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1 

VĒSTUĻRAKSTI UN UZRUNAS 

 

 
Vēstuļraksts pirmajam Dzīvajam Burtam 

ŠIS IR VĒSTĪJUMS, KO MĒS ESAM ATKLĀJUŠI 

PIRMAJAI PERSONAI, KAS IR TICĒJUSI TAM, 

KURU ATKLĀS DIEVS, LAI TAS KALPO PAR 

MŪSU BRĪDINĀJUMU VISAI CILVĒCEI. 

Visvarenā, vismīļotā vārdā. 

LAVĒTS un godāts ir Viņš, debesu un ze-

mes ķēniņvalstu un visa, kas atrodas 

starp tām, augstākais Kungs. Saki: Patiesi, 

pie Viņa visi atgriezīsies, un Viņš ir Tas, 

kurš pēc savas patikas vada visus, kurus 

Viņš ir izvēlējies. Saki: Visi cilvēki izlūdzas 

Viņa svētību, un Viņš paceļas pāri visām ra-

dītajