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Dievišķie Izglītotāji
Viens patiesais Dievs, augstu stāvošs 

savā godībā, atklādams sevi cilvēkiem, 
tikai grib atsegt tiem tās dārgās pērles, 
kas slēpjas viņu dvēseļu dziļumos. 

[1]

Dievs sūta savus praviešus ļaudīs, lai 
piepildītu divus mērķus: pirmkārt, lai 
atbrīvotu cilvēku bērnus no nezināšanas 
tumsas un vestu viņus gaismā, kas 
nāk no īstas izpratnes, un, otrkārt, lai 
nodrošinātu pasaulē mieru un sniegtu tā 
nodibināšanai nepieciešamos līdzekļus. 

[2]

Visos laikos un visos apstākļos 
cilvēkiem ir nepieciešams kāds, kas tiem 
dotu norādījumus, tos pamācītu, vadītu 
un izglītotu. 

[3]
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Dieva izzināšana
Viņu, kas ir visu lietu Sākums, iepazīt 

un sasniegt ir iespējams tikai caur šo 
gaišo Būtņu izzināšanu un sasniegšanu, 
kas nāk no Patiesības Saules. 

[4]

Dieva Izpausme ir vienmēr bijis 
Dieva pārstāvis un Viņa gribas paudējs. 
Patiesi, Viņš ir tā Rītausma, no kuras nāk 
visaugstākie Dieva tituli , un tā Ausmas 
Vieta, kas vislabāk atsedz Dieva cēlās 
īpašības. 

[5]

Vēl jo vairāk, esiet droši, ka ikvienas 
šīs Dieva Izpausmes darbība un iespaids, 
nē, itin viss, kas attiecas uz tām, un itin 
viss, kas varbūt atklāsies nākamībā, viss 
tas ir Dieva vēlēts un atspoguļo Viņa 
gribu un nolūku. 

[6]
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Reliģiju vienotība
Nevar būt nekādu šaubu, ka, neatkarīgi 

no rasiskās vai reliģiskās piederības, 
pasaules tautas smeļas iedvesmu no 
viena debesu Avota un ir viena Dieva 
pavalstnieki. 

[7]

Sadzīvojiet brālīgi un draudzīgi ar visu 
reliģiju sekotājiem! 

[8]

Dieva ticības un Viņa reliģijas galvenais 
apgarotājs nodoms ir nodrošināt cilvēku 
cilts intereses un veicināt tās vienotību... 

[9]

Dieva reliģija ir atklāta mīlestībai un 
vienotībai; nepadariet to par naida un 
strīdu cēloni. 

[10]
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Zinātnes un reliģijas 
attiecības

Visu pirmā un galvenā starp šīm 
labvēlības veltēm, ko Visuvarenais 
cilvēkiem dod, ir sapratnes spēja… 
Šī dāvana dod cilvēkam spēju atšķirt 
patiesību visās lietās, noved viņu pie tā, kas 
ir pareizs un palīdz viņam atsegt radības 
noslēpumus. 

[11]

Paskaties uz pasauli un nedaudz 
apceri to. Tā tavu acu priekšā atklāj savas 
būtības grāmatu un atsedz to, ko tajā ir 
ierakstījusi tā Spalva, kas ir tavs Kungs, 
darinātājs, par visu informētais. 

[12]

Zināšanas cilvēka dzīvē ir kā spārni, 
tās viņam ir kāpnes augšup. Ikkatram ir 
pienākums tās iemantot. 

[13]
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Cilvēces vienotība
Debesu vienotības telts ir tikusi 

uzcelta; neraugieties viens uz otru kā uz 
svešiniekiem! Jūs esat viena koka augļi 
un viena zara lapas. 

[14]

Tik spēcīga ir vienotības gaisma, ka tā 
var apspīdēt visu zemi. 

[15]

Tiecieties pēc vienotības, un lai tās 
mirdzums spīd pār jums! Pulcējieties 
kopā un stingri apņemieties Dieva vārdā 
izraut un iznīdēt naida sakni, lai kāda tā 
būtu! 

[16]

…cilvēkiem pieklājas stingri ievērot 
visu, kas veicina brālību, laipnību un 
vienotību. 

[17]
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Taisnīgums
Cilvēku gaisma ir taisnīgums. 

Neslāpējiet to ar apspiešanas un tirānijas 
pretvējiem. Taisnīguma mērķis ir 
vienotības nodibināšana cilvēku vidū. 

[18]

Neviens mirdzums nevar līdzināties 
taisnīguma mirdzumam. No tā ir atkarīga 
pasaules iekārta un cilvēces miers. 

[19]

Taisnīgums ir tas, kas izglīto pasauli,  
jo to balsta divi pīlāri: atalgojums un 
sods. Šie divi pīlāri ir pasaules dzīvības 
avoti. 

[20]
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Sociālais taisnīgums
Ja tavas acis raugās pēc žēlastības, 

pamet to, kas nes labumu tev, un turies 
pie tā, kas nes labumu cilvēcei. Un, ja 
tavas acis raugās pēc taisnīguma, izraugies 
savam kaimiņam to pašu, ko tu izraugies 
pats sev. 

[21]

Svētīts ir tas, kurš savu brāli stāda 
augstāk par sevi pašu. 

[22]

Neviens labs darbs nekad nav zudis 
un nezudīs, jo krietni darbi ir dārgumi, 
ko Dievs glabā, lai atlīdzinātu tiem, kas 
tos veikuši. 

[23]

…sargieties pārkāpt mērenības 
robežas, lai jūs nepieskaita pie neprāšiem! 

[24]
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Aizspriedumu pārvarēšana
Zeme ir tikai viena valsts, un cilvēce ir 

tās pilsoņi. 
[25]

Visi pasaules stādi ir izauguši no viena 
Koka, un visi pilieni no viena Okeāna, 
un visas būtnes var pateikties par savu 
eksistenci vienai Būtnei. 

[26]

Tas, patiesi, ir cilvēks, kas šodien sevi 
pilnībā ziedo kalpošanai visai cilvēku 
ciltij. 

[27]

Tā gaisma, kas izstaro no laba rakstura, 
pārspēj saules gaismu un tās starojumu. 

[28]
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Cilvēks neizceļas vis ar bagātību vai 
greznību, bet gan ar tikumīgu dzīvošanu 
un patiesu izpratni. 

[29]

Lai Dievs dod, ka tev tiek žēlīgi 
palīdzēts it visos apstākļos sadragāt 
māņticības elkus un noraut cilvēku 
iedomu plīvurus. 

[30]

No visiem cilvēkiem visnevērīgākais ir 
tas, kas veltīgi strīdas un tiecas pacelt sevi 
pār savu brāli. 

[31]
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Vīriešu un sieviešu 
vienlīdzība

Sievietes un vīrieši vienmēr būs 
vienlīdzīgi Dieva acīs. 

[32]

Vai nezināt, kāpēc Mēs radījām jūs 
visus no vieniem un tiem pašiem pīšļiem? 
Lai neviens neceltu sevi pāri citiem. 

[33]

Šajā Dienā dievišķās vēlības roka ir 
novērsusi visas atšķirības. Dieva kalpi 
un Viņa kalpones tiek uzskatīti par 
vienlīdzīgiem. 

[34]
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Vispārējā izglītība
Nebūtu vēlams cilvēku atstāt bez 

zināšanām un prasmēm, jo tad viņš būtu 
kā neauglīgs koks. 

[35]

Savus prātus un savu gribu pielieciet 
zemes tautu izglītošanai... 

[36]

Māksla, amatniecība un zinātne 
uzlabo esamības pasauli un veicina tās 
augšupeju. Zināšanas ir cilvēka spārni un 
kāpnes viņa progresam. 

[37]

Patiesi, zināšanas ir cilvēka īstā 
bagātība, un viņa goda, dāsnuma, prieka, 
cildenuma, uzmundrinājuma un līksmes 
avots. 

[38]
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Miera nodibināšana
Cilvēces labklājība, tās miers un 

drošība nebūs sasniedzami, ja netiks 
panākta cieša vienotība. 

[39]

Dieva runa ir kā lampa, kuras gaisma 
ir vārdos: jūs esat augļi no viena koka, jūs 
esat viena zara lapas. 

[40]

Vislabākais no visām lietām Manās 
acīs ir taisnīgums; nenovērsies no tā, ja tu 
ilgojies pēc Manis, un neesi vienaldzīgs 
pret to, lai Es varu tev uzticēties. 

[41]

Dedzīgi rūpējieties par tā laika 
vajadzībām, kurā jūs dzīvojat, visus savus 
nodomus pielāgojot tā neatliekamo 
problēmu risināšanai! 

[42]
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Visi cilvēki ir tikuši radīti, lai virzītu uz 
priekšu mūžam progresējošo civilizāciju. 

[43]

Pasaule ir nīcīga, bet Dieva mīlestība 
ir mūžīga. 

[44]

Tu esi Mans gaismeklis, un Mana 
gaisma ir tevī. Saņem no tās savu spozmi 
un nemeklē nevienu citu kā Mani, jo Es 
esmu tevi radījis bagātu un dāsni lējis 
savu labvēlību pār tevi. 

[45]
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Dieva derība
Tu, cilvēka dēls! Man mīļa tava radīšana, 

tāpēc Es radīju tevi. Mīli Mani, lai Es varu 
saukt tevi vārdā un pildīt tavu dvēseli ar 
dzīvinošu garu. 

[46]

Es apliecinu, ak, mans Dievs, ka Tu esi 
radījis mani, lai es zinātu Tevi un pielūgtu 
Tevi. Es apliecinu šai brīdī savu bezspēcību 
un Tavu varenību, savu nabadzību un 
Tavu bagātību. Nav neviena cita Dieva 
bez Tevis, palīga briesmās, pašpastāvošā. 

[47]

Šī ir tā Diena, kad Dieva brīnišķā 
labvēlība līst pār cilvēkiem, Diena, kad 
Viņa visvarenā žēlastība apņem visu 
radību. Visu pasaules tautu pienākums ir 
izlīdzi nāt savas domstarpības un pilnīgā 
vienotībā un mierā meklēt patvērumu 
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Viņa mīlošās laipnības un rūpju koka 
pavēnī. 

[48]

Mūžsenā Daile pieļāva, ka to kaļ važās, 
lai savas važas saraut varētu visa cilvēce. 
Viņš ļāva sevi visstiprākajā cietumā mest, 
lai īsta brīve visai pasaulei par daļu krīt. 
Līdz pat mielēm Viņš ir tukšojis rūgto 
bēdu biķeri, lai līksme un nebeidzams 
prieks pārņemtu visas pasaules tautas. Tas 
viss nāk no tava visžēlīgā, līdzjūtīgā Kunga 
žēlastības. Ak jūs, kas ticat Dieva vienībai, 
ziniet, ka Mēs pieņēmām pazemojumus, 
lai varētu celties jūs, un lai varētu ziedēt 
un plaukt jūs, Mēs izcietām no visām 
bēdām pilnu mēru. Raugiet, kā tie, kas 
bija noslēguši derību ar pašu Dievu, 
piespieda tverties no visām pilsētām 
visnožēlojamākajā To, kas bija nācis visu 
pasauli no jauna celt! 

[49]
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Pazemība
Tiem, kurus Dievs mīl, lai kur arī viņi 

pulcētos un lai ko viņi sastaptu, būs paust 
savā attieksmē pret Dievu un tanī veidā, kā 
tie teic Viņa slavu un godu, tādu pazemību 
un padevību, ka vissīciņākais puteklītis 
zem viņu kājām varētu liecināt par viņu 
uzticības dziļumu. Šo svētīto dvēseļu 
valodai ir jāskan ar tādu spēku, ka šie paši 
puteklīši zem viņu kājām ietrīsēsies, šī 
spēka saviļņoti. Viņiem ir jāizturas tā, lai 
zemei, kuru tie min, ir prātā nenāktu teikt 
tādus vārdus, kā šos: „Mani stādīs augstāk 
par tevi. Jo raugi, ar kādu pacietību es 
nesu to nastu, kādu zemkopis man uzliek. 
Caur mani visām būtnēm nāk tā svētība, 
kādu tiem nest man ir uzticējis Viņš, kas ir 
ikvienas žēlastības Avots. Un, neraugoties 
uz šo man izrādīto godu un neskaitāmajām 
manas bagātības izpausmēm, bagātības, kas 
dāsni apmierina visas radības vajadzības, 
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raugi, cik liels ir manas pazemības mērs, 
vēro, ar kādu pilnīgu pakļāvību es ļauju 
cilvēkiem mīt mani kājām…” 

[50]

Mans vārds ir ‘Abdu’l-Bahá*. Mans rak-
sturojums ir ‘Abdu’l-Bahá. Mana realitāte ir 
‘Abdu’l-Bahá. Mana slava ir ‘Abdu’l-Bahá. 
Pakļaušanās Svētītajai Pilnībai ir mana iz-
cilā un spožā galvasrota un kalpošana visai 
cilvēces ciltij ir mana nemainīgā ticība... 
Man nav un nebūs cita vārda, cita titula, 
citas uzslavas kā vien ‘Abdu’l-Bahá. Tās ir 
manas ilgas. Tā ir mana kvēla vēlēšanās. 
Tā ir mana mūžīgā dzīvība. Tas ir mans 
mūžīgais gods. 

