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CEĻš UZ MIERU VISĀ PASAULĒ
Bahai ticības Vispasaules Taisnīguma Nama paziņojums
IEVADS

Viens no Bahai ticības pamatmērķiem ir vispārēja miera sasnieg
šana jaunā, apvienotā un garīgi apgaismotā pasaulē.
Vēl savas dzīves laikā Bahai ticības dibinātājs Baha-ulā (1817.1892.) sūtīja daudzas vēstules karaļiem, augstākajiem priesteriem
un pasaules tautām, norādīdams uz galvenajiem vispārēja miera
priekšnoteikumiem. Viņa daudzajos un plašajos rakstos ir uzsvērta
neatliekamā vajadzība pēc vispasaules kārtības, kas balstītos uz
taisnīgumu un dzimumu vienlīdzību, izskaustu visu veidu aizsprie
dumus un atzītu dziļo saskaņu starp zinātni un reliģiju. Baha-ulā
deklarēto priņcipu vidū bija arī vispasaules organizāciju radīšana,
lai veicinātu ciflvēces apvienošanos, kā arī pasaules ekonomisko pro
blēmu risinājuma meklējumi, ievērojot cilvēka dzīves garīgās dimen
sijas.
Arī Baha-ulā vecākais dēls un pilnvarotais sekotājs Abdul-Bahā
(1844.-1921.) veltīja savu dzīvi šiem mērķiem. Domājot par miera
veicināšanu, viņš visu mūžu tālāk izstrādāja Bahai mācību un pau
da to gan tūkstošos vēstuf u Bahai ticīgajiem visā pasaulē, gan vir
knē lekciju Eiropā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā
1911.-1913. gadā. Sos centienus vērsa plašumā un īpašu ievirzi tiem
deva Sogijs Efendijs (1897.-1957.). Viņš bija Apdul-Bahā seko
tājs, kas ķērās pie apvienotas un saskanīgas vispasaules Bahai ko
pienas veidošanas. Kopienu dara bagātu un krāšņu tās tautu un
kultūru dažādība.
Tagad Vispasaules Taisnīguma Nams, starptautiskā padome, kas
vada Bahai ticīgos, ir nākusi klajā ar jaunu miera iniciatīvu, un
Bahai kop"ienas visā pasaulē ir tai atsaukušās ar spēkpilnu entuzi
asmu. Sis paziņojums par mieru ir nosūtīts gandrīz visām valstīm
un valdībām. Arī turpmāk ar to iepazīstināsim visu cilvēka darbības
jomu līderus. Cik plaši vien var, izplatīsim paziņojumu visām pa
saules tautām.
Vitāli svarīga ir arvien lielāka cilvēku skaita iesaistīšanās miera
meklējumos. Tādēļ Bahai ticīgie ļoti vēlas patiesi ieinteresētajiem
cilvēkiem radīt iespēj as savās kopienās atklāti, labvēlīgi un efektī
vi apspriest miera problēmas. Ar izpratni ļoti gaidīsim katru at
sauksmi.
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Mēs ceram, ka paziņojuma idejas, koncepcijas un p1eeJas saJa
procesā kļūs par mūsu apziņas daļu un ka visi mūsu centieni pēc
miera vainagosies ar domu: «Vispasaules miers ir ne tikai iespējams,
tas jau tuvojas ...».
BAHAI TICĪBAS
STARPTAUTISKĀS VADĪBAS PADOMES
VISPASAULES TAISNIGUMA NAMA
PAZIŅOJUMS PASAULES TAUTĀM
D,ižais Miers, uz kuru ilgus gadsimtus ir tiekušās labas· gribas
cilvēku sirdis, ko pareģojušas neskaitāmas gaišreģu un dzejnieku
paaudzes, kas laiku laikos bijis solīts cilvēces svētajos rakstos, ta
gad beidzot tas tautām ir sasniedzams. Pirmo reizi vēsturē katrs var
vienā perspektīvā pārredzēt visu planētu un tils neskaitāmās, dažā
dās tautas. Vispasaules miers ir ne tikai iespej ams, tas j c• u tuvojas.
Runājot kād.a liela domātāja vārdiem, nako��, pakāpe �1s planētas
evolūcijā ir «cilvēces planetizācij a».
Vai panākt mieru tikai pēc nciecom�_i amām šaui;mām, ko izraisa
cilvēces stūrgaJivīgā neatsacīšanf1s no vec�1 izturēšanās stila, jeb iet
tam pretī ar saskaņotu gribu, - tāda izvēle ir Zemes iemītnieku
priekšā. Sai kritiskajā pārejas bridi, kad nāciju grūti atšķetināmās
probl�mas ir saplūdušas kopēja nīpe par visu pasauli, būtu neprā
tīga bezatbildība nepretoties konfliktu un juku straumei.
Labas ceļazīmes arvien drošākajā gaitā uz kārtību pasaulē ir
Tautu Savienības radīšana gadsimta sākumā un tās turpinājüms
daudz plašākajā Apvienoto Nāciju organizācijā; neatkarība, ko pēc
otrā pasaules kara sasniegušas vairums nāciju un kas norāda uz
valstu veidošanās procesa pabeigtību, kā arī šo nu jau patstāvīgo
nāciju sadarbības sākums ar senākajām valstīm; starptautisku hu
manitāru organizāciju skaita vēl nebijis pieaugums; sieviešu un jau
natnes pretkara kustību izplatīšanās un spontāni saprašanās meklē
jumi vienkāršo ļaužu vidū, paplašinoties personīgo kontaktu tīklam.
Zinātniskā un tehnis_kā attīstība, kas noris mūsu neparastajā un
lieliskajā gadsimtā, kā lielu vilni veļ uz priekšu planētas sociālo at
tīstību un norāda līdzekļus cilvēces praktisko problēmu atrisināšanai.
Tā patiesi nodrošina reālas iespējas apvienotas pasaules sarežģītās
dzīves organizēšanai. Bet šķēršļi vēl pastāv. šaubas, pārpratumi,
aizspriedumi, aizdomas un savtīga ieinteresētība caurauž valstu un
tautu savstarpējās attiecības.
Dziļa garīga un morāla pienākuma izjūta mudina mūs šajā pie
mērotajā brīdī pievērst jūsu uzmanību skaidrajiem redzējumiem, ku
rus pirms vairāk nekā· gadsimta cilvēces valdniekiem pirmo reizi
vēstīja Bahai ticības dibinātājs Baha-ulā, kura pilnvarotie mēs esam.
«Bezcerības vēji», rakstīja Baha-ulā, «joprojām pūš un pūš no vi
sām pusēm, un strīdi, kas šķeļ un sāpina cilvēku cilti, pieaug ik die4

nas._ Draudošu satricinājumu un haosa zīmes ir jau samanāmas, jo
pastāvošā kārtība ir redzami un nožēlojami nepilnīga.»
