahj u.
13. Shoghi Effendi, "God Passes By", 7. un 10. nodala.
Skatīt arī 'Abd:u'l-Baha, "A Traveller's Narrative", 53.lp.
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1 4. Skat. Shoghi Effendi, "God Passes By ", lO. nodala:
Baljuzi, "Baha'u'llah ", 1 1 2.- 1 14.lpp.
1 5. Rizvāna svētki ilgst divpadsmit dienas no 2 1 . aprīta līdz
2. maijam, uzskatot pirmo, devīto un divpadsmito dienu par
Baha'f svētajām dienām. šai laika posmā notiek Baha'f
vēlēšanas.
16. Sākumā turku varas iestādes pretojās šim spiedienam.
Austrijas sūtnis grāfs fon Proke.�s-Ostens (vem Prokesch
Ostens) liecina, ka premjerministrs Ali Pašā teicis. ka viņš
izjūt "lielu godbijību" pret Baha'u'llah, jo uzskata viou par
loti ievērojamu. savaldīgu, cienījamu cilvēku ar priekšzīmīgu
uzvedību": Momens. "Bahi and Baha'f Religions". 187.lp.
1 7. Piemērus par Baha'f trimdinieku saraksti ar Persijas
Ārlietu ministriju un savu sūtni Istanbulā skatīt Edvarda G.
Brauna darbā "Materials for the Study of the Bahf
Religions". 278.-287.lpp.
1 8 . Skat. Adibs Taherzade, "The Reve/ation <.f Baha'u'llah",
2.sēj., I 6 1 .- 1 62.lpp.
1 9. Taherzade . "The Revelation of Baha 'u'llah", l.sēj.
Mirzas Jahjas sekotāji kļuva pazīstami ar nosaukumu
"Azāluši" , ko Jahjam deva Bab'a sekotājs Subhi Azāls
( Subh-i-Azal).
20. Baha'u'llah, "Gleanings ", 249.lp. Baha'u'llah kolektīvās
un atseviškās vēstules pasaules laicīgajiem un reliģiskajiem
vadoņiem ir apkopojis Vispasaules Taisnības Nams ar
virsrakstu "The Proclamation of Baha'u 'l/dh ".
2 1 . Momena darbā "Bahf and Baha'f Religions" ( 1 98.200.lpp.) ir ietverti daudz dokumentu no Turcijas valsts
arhīviem, kas attiecas uz šo Mirzas Jahjas kampaņu. Viens
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no tiem ir Adri anopoJe s gubernatora Hurš i da Pašā
( Khurshfd Pasha) zioojums centrālajiem varas orgāniem.
Vinš uzskata. ka Baha'u'Ilah bija pamatots iemesls sūdzēties
par Jahjas un vioa sekotāju darbību.
22. Jahja nomira 1 9 1 2.gadā trimdā Kiprā. Vioa neveiksmes
kādā vēstulē profesoram Braunam attēlo viens no Jahjas
dēliem. Aprakstot. cik loti tēvs nožēloja. ka bija no visiem
aizmirsts. dēls sūdzējās, ka vioam vajadzēja sarīkot Jahjam
parastas musulmaou bēres ar vietējo mullu. jo "tur nevarēja
atrast nevienu piederīgu pie Baijāna" (t.i. Bah sekotāju).
Vēlāk tas pats dēls izteica vēlēšanos pārdot daudzus sava
tēva rakstu oriģinālus. bet Brauns atteicās tos pirkt, jo "pēc
manām domām, pieprasītā samaksa bija pānnērīgi augsta...
E.G.Brauns. "Materials". 3 1 S.-3 1 7.lpp.
1

1

23. Citēts no Shoghi Effendi. "God Passes By ". 1 90.lp.
24. Citēts no Baha'u'l lah. "The Proc/amation of Baha
'u '/lah ", 95.-96.lpp.
25. Citēts no Shoghi Effendi. "The Promiud Day is
Come ", 65.lp.
26. Gadu pēc tam. kad pāvests Pijs IX bija sanēmis minēto
vēstuli, viņš 1 870.gadā zaudēja neatkarīga monarha varu.
Itālijas tautas revolūcijas spēki piespieda viou nodot pāvesta
valstis karaļa Viktora Emanuela pārzioā. Tad pāvests aizgāja
paša izvēlētā vientulībā kā "Vatikāna gūsteknis".

27. Citēts no Baha'u'llah un 'Abdu'l-Baha, "Baha 'f World
Faith", 50.lp.
28. šo notikumu pētnieks, izcilais zinātnieks Alisters Homs
(Alistair Home) sacīja: "Vēsture laikam nezin nevienu tik
šausmīgu kritienu no lepnaj iem varas augstum iem: šo
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gadījumu grieki sauc par "peripateia " . Protams. neviena
mūslaiku nāci ja. tik pārpilna ar škietamu greznību un
materiālu labklāj ību. nekad nav tikusi paklauta lielākam
pazemojumam tik īsā laikā". "The Fali <f Paris" ( London:
Macmillan. 1 965 ). 34.lp.
29. Šai tēmai Shoghi Effendi ir veltījis veselu grāmatu "Tht·
Pr01ņised Day is Come ". Redzot pareģojumu piepildīšanos.
Mi rza Abuls Fazls ( Mfrza Abu'l -Fadl ) . i e v ē ro jam s
musulmaou zinātnieks. kas kluva par vislielāko Babi tkīhas
lietpratēju Tuvajos Austrumos. pievērsās šai ticīhai.
30. Baha'u'llah. "Gleanings". 303.lp. Īsu "Kitah-i-Aqdas "
satura kopsavilkumu skat. Baha'u'llah darbā "A Synopsis and
Codification of the Laws and Ordinances <?f the Kitah-i
Aqda.\ ".
3 1 . Baha'u'llah. "Gleanings". 330.lp.
32. E. G. Brauns. "A Traveller's Narrative". xxxix.-xl.lpp.
4.

Valdī bas pēctecība

1 . Dokumentu pilnu tekstu skatīt Baha'u'llah and 'Abdu'I
Baha, "Balui'f World Faith, Selected Writings <?f Baha'u'lliih
and 'Ahdu'l-Baha ". Wilmette: Baha'i Izdevniecība. I 943.
papild.izd.� 1956, 204.-2 10.lpp. šis citāts ir 205.lp.
2. E. G. Brauns, "A Traveller's Narrative ". xxxvi.lp.
3. Tuvākas ziņas par „ Abdu'I-Baha dzīvi ņemtas no Shoghi
Effendi darba "God Passes By " 1 4.-2 1 .nodalām un arī no
H.M.Baljuzi uzrakstītās biogrāfijas ar virsrakstu " 'Ahdu'l
Baha, The Centre of the Covenant o.f Baha'u'llah".
4. Citēts no Shoghi Effendi, "God Passes By ". 258.lpp.
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'.' . Citēts no Shoghi Effendi . "The Wor/d Order of
Balui'u'l/ah ". U9.lp.
6. ''The Balui'f Centenary, /844. - 1 944.g. ". 1 39.lp.

7 . E. G. Brauns. "Materials". 1 1 5 .- 1 50. lpp.
� . Skatīt ' Ahdu'l -Baha darhu. "Some Ans»'ered Questions".
it īpaši 1 . un 5. paragrāfu . Kristiešu misi onāri. kas noraidīja
Bah,ff t i cīhu. centās pierādīt . ka ' Ahdu' I - Baha hija
piev ienoj is šīs s0<;iālās mādbas sava rietumu kontakta
rezultātā. Tat:· u B rauns h ija v a i rumu no tām atrad i s
Baha'u'llah sacerējumos jau 1 880.gados: Brauns. "Bah(ism" .
.�5 1 . -352.lpp. Kopš tā laika Baha'u'llah rakstu galveno iedalu
tulkoj um i un puhli kādjas ir pārliecinoši pierādīj um i . ka
' Ahdu'l-Baha smēlās savas tēmas tieši no šī avota.
9. Za lais Akrs hij a Baha' f t i c ī ba s g a l vena i s c e nt rs
Ziemelameri kā l īdz pirmās nac ionālās garīgās padomes
ievēlēšanai 1 925._gadā. Savu galveno mītni padome iekārtoja
I l ionoisas štata Čikāgas priekšpilsētā Vilmetā. kur atradās
' Ahdu'I-Baha svinīgi atklātais lūgšanu nams.
I O. Pi lnīgāku aprakstu par vina Kanādas un Sav ienoto
Val stu apmeklēj um u . savāktām adresēm un tur dotām
interv ijām skatīt darhos " 'Ahdu'I-Baha in Canada "; Baljuzi.
'"A hdu '/-Baha "; un Al lan L. Ward . "239 Davs, 'Ahdu'IBalui's Joumey in America".

1 l . ' Ahdu'I -Baha publi skās runas Z i e m e ļameri kā i r
apkopotas zem v irsraksta "The Promulgation of Universa/
Peace . Talks Delivered hy 'Ahdu'l-Baha During His Visi! to
the United States and Canada in 1 912 ".
1 2 . Šī dokumenta tulkojums ang lu valodā ir atrodams
'Ahdu' I -Baha, "Wi/1 and Testament <f 'Ahdu'I-Baha".
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1 3 . ' Abdu'l-Baha. "Tahlett u�f' the Divine Plan, Revealed hy
'Ahdu'I-Baha to the N011h American Baha 'is".
14. Pilnīgu aprakstu skatīt darbā "Worfd Order", 6.sēj. Nr. l
pieminas izdevumā. Sevišk i nozīmīgi ir palestīni ešu
mīlestības apliecinājum i . Mūsdienu Irānā šia režīms ir
mēģinājis interpretēt to apstākli. ka Britu valdības orgāni
iecē la ' Abdu'l-Baha bruoinieku kārtā. ka pol itisku soli.
Pat it!sībā tā hija Britu valdības novēlota un fo rm āla
lahdaribas atzīšana. kas jau bija saoēmusi plašas sabiedrības.
kura bija to izmantojusi. pateicību.
1 5. No mātes puses Shoghi Effendi bija Baha'u'llah un no
tēva puses Bab'a ģimenes tiešs pēcnācējs.
1 6. ' Abdu'l-Baha. "Wilf and Testament t4' 'Ahdu 'f-Baha".
25.-26.lpp.
17. Shoghi Effendi darba sīkāku izpēti skatīt Ruhije Rabāni
(Ruhfyyih Rahbani ). ''The Priteless Pear/". Skat. arī Ugn
G iakerL "Shoghi E.fŗ'endi. Reco/lections ". Giakeri c ieši
sadarbojās ar Shoghi Effendi Baha'f Pasaules Centra
izveidošanā Haitā.
1 8. "Baha 'f A dministration ": "The Adi•ent of Divine
J ustic e " : "The Worfd Order ll Baha 'u '/lah . Se /ected
Letters ": "Messages to the Bahll 'f World. /950. - / 957". "The
Promised Day ls Come " : "Messages to Canada "; and
"Citadel <f Faith . Messages to America, / 94 7. - 1 957".
19. Shoghi Effendi, "God Passes By ". Plānu aprakstu skatīt
tālāk.
20. "Gleanings from the Writings of Balui 'u '/lah ": "Th e
Kitah- i-lqa n . The Book t�l Certitude Revealed b y
BaJui'u '/lah ": "The Hidden Words of Baha 'u 'l/ah ": "Th e
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Seven Valleys and the Four Valleys": "Epistle to the Son <f
the Wo(f': and "Prayers and Meditations hy Bahd 'u'l/ah ".
2 1 . Citēts no Shoghi Effendi. "Citadel". 30.lp.
22. Stāstu par karalienes pievēršanos ticībai skatīt Ruhije
Rabāni darba "The P,fre/ess Pear/" IV. nodaJā.
2 3 . Abas kop ienas sadal ījās 1 948.gadā . kad Kanāda
nodibināja savu nacionālo garīgo padomi . kas ar speciālu
Parlamenta lēmumu tika inkorporēta nākošajā gadā.
24. Shoghi Effendi . "Advent", l 4.- 1 6. lpp.
25. Shoghi Effendi. "Messages to Canada". 1 2. - 1 3.lpp.
26. Luiss J. Buržuā. "The Bah(lf Temple : Press Commn1ts,
Symho/ism ". 7.Ip.
27. Skatīt Vispasau les Taisnīguma Nams. "Wel/spring <f
Guidance. Messages 1 963. - / 968". 44.-56.lpp . un 8 1 . 92.lpp.
28. Kopsav i lkums par Dieva Nolūka Izpal īgu darh īhu
pārvaldes laikā no l 957.- I 963.gadam un vinu ikgadēj os
Konklāvos sniegto pazinojumu pilns teksts ir ievietots darbā
"The Bahd'f World: An lnternational Record". 1 3.sēj . 1 954.1 963 .. 333.-378..I pp.
29. Regulāras Vi spasaules Taisnīguma Nama vēlēšanas i r
notikušas i k pēc pieciem gadiem kopš 1 963.gada: 1 Q68 ..
1 973 . . 1 97 8 . . 1 983 . . 1 98 8 . . un 1 993 . gad ā . Vē lēšanas
organizē Rizvāna svētku laikā.
30. Nākošais škelšanās mēģinājums notika pirms pinnajām
Vispasaules Taisnīguma Nama vē lēšanām 1 960.gadā: Viens

no l 1 pa l ī g ie m . pāri par astondcsm 1 t gadu� Vel'� aml· ri kān i �
čarl?s Meisons Rcmejs f Charlcs Mason Rcmcy t peksni . he1
t uvāk iem paskai drojum iem . picpras1J a at:t t t v inu par Shogh1
Effendi " pēctec i sakarā ar radnicl· 1hu" . l zmamoJ ot savas
' Ahdu'l - Rahü Pedējč.Ī ( .i rihā un Tcs1 a rncnt �1 dotās t iL·srha ....
pārēj ie l 1 pal l g 1 1 zslt!dza v iou no l luha:-i. R�mL'J a pras1 ha
nc i z rai s1j a i n t e re s i : 1 9 74. gada v m� nom i ra . un v mam
ne ve l uja uzmamhu pat t ā maht l a uiu gru pm--t . �o , 1 0 �
sākumā hija �aist1j is.
3 1 . V ienla i k us ar pirmo "Sy 11oŗ,., 1., and Cod1fica1 1m1 o/ t hc
Kitdh- i-Al/das '' ( L i k u mu ( irāmatas 1 i nfl> vum u . 1 97 .t ŗa dā
V ispasau les T a i sm guma �ams puhl i n�ja savu kunst llul' i iu :
"The Constirwi011 of' the l ini\·er.wl 1/ause nf' J11srice ··.
5.

Gal ve nās mācī bas

1 . Baha'u' l l ah. "Uleo11i11g , ". h..ļ. -fl'.' . l pp.
, Haha'u' l l ah . "Gle.min t:., " . 2h l . -262 . l pp .
.t Baha'u'l lah. ''f ;/eo11i11 '.ļ., ". 6) . l p.
4. Saskanā ar Bah�i'i mānhām šk i�tamā� a t sk m h�1:-. ,t arp
etni skām g ru pām dažādās k u lt ü ra s sasniegum u _iomü s t i t.1k
attiel'inātas uz ihw uadu 11aitā i1veidotām at sk m !!üm iespēiüm
apgūt i z g l i t īhu... u11 k uĪt u ru . t āpat kā u, k ;,pē_i üm ra:...u
aizspriedumu un apspiesana� sekām .
5 . Sho..rhi Effend i . "\t 'orld Orda of Rt1h,i 'u 'llc1h " . -l� . 
..ļ3 . l pp . ._
n. Shoghi Effendi . citēt� no V i ljam:... Ht>l't' rs. 'The Co11n711 ,
of' Spirituality". 29. lp.
7 . Baha'u' l l ah. "Glcam 11g.\ .,_ 2 88 . l p .
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8. Baha'u'llah. "Gleanings". 250.lp.
9. ' Ahdu'l-Baha. c itēts no Baha'u'l lah un ' Abdu'l-Baha
darba. "The Divine A rt lf Living. Se/ections From the
Writings <f Baha 'u 'llah and 'Ahdu'l-lļaha ". 109.- 1 1 O.lpp.
l 0. Shoghi Effendi. "Wor/d Order of Baha'u'llah'\ 1 63.lp.
l l . Shoghi Effendi . "World Order of Baha'u'l/ah", 202.lp.
1 2. Shoghi Effendi. "Wor/d Order of Baha'u'/Jah ", 1 63.1 64. lpp.
1 3. Baha'u'llah. "Gleanings", 340.lp.
1 4. Baha'u'llah, "Gleanings". 287.-288.lpp. ·
1 5. Baha'u'llah mācīja. ka starplaiks starp divām Dieva
Izpausmēm var būt ap tūkstoš gadu. Tāpat vioš mācīja„ ka
atklāsmes process neapstāsies līdz ar vioa atklāsmi, pēc vioa
nāks vēl kāda Dieva Izpausme . lai gan ne ātrāk kā tūkstoš

gadu pēc Baha'u'llah atnākšanas. Saskaoā ar Baha'i rakstiem

atklāsmes process turpināsies nepārtraukti nākotnē, un
cilvēce pieredzēs daudzu citu Dieva Izpausmju atnākšanu.
1 6. Shoghi Effendi. "The Faith of Baha'u'llah " in "World
Order", 7.sēj. Nr.2. 1 972.- 1 973.., 7.lp.
1 7 . Shoghi Effend i , "World Order of Baha 'u 'l/ah ",

( 1938.gad.izd.) xi.-xii.lpp.
1 8. 'Abdu'l-Baha,

"Paris Talks",

129.lp.

19. ' Abdu1-Baha,

"Paris Talks",

1 36.lp.

20. Baha'u'llah, "Hidden Words", 20.lp.

2 14
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2 1 . " Abdu'l-Baha, "The Promulgations of Universa/ Peace",
1 8 l .lp.
22. ' Abdu1-Baha, "Paris Talks", 1 43.lp.
23. ' Abdu'l-Baha. "Paris Talks", 1 46.lp.
24. " Abdu'l-Baha, citēts no "Stanf the West", 9.sēj. Nr.7 ..
87.lp.
25. " Abdu'l-Baha, "The Promulgations cf Universa/ Peace ",
1 08.lp.
26. " Abdu'l-Baha, "Paris Talks", 1 53.lp.
27. Baha'u'llah, "Hidden Words", 44.lp.
28. Baha'u11ah, "Hidden Words", 39.lp.
29. Baha'u'llah, citēts Vispasaules Taisnīguma Nama vēs
tulē, datētā 1 978.g. 27.martā, "The Continental Boards of
Counselors". 60.lp.
30. Baha'u'llah un ' Abdu1-Baha, 'The Divine Art of Living",
1 08.lp.
3 1 . Sīkāku Baha'f v iedokļa izklāstu par ekonomikas
jautājumiem nepieļauj šī darba apjoms. šo tematu
ieinteresētais lasītājs var atrast 'Abdu'I -Baha izteikumos.
Skatīt ' Abdu'l-Baha, "The Promulgations of Universa!
Peace ", 1 07., 2 1 6.-2 1 7., 238.-239.lpp.; "Paris Talks", 1 5 1 .1 54.lpp.; '"Ahdu 'l-Baha in Canada", 3 1.-36.lpp., Baha'u'llah
& 'Abdu'l-Baha, "Baha 'f World Faith ", 288.lp.; Gregory C.
Dahl, "Economics & the Baha'f Teachings" darbā "Wor/d
O rde r " , 1 0.sēj. , Nr. l , 1 97 5 . . 1 9.lp. W .S. Hatcher,
"Economics and Moral Values" darbā "World Order" ,
9.sēj., Nr.2., 1974, 1 4.-27.lpp.
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32. 'Abdu'l-Baha. "The Promulgation if Universa/ Peace ".
258.lp.
33. Shoghi Effendi. "World Order of Balu,'u '/Mh ". 33.34.lpp.
34. Ir interesants vēsturisks sakars starp Baha'f ticību un
esp eranto v alod u . ko i zgudroja Dr. Zamenhofs. Dr.
Zamenhofa meita Lidija bija aktīva hahājiete. un ' Abdu'l
Baha uzslavēja vinas tēvu par vioa veikumu. Nekad
neizteicies. ka esperanto klūs par pasaules valodu. ' Abdu'I
Baha tomēr sacīja. ka tā ievērojami palīdzēs pasaules
vienotībai. Vismaz tādas dzīvotspējīgas valodas kā esperanto
veiksmīga izgudrošana rāda. ka tāda lieta ir iespējama. un
tātad cilvēcei nav jā�probežojas tikai ar izvēli no esošajām
dabiskām valodām. šis apstāklis var noderēt . lai mazinātu
pretestību pasaules valodas idejai. neraugoties uz to. vai
pasaules nācijas galu galā izvēlēsies dabisku vai izveidotu
valodu.
35 . Tā bahājieši uzskata. ka pasaules palīgvaloda veicinās
vienību, atvieglojot sazināšanos. un tai pašā lai kā tā dos
vispārēju pieeju minoritāšu kultūras bagātībām un patiesībā
tās saglabās un pasargās. Tas ir tipi sks piemērs. kā
Baha'u'llah atbalstīja daudzveidību v i enotībā un n evis
vieneidīhu ērtības dēl.
36. 'Abdu'l-Baha, 'The Promu/gation lf Universa/ Peace" .•
403.-405.lpp.
6.

Dievs, Vi ņa Iz pausmes un c i l vēks

1. Baha'u'llah, "Gleanings", 70.lp.
2. Baha'u'llah, "Gleanings", 65 .lp.
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4. Baha'u'llah. "Gleanings". 68. lp.
5 . Baha'u' llah. "Gleanings". 79.-80.lpp.
6. Baha'u'llah. "G/eanings". 2 1 5 . lp.
7. Baha'u'llah. "Gleanings". 1 53.- 1 55 . lpp.
8. Baha'u'llah. "Gleanings". 1 55 . - 1 56. lpp.
9. ' Abdu'l-Baha. "Paris Talks''. 9 1 .lp.
1 0. Baha'u'llah. "G/eanings". 8 l .-82.lpp.
i

1 1 . Shoghi Effendi. dtāts no Viljams Het\�rs. "The Concepts
<�{ Spiritua/ity ". 9.lp.
1 2. ' Abdu'l-Baha, "Some Answered Questions ". 1 8 3.lp.
( 1 98 1 .g.izd.)
1 3 . ' Abdu'l- Baha, "Some A ns-wered Questions ". 1 83.1 84.lpp. ( 198 1 .g.izd.)
1 4. 'Abdu'l-Baha. "Paris Talks", 89.-90.lpp. Taču šai vai arī
nākošajā pasaulē ci lvēka dvēseles attīst ība i r ierobežota.
Saskaoā ar apgalvojum iem bahājiešu rakstos cilvēks var
tuvoties, bet nekad nespēj sasniegt absolūtu pilnību. Skatīt
mūsu tālāko diskusiju. it īpašu fragmentu no bahāj iešu
rakstiem, kas c itēts šīs mxla(as 32. parindē.
1 5. 'Abdu'l-Baha, "The Divine A,1 of Living ". 92.lp.
1 6. ' Abdu'l-Baha, . "Some Answered Questions'\ 2 1 5.lp.
( 1 98 1 .g.izd.)
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1 7. Baha'u'llah skaidroja. ka agrāko rel iģiju svētajos rakstos
norādījumi uz sātanu ir simboliski un tos nevajadzētu uztvert
burtiski. Sātans ir cilvēka zemāko instinktu personificējums.
kas spēj viou iznīcināt. ja tos nesaskaoo ar vioa garīgo dabu.
Pariesībā pastāv plaši pazīstama fil ozofi ska problēma
attiecībā uz Dievu kā labā iemiesojumu un Vioa visvarenību.
un iespējamo sātana esamību. šī problēma ir diezgan sīki
aplükota kā Baha'u'llah. tā arī 'Ahdu'l-Baha darbos.
B aha'u'l lah m ā l.: ija ka ari debesis un elle nav
konkrētas v ietas. Tās drīzāk simbol izē psiholoģisk o vai
gango atrašanos tuvu vai tāl u no Dieva . Debesis ir garigās

i zaugsmes dahisks rezultāts. kamēr elle ir sekas nespējai
gangi attistīties.

1 8 . · Ahdu'l- Baha . "Somt' A nswered Questions ". 2 1 4.2 1 5.lpp.
1 9. šai sakarā Baha'u'llah ir teids: " .... Cilvēkam vajadzētu
pazīt st!vi un to. kas noved pie c.:ēluma vai zemiskuma. kauna
vai l!o<.la''. < Baha'u'l lah un ' Ahdu'l-Baha. "Baha 'f World
Fait/1". 1 67.ip. ).
20. Baha'u'llah. "G/eanings". l�0.-33 1 .lpp.
2 1 . Baha1 u'llah. "Gleanings", 4.-5. lpp.
22. Baha'u'llah. "Gleanings". 285 .lp.
23. Objektīvi iztirzāt pamatjautājumu par to. ko bahājieši
dēvē par Dieva Izpausmēm . stipri apgrūtina tradicionālie ·
uzskati. Ortodoksālie katras Dieva Izpausmes sekotāji i r
tiekušies savas ticības pamatlicējam piedēvēt zināmu
vienreizību vai pārākumu. Piemēram. daudzi kristieši uzskata
Jēzu Kristu par Dieva iemiesojumu. Mozu kā savā zioā
zemāku par Kristu. bet Muhamedu par viltvārdi. Lielais
vairums ortodoksālo ebrej u uzlūko Mozu par · Dieva
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Izpausmes Nesēju cilvēkam un domā. ka Jēzus Kristus ir
viltus pravietis. Musulmani uzskata, ka gan Mozus, gan
Jēzus K ristus ir likumīgi pravieši. bet lielum lielā dala
neatzīst Budu un citu lielāko reliģiju pamatlicējus. Vioiem
pēdējais pravietis bija Muhameds. ko Dievs sūtīja cilvēkam.
un Dievišķās Gribas atklāsme beidzas ar Korānu.
24. Baha'u'llah. "Gleanings". 47.-48.lpp. šīs tēmas sīkāku
izklāstu skatīt darbā Huans R. Kols (Juan R. Cole ), "The
Concept o.f Manifestation in the Baha 'f Writings".
25. Baha'u'llah. "G/eanings". 287.-288.lpp.
26. "Baha'f World Faith". 27 .-28.lpp.
27. Līdzība par sauli un spoguli Jauj mums saprast bahājiešu
tradicionālo uzskatu interpretādj u par iepriekšējo Dieva
I zpausmju "atgriešanos" vai " vē l reizēju atnākšanu" .
Atnākšanas tēma ir atrodama visu lielāko reliģiju svētajos
rakstos un ir bieži izteikta loti simboliskā valodā. Rietumu
lasītāj iem būs v islabāk zināma kri stiešu gai dītā K ristus
atgriešanās vai 0trreizēj ā atnākšana" . kas pamatota uz
zināmiem izvilkumiem no Bībeles Vecās un Jaunās Derības.
Baha'u'llah skaidro. ka agrākajos svētajos rakstos minētā
atgriešanās ir Dieva gara un īpašību atgriešanās dtas Dieva
Izpausmes atspogulojumā. bet nev is tās pašas cilvēka
personības atgriešanās: " ... .ir skaidrs un acīmredzams. ka
visi Pravieši ir kā Dieva mācības Templi. kas ir parādījušies
dažādos tērpos. Ja tu ieskatīsies ar vērīgāku aci, tu redzēsi.
ka vini visi dzīvo tajā pašā svētnīcā, pacelas tajās pašās
debesīs. sēž uz viena un tā paša trona, tekot vi�nu un to pašu
runu un sludinot vienu un to pašu ticību.... Tāpēc, ja kāds no
šīm Svētuma Izpausmēm pavēstītu: Es esmu visu Praviešu
atgriešanās." vioš runātu patiesību. Līdzīgi, ar katru nākošo
Atklāsmi atgriežas iepriekšējā Atklāsme. apstiprinot šo
· patiesību.... " (Baha'u'llah, "G/eanings". 52.lp. ) Bahājieši
11

11

Piezīmes

I

2/9

uzskata, k a šādā veidā Dieva Izpausme Baha'u'llah izpilda
solījumu par Kristus atgriešanos, lai gan Baha'u'I lah un
Jēzum ir atšķirīgas individuālas dvēseles un tādēJ tie ir arī
atšķirīgas cilvēciskas personības.
28 . ' Abdu'l-Baha, "Some A nsl-v ered Questions ". 1 5 1 .1 52.lpp ( 1 98 1 .g.izd.)
29. ' Abdu'l-Baha, "Some A nswered Questiom/', 1 54.lp.
( 1 98 1 .g.izd.)
30 . Shoghi Effendi, "High Endeavours, Messages to
Alaska", 7 1 .lp.
3 1 . ' Abdu'l- Baha, "Some A ns»·ered Questions", 1 57.1 59.lpp. ( 1 98 1 .g.izd.) šis fragments noskaidro� ka . Dieva
likumi piemīt esamības struktūrai : Dieva Izpausme šos
likum us saprot, bet v ioš tos nerādīja. Tādēļ dažus no šiem
likumiem cilvēks spēj atklāt pats. bet citi izteikumi bahājiešu
rakstos norāda. ka palicis bez palīdzības ( i .e. bez Dieviškās
Atklāsmes) visu l ikumu atklāšanā. cilvēks sevi iznīcinātu.
3 2 . ' Abdu'l-Baha, "Some A nswered Questions ", 230.23 1 .lpp. ( 1 98 1 .g.izd.)
.B . ' Abdu'l-Baha. "Some A nswered Questions". 1 64.lp.
( 1 98 1 .g.izd. )
34 . ' Abdu'l-Baha. "Some A n.nvered Questions ". 220.22 1 .lpp. ( 1 98 1 .g.izd.)
35. Baha'u'llah, "G/eanings". 1 77.- 1 79.lpp.
36. Baha'u'llah, ''G/eanings". 49.lp.
37. Baha'u'llah. "Gleanings". 49.-50.lpp.
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38. Baha'u'llah, "Gfeanings", 1 05.- 106.lpp.
39. Šai sakarā Shoghi Effendi izteicās par Baha'u'l lah
Izpausmi kā par "pi lnīgu Dieva īpašību un vārdu
iemiesojumu" (skatīt "World Order l�f Baha'u 'f/ah ". I 1 2.lp. )
40. 'Abdu'I-Baha par t o sacīj a. "Zināšanas par Dieviba!-
Esamību ir neiespējamas un nesasniedzamas. het zināšanas
par Dieva I zpausmēm ir zināšanas par Dievu. jo taj ās ir
redzamas Vioa balvas un l ieliskums. un dieviškas īpašīhas.
Tādēļ, ja cilvēks apgūst zināšanas par Dieva I zpausmēm .
vioš iegūst zināšanas par Dievu; un j a v ioš nevēri g i
izturēsies pret zināšanām par Svētajām Izpausmēm. v ioš
zaudēs zināšanas par Dievu" . (Skatīt "Some A nswered
Que.\·tions". 222.lp. ( 1 98 l .g.izd.)
7.

Baha'u'l lah Pasaules Iekārta

l . Dieva Izpausmju sedbas jautājums ir galvenā "Kit,ih- i
lqan " ( "Pdrliecīhas grdmatas" J tēma. Daudzu re l i ģ ij u

svētajos rakstos ir atrodams derības j ēdziens. Piemēram.
Bībelē , pirmās � ozus grāmatas 1 7 .nodalā. ir aprakstīt a
Dieva derība a r Abrahāmu. kurā teikts. k a pēdējais klūs par
"daudzu nāciju tēvu". Turpinājumā sadts: "Un Es tevi darišu
loti auglīgu, un daudzām tautām un kēnioicm būs nākt no
tavām miesām. Un Es uzcelsu savu derību starp sevi tin starp
tevi un taviem pēcnācēj iem, kas nāks pēl' tevis. uz t:ilšu ciltim
par mūžīgu derību. un hūšu par Dievu . " ( Pi rmā Mozus
grJmata 17.:6.-7. ).
Tagad ir skaidrs. ka minētā derfüa nebija domāta tikai
ebrejiem un kristīgajjem (i.e. Ābrahāma pēl:nācējiem. kas
izcēlās no vioa dēla Izāka. dzimuša no vioa pirmās sievas
Sāras), bet arī pēcnācējiem, kas radās no Ābrahāma laulības
ar Hagaru ( Hagar) {skat. Pirmā Mozus grāmata 16. :5.- l fl. ,
un Ketūru (.l<._ eturah ) { skat. Pirmā Mozus grāmata 25. : 1 .-2. L
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Tā kā praviet is Muhameds bija cēlies no Ābrahāma un
Hagaras dēla lsmaela (lshmael ) (skat. Pirmā Mozus grāmata
25. : 5 .-6. ) . musulmani sevi uzskata par Ābrahāma derības
lļdzmantiniekiem. Baha'u'llah bija cēlies no patriarha
Ahrahāma laulības ar trešo sievu Ketūru (skat. Shoghi
Effendi . _ "God Passes By ". 94. lp.). Tādā veidā bahājieši
uzskata Ahrahāma derību par dzinējspēku. kas lika ierasties
vismaz četriem lielākajiem Dieva Sūtoiem: Mozum un Jēzum
Kristum ( caur Sāru no Īzaka), Muhamedam ( caur Hagaru no
Jsmaela ) un Baha'u'llah (caur Ketūru).
2. Baha'u'llah, "Gleanings". 33 1 .lp.
3. Baha'u'llah. citējis Shoghi Effendi darbā "World O.rder of

Baha'u '/lah ". 1 1 fi.lp.

4. Baha'u'llah, "Baha'i Wor/d Faith ", 2 1 1 .lp.
5 . Baha'i zinātnieki atzīmē, ka norādes uz " Mazāko Derību"
ir atrodamas arī citu ticību svētajos rakstos. Vecās Derības
piektajā grāmatā 29 .: 1 0- 1 3 ir rakstīts, ka Mozus noslēdza
"apzvērētu derību" ar saviem sekotājiem, Izraēlas ļaudīm, ka
Dievs būs viou l abvēlis un aizstāvis. ja tie. savukārt, būs
"Vioa l audis" un paklausīs vioa likumiem. Līdzīgs teksts
atrodams Jaunajā Derībā� par ko liecina Jēzus dotie solījumi
saviem sekotājiem. ka. ja tie paklausīs vina mācībām, vini
sanems noteiktas tiesības un svētību. Kristiešiem, piemēram.
pavēlēja "iet un mācīt visas tautas", f'oemt vērā to, ko es tev
liku darīt". Kā atmaksu par to. vioiem tika apsolīts: "Lūdz,
un tev tiks dots; meklē, un tu atradīsi; klauvē. un tev tiks
atvērts." (skat. Mateja ev. 7.:7-8; un 28.: 1 9-20).
6. Baha'u'llah, "Gleanings", 1 36. lp.
7. B'aha'u11ah sacīja: "Kad manas klātbūtnes okeānā iestāsies
bēgums un mana Atklāsmes grāmata būs nobeigta, raugieties
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uz viou ('Abdu'l-Baha), ko ir izraudzījies Dievs. Vi oš
izaudzis no šīs Senās Saknes,.... griezieties pie vioa ar to, ko
jūs nesaprotat grāmatā. . .. Šis svētās vārsmas mērķis ir
vienīgi Visvarenākais Zars (' Abdu'I-Baha)." (Citējis Shoghi
Effendi darbā "World Order uf Bahd'u 'llah ". 1 34.lp. ) .
8. Shoghi Effendi, "World Order of Baha'u'l/ah ". 1 35.lp.
9. Warren Wagar. "The City of Man, Prophecies of a World
Civilization in Twentieth C entury Thought", 1 1 7.lp.
I O. Pārvaldes iekārtas pamati ezīmes Shoghi Effendi
apkopoja darbā "World Order ll Baha'u'llah ", 1 43.- 1 57.lpp.
l l . V ispasaules Tai snīguma Nams, "We llspring <.f
Guidance", 52.lp.
1 2. Savā darbā "Pēdēja Griha un Testaments" ' Abdu'l
Baha teica: " Pie Vissvētākās Grāmatas ir jāgriežas katram,
un ar to, kas tajā nav skaidri izteikts. ir jāgriežas pie
Vispasaules Taisnīguma Nama. Tas, ko šis orgāns
vienbalsīgi vai ar balsu vairākumu pieņems. ir tiešām
patiesība un paša Dieva mērkis.... Visam, ko vioi nolemj, ir
tāda pat nozīme kā pašam tekstam. Un tā kā Taisnīguma
Namam ir tiesības ieviest likumus,kas nav tieši izteikti
Grāmatā un attiecas uz ikdienas darbiem, tad tam ir arī
tiesības tos atcelt" . (skat. Baha'u'llah un 'Abdu'l-Baha,
"Baha'f World Faith"� 447.-448.lpp.).
1 3. Shoghi Effendi, "World Order of Baha'u 'llah ", 145.lp.
14. Shoghi Effendi, "Wor/d Order of Baha'u 'lla.h", 203.204.lpp.
1 5. Šis tradicionālais uzskats ir radījis mūslaiku speciālistiem
grūtības, iztulkojot terminu "sociālā kristietība". Sākot ar
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divdesmitā gadsimta sākumu. daudzi izci l i kristiet ības
domātāji galvenos vilcienos aprakstīja tā saukto "sociālo
Evangēliju ", kurā Dieva Valstības atnākšana tika izskaidrota
kā taisnīgas un m iermīlīgas sabiedrības radīšana uz. zemes.
Ši s v iedoklis atdūrās pret tradicionālo kristietības domātāju
pretargumentu. ka Valstības nodibināšanu v arētu paveikt
tikai ar paša Kristus atgriešanos. Pēc vinu domām. lai cik
labvēlīgi būtu sociālas reformas mēģināj umi. tie nevarētu
pre tendēt ne uz ko va i rāk kā <.:i I vēl:es ne prasm igi�m
centi eniem pēc stāvok ļ a uzlabošanas. M ūsdienās ir
atsākusies polemika . ko izraisīja st rīd s starp kri stīgās
baznīcas ortodoksālām aprindām un I iherāl iem. kurus
ietekmēj i s marksisti skai s mūslai ku sodālā s t ā v ok l a
novērtējums.
Bahāj ieši domā , ka konfl ikts no abām pusēm ir
pārpratuma rezultāts. Tā kā pēc Baha'f ticējuma Kristus ir
atgriezies Baha'u'llah Izpausmē . v ispasaules kustīha jaunas
sabiedrības nodihi nāšana i . kas ha lstās uz humāniem
meklējumiem visas ci l vēces soc iālā stāvok l a uzl abošanai .
tieši apliecina pakāpenisku Dieva Valstības nodibināšanu uz
zemes ar aktīvu tās apdzīvotāju iedzdalību.
1 6. Skatīt Shoghi Effendi . "The Promised Day is Come".
53.lp.
1 7. Shoghi �ffendi. "The Promised Day is Come", 2.-3. lpp.
1 8. Citēts no Shoghi Effend i darba "The Promised Day ls
Come", 3.lp.
1 9. Baha'u'llah, "Gleanings". 254.lp.
20. 'Abdu'l-Baha, "The Secret lt Divine Civilization ", 64.65.lpp.
2 1 . ' Abdu'l-Baha. "Selections from rhe Writings <�f 'Ahdu '/
Baha", 32.lp.
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22. Shoghi Effendi. "The Promised Day is Come ". 1 2� . lp .
2 3 . Shoghi Effendi. "World Order 1. f Balui 'u 'l/ah ". 1 9. lp.

24. Shoghi Et�endi. "The Promised Day is Cmnc ". l 28. lp.
25 . Shoghi Effendi . "The Promised Day is Cume ''. 1 2X . 
l 29.lpp.

8.

Pānralde un l i kumi

l . Piemēram, 'Abdu'l-Baha sadja: "Šis narigās Padomes i r
mirdzoši spīdekli u n hrīni škīgi dārz i . no kuriem svētuma
smaržas izplatās pa visiem apvidiem .... No tiem gaismas gars
izplūst uz visām pusēm. Tie patiešām ir d l vēka progresa
vareni spēki . . . . " Citāts no Shoghi Effendi darha "God Passes
By". 332.lp.
2. Ievadu tēmai par Baha'f Garīgo Padomju raksturu un
funkcijām skatīt Adiba Teherzades darbā "Trustees <!t' the
Mercļful".
3. Sīkākai izpēte i skatīt dažādos Shoghi Effendi rakstu
sakopojumus par Baha'f pārvaldes tēmu. ieskaitot "P11°11cipfes
of Baha 'f A dministration , A Compilation ": ''B a h d 'f
Administration, Selected Messages, / 922-32 "; "The Loclll
Spiritual Assemhly "� un "The National Spiritual Assemhly ".

4. Shoghi Effendi. "Princip/es (f Baha 'f Administration ".
62.lp.

5 . Pēdējās Vispasaules Taisnīguma Nama vēlēšanas notika
1993.g. maijā.

6. " Abdu'l-Baha, "Will and Testament of 'Ahdu'I-Baha ".
1 2.- 1 3.lpp.; citēts arī darbā "Baha'f World Faith ", 444.lp.
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7. Skatīt . Vispasaules Taisn īg uma Nama v ispārējo zinoj umu.
kas datēl s 1 968 .g. 24.j ūnij ā u q puhlicēts darhā "Wel/sprin g
, f Guida11n1 " . 1 40.- 1 44.lpp .
8 . " Aut oritāte un vadība nāk no padomēm . het spēj a ve ikt
uzdevumus g a l venokārt māj o visā t i c ī go kolektīvā. Kolē ģ ij u
gal venai s uzdevums ir pal idz�t . uzmu di nāt un atra i sīt šo
s pē k u . " Citēts no V i spasaules Tai snī g uma Nama vēstules
"The Conti11e111al Boards , f Cmmselors ". 37.1 p .. kas d atēta
1 969.g. l .okt ohri .

9 . "The Conri,u:ntal Board of Counselors". 45 .-48 .lpp.

1 0 . ''The Conrinenral Board , f Counst!lors". 60.lp.
1 1 . "Ba/1ti'f World". 1 3 .sēj .. 75 l . lp.
1 2 . četras no p ü�t:ām iestarpinātajām dienām ir ievietotas
Baha'i kalendārā tieši pi rms gada pēdējā. g avēna mēne�a
bei gām . kas sāk as katra Gregorij a kalendāra gada 2.martā.
Be1 svētku un iestarp inātaj ām dienām ir ī pašas Baha'i svētas
<lienas v i sa g ada lai k ü . no k u rām dažas ir hriv d ienas.
Vairākās no šīm svētaj ām d ienām tiek ·atzīmēt i g a l venie
not i k u m i t i dha s vēst u res sāk u m ā . tādi k ā Bāh'a un
Baha'u'llah dzimsanas dienas.
1 3 . Skat īt ari 9.noda l u.
l .ļ. Baha'u'llah. "G/eanings" . .U0.-33 1 .lpp. un 335 . -3 36. lpp.
l 5 . ' Abdu'I -Baha. "Secret < f Dirine Cirili=ation ". 94.-99.lpp.
1 6. Baha'u' l lah. "Gleanings" . .B2 .lp.
l 7 . Shnghi Effend i . "God Passes By ". 2 1 3 . lp.
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1 8 . Baha'u'llah. "Synopsis and Codification t?/" the La1-vs and
Ordinances <f the Kitiih-i-Aqdas ". 5 .lp.
1 9. Citēts no Baha'u'llah darha "Synopsis and Codification ",
7.lp.
20. Baha'f ticības pretinieki. it īpaši musulmaou un kristiešu
garī dznieku v i dū . centās iebi lst . ka nepārt ulkoj ot un
nepubl kējot " Kitab-i-Aqdas" tekstu. Baha'f kopienas vadība
ir atoēmusi kopienas lm:ekl iem iespēju sekot B aha'u'l lah
norādījumam "griezties pie Vissvētākās Grāmatas". Taču. kā
tika piezīmēts. Baha'u'llah skaidri norādīja un pastāvēja uz to.
ka vioa sekotāj i var griezties pie vioa mācībām un tām sekot.
t i ka i i zm antoj ot v ioa pi lnvarotā pēcteoa ' Abdu'l- Baha
interpretā«.: ijas. ' Abdu'l-Baha tikpat kategorisk i pēc sevis
nodeva vienīgās izskaidrošanas tiesības Shoghi Effendi .
Visu savu sešdesmit piecu gadu kalpošanas laikā ' Abdu'I
Baha un Shoghi Effendi sniedza i zsmelošu Baha'u'llah
mfü:ību interpretādju bahājiešu kopienas vadīšanai . Patiešām
grūti iedomāties. ka bez šīs i nterpretācijas " Kitab-i-Aqdas"
grāmatā ieskicētie principi un likumi hūtu varējuši iegūt tik
pārliecinošu un plaši izplatītu ietekmi. kāda ir güta tikai dažu
gadu desmitu laikā.
2 t . "Kitdh-i-Aqdas " grāmatā brieduma laiks ir noteikts ar
piecpadsmit gadu vecumu. To sasniedzot . ticīgais uzoemas
pilnu athildīhu par savu garīgo dzīvi un attīstību.

22. "Bahd'f Prayers, A Selection (d° Prayers revealed hy
Bahd 'u 'l/dh. the Büh and 'Ahdu'I-Bahii ". 4. lp.
23 . Skatīt ari B aha'u'llah un ' Abdu'l-Baha darbu "Baha 'f
World Faith ". 333.-336. lpp . . sakarā ar ' Ahdu'I-Baha teikto
par šo jautājumu.

24. Gavēoa laikā hahājieši ceļas un ēd brokasti s pirms
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rītausmas. Tad vioi atturas no ēšanas vai dzeršanas J idz
katras dienas saulrietam. Neret i diena sākas ar ē:i menes
lūgšanām . un dienas laiks. ko parast i izl ietotuĻ ēdienu
pagatavošanai un to baudīšanai, tiek bieži ve ltīts lūgšanai un
meditācijai.
25 . Baha'u'llah. "G/eaning.t/'. 265. lp.
26. Lai pi lnīgāk iepazītos ar Baha'f mācībām attiec ībā uz
laulību , skatīt darbu "A Fortress l�l We/1-Being . Balui 'f
Teathinfļs 011 Marriage ".
27. Savā uzsaukumā kristietības garīdzniekiem Baha'u'l lah
sacīja: ''Es jums saku: Ak. mūku sanāksme ! :'Ienoslēdzieties
no Jaudīm haznīrās un klosteros. Nāciet ar manu atlauju un
nodarboj ieties ar to, kas nāks par lahu jūsu un ci lvēk u
dvēse lēm . ... Stāj ieties laul ībā, lai pfr jums būtu. kas ieuem
j ūsu vietu. Mēs esam jums aizlieguši nodevīgu rkību. het ne
tādu rīc ību, kas parāda uztic1bu. Vai j ūs esat turējušies pie
pašu nospraustām normām un ai zmetuši Dieva note i ktās
normas? Bīstieties Die vu un neesiet neapdom īgi ! Bet . ka�
pieminēs c i l vēkam manu vārdu uz manas zemes un atk lā�
manas īpašības un manu vārdu? " Citēts no Shoghi Effenui
darba "The Promised Day is Cvme ". 1 06. lp.
28. B aha'f rakstos ir daudz runāts par i zvairī šanos n o
politikas un pienākumu paklausīt valdībai. Skat īt. piemēram .
Vispasaules Taisnīguma Nama i zdotos <larbus: "VVell.\pri11g
of Guidance ". 1 3 1 .- 1 36.lpp .• " Relationship of Bahči ' fs t o
Politks11 un ''Messagf!s from rhe Universa/ llouse ol
Justice, / 96X- l 973 ".
�

29. Citēts no Shoghi Effend i darha "Wor/d Order <�l
Bahii'u'lliih". 203.lp.
�O. " Katrā zemē . k ur k āds no šiem laudīm dz 1 vo. v m u

22B

I

Balul 'f Ticiha

uzvedībai pret tās zemes valdtbu jābut lojālai . god i gai un
patiesai." Baha'u'llah. "Tahlets ,f Baha 'u 'lhih . re\'ealed t{fier
the Kitdh-i-Aqdas ". 22.-23.lpp.
3 1 . "Consultation . A Comp ilarion . Exrracrs from rhe

Writings and Ut1 erances ,l Ba/u, 'u 'lltih. "A hdu '/- Ralui .
Slwghi E.ffendi and the Universa! llouse of'.lustice ". 1 5 .lp.

· . " . ,... ....., . - 1.....,,. l pp.
_,_,
,.., "Consu
· I tatwn
33. Shoghi Effendi. "Balun Administratiun ''. 22 .-B. lpp.
34. "Consultation ", 2 1 . lp.
35. Baha'u'llah. "G/eanings". 33 1 .-332 . lpp.

9.

Baha'i ko pi e na

1 . Lüiss Mamfords. "The City in llisrory ". 4. lp.
2. Sīkāka infonnādja par tk īhas izplatihu ir atrodama darhos:
"The Bahtr f Fairh. IX44- / 952 ": tāpat an "Till' Balui 'i World:
A Biennial lnternationa/ Raord". 7 . sēj „ 1 936- 1 93 8 : ''Tht!
Balui 'f World: A B ie1111ial Imemat io11al Renm/". 8. sēj „
1 938- 1 940: "The Bahti 'f ¾''orld: A Bie1111ial ln1ernutio11al
Record". 9. sēj .. 1 940- 1 944; "The Bahcl 'f World: A B1e1111ial
ln temational /fr cord ". 1 O.sēj .. 1 944- 1 946: "The Balufi
Wor/d: A B iennial lnternational R ecord". 1 1 . sēj .. l 94ti
l 9SO: "The Balui'f Wor/d: A B iennial lmemational Recnrd'".
1 2.sēj .. 1 950- 1 954: "The Baluff World: A n lntenwtiunal
R e cord " . 1 3 . sēj . . 1 954- 1 96� : "The B ah,l 'f i\:'or/d: A n
lnternational R ec ord". 1 4.sēj . . 1 963- 1 968 : "The Bahd 'f
World; A n lnternarional Record". 1 5 .sēj „ 1 968- 1 971: un
"The Baha 'f Faith . Statistical h?(o11naticm . I R44- / 968 ".
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J . Piemēram . piecgades plāna laikā ( 1 9 7 4 . - 1979. )
Starptautiskā Baha'f kopiena piedalījās trīsdesmit piecās
Apvienoto Nāl'iju konferencēs un kongresos visā pasaulē,
septiodesm it divās kārtējās Ekonomikas un .Sociālās
Padomes un ar to sai stīto orgānu sesijās un īpašaj ā,
atbruoošanas jautājumam veltītajā ģenerālās asamblejas
sesijā.