[51]

*  „Godības Kalps”
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Mīlestība un vienotība
Nekas nevar šajā Dienā nest lielāku 

ļaunumu šai Lietai kā šķelšanās un 
ķildas, nesapra šanās, atsvešināšanās un 
vienaldzība to starpā, ko Dievs mīl. Ar 
Dieva spēku un Viņa palīgu vairieties no 
visa tā un cen tieties saliedēt cilvēku sirdis 
Viņa vārdā, kas ir visuviedais, viszinošais 
Vienotājs. 

[52]

Esiet cieši vienoti! Nekad nedusmojieties 
cits uz citu... Mīliet visu radību Dieva dēļ, 
nevis viņu pašu dēļ. Jūs nekad nekļūsiet 
dusmīgi vai nepacietīgi, ja mīlēsiet viņus 
Dieva dēļ. Cilvēce nav nevainojama un 
pilnī ga. Ikvienā cilvēkā ir nepilnības, un jūs 
vien mēr jutīsieties nelaimīgi, ja lūkosieties 
ti kai uz pašiem cilvēkiem. Taču, ja jūs 
lūkosie ties uz Dievu, jūs viņus mīlēsiet un 
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būsiet laipni pret viņiem, jo Dieva pasaule 
ir pil nī bas un bezgalīgas žēlastības pasaule. 

[53]

Es aicinu jūs visus pievērst savas sirdis 
un domas mīlestībai un vienotībai. Domai 
par karu stādiet pretī spēcīgāku domu par 
mieru, naida doma jāiznīcina ar stiprāku 
mīlestības domu. Domas par karu iznīcina 
jebkuru harmoniju, labklājību, mieru. 
Mīlestības domas stiprina brālību, mieru, 
draudzību un laimi. 

[54]

Ja jūsu starpā izceļas kādas nesaskaņas, 
tad skatiet Mani stāvam jūsu priekšā un 
Mana vārda dēļ un par zīmi jūsu mīlestībai 
uz Manu skaidrībā mirdzošo Lietu 
neievērojiet viens otra trūkumus. 

[55]

Nepilnīga acs saskata nepilnības. 
Attaisnojošs skats raugās uz dvēseļu Radī-
tāju. Viņš tos radīja, gādā par tiem un 
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sagatavo tos, dāvā tiem spējas un dzīvību, 
redzi un dzirdi; tādēļ tie ir Viņa diženuma 
zīmes. Mums ir jāmīl ikviens cilvēks, jābūt 
laipniem pret to, jārūpējas par nabagiem, 
jāaizsargā vājie, jādziedē slimie, jāmāca un 
jāaudzina neizglītotie. 

[56]

Tu, galminiek pie Mana troņa! Nedzirdi 
ļaunumu un neredzi ļaunumu, nepazemo 
sevi, nežēlojies un neraudi! Nerunā ļaunu, 
lai tev nav jādzird ļaunas runas par sevi, un 
nepārspīlē citu trūkumus, lai tavi trūkumi 
neizskatītos pārāk lieli, un nevēli nevienam 
pazemojumu, lai pats netiec pazemots. 
Vadi savas dzīves dienas, kuras ir tikai 
gaistošs mirklis, ar tīru prātu, neaptraipītu 
sirdi, šķīstām domām un apgarotu dabu, 
lai, brīvs un mierā ar visu, tu vari šķirties 
no savas mirstīgās miesas, atgūt mistisko 
paradīzi un laiku laikos mājot mūžības 
valstībā. 

[57]
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Jūs, trimdinieki! Es esmu devis jums 
mēli, lai jūs pieminētu Mani, neaptraipiet 
to ar neslavas celšanu. Ja jūs pieveic patības 
uguns, atcerieties paši savas kļūdas, nevis 
Manas radības kļūdas, jo ikviens no jums 
pazīst sevi labāk nekā citus. 

[58]

Neatslābsti pat uz acumirkli un nemeklē 
mierinājumu pat uz mirkli, bet gan strādā 
ar sirdi un dvēseli, lai tu varētu veltīt 
kalpošanu kaut tikai vienam no draugiem 
un sagādāt laimi un prieku kaut tikai vienai 
gaišai sirdij. Tā ir patiesa devība, un ar to 
tiek izgaismots ‘Abdu’l-Bahá vaigs. Esi 
mans līdzdalībnieks un piedalies tajā. 

[59]

Cilvēces vislielākā nepieciešamība ir 
atsaucība un sadarbība. Jo stiprākas būs 
draudzības un solidaritātes saites cilvēku 
starpā, jo lielāki būs viņu radošās un 
praktiskās darbības sasniegumi. 

[60]
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Pirmā prasība tiem, kas kopā apspriežas, 
ir nolūka tīrība, gara starojums, atraisīšanās 
no visa, izņemot Dievu, tiecība pēc Viņa 
dievišķās elpas, pazemība un pieticība Viņa 
mīļoto vidū, pacietība un izturība grūtībās 
un kalpošana pie Viņa augstā sliekšņa. 
Ja viņiem žēlīgi palīdzēs iemantot šos 
tikumus, neredzamā Bahá valstība dāvās 
viņiem uzvaru. 

[61]

Vienmēr, kad svētas dvēseles, debesu 
spēka pievilktas, celsies ar šādām garīgām 
īpašībām un plecu pie pleca ies kopsolī, 
ikviena no šīm dvēselēm būs kā tūkstoš 
dvēseļu, un šī varenā okeāna bangojošie 
viļņi būs kā Debesu Pulku bataljoni. 

[62]
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Garīgie saieti
Pie Manas dzīvības un Manas Lietas! 

Apkārt ikvienai mītnei, kuru apciemos 
Dieva draugi, mītnei, no kuras pacelsies 
viņu balsis, slavinot un cildinot to 
Kungu, lidināsies patiesu ticīgo dvēseles 
un izredzētie eņģeļi. 

[63]

Draugiem ikvienā zemē pieklājas 
sapulcēties saietos un runāt tajos gudri 
un daiļrunīgi, un lasīt Dieva vārsmas, jo 
Dieva Vārds iededz viņu sirdīs mīlestības 
gunis un liek tām kvēlot. 

[64]

Pulcējieties saietos un skandējiet 
debesu mācību, lai pilsēta, kurā tie notiek, 
tiktu apgaismota ar patiesības gaismu 
un zeme, kurā šī pilsēta atrodas, Svētā 
Gara spēkā kļūtu par īstu paradīzi, jo šis 
ir mūsu visugodinātā Kunga laikmets, 
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un cilvēces vienotības un solidaritātes 
melodijai ir jāsasniedz cilvēku ausis gan 
Austrumos, gan Rietumos. 

[65]

Patiesi, jums ir uzlikts par pienākumu 
reizi mēnesī svinēt svētkus, kaut arī tajos 
tiktu pasniegts tikai ūdens; jo Dieva 
nolūks ir saliedēt sirdis gan ar zemes, gan 
debesu līdzekļiem. 

[66]

Ak jūs, Mūžsenās Dailes uzticīgie 
kalpi! Ikvienā ciklā un virsvaldībā svētki 
ir bijuši ļoti iecienīti, un galda klāšana 
Dievu mīlošajiem ir tikusi uzskatīta 
par slavējamu rīcību, it īpaši šodien, 
šai nesalīdzināmajā virsvaldībā, šai 
visdāsnākajā no laikmetiem, kad tāda 
rīcība tiek augsti slavēta, un patiesi 
novērtēta saietos, kas sasaukti, lai pielūgtu 
un slavinātu Dievu. Tajos atskan svētās 
vārsmas, debesu odas un cildinājumi, un 
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sirds pukst straujāk un atraisās pati no 
sevis. 

[67]

Bahá’u’lláh vispasaules iekārta aptver 
visas cilvēku sabiedrības grupas; tā 
apvieno dzīves garīgos, administratīvos 
un sabiedriskos procesus un ievirza 
cilvēka darbību tās dažādajās izpausmes 
formās jaunas civilizācijas veidošanas 
posmā. Deviņpadsmit dienu svētki 
aptver visus cilvēku sabiedrības aspektus. 
Tie tiek svinēti ciematos, mazpilsētās, 
lielpilsētās, šie svētki ir nodibinājums, 
kura locekļi ir visi Bahá ļaudis. Tās 
mērķis ir veicināt vienotību, nodrošināt 
progresu un sniegt prieku. 

[68]

Svētku sagatavošanas svarīgs aspekts 
ir pienācīgu tekstu un labu lasītāju 
iepriekšēja izvēle un cieņas pilna 
izturēšanās gan vadot, gan noklausoties 
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pielūgsmes prog rammu. Tāpat vieta, 
kurā notiek svēt ki, – gan telpās, gan brīvā 
dabā – , ļoti ietek mē svinību gaitu. Tīrībai, 
telpas praktiskam iekārtojumam un 
greznošanai ir lie la nozīme. Punktualitāte 
arī liecina par la bu sagatavošanos. 

Svētku panākumi ir lielā mērā atkarīgi 
no sagatavošanas darbiem un katra 
bahājieša aktīvas piedalīšanās tajos. 
Mīļotais Sko lo tājs sniedz šādu padomu: 
„Piešķiriet lielu nozīmi Deviņpadsmit 
dienu saietiem, lai tajos tā Kunga mīļotie 
un Žēlsirdīgā kalpones varētu vērst savus 
skatus uz ķēniņvalsti, kopīgi skandēt 
svētās vārsmas, izlūgties Dieva palīdzību, 
tuvāk iepa zīties un iedraudzēties cits ar 
citu un pie augt skaidrībā un dievbijībā, 
un spējā pre toties kaislībām un savtībai. 
Tā viņi no robe žosies no šīs haotiskās 
pasaules un ļausies gara aizrautībai.” 

[69]
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Materiāla labklājība
Vislabākie cilvēki ir tie, kas iztiku 

nopelna ar savu aicinājumu un izlieto to 
sev vai saviem tuviniekiem Dieva, visu 
pasauļu Kunga, mīlestības dēļ. 

[70]

...jums jānes krietni un brīnišķi augļi, 
lai labumu gūtu jūs paši un citi. Tāpēc 
ikvienam pieklājas nodoties arodiem un 
profesijām, jo tajos rodams bagātības 
noslēpums, ak, saprotošie ļaudis! 

[71]

Bagātība ir visnotaļ uzteicama, ja visi 
iedzīvotāji ir turīgi. Taču, ja dažiem ir 
pārmērīga bagātība, kamēr pārējie ir 
nabadzīgi, un no šīs bagātības nerodas 
nekādi augļi vai labums, tad tā savam 
īpašniekam ir tikai nasta. 

[72]
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Devība un dāsnums ir Manas īpašības. 
Labi klājas tiem, kas rotā sevi ar Maniem 
tikumiem. 

[73]

Mums jābūt līdzīgiem strūklakai 
vai avotam, kas nepārtraukti iztukšo 
savas krātuves no visa, kas tam ir, 
un to nepārtraukti papildina no 
neredzama avota. Nepārtraukti dot 
no sevis līdzcilvēku labā, nebaidoties 
no nabadzības un paļaujoties uz visu 
bagātību un visa labā neizsmeļamo 
Avotu – tas ir pareizas dzīves noslēpums.

[74]
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Pusaudžu potenciāls
Pēc kāda laika sākas viņa jaunības 

dienas, kad viņa līdzšinējos apstākļus 
un vajadzības nomaina jaunas prasības, 
kas piemērojamas viņa sasniegtajai 
jaunajai attīstības pakāpei. Paplašinās un 
padziļinās viņa novērošanas spējas, tiek 
asinātas un atmodinātas viņa intelektuālās 
spējas, bērnības ierobežojumi un 
vide vairs neiegrožo viņa enerģiju un 
sasniegumus. 

[75]

Kamēr pasaulē ir tendence šo 
vecuma grupu atainot kā problemātisku, 
pazudušu juceklīgu fizisku un emocionālu 
pārmaiņu krustugunīs, neatsaucīgu un 
egocentrisku, bahāju kopiena – savā 
valodas lietojumā un izraudzītajā 
pieejā – apņēmīgi virzās pretējā virzienā, 
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saskatot pusaudžos al t ruis mu, izteiktu 
taisnīguma izjūtu, degsmi mācīties par 
Visumu un vēlmi piedalīties labākas 
pasaules veidošanā. 