So pravietisko spriedumu cilvēces kopējā pieredze ir pilnīgi ap
stiprinājusi. Valdošās kārtības vainas uzkrītoši izpaužas Apvienota
jās Nācijās ietilpstošo suverēno valstu nespējā iznīdēt kara rēgu,
starptautiskās ekonomiskās kārtības sabrukuma draudus, anarhijas
plešanos plašumā un smagās ciešanas, ko šīs un citas nelaimes rada
miljoniem cilvēku.
Patiesi, agresivitāte un konflikti ir kļuvuši tik raksturīgi mūsu
sociālajām, ekonomiskajām un reliģiskajām sistēmām, ka daudzi ir
samierinājušies ar uzskatu: šāda izturēšanās ir cilvēka dabai neat
ņemama un, līdz ar to, neizskaužama.
Iesakņojoties šim uzskatam, cilvēku darbībā ir radusies paralizē
joša pretruna. No vienas puses, visu tautu pārstāvji apliecina ne ti
kai savu gatavību, bet arī ilgas pēc miera un saskaņas, lai beigtos
mokošā nedrošība, kas izkropļo mūsu dienišķo dzīvi. No otras puses,
gaužām viegli gūst piekrišanu pieņēmums, ka cilvēks ir nelabojami
patmīlīgs un agresīvs un tādējādi nespēj radīt sociālu sistēmu, kas
būtu gan progresīva un miermīlīg.a, gan dinamiska un harmoniska;
sistēmu, kas pavērtu ce(u individuālai radīšanai un iniciatīvai, bet
balstītos uz kooperāciju un savstarpēju mijiedarbību.
Tā kā vajadzība pēc miera kļūst aizvien asāka, šī fundamentālā
progresu kavējošā pretruna prasa pārvērtēt pieņēmumus, kuri bal
sta vispārpieņemto uzskatu par cilvēces vēsturisko nepilnvērtību.
Bezkaislīgi pārbaudot, redzams, ka tāda veida orientieri nebūt ne
izsaka mūsu patieso dabu, bet gan i1ustrē cilvēka gara izkropļoju
mu. Vienošanās šajā punktā veicinās saskaņu un kooperāciju, nevis
karu un konfliktus, kā arī palīdzēs likt lietā konstruktīvus sociālus
spēkus, tāpēc ka tie saskan ar cilvēka dabu.
Sāda ceļa izvēle nenozīmē cilvēces vēstures noliegumu, bet gan
tās izpratni. Bahai ticība skata jucekli mūsdienu pasaulē un neveiks
mju vajāto cilvēku darbību kā organiska procesa dabisku fāzi. Tā
galu galā neatvairāmi novedīs pie cilvēces apvienošanās vienotā so
ciālā sistēmā, kuras robežas būs mūsu planēta. Kā atsevišķai orga
niskai vienībai cilvēcei tās attīstībā, ja to salīdzina ar indivīdu dzī
vi, bērnības un pusaudža laiki jau ir pagājuši. Tagad noris vētrai
nās jaunības kulminācijas posms, tuvinot ilgi gaidīto briedumu.
Vaļsirdīga atzīšanās, ka aizspriedumi, kari un ekspluatācija ir
bijušas bērnišķīgu stadiju izpausmes straujajā vēstures procesā un
ka cilvēku dzimums mūsdienās pārdzīvo neizbēgamu trauksmi, kas
iezīmē tās kolektīvo pilngadības sasniegšanu - šādi atzīties neno
zīmē nokārt galvu; tā rodas priekšnoteikums, lai uzsāktu visaptve
rošu darbību mierīgas pasaules celšanā. Mēs jūs aicinām apspriest
to, ka šādi pasākumi ir iespējami, ka nepieciešamie konstruktīvie spē
ki tiešām pastāv un var radīt apvienojošas sociālas struktūras.
Lai kādas ciešanas un nemieru mums nestu tuvākie gadi, lai cik
arī nomācoši būtu apstākļi, Bahai kopiena tic, ka cilvēce spēj stāties
šīs augstākās tiesas priekšā, nešauboties par tās galīgo spriedumu.
Nebūt nevēstot civilizācijas galu, šīs straujās un saraustītās pārmai5

ņas, uz kurām cilvēci skubina arvien ātrāk un ātrāk, kalpos «pašas
cilvēka būtības potenciāla» atbrīvošanai un parādīs «pilnu viņa sū
tības mēru uz Zemes, viņa esībai piemītošo brīnišķīgumu.»
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Spējas, kas atšķir cilvēku no visām citām dzīvības formām, mēs
vispārinām parādībā, ko sauc par cilvēka garu; prāts ir tā galvenā
īpašība. Sīs spējas vērta iespējamu civilizāciju veidošanu un mate
riālo labklājību. Bet tādi sasniegumi vien nekad nav apmierinājuši
cilvēka garu, kura noslēpumainā daba tiecas pēc neaptveramā, pēc
neredzamās valstības, visaugstākās realitātes, tās neizzināmās bū
tību būtības, ko saucam par Dievu. Reliģijas, ko cilvēcei devuši vir
kne dievišķu apgaisrŗioto, ir bijušas galvenā saikne starp cilvēci un
augstāko realitāti, ir spēcinājušas un attīrījušas cilvēces jaudu garī
gai augsmei līdz ar sociālu progresu.
Neviens nopietns mēģinājums sakārtot cilvēku dzīvi un sasniegt
mieru visā pasaulē nevar ignorēt reliģiju. Cilvēka saprašana un dar
bība šajā jomā lielā mērā veido vēsturi. Kāds izcils vēsturnieks no
sauca reliģiju par «cilvēka dabai piemītošu imanenci». Diez vai var
noliegt, ka šīs imanences izkropļojumi ir vainojami daudzās sabied
rības jukās, kā arī indivīdu iekšējos un savstarpējos konfliktos. Bet
tāpat cilvēks ar veselo saprātu nevar neievērot daudz būtiskāko reli
ģisko centienu ietekmi uz civlizācijas dzīvīgajām izpausmēm. Tur
klāt to neaizstājamība sabiedrības uzbūvē ir atkārtoti parādījusies
tiešajā ietekmē uz likumiem un morāli.
Par reliģiju kā sabiedrisku spēku Baha-ulā rakstīja šādi: «Reli
ģija ir dižākais spēks kārtības pamatu likšanai pasaulē, tā apmieri
nās it visus, kas tajā mīt.» Par reliģisko tumsonību un pagrimumu
viņš rakstīja: «Gana ir aizēnot ticības gaismu, ]ai iestātos haoss un
apjukums, lai mitētos starot arī godīgums, taisnīgums, apskaidrība
un miers.» Uzskaitot šāda veida sekas, Bahai rakstos sacīts, ka «cil
vēcības izkropļojumi, cilvēka rīcības spēju degradēšanās, sabiedrisko
institūtu demoralizēšanās un iziršana uzskatāmi parādās savās ļau
nākajās un atbaidošākaj ās formās. Tiek iedragāts cilvēka raksturs,
pazemota pašapziņa, vājināta disciplīnas izjūta, noklusināta cilvē
ciskās sirdsapziņas balss, dzēstas goda un kauna jūtas, sakropļota
pienākuma, solidaritātes, sadarbības un lojalitātes apziņa un pakā
peniski iznīcinātas pat prieka un cerības jūtas.»
Bet ja reiz cilvēce ir nonākusi paralizējošā konfliktā, tai ir jā
paskatās spogulī, jāredz sava nolaidība, jāsaprot, ka tā ir klausīju
sies sirēnu balsīs, jāmeklē sakne pārpratumiem un juceklim, kas ra
dīts ar reliģijas vārdu uz lūpām. Uz tiem, kas akli un patmīlīgi se
kojuši savam ortodoksālismam, kas uzspieduši saviem piekritējiem
aplamas un Rretrunīgas Dieva praviešu vēstījumu interpretācijas, uz
tiem gulstas - smaga atbildība par šo strupceļu, jo to ir radījušas
mākslīgi uzceltās barjeras starp ticību un prātu, zinātni un reli
ģiju. Ja godprātīgi izanalizējam lielo reliģiju dibinātāju faktiskos iz6

teikumus, kā arī sociā lo vidi, kurā viņiem · b ij a j āpilna sava m1s1J a,
tad taču neatrodam neko tādu, kas veicinātu cilvēces reli ģiskās ko
pienas un, līdz ar to, visu cilvēka darbību postošos strīdus un aiz
spriedumus.
Ētiskā mācība, ka mums jāizturas pret citiem tā, kā mēs vēla
mies, lai izturētos pret mums, dažādi atkārtojas visās lielaj ās reliģi
j ās un dod nopietnu iemeslu sekojošam secinājuma m divos atseviš
ķos aspektos: tā vispārina morālo attieksmi, miermīlības pamatu, kas
caurvij šīs reli ģij as neatkarīgi no to rašanās vietas un laika; tāpat
tā iezīmē vienotīb as principu, kas ir to būtiska vērtība, kuru cilvēce
nav spējusi novērtēt sava saraustītā vēstures skatījuma dēļ.
Ja cilvēce savā kopīgaj ā bērnībā būtu redzējusi Mācību nesējus
viņu īstaj ā lomā - k ā viena civilizējoša procesa p ārstāvjus, tā bez
šaubām būtu guvusi nesalīdzināmi lielākus augļus no viņu pēctecī
go misiju kopīgajiem rezultātiem. Bet tas, diemžēl, nenotika.
Reliģiska fanātisma atdzimšanu daudzās zemēs nevar uzlūkot
citādi kā pirmsnāves konvulsij as. Ar to saistīto vardarbīgo un pos
tošo parādību daba uzskatāmi apliecina garīgu bankrotu. Patiesi,
viena no mūsdienu reliģiskā fanātisma uzplaukuma savādākaj ām un
skumjākaj ām iezīmēm ir apjoms, kādā tas allaž iedragā ne tikai ga
rīgās vērtības, kas ,varētu sekmēt p asaules apvienošanos, bet arī tos
vienreizējos morālos panākumus, ar kuriem var lepoties tieši tās re
li ģij as, kam sakās kalpojam fanātiķi.
Lai cik dzīvīga būtu reliģij as vēsturiskā ietekme un lai cik dra
matiska būtu karojošā reliģiskā fanātism a atdzimšana, arvien lielāks
cilvēku skaits gadu desmitiem ilgi ir uzskatījis reli ģiju un reliģiskās
organizācij as par mazsvarīgu spēku mūsdienu pasaules galvenajos
rūpju mezglos. Tās vietā viņi ir vai nu pievērsušies hedoniskai dzi
ņai pēc materiāliem labumiem, vai arī sekojuši cilvēku radītām ideo
loģij ām, kas domātas sabiedrības glābšanai no acīmredzamās un
milzīgās grēku nastas. Jā, diemžēl pārāk daudzas no šīm ideoloģi
j ām tā vietā, la i ietu uz koncepciju par cilvēces vienotību un veici
nātu harmoniju starp dažādām tautām, tiecas vai nu dievišķot valsti,
vai pakļaut pārējo cilvēci kādai atsevišķai nācij ai, rasei vai šķirai,
apspiest j ebkādas d iskusij as un domu apmaiņas, cietsirdīgi atstāt
tirgus sistēmas varā izsalkušo miljonus. Tādēļ gluži acīmredzami pa
sliktinās cilvēces vairākuma j au tā nožēloj amais stāvoklis, kamēr
neliela sabiedrības daļa dzīvo pārpilnībā, par kādu diez vai varēja
sapņot mūsu senči.
Traģiska vēsture īr ticības surogātiem, kurus radījuši pasaulīgā
laikmeta gudrie-. Pilnīgs cerību zudums miJzīgās J aužu masās, kas
ir mācītas lūgt pie to altāriem - tāds ir vēstures nepielūdzamais
spriedums šo mācību vērtībai. Pie varas tikušie ar šīm doktrīnām
gadu desmitiem tās ir pārbaudījuši praksē arvien plašāk un neiero
bežotāk; to nestie augļi ir sociālās un ekonomiskās ka ites, kas d iv
desmitā gadsimta nogalē posta katru mūsu zemes reģionu. Visu šo
ārēj as darbas likstu pamatā ir garīgs nespēks, tas izpaužas apātij ā,
kuras baciļi ir ķēruši neskaitāmas tautas visās valstīs; ir zudušas
cerības aplaupīto un daudz cietušo miljonu sirdīs.
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Tiem, kas sludina materiālisma dogmas - vienalga, austrumos
vai rietumos, kapitālismā vai sociālismā - ir pienācis brīdis at
skaitīties par morālās valdīšanas laiku, ko viņi ir drošu prātu izlie
tojuši. Kur ir šo ideoloģij u solītā «jaunā pasaule»? Kur ir starptau
tiskais miers, kura ideāliem viņi zvēr uzticību? Kur ir tie jaunie kul
tūras plašumi, kas pavēršoties, ceļot godā un spēkā šo rasi vai to
nāciju, vai kādu īpašu šķiru? Kāpēc pasaules tautu lielais vairākums
slīgst arvien dziļāk badā un postā, kamēr pašreizējie cilvēces likteņu
lēmēji valda pār tādām bagātībām, par kādām nesapņoja ne fa
raoni, ne cēzari un pat ne deviņpadsmitā gadsimta imperiālisti?
. Galvenokārt materiālās labklājības slavināšana, vienlaikus būda
ma š ādu ideoloģiju pirmsākums un kopīga iezīme, rada nepareizo
priekšstatu par cilvēku nelabojamo patmīlību un agresivitāti. Uz
šāda pamata nevar celt nākotnes ēku mūsu pēctečiem, tas jāatbrīvo.
Gūtā pieredze ir skaidri jāizvērtē un godīgi j āatzīst, ka materiā
listiskie ideāli nav spējuši apmierināt cilvēces vajadzības un ka ir
nepieciešams jauns mēģinājums risināt planētas mpkošās problēmas.
Arvien neciešamākie sabiedrības dzīves apstākļi liecina par visu ko
pīgu izgāšanos, turklāt tā vēl vairāk stimulē, nevis mazina, katras
puses stūrgalvību. Nav šaubu, ka visiem kopā nekavējoties jāmēģina
stāvokli labot. Galvenokārt tas ir attieksmes jautājums.
Vai cilvēce neatvers acis un turpinās turēties pie savām nodel
dētajām koncepcijām un _bezjēdzīgajiem aizspriedumiem? Jeb tās ·va
doņi droši un apņēmīgi, nemeklēdami ideoloģiskas nesaskaņas, nāks
viens otram pretī un prasīs cits citam padomu, lai kopīgi rastu pie
ņemamu risinājumu?
Lai tie, kam rūp -cilvēku cilts nākotne, labi apsver šo padomu: «Ja
ilgi lolotie ideāli un laiku laikos godātās sabiedrības struktūras, zi
nāmas soci ālas pieej as un reliģiskas formulas vairs neveicina cil
vēku vairākuma labklājību, vairs neatbilst pastāvīgi attīstošies cil;,
vēces vajadzībām, tad laiks tās aizvākt, nodot tās aizmirshbai tāpat
kā citas novecoj ušas un nederīgas doktrīnas. Kāpēc gan šajā pasau
le, kur viss plūst un mainās, šīs mācības nevarētu skart noliet9ša
nās, kas neizbēgami notiek ar visu, ko radīj is cilvēks? Jo likumu
normas, politiskās un ekonomiskās teorijas taču ir domātas tikai tā
dēļ , lai sargātu visas cilvēces intereses, nevis lai sistu to krustā kā
da atsevišķa likuma vai doktrīnas vārdā .»
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Kodol-, ķīmisko un bakterioloģisko ieroču aizliegu ms vēl nelikvi
dēs galvenos kara cēloņus. Lai cik svarīgi miera procesa elementi
būtu šādi praktiski pasākumi, paši par sevi tie ir pārāk virspusēji,
lai _atstātu ilgstošu iespaidu. Tautas i r gana talantīgas, lai izdomātu
jaunus ieroču veidus un lai lietotu pārtiku, izejvielas, finanses, pārā
kumu rūpniecībā, ideoloģiju. un terorismu viena otras pakļaušanai,
nebeidzamiem pārspēka un varas meklējumiem. Mūsdienās vispārējo
sajukumu cilvēces lietās nevar izbeigt, atšķetinot tikai atsevišķus

a

starptautu konfliktus vai nesaprašanās mezglus. Ir jāizstrādā patiesi
universāla sistēma.
Tiešām, nacionālie līderi atzīst, ka tā ir pasaules mēroga problē
ma; ar to viņi saskaras ikdienas, risinot neskaitāmus jautāj umus.
Lai novērstu jebkādu neinformētības iespēj u par aktuālajām vajadzī
bām, pastāv apkopojošas analīzes un priekšlikumi, ko piedāvā dau
dzas ieinteresētas un progresīvas grupas, kā arī Apvienoto Nāciju
organizācijas aģentūras. Taču pastāv arī gribas paralīze; tā ir ļoti
rūpīgi jāizpēta un apņēmīgi jāietekmē. Kā jau mēs secināj ām, šīs pa
ralīzes pamatā ir dzil i iesakņojies pieņēmums par cilvēces nenovēr
šamo ķildīgumu, kas novedis p ie nevēlēšanās pārbaudīt iespējas, kā
savas nacionālās intereses saskaņot ar pasaules vajadzībām, kā arī
droši skatīt no apvienotās. pasaules pārvaldes sistēmas dibināšanas
izrietošās tālejošās pārmaiņas. Tāpat ir skaidri redzama plašo ne
izglītoto un pakļauto masu nespēja izteikt savas alkas pēc visas cil
vēces dzīves mierā, saskaņā un pārticībā.
Eksperimentālie soļi uz pasaules kopdarbību, īpaši pēc otrā pa
saules kara, ir visai cerīgi. Valstu grupām pieaug tendence noformēt
savas attiecības, lai viegli kooperētos savstarpēj i svarīgās lietās. Tas
liecina, ka šo paralīzi kādreiz varēs pārvarēt visas valstis. Dienvid
austrumu Āzijas valstu asociācija, Karību baseina savienība un kopī
gais tirgus, Centrālamerikas kopīgais tirgus, Savstarpējās ekonomis
kās palīdzības padome, Eiropas savienība, Arābu valstu līga, Āfrikas
vienības organizācija, Amerikas valstu organizācija, Klusā okeāna
dienvidu valstu forums - visu šo organizāciju apvienotie centieni
sagatavo ceļu uz vispasaules kārtību.
Arī pieaugošā interese par visaptverošajām planētas problēmām
ir cerīgā zīme. Par spīti Apvienoto Nāciju organizācijas acīmredza
majām kļūmēm, tās deklarācijas un konvencijas, skaitā jau pāri
četrdesmit, dod vienkāršajiem ļaudīm j aunu dzīves sparu, kaut arī
ne visas valdības vēlas tās pildīt. Vispārējā cilvēka tiesību d.eklarā
cij a, konvencija par genocīdu novēršanu un sodīšanu, pasākumi ra
su, dzimuma, reliģiskas vai j ebkādas citas diskriminācijas likvidēša
nā; bērnu tiesību aizsardzība; visu cilvēku aizsardzība pret spīdzi
nāšanu; bada un slikta uztura izskaušana; zinātnes un tehniskā pro
gresa pielietojums miera un cilvēku labā - ja visi šie pasākumi tiks
drosmīgi īstenoti visur, tad tuvosies diena, kad kara rēgs zaudēs sa
vu vaidošo lomu starptautiskajās attiecībās. Nav nepieciešams īpaši
uzsvērt šajās deklarācijās un konvencijās minēto problēmu nozīmī
bu. Tomēr tām, kuras ir īpaši būtiskas miera panākšanai, vajadzīgs
papildus komentārs.
Rasisms, viens no kaitīgākaj iem un pastāvīgākajiem Jaunumiem,
ir liels šķērslis mieram. Tā i r pārāk briesmīga vardarbība p ret cil
vēka cieņu, kas nav attaisnojama, lai kādi arī būtu tās iegansti.
Rasisms aizkavē savu upuru neierobežoto iespēju atklāšanu, de
gradē pašus rasistus un grauj cilvēces progresu. Lai tiktu galā ar šo
problēmu, ir nepieciešama cilvēces vienotības idejas vispārēja atzī
šan a, ko pavadītu attiecīga likumdevēj u darbība.
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Skaudru ciešanu avots ir p ārmērīgā nevienlīdzība sta rp b agāta
j iem un n abagaj iem. Tā destabi l izē p asauli, k as atro d as u z kara ro
bežas. D ažas sab iedrības i r efektīgi t ikušas galā ar šo problēmu.
Risin āj umu j āmeklē, a pvienojot garīgo, morālo un prakt isko. Ir ne
p ieciešams svaigs problēmas skatīj ums, no ekonomiskas un i deoloģis
kas polemikas brīvas konsultācij as ar p lašu speciāl istu loku, šīs p a
rādības skartie cilvēki j āiesaista aktuā lo . lēmumu p ieņemšanā. S i s
j autā j ums ir saistīts g a n ar nepieciešamību novērst p ārmēru b agātī
bā un nabadzībā, gan ar garīgaj ām p atiesībām, kuras izprotot, varēs
rasties j auna, universā l a attieksme. Tās ieaudzin āšana vien j au ir
l iel a d a ļ a no atrisināj urna.
Neierobežotaj am nacionāl ismam, ko mēs atšķiram no saprātīga
un pamatota p atriotisma, ir j āatdod sava vieta pl ašākai idej ai, mī
lestība i uz visu cilvēci. B aha-u l ā saka: «Uz Zemes ir tikai viena
valsts, un visa · ciVvēce i r t ās p il soņ i.» Doma par pasaules p ilsonību
ir tieši izrietēj usi no pasau les samazināšanās, tās d a ļ u nonākšanas
vienotās k aimiņattiecīb ās zin ātnes pro gresa un, protams, tautu s av
starpēj ās atkarības rezu ltātā. Mīlestība pret visām p asaules tautām
neizslēdz mīlestību pret savu zemi. Attīstību vienā p asaules d aļ ā
visl abāk veicina visas pasaul es attīstība. I r j ūtami j āpaliel ina mūs
d ienu rosība dažāda veid a starptautiskaj ā sadarbībā, kas sekmē sav
starpēj as cie11as un sol i daritātes j ūtas starp tautām.
Reli ģiska neiecietība vēstures gaitā, ir izraisīj us i neskaitāmus ka
rus u n konfliktus, ievēroj ami bremzēj usi progresu, un to arvien vai
rāk necieš gan visu ticību t icīgie, gan neticīgie. Visu konfesij u p ār
stāvj u pienākums ir neizvairīties no šīs neiecietības radītiem j autā
j umiem un r ast skaidras atbildes uz tiem. Kā lai p anāk teorētisku
un praktisku izlīdzināj umu starp ticībā m? Cil!vēces rel iģisko vadītāj u
sūtība ir l īdzj ūtības un p atiesības a lku p i l dītām sirdīm skaidrot cil
vēces nožēloj amo stāvokli. Tiem j āvaicā sev, vai bijība pret Visuaug
sto Radītāj u v i ņ i nevar samierin āt savas teoloģiskās atšķirības, pa
nākt l iel u savstarpēj as iecietības noskaņu, kas ) autu visiem kop ā
strā dāt cilvēces apgaismības u n m iera labā.
S ieviešu emancipācij a , p ilnīga dzimumu vienlīdzība arī i r viens
no svarīgākajiem, kaut mazāk atzītiem, miera priekšnoteikumiem.
Sīs vienlīdzīb as noliegšana p akļ auj netaisnība i pusi zemeslodes ie
dzīvotāj u . Tā vīriešos veicina ka itīgu attieksmi un p aradumus, kas
tiek pārnesti no ģimenes uz darbnvietām, politisko dzīvi u n p at uz
starptautiskaj ām attiecībām. S im nol iegumam nav ne morāla, ne
praktiska, ne b ioloģiska pamata. Tikai tad, kad sievietes kā līdztie
sīgi partneri būs iesaistītas visās cilvēku darbīb as sfērās, varēs ras
ties atbil stošs morāls un psiholoģisks kl imats mieram starp tautām.
Vipārēj as izglītības d arbs, kurā j au iesaistīj ušies pulka entuzi
astu no visām ticībām un n ācij ām, prasa maksim ā lu katras valsts
val dības atbalstu . Jo neizglītotība neapšaubāmi ir galvenais cilvēku
p agrimuma, i zviršanas un mūžīgās a izs priedumainības cēlonis. Ne
viena valsts nevar gūt sekmes, nedodama izglītības iespēj as visiem
saviem pilsoņiem. Līdzekļu trūkums ierobežo dau dzu valstu spēj as
izp i l dīt šo pienākumu un l iek noteikt zināmas p r ioritātes. Lemjoša10

j ām iestādēm ir patiešām nopietni j āapsver prioritāte sieviešu un bēr
nu izglītībai, jo tieši caur izglītotām mātēm zināšanu 1vērtības ideju
var visefektīgāk un straujāk izpl_atīt visā sabiedrībā. Sekojot laika
garam, katra bērna pamatizglītībā vajadzētu ietvert a rī pasaules
pilsonības idejas mācīšanu.
Ārkārtējs kontaktu trūkums starp tautām nopietni apdraud virzī
bu uz mieru visā pasaulē. Lielāko ievērību prasa sta rptautiskas sa
zināšanās valodas atzīšana. Tā varētu daudz līdzēt. šīs problēmas
risināšanā.
Sajos jautājumos ir jāuzsver divi momenti. Pirmais: karu novēr
šana nenozīmē tika i parakstītus līgumus un protokolus, tas ir kom
plekss uzdevums, kas prasa jaunu uzticēšanās līmeni, lemjot jautā
jumus, kas parasti nav saistīti ar miera cīņu. Kolektīvās drošības
ideja, kas balstīta tikai uz politisku vienošanos, ir kā himēra. Otrais:
primārais uzdevums, iztirzājot miera problēmas, ir pacelt to kontek
stu līdz principa līmenim, kas atšķirtos no tīra pragmatisma . Jo bū
tībā miera avots ir iekšējas saskaņas stāvoklis, garīgā vai morālā
attieksme, un, atmodinot šādu attieksmi, rodas iespēj as rast stabilus
risinājumus.
Pastav garīgi principi, ko daži sauc par vispārcilvēciskām vērtī
bām, kas Jauj nokārtot katru socialo problēmu. Jebkura labu nodomu
vadīta grupa principā var tikt līdz reālam savu problēmu atšķetinā
jumam, bet a r praktiskām zināšanām vien parasti nepietiek. Garīgā
principa būtiska priekšrocība ir apstāklī, ka tas ne tikai piedāvā per
spektīvu un harmonē ar mūžīgo cilvēka dabā, bet arī rosina attiek
smi, dinamiku, gribu un centību, kas sekmē praktisku pasākumu iz
strādi un īstenošanu.
Valdību galvām un visiem, kas pie teikšanas, daudz labāk veiktos
problēmu atrisināšana, ja viņi vispirms izprastu a r tām saistītos
principus un vadītos no tiem.
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Pirmais jautājums, uz kuru jāatbild, i r : k ā la i mūsdienu pasaule
a r tās iesīkstējušo tieksmi uz konfJiktiem k f ūst par valstību, kur valdīs saskaņa un sadarbība.
Kārtību pasaulē var radīt tika i nesatricināma cilvēces vienotības
apziņa, garīga patiesība, ko apstiprina visas zinātnes. Antropoloģija,
fizioloģija un psiholoģija atzīst tikai vienu ci1vēku cilti, kaut tā bez
galīgi variējas dažādos otršķirīgos aspektos. Sīs patiesības atzīšana
prasa atsacīšanos no a izspriedumiem - no jebkādiem aizspriedu
miem - pret rasi, šķiru, ādas krāsu, ticību, nācij u, dzimumu, mate
riālās civili.zētības pakāpi, pret visu, kas rosina daļ u cilvēku iedomā
ties sevi pārākus par citiem.
Ir j āakceptē cilvēces vienotība - galvenais priekšnoteikums pa
saules kā vienas valsts, kā cilvēces māju reorganizēšanā un pārval
dē. Sī garīgā principa vispārēja atzīšana ir nepieciešama, lai sekmē
tos jebkurš mēģināj ums nostiprināt mieru visā pasaulē. Tas jo plaši
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ir jāmāca skolās un pastāvīgi j āiesakņo katrā tautā, sagatavojot sa
biedrību dabiskām struktūras izmaiņām, ko pieprasa princips.*
Bahai ticīgo skatījumā cilvēces vienotības atzīšana «liek pārbūvēt
un demilitarizēt visu civilizēto pasauli, kas, būdama bezgalīgi daudz
veidīga pēc savu federatīvo vienību nacionālā sastāva, ir organiski
vienota visos būtiskajos dzīves aspektos - politiskajā mehānismā,
garīgajos centienos, tirdzniecībā un finansēs, rakstībā un valodā».
Tālāk izstrādādams šo pašu galveno principu, Sogijs Efendijs,
Bahai ticības aizbildnis, 1 93 1 . gadā rakstīja: «Nebūt nevēlēdamies
graut pašreizējās sabiedrības pamatus, tas cenšas paplašināt tās
bāzi, atjaunināt tās institūtus tā, lai tie atbilstu mūžam mainīgās pa
saules vajadzībām. Princips nav pretrunā ar likumīgµ uzticību val
dībai, tas nav pret patiesu lojalitāti. Tas nevēlas slāpēt godīga un
gudra patriotisma liesmas ļaužu sirdīs, nedz arī likvidēt nacionālās
autonomijas, kas ir tik svarīgas, ja jācīnās pret pārmērīgu centra
lizāciju. Tas ne ignorē, ne cenšas n ivelēt etniskās izcelsmes, klimata,
vēstures, valodas un tradīciju, domāšanas un ieražu dažādību, kas
atšķir pasaules tautas un valstis. Tas aicina uz plašāku lojalitāti , uz
vēl lielākiem centieniem nekā tie, kas līdz šim ir iedvesmojuši cilvē
ku cilti; pastāv uz nacionālo impulsu un interešu saskaņošanu ar im
peratīva vienotas pasaules nepieciešamību; noliedz pārmērīgu centra
lizāciju, kā arī neatzīst nekādus centienus pēc vienveidības. Tā pa
role ir vienotība daudzveidībā.»
Sāda mērķa sasniegšana prasa vairākas pakāpes nacionālo poli
tiku attieksmju saskaņošanā, jo tās, kamēr trūkst skaidri definētu li
kumu vai vispārēji akceptētu principu, kas regulētu attiecības starp
valstīm, pašlaik ir uz anarhijas robežas. Tautu Savienība, Apvieņo
tās Nācijas un daudzās to radītās organizācijas un vienošanās n�ap
šaubāmi ir bijušas noderīgas, vājinot dažus negatīvus aspektus
starptautu konfliktos. Taču tās ir pierādījušas savu nespēju novērst
karus. Patiesi, pēc otrā pasaules kara ir bijis vēl · desmitiem karu,
daudzi plosās vēl šodien.
Sīs problēmas dominējošie aspekti parādījās jau deviņpadsmitajā
gadsimtā, kad Baha-ulā pirmo reizi nāca klajā ar saviem priekšliku
miem par miera nodibināšanu visā pasaulē. Savos paziņojumos pa
saules valdniekiem viņš runāja par kolektīvās drošības principu. So
gijs Efendijs to komentēj a šādi:
«Ko citu gan šie svarīgie vārdi varēja nozīmēt, ja ne no važām
atbrīvoto nāciju suverenitātes neizbēgamu sašaurināšanu kā neaiz
stājamu priekšdarbu, vei(\ojot visu zemeslodes nāciju nākotnes val
sti. Ir jārada tāda vai citāda vispasaules virsvalsts, kuras labā vi
sas nācijas labprātīgi atteiksies no jebkādām pretenzijām sākt karu,
dos tai noteiktas t iesības nodokļu politikā un uzticēs kontrolēt bru
ņojumu, atskaitot iekšējās kārtības uzturēšanu savās teritorijās. Tā
dā valstī būs jārada Starptautiskā Izpildvara, kas būtu pietiekama,
lai pildītu visaugstākās un nepārsūdzamās funkcijas, tās lēmumi būtu
*Seit nav runa par PSRS tipa struktūru, bet drīzāk par ko radniecīgu Eiro•
pas Savienībai, kuras locekļi ir vienlīdzīgi un suverēni. (Tulk. piez.) .
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saistoši visiem nepakļ·āvīgajiem savienības locekļiem; Pasaules Par
laments, kuras locekļus ievēlēs katras zemes iedzīvotāj i un apstipri
nās pašu valdības; Augstākais Tribunāls, kura spriedums būs obli
gāts pat tajos gadījumos, kad iejauktās partij as brīvprātīgi nepiekrīt
savu lietu izskatīšanai.
Pasaules kopiena, kurā visas ekonomiskās barjeras būs uz mū
žiem nojauktas un darba un kapitāla savstarpējā atkarība skaidri at
zīta; kurā reliģiskā fanātisma un strīdu skaļais troksnis būs noklu
sis; kurā rasu naida liesma būs galīgi nodzēsta; kurā vienoti starp1 a 1 1t bioe likum i - visas pasaules pārstāvju rūpīgi izstrādāti - ļaus
st a r ptautiskajiem spēkiem ātri un piespiedu kārtā īstenot sankcijas;
un visbeidzot - pasaules kopiena, kurā untumainā un karojošā na
cionā1 isma sērga būs pārvērtusies rimtā pasaules pilsonības apzi
ņā - tāda lielas līnij ās izskatas tā Kārtība, kādu iecerēja Baha-ulā,
Kārtība, kas nāks kā lēnā nobriešanas laikmeta brīnišlfīgākais aug
lis.»
So tā lejošo pasākumu real izācijas ceļu norādīja Baha-ul ā: «Ir jā
nāk laikam, kad pilnība tiks real izēta imperatīvā nepieciešamība or
ganizēt plašu un visaptverošu cilvēces asambleju. Zemes valdnie
kiem un karaļiem tur noteikti ir jābūt kl āt un, piedaloties apsprieša
nā, jāizsver bīdi ceJ i un līdzekļ i, kas l iktu pamatus Lielajam Mieram
starp ļaudīm visā pasaulē.»
Lai spertu šo vienreizējo sol i uz mieru, ir vajadzīga visu l abo
garīgo un morālo īpašību koncentrēšana: drosme, apņēmība, cēli no
lūki, cilvēku pašaizliedzīgā mīla. Un, lai rastos nepieciešamais gri
basspēks, ir godīgi jāapcer cilvēka būtība, vir)a domāšanas veids.
Saprast šī iekšējā spēka būtiskumu nozīmē arī apzināties sociālo
nepieciešamību iemiesot tā izcilo vērtību atklātā, mierīgā un sirsnī
gā apspriešan ā un darbībā, kas izrietētu no šī procesa rezultātiem.
Baha-ulā pastāvīgi vērsa uzmanību uz apspriešanās noderīgumu un
neaizstājamību cilvēku dzīves organizēšanā. Viņš teica: «Apsprieša
nās dāvā dziļākas z ināšanas un pārvērš pieņēmumus pārliecībā. Tā
ir kā gaismeklis, kas rāda ceļu un vada mūs šai tumšajā pasaulē.
Jo viss tajā ir un turpinās būt pilnīgs un nobriedis. Sapratnes spēju
briedums kļūst redzams apspriežoties.» P at tikai viņa ierosinātais
mēģinājums sasniegt mieru apspriešanās procesā jau varēs radīt
dziedinošu noskaņojumu starp tautām, un nekāda vara nevarēs pre
toties galīgajam miera triumfam.
Apcerot šādas vispasaules sanākšanas nosacījumus, Abdul-B ahā,
Baha-ulā dēls un pilnvarotais viņa mācības izskaidrotāj s, piedāvāj a
šādu izpratni: «Viņiem ir jāpadara miera jautājums par vispārējas
ap_spriešanas objektu, un ar visiem sev pieejamiem līdzekļiem jā
meklē iespēju nodibināt pasaules valstu Apvienību. Viņiem jāno
slēdz ligurns ar likuma spēku un vienošanās, kuras nosacījumi būtu
likumīgi neaizskarami un precīzi. Viņiem tas ir jāizziņo vis ā pa
saulē un j āiegūst visas cilvēku cilts akcepts. Sīs dižās un visaugstā
kās saistības - patiess pasaules miera un labkl ājības avots - būs
j āuzlūko. kā svētas visiem, kas vien mīt uz Zemes. Visiem cilvēces
spēkiem j ābūt mobilizētiem, lai nodrošinātu šīs Visu Dižākās Derī13

bas stabilitāti un nemam1gumu. šaj ā visaptverošajā paktā jābūt
skaidri fiksētām ikkatras valsts robežām un tiesībām, jābūt precīzi
izklāstītiem valdību savstarpējo attiecību principiem, uzskaitītiem vi
siem starptautiskajiem nolīgumiem un saistībām. Tādā pašā veida
jābūt strikti ierobežotam katras valdības bruņoto spēku apjomam, jo,
ja tiks pieļauta jebkuras valsts bruņošanās un militārā gatavošanās,
pieaugs citu valstu aizdomīgums. Sī svinīgā pakta pamatprincipiem
j ābūt formulētiem tā, lai visas Zemes valdības celtos panākt pakļā
vību, it visai cilvēcei kopā, ja kāda no valdībām vēlāk pārkāptu kā
du no nosacījumiem. Ar visiem spēkiem jātiek galā ar šo valdību. Jo
ir jādod Zemes slimajai miesai šīs visstiprākās zāles. Tad noteikti
tā atveseļosies un kļūs mūžīgi droša un neapdraudēta.»
Sīs varenās sanāksmes sasaukšana ir krietni novēlojusies.
Ar mūsu sirdsdegsmi mēs griežamies pie visu valstu vadītājiem,
lai izmanto šo izdevīgo momentu un dod neatņemamu ieguldīj umu,
sasaucot šo , vispasaules sanākšanu. Visa vēsture sauktin sauc cilvē
ku dzimumu uz šo darbu, kas uz visiem laikiem iezīmēs ilgi gaidītā
brieduma rītausmu.
Vai Apvienotās Nācijas, ar visu savu locekļu atbalstu, celsies šī
lieliskā pasākuma cēlajiem mērķiem?
Lai vīri un sievas, jaunieši .un bērni it visur atzīst šīs imperatī
vās akcijas mūžīgo vērtību visu tautu dzīvē. - Lai paceļ savas balsis
vienotā gribā, lai šī ir paaudze, kas iezvanīs brīnišķīgu laikmetu dzī
ves attīstībā uz mūsu planētas.

IV
Mūsu optimisma avots ir necerēti pieaugošā karu pārtraukšana
un jaunu starptautiskas sadarbības organizācij u rašanās. Pastāvīgs
miers starp tautām ir būtiska pakāpe cilvēces sabiedriskajā attīstībā,
bet, kā saka Baha-ulā, ne tās galamērķis. Aiz sākotnējā pamiera, ko
uzspiež bailes no kodolkatastrofas; aiz politiskā miera, kuram negri
bīgi piekritušas aizdomu pilnās konkurējošās nācij as; aiz pragma
tiskiem drošības un līdzāspastāvēšanas pasākumiem, pat aiz dau
dziem sadarbības mēģinājumiem, kurus šie soļi dara iespējamus aiz visa tā ir virsuzdevums: visu valstu apvienošana vienotā vispa
saules saimē.
Sašķeltība ir briesmas, kas turpmāk vairs nedrīkst pastāvēt starp
valstīm un tautām; sekas var būt pārāk šausmīgas, lai spētu tās
iedomāties, pārāk acīmredzamas, lai būtu vaj adzīgi pierādīj umi. «Cil
vēces labklāj ība», pirms vairāk nekā gadsimta rakstīja Baha-ulā,
«tās miers un drošība ir nesasniedzami, kamēr na.v stingri nostipri
nāta tās vienotība.» Ievēroj ot to, ka «cilvēce vaid, tā alkst pēc vedēja
uz vienotību, pēc savu mūžīgo mocību beigām,» Sogijs Efendijs tā
lāk komentēja: «Cilvēces apvienošanās ir pārbaudes a_ kmens, kam
visa cilvēku sabiedrība pašlaik tuvoj as. Ģimenes, cilts, pilsētvalsts,
nācijas vienotība ir veiksmīgi sasniegtas un nostabilizētas. Pasaules
vienotība ir mērķis, uz kuru tiecas nemiera pilnā cilvēce. Nāciju vei14

došanās ir beigusies. Anarhija, kas piemīt valstiskajai suverenitātei,
tuvojas kulminācijai. Nobriestošajai cilvēcei ir jāatsakās no šī fetiša,
jāatzīst cilvēcisko attiecību vienīgums un pilnība, un reizi par vi
sām reizēm jāiedibina mehānisms, kas vislabāk īstenos šo dzīves
principu».
Mūsdienās visi ietekmīgie spēki pieņem šo uzskatu. P ierādījumi
tam ir redzami jau daudzajos citātos par labvēlīgajām vispārējā mie
ra procesa iezīmēm tagadējās starptautiskajās kustībās un norisēs.
Vīru un sievu pulks, vai visu kultūru, rasu un nāciju pārstāvji, kas
strādā daudzveidīgajās Apvienoto Nāciju organizācijas aģentūrās, ir
kā planētas «civi ldienests», tā iespaidīgie sasniegumi norāda u z sa
darbības pakāpi, kas ir sasniedzama pat nelabvēlīgos apstākļos.
Centieni pēc vienotības ir kā gara gaismas pavasaris, kas diedzē sa
vus asnus neskaitāmos starptautiskos kongresos, kad sanāk kopā vis
dažādāko specialitāšu pārstāvji. Tas stimulē arī starptautiskās bēr
nu un jaunatnes attīstības programmas. Patiesi, tas ir īstenais pa
mats ievērojamai kustībai uz ekumēnismu, kas neatvairāmi tuvina
vēsturiski antagoniskas rel iģijas un sektas. CeJš uz pasaules vieno
tību plešas plašumā, tā ir mūsu planētas dzīves dominante divdes
mitā gadsimta nogalē par spīti savam pastāvīgajam pretiniekam bruņošanās un savtīgas varenības vairošanas tendencei.
Bahai kopienas pieredzi var uzlūkot kā piemēru šai arvien lielā
kajai vienotībai. Tā ir kopiena, kas apvieno trīs līdz četrus milj onus ·
cilvēku no dažādām tautībām, kultūrām, šķirām un ticībām, kuri ir
iesaistījušies dažādos reliģiskos, sociālos u n ekonomiskos pasākumos,
kalpodami daudzu tautu ,vajadzībām. Būdams vienots sociāls orga
n isms, tas reprezentē cilvēku saimes daudzveidību . Tā darbu vada
kopīgi akceptēti apspriešanās p·rincipi. Vienādi tiek turētas godā vi
sas dižās dievišķās gribas izpausmes cilvēces vēsturē. K.opienas pa
stāvēšana ir vēl viens pārliecinošs pierādīj ums, kā īstenojams tās
dibinātāja sapnis par vienotu pasauli, vēl viens liecinājums, ka cil
vēce spēj dzīvot kā viena sabiedrība, ] ai kādi pārbaudīj umi nestātos
tās ceļā uz briedumu. Ja Bahai pieredze var dot kaut mazāko iegul
dīj umu, stiprinot cerību uz cilvēku dzimuma vienotību, mēs ar prieku
to piedāvājam kā i zpētes objektu .
Apcerot uzdevumu, kas stāv priekšā visai pasaulei, un t ā nepār
vērtējamo nozīmi\ mēs pazemīgi noliecam galvas bijībā pret Visu
augsto dievišķo Radītāj u, kas neizmērojamā mīlestībā no vienas
asins ir radījis visu cilvēci, ir cēlis godā brīnumaino cilvēka esību,
apveltījis cilvēku ar prātu un gudrību, diženumu un nemirstību, pit!
šķīris tam unikālo priekšrocību - spēju «pazīt un mīlēt Dievu», spē
ju, ko «nudien ir jāuzlūko par visas radīšanas sākotnējo dzinuli u n
galveno mērķi.»
Mēs esam cieši pārliecināti, ka visas cilvēciskās būtnes ir radī
tas, «lai allaž uzturētu civilizācijas augšupeju», u n ka «rīkoties kā
meža zvēriem ir cilvēka necienīgi»; ka tikumi, kas atbilst cilvēka cie
ņai ir vārda turēšana, iecietība, žēlsirdība, līdzjūtība u n mīlestības
p ilna labvēlība pret visām tautām. Mēs atkal apliecinām savu ticību,
ka «visam cilvēka būtības potenciālam, pilnam viņa sūtības mēram
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uz zemes un viņa esībai piemītošajam brinišķīgumam - · visam ir
jāizpaužas šajā apsolītajā Dieva dienā.» Tāds ir pamats mūsu nesa
tricināmajai ticībai. Vienotība un miers, uz kuru tiecas cilvēce, ir sa
sniedzams mērķis.
Par spīti vajāšanām, kas joprojām skar Bahai ticīgos zemē, kur
dzimusi viņu ticība, vit)U gaidpilnās balsis atskan šajā rakstā. Ar
savu nevīstošo cerību viņi apliecina ticību, ka Baha-ulā atklāsmes
pārveidojošais spēks tagad ir devis dievišķas varas ietērpu mūžsenā
miera sapņa neizbēgamajam piepildījumam.
Tādējādi mēs jums pavēstām ne tikai vārdisku vīziju: mēs aici
nām kopā ticības un uzupurēšanās spēkus; mēs pavēstām savu ticī
bas brāļu kvēlo saucienu pēc miera un vienotības. Mēs vienojamies
ar visiem, kas ir agresiju upuri, visiem, kas alkst pēc konfliktu un
ķildu beigām, ar visiem, kuru uzticība miera un kārtības principiem
tuvina cildenos mērķus, kuriem cilvēci laidis pasaulē visus mīlošais
Radītājs.
Ilgpilnā vēlmē sniegt jums savas cerības kvēli un pārliecības dzi
ļumu, mēs piesaucam Baha-ulā lielo solījumu: «Aizies šie neauglīgie
cīniņi, šie postošie kari un nāks, nāks Visu Dižākais Miers.»
Vispasaules Taisnīguma Nams
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