4. Citēts no Lūisa Buržua darba, "Un Homme et Son
Oeuvre".
5. Piecgades plāna sasniegumu sīks apraksts ir dQts darbā
'The Five Year Plan, 1 974-1979: Statistical Report".
6. Citēts no Vispasaules Taisnīguma Nama izderumā,
''Wellspring of Guidance". 32.lp.
7. Skatīt darbu ''Baha'f Education: A Compilation, Extracts
from the Writings of Baha'u 'llah, 'A hdu'l-Baha. and Shoghi
Effendi".
8. Skatīt rakstu sakopojumu ar nosaukumu "The lndividual
and Teaching. Raising the Divine Ca/1, Extracts from the
Writings of Baha'u'lltih. 'Ahdu 'l-Baha. and Shoghi Effendi".
9. Baha'u'llah, "Gleanings", 277.lp.
10. "Ja tu zini kādu patiesību, ja tev ir dārgakmens, kāda nav
citiem, dalies tajā ar vīniem ar vislielāko laipnību un labu
prātu. Ja tas tiks pieņemts, ja tas kalpos savam nolūkam, tad
tavs mērķis būs sasniegts. Ja kāds no tā atteiktos, liec viou
mierā un lūdz, lai viņu vada Dievs. Sargies izturēties pret
vinu nelaipni". Baha'u'llah, "G/eanings", 289.lp.
1 1 . Par šo informāciju autori ir pateicīgi Ruhijai Rabānī k
dzei (Ruhfyyih Rabbani), Baha'i ticības mirušā Aizbildna
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atraitnei, kuras māte organizēja pirmās sarunas "pie kamīna"
Monreālā. Par šī termina plašo pielietojumu ir, bez šaubām,
jāpateicas Aizbildim, kurš to lietoja savās vēstulēs.
12. "Baha'f Funds and Contrihutions", 1 1 .lp.
1 3. Baha'f attieksme pret ticības finansēšanu ir apkopota
Shoghi Effendi vēstulē, kas nosūtīta Amerikas Savienoto
Valstu bahājiešu Nacionālajai Garīgajai Padomei 1 942. gadā:
"Mums ir j ābūt kā strūklakai vai strautioam, kas pastāvīgi
iztukšo visu, kas tam ir. un tiek nepārtraukti piepildīts no
neredzama avota. Nemitīgi dot saviem līdzci lvēkiem,
nebaidoties no nabadzības briesmām un paļauties uz visas
bagātības un visa labā Avota neizsmelamo devību: tas ir
pareizas dzīvošanas noslēpums". Citēts no "Baha'f Funds
and Contrihutions" , 1 6.lp.
1 4. Pašreizējā septiogades pJāna laikā starptauti skas
konferences notika Monreālā, Kanādā; Kito, Ekvadorā;
Lagosā, Nigērijā; Kanberā, Austrālijā un Dublinā, Īrijā.
1 5. Lai• tie neklūtu par pielūgsmes objektiem, Shoghi
Effendi neatbalstīja Bab'a un Baha'u'llah portretu izstādīšanu,
izoemot īso svētcelojumu apskašu laikā.
1 6. Baha'u'llah, "Epistle to the Son of the Woļf', 26.-27.lpp.
1 7. Panākumam ir bijušas negaidītas un nepatīkamas sekas
neseno politisko nemieru laikā Irānā. Pārstāvot tik
ievērojamu izglītoto škiru dalu, daudzas bahajiešu ģimenes
bija taisījušas l abas karjeras civilajā dienestā, dažādās
profesijās, uzoēmējdarbībā un rūpniecībā. Taču šis pārākums
izraisīja revolucionāro elementu naidīgumu. Ar nežēlīgu
ironiju bahājiešus apvainoja „labumu iegūšanā" no bijušā
režīma, neraugoties uz diskrimināciju, kas bija sistemātiski
vērsta pret viniem abu Pahlavi šāhu laikā un ticības hroniku.
kas liecina par pilnīgu atturēšanos no politikas atbalstīšanas.
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1 8 . Irānas bahāj ieši ir rādīj uši piemēru citām kopienām .
kuras veic atbildīgos pioniera pienākumus. atbal stot savu
jaunatni mādbu kursu apmeklēšanā med icīnā. slimnieku
kopšanā. i nženierzinātnēs. tehniskā apmāc ī bā . lauk s
aimniecības zinībās. u.t.t. Tas ļaus v ioiem v iegli atrast darbu
jaunattīstības zemēs.
1 9. 1 974.gadā hahāj iešu studentu un profesoru grupa
noorganizēja aaha'f Studij u biedrību (ABS). Tā ir jau
iekārtoj usi Baha'f studij u centru Ot avā. Kanādā ar
nacionālām filiālēm visā pasaulē. Biednnas galvenais mērkis
ir paplašināt kursus un sagādāt līdzeklus Baha'f ticīhas izpētei
augstskolās.
20. Citēts no Artūra Dāla ( Arthur Dahl ) raksta " Th e
Fraxrance o.f Spirituality : A n Appreciation lf the Art ld°
Mark Tohev ". darbā "The Baha'f World: An lnternational
Record", (6.sēj . . 1 963-76., 638.-645 . lpp. Vēl kā jaunekl i
Toubiju ticībā iesaistīja kāds dts Baha'f mākslinieks. plaši
pazīstamais keramikis Bemards Līčs ( Bemard Leach).
2 1 . lbid, 644. lp.
22. ' Abdu'l-Baha, c itēts no darba "Baha 'f w,-;,;ngs on
Music ", 6. lp.
23. Vispasaules Taisnīguma Nama izdevumā. "Wel/spring
of Guidance ", 37.-38.lpp.
24. Douglas Martin, "Baha 'u'llah's Modei for World Unity".
darbā "Baha'i World. 1 973- /976 ", 1 6.sēj .. 685.lp.
1 0. Panākumi un i z redzes
l. E. G. Brauns, "A Travel/er's Narrative"� viii . lp.
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2. Skat„ piemēram. E. Denisons Ross. " Bahism " darb�
"Great Refi}ļions if the World". 1 89. -2 l <dpp. Ross bija
anglu orientālists un Brauna universitātes draugs.
3. E. G. Brauna citāts no vioa ievada Mairona H. Fe lpa
( Myron Phe lps) darbam. "Lffe omi Teachings cf 'A hhas
Effendi". xiii.lp .. par. l .
4. Skatīt Ievadu. par. l .
5. Citēts no Shoghi Effendi darba "God Passes By". )h.5. lp.
6. 'Abdu'l-Baha. "The Divine Art of Living". 9 l . lp.
7. Shoghi Effendi. "God Passes By". xiii. lp.
8. Kā liecina Muhameda Alī un lbrahima Heirallas (skatīt
4.nodalu) dzīvs stāsti . Baha'f kopienai izdevās izvairīties no
škelšanās ne tādēl. ka nebūtu bijuši uzbrukumi tās vienotībai.
Bez šiem diviem ' Abdu'l-Baha laika biedriem . kopš
Baha'u'llah nāves 1 892.gadā Baha'f ticības vēsture i r
pieredzējusi vairāku izcilu Baha'f ko.p ienas locekJ u
mēģinājumus atškelt no tās bahājiešu grupas un nodihināt
sev uzticīgas frakcijas. Taču neviens no šiem mēģinājumiem
neguva liela bahājiešu skaita atbalstu, un gandrīz visi nomim
tādā pašā nāvē kā tie cilvēki, kas vious uz to pamudināja.
9. Savā darbā "Pēdēja Griha un Testaments", 'Abdu'l-Baha
( 1 2. - 1 3.lpp. ) griezās ar aicinājumu pie Dieva Nolūka
Izpalīgiem nekavējoties izslēgt no-ticības ikvienu personu.
kas tīši mēģinātu graut kopiena� vienotību. Kritērij s ir
cilvēka attieksme pret Baha'u'llah Derībā noteiktajām
centrālajām institūcijām: "Svētais un jaunais atzars. Die·v a
Nolūka Aizbildnis, tāpat kā Vispasaules Taisnīguma Nams.
ko visiem jāievēl un jānodibina, abi atrodas 'Abha Dailā (t.i.
Baha'u'llah) aprūpē un aizbildnībā. v ioa Svētības. Cildenā
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(t.i. Bab'a) paspārnē un nemaldīgā vadībā .... v iss. ko vioi
nolemj, ir no Dieva. Tas, kas vinam nepaklausa, nepaklausa
arī tiem. un nav paklausījis Dievam.... "
'Ahdu'l-Baha skaidri noteica, ka te vinš nerunā par
uzskatu atšķirībām vai personīgās uzvedības nepilnībām, bet
gan par tīšiem mēģinājumiem radīt ške1šanos. noliedzot
Baha'f rakstos noteikto autoritāti. Cilvēku, kas to dara. viņš
nosauca par "derības-pārkāpēju" un apgalvoja, ka tādai
personai ·vairs nav tiesību uzskatīt sevi par bahājieti vai būt
jebkādās attiecībās ar bahājiešu kopienu.
10. Vispasaules Taisnīguma Nama izdevumā. "We/lspring

of Guidance". 25.lp.

1 1 . Vispasaules Taisnīguma Nama izdevumā. "Wel/spring
<f Guidance". 38.lp.
1 2. Shoghi Effendi. 'The Advent <l Divine Justice", 2.lp.
1 3. Pilnīgu aprakstu par Pahlavi režīma laikā notikušām
vajāšanām skatīt Dugfasa Martina darbā. "The Baha'fs of
lran under the PahJavi Regime. J 92 1 - 1 979" . izdevumā
"Middle East Focus". 4.sēj .. Nr.6. I 982.g. • 7.- 17.lpp.
1 4. Jaunā režīma uzskatus izteica Aijatola Homei ni
(Ayatollah Khomeini) intervij� ar Rutgeras Universitātes
profesoru Džeimsu Kokroftu (James Cockroft) 1 978.gada
decembrī. Intervija tika publicēta ASV sabiedrisko lietu
žurnālā "Seven Days ". 1979.gada 23.februārī . 20. lp.
Intervijas kopiju apstiprināja AijatoJa un vioa palīgs Dr.
lbrahims Jazdi (lbrahim Yazdi ): Jautājums: "Vai musulmaou!
valdība pieškirs bahājiešiem- ticības vai politisku brīvību' "
Atbilde:
,.Vīni ir politiska fnakcija; vioi ir bīstami. vioi netiks
atzīti 11 Jautājums: "Un kā ar viou ticības brīvību - rel iģijas
piekop�anu?" Atbilde: "Nē".
•
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1 5. Intervijā ar valdības kontrolēto laikrakstu "Khahar-i
Jumi.h", širāzā, 1983.gada 22.februārī , islāma t icības
tiesnesis. kas šai pilsētā desmit bahājiešu sievietes un
pusaudzes nosūtīja uz karātavām, izteicās: " Bahājiešiem
jāatsakās no bahājisma, kamēr vēl nav par vēlu. Citādi islāma
nācija qrīz. ... izpildīs Korānā minēto lūgšanu: "Kungs.
neatstāj uz zemes nevienu pagānu ģimeni f " Dokumentālu
vajāšanu aprakstu skatīt darbā "The Baha 'fs in lran , A
Report vn the Persecutivn vf a Religious Minority".
1 6. Sīkāk aprakstu par vajāšanām zem islāma režīma un
bahājiešu reakciju uz to skatīt Duglasa Martina darbā "The
Baha'is of Iran under the Islamic Republic , 1979- 1983" �
izdevumā "Middle East Fvcus'\ 6.sēj .• Nr.4, 1 7.-27.lpp. un
30.-3 1 .lpp.
1 7. Tas tika uzcelts 1 9. gadsimta beigās : Padomju varas
orgāni to beidzot izdemolēja.
1 8. Shoghi Effendi darba. "God Passes By". 36 1 .-362.lpp.
apkopo Baha'f kopienas pieredzi nacistu un komunistu
režīmu laikā.
1 9. No bahājiešiem tiek prasīta paklausība komunistiskai.
tāpat kā jebkurai citai valdībai. kaut arī Shoghi Effendi
skaidri izsakās, ka vinš kom unism u , ra sismu un
nacionālismu pieskaita pie cilvēces progresam kaitīgām
ideoloģijām: Shoghi Effendi. "The Promised Day is Come ".
1 17.lp.
20. Skatīt. piemēram. darbus: S. G. Wilson, "Baha'ism a,u/
its Claims"; J. R. Richards, "The Religion <f the Bahii 'fs";
W. M. Miller, "Bahci'ism its Origins and Tead1ings" . New
York, Chicago : Fleming H. Revell Company. 193 1 � daudzus
R. P. R ičardsona rakstus, ieskaitot "The Persian Rival to
Jesus" . 19 1 5.g. augusts. un ''The Precursor. the Prophet and
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the Pope " . 1 9 1 5 .g . oktohris. sal idzināmo re l i g ij u .i. urnā l ft

"Open Court ".

2 1 . Rakstā "The Precursor. The Prophet and The Pope " .
žurnālā "Open Court ". xxx.sēj . . 1 9 1 o.g . . novemhris. 626. l p . .
Roberts Ričardsons. piemēram. par Baha'f ulskatu . ka Dieva
Izpausme ir nemaldīga. iztekās šādi : " Neraugoties uz visām
grūtībām. Bab.'a piekri tēji un bahāj ieši ir pastāv1gi turēJ ušies
pie šīs doktrīnas. ko var raksturot tikai kā v i skai t 1 gāko
princi pu. ko d l vēks jebkad i r icdrošināj ic� 1 zk l āst l l . t o
pri nc i pu . kas st i m u l ēja re l i ģ i sko se kt u . k o paZ J :-.1 k ā
''Slepkavas" .

22. Tam piemērs ir grāmata "The Bahd'f Faith. lts l-li.,·tm�r
and Teachinxs ". ko sarakst īj i s sena i s Baha'f t i c 1 h a �
pretinieks, m i sionārs Viljams Mil lers. Baha'f piezī mes skat.
Duglasa Martina grāmatā "The M issionary as H i srorian " .
izde vumā "Wor/d Order". J O.sēj . . Nr. .� . . 1 976 . .ļ3 .-6l l pp.
23. Citēts no H . Kolhij a Ai vza f H. Colhy l v e s ) darha .
"Portals to Freedom ". 1 fiQ. lp.
24. Shog hi Effendi . "Ralui'f Adminisrrarion ". hn. lp.
25 . E. G. Brauns. savā ievadā Mairona H . F'dpa ( !Vfyron H.
Phe lps ) darham . "Life and Teachings ,�( 'Ahhth Effendi ".
xv .-xx.lpp.
26. Citēts Shoghi Efftmdi darhā. "The Promised Oa,· ;_,
Come ". 1 20.lp.
27. Aure l i o Pel· i f Aure l i o Pecce i L " Food Prospects . . . " .
izdev umā "G/ohe and Mail". Toronto. 1 983.g.
... 10.oktobris.

1 1 .lp.

28.

Skat īt . p iemēram. Jarhus: Rohert L . H e i lbronner.
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"Beyond Boom and Crash ", New York: W . W . N orton �
1 978; Mishio Morishima, "Why has .lapan Succe�·ded?
Western Technology and the .lapanese Etlws", Cambridge:
Cambridge University Press, 1 982; Barbara Ward, "A
Global Marshall Plan", izdevumā "Dialogue for a New
Qrder", Haw Khadija redakcijā, New York: Pergamon.
1 980.g.
29. Branta komisija. "North-South: A Program fo r
Survival", Cambridge: M.I.T. Press, 1980.g.
30. Skatīt, piemēram, darbus: Fritjof Capra, "The Turning

Point ", New York: Bantam Books 1 982.g.; Maril yn

Ferguson, "The Aquarian Conspiracy ", Los Angeles: J. P.
Tarcher, 1 980.g.; Hazel Henderson, ''Creating Alternative
Futures", New York: Berkley Windhover Books, 1978.g.;
John Naisbitt, "Megatrends", New York: Wamer Books.
1 982.g.
3 1. Baha'u'llah, "G/eanings", 6.-7.lpp.
Pie l ikums
l . E. G. Brauns, "A Travel/er's Narrative, written to
illustrate The Episode o.f the Bab".

2. E. G. Brauns "Babism", izdevumā "Reiļgious S_ystems o.f
the World, a contrihution to the study
' o.f comparative
1
religion".
3. Konstitucionālisti, dīvaina tumsoou, šia mullu un radikālo
laicīgo politiku alianse, bija priekšteči revolucionārai
kustībai, kas beidzot 1979.gadā noveda pie varas Aijatolu
Homeini.
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4. Darha ''Nuqtatu'I-K<ŗf" ievads anglu valodā, dtējis Baljuzi
no ''fülward Granvifle Browne and the Baha 'f Faith ". 88.lp.
5. Azālieši hija atteikilšies atzīt Baha'u'llah un turpināja sevi
dēvēt par "Bah'a sekotājiem". Taču izrādās, ka gandrīz vioi
v i si hija pārrāvuši visas reliģiskās saites, lai nodotos
radikālai politiskai darhībai. kurā viou tuvākā sabiedrotā
ironiskā kārtā bija tā pati šia musulmaņu garīdzniecība-. kas
bija izraisīj usi Bab'a piekritēju iepriekšējo masve i da
noslepkavošanu.

6. Abi cilvēki, kas uzoēmās tā vadību, bija Ahmads Ruhi
(Ahmad-i-Ruhf) un Agha Hāns Kirmani (A.qa Khan-i
Kirmanf), no kuriem katrs bija apprecējis vienu no Mirzas
Jahja meitām. Izrādās� ka vioi uzskatīja Brauna interesi par
Baha'u'llah par draudu saviem politiskiem plāniem. Tādā
veidā viņu sagādāto dokumentu mērķis bija parādīt. ka
Baha'u'l lah bija piesavinājies autoritāti, kas pēc patiesības
pienācās J ahjam. Viņu ietekmi var saskatīt Brauna
neatlaid īgajā te rmina " Babi " lietošanā tās kopienas
apzimēšanā, kas jau sen bija pieoēmusi Baha'f nosaukumu.
7. Skatīt, piemēram, triju azāliešu līdzdarbību Hasana
Baljuzi izklāstā darbā "Edward Granville Browne ": " Hasht
Bihisht" , 19.-2 1 ., 33.-34., 80.-84.lpp.; "Nuqtatu'l-Kaf', 7088.lpp; un persiešu valodas ievadu pēdējam rakstam, 70.,
73.-88.lpp.
8. Skat. iepriekš minēto.

Latviešu un kri evu val odās i r pub l i cētas daža s
. grima tas par Bah a·f ti cīb u.

Griezties pēc informācijas pēc adJ"eses:

Latvijas bahāj iešu
Naci onālā Garīgā Padome
A. K. 458
RIGA, LV- 1001
Baha'i ti cība Daugavpils
A. K. 21 1
DAUGAVPILS , LV-5407
Baha'i ticība Liepāj a
A. K. 1 78
LIEPAJA, LV-3407

Bah�fi Ti cība
Bahll"i ticiba ir jaunākā no pasaules neatkarīgajām
reliģijām. Tās dibinātāju Rahtlu'llah ( 1817.- 1892.g)
bahājieši uzskata par pēdējo Dieva Sūtni cirknē, kar
ietiecas neziniim.os laikos un iekĻauj sevī Abrahāmu,
Mozu :, Budu, ZaratustTU 7 Kristu un Muhamedu.

Baha'u'llah vēstīj urna galvenā doma ir, ka ci lvēce ir viena saime.
Ir pi enākusi diena, kad tā būtu jāapvieno vi enā - vispasa.ul es 
sabiedrībā. Dievs, kā teica Baha'u'll ah, ir atbrīvoj is vēsturiskus
spēkus, kas gāzīs ierastās rasu, šķiru, ticību un nācij u sienas un
pēc kāda laika būs sākum s vispasaules civi l izācijai . Galvenā
probl ēma, ar ko saskaras pasaules tautas, ir savstarpējās vien
otības atzīšana un dalība apvienošanās procesā.
Veicināt šo i espējam ī bu ir viens no Baha'f ti cības mērķi em.
PJašajā kopienā ir pieci miljoni bahāj i ešu, kas pārstāv l ielāko
da.J u no pasaules nācijām, rasēm un kultūrām. Vi ņi strādā, lai
praktiski ī ste notu Baha'u'll ah mācī bu u n viņu pieredze būs
ierosm es avots visiem, kas arī uztver ci lvēci kā vienu sai m i un
Zemi kā kopīgu dzimteni.
Latviešu un kriev u val odās ir publicētas dažas grāmatas par
Baha'i ticību.

GriezJiespēc informācijas pēc adreses:
Latvij as babāj iešu Naci onālā Garīgā Padome
A. K. 458, RĪGA, LV- 1 00 1 .

ISBN 9984-507-73-4
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SIA izdevēj firma «Vaidelote, Ķeka vā, 1 7 Rīgas
raj. LV-2 1 23. Reģ. apl. 2-080 1. Iespiests VU
«Poligrāfists» 4. cehā, Rīgā, Akas ielā 5/7.
Pas. 59.6 .