[76]
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Garīgās īpašības
Raugies uz cilvēku kā uz zemes dzīli, kas 

sevī slēpj nenovērtējamus dārgakmeņus! 
Tikai ar izglītību ir iespējams izgaismot 
šīs bagātības, lai visa cilvēce gūtu no tiem 
labumu. 

[77]

−	 Mīlestība

Tu, draugs! Savas sirds dārzā nedēsti 
neko citu kā mīlestības rozi… 

[78]

−	 Taisnīgums

Ejiet taisnīguma ceļu, jo tas, patiesi, ir 
taisnais ceļš! 

[79]

−	 Patiesīgums

Patiesīgums ir visu cilvēcisko tikumu 
pamats. 

[80]
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−	 Prieks

Tu, cilvēka dēls! Priecājies no visas 
sirds, ka vari būt cienīgs satikt Mani un 
atstarot Manu daili. 

[81]
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Atklāsme
Ak, Mani kalpi! Mana svētā, Mana 

dievišķā atklāsme ir kā okeāns, kas savās 
dzīlēs glabā neskaitāmas bezgala vērtīgas 
pērles ar nepārspētu mirdzumu. Ikviena 
meklētāja pienākums ir, saņemot kopā 
visus savus spēkus, tiekties sasniegt 
šī okeāna krastus un atbilstoši savu 
meklējumu dedzībai un pieliktajām 
pūlēm gūt savu tiesu to labumu, kas 
ir iepriekš nolemti Dieva mūžīgajos, 
apslēptajos vēstuļrakstos. 

[82]

Ak, Mani kalpi! Vienīgais patiesais 
Dievs ir Mans liecinieks. Šis visulielais, 
neizmērojamais, bangojošais okeāns ir 
tuvu, tas ir jums tik pārsteidzoši tuvu! 
Raugiet, tas ir jums tuvāk par jūsu 
dzīvības āderēm! Acumirklī jūs varat, 
ja vien jūs to vēlaties, sasniegt to un 
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baudīt Dieva doto mīles tību, šo mūžīgo 
labvēlību, šo vareno, neizsakāmi cildeno, 
nezūdošo dāvanu. 

[83]

Ak, ceļiniek, kas staigā Dieva ceļu! Lai 
krīt tev tava tiesa no Dieva žēlastības! 
Tās dziļumi slēpj sevī daudz dārgumu, 
neliedz sev tos! Lai arī tevi tie priecē! 
Ja visiem tiem, kas mīt debesīs un virs 
zemes, par tiesu kristu tik daudz Viņa 
žēlīgās mīlestības, cik sevī spēj slēpt 
rasas piliens, tās pietiktu, lai debesis 
un zemi aplaimotu ar šo visuvarenā, 
viszinošā, visuviedā Dieva bagātīgo 
balvu. Atsacīšanās tev dos spēku, lai tu 
spētu smelt no tās dzīvības ūdeņiem un 
apslacīt ar tiem visu radību, nomazgājot 
no tās cilvēka radītos netikumus, lai tā 
tuvotos Dieva varenajam tronim, šai 
svaidītajai un spožajai vietai. 

[84]
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…Dieva Vārds ir kā vasa, kas dzen 
saknītes cilvēku sirdīs. Jūsu pienākums 
ir kopt un audzēt to, spirdzināt to ar 
gudrības veldzi, ar šķīstiem un svētiem 
vārdiem, tā, lai tā sakne nostiprinās un zari 
tiecas augstāk par debesu augstumiem. 

[85]
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Cilvēces stāvokļa uzlabošana
Mēs visi esam apvienoti vienam 

dievišķajam mērķim, mums nav nekāda 
materiāla motīva, un mūsu viskvēlākā 
vēlme ir izplatīt Dieva mīlestību visā 
pasaulē! 

[86]

Laimīgi ir tie, kas dara; laimīgi ir tie, 
kas saprot; laimīgs ir tas cilvēks, kas turas 
pie patiesības, atraisījies no visa, kas ir 
debesīs, un visa, kas ir uz zemes. 

[87]

Ir jāiegulda darbs, ja meklējam 
Viņu; ir nepieciešama degsme, ja 
vēlamies veldzēties saldmē, ko sniedz 
atkalsavienošanās ar Viņu. Un, 
nobaudījuši no šī biķera, mēs atteiksimies 
no šīs pasaules. 

[88]
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…nemeklējiet atpūtu vai mieru, 
nepieķerieties šīs zūdīgās pasaules 
greznībai, atraisieties no jebkādas 
pieķeršanās un ar sirdi un dvēseli 
centieties iesakņoties Dieva ķēniņvalstī. 
Iegūstiet debesu dārgumus. Ik dienu 
kļūstiet aizvien vairāk apskaidroti. 
Tuvinieties aizvien vairāk vienotības 
slieksnim. 

[89]

Radītājs, kuram nav līdzīga, ir visus 
cilvēkus veidojis no vienas vielas un ir 
pacēlis viņus augstāk par pārējo radību. 
Vai cilvēkam paveiksies vai neveiksies, 
vai tas iegūs vai zaudēs, to nosaka viņa 
paša pieliktās pūles. Viņš tiks tik tālu, cik 
pats tieksies. 

[90]
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Mīlestība uz Dievu
Tu, cilvēk ar divējādu redzi! Aizver 

vienu aci un atver otru. Aizver vienu aci, 
lai neredzi pasauli un visu, kas ir tajā, un 
atver otru aci, lai saskati Mīļotā svētīto 
daili. 

[91]

Jūs, draugi! Nepametiet mūžīgo daili 
nīcīga skaistuma dēļ un nepieķerieties šai 
mirstīgajai pīšļu pasaulei. 

[92]

Tu, izteiksmes dēls! Cel savu vaigu uz 
Mani un atsakies no visa, izņemot Mani, 
jo Mana vara nekad nebeidzas un Mana 
valstība neizzūd. Ja tu meklē ko citu, 
nevis Mani, tu vari meklēt mūžīgi visā 
plašajā Visumā, bet tavi meklējumi būs 
veltīgi. 

[93]
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Tu, par draugu kļuvušais svešiniek!  
Tavas sirds sveci ir iededzis Manu roku 
spēks, nenodzēs to ar pretmetīgiem 
patības un kaislību vējiem. Visas tavas 
kaites dziedēs Manis atcerēšanās, 
neaizmirsti to. Lai mīlestība pret Mani ir 
tava bagātība. Glabā to kā savu acuraugu 
un dzīvību. 

[94]

Atraisīšanās ir kā saule; ikviena 
cilvēka sirdī, kuru tā apspīd, tiek dzēstas 
iekāres un patības liesmas. Ikviens, 
kura skatu apskaidro sapratnes gaisma, 
bez šaubām, atraisīsies no pasaules 
un tās niecības… Lai pasaule un tās 
zemiskums tevi neskumdina. Laimīgs ir 
tas, kuru bagātība nepadara iedomīgu un 
nabadzība neapbēdina.

 [95]
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Cerība un optimisms
Cik sīka iesākumā ir sēkla, taču beigās 

tā izaug par varenu koku. Neskatieties uz 
sēkliņu, skatieties uz koku un tā ziediem, 
un tā lapām, un tā augļiem. 

[96]

Tātad apzinies šīs sīciņās sēkliņas 
nozīmi, kuru īstenais Zemkopis ar 
savas žēlsirdības rokām ir iesējis tā 
Kunga uzartajos tīrumos un ir laistījis ar 
dāsnuma un svētības lietiem, un audzē 
tagad Patiesības Ausekļa gaismā un 
siltumā. 

[97]

Kad redzat koku augam un attīstāmies, 
ceriet uz tā panākumiem. Tas galu galā 
ziedēs un nesīs augļus. Ja redzat izkaltušu 
bluķi vai vecus kokus, uz augļiem no tiem 
nav ko cerēt. 

[98]
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Tādēļ Dieva mīļotajiem ir cītīgi jākopj 
un jālolo šis cerību koks un jālaista tas ar 
savu centienu ūdeņiem. 

[99]

Ja sirds novērsusies no Dieva svētības, 
kā lai tā cer uz laimi? Ja tā neuztic savas 
cerības un ticību Dieva žēlastībai, kur lai 
tā rod mierinājumu? 

[100]

Laimīgi ir tie, kas dara; laimīgi ir tie, 
kas saprot; laimīgs ir tas cilvēks, kas turas 
pie patiesības, atraisījies no visa, kas ir 
debesīs, un visa, kas ir uz zemes.  

[101]
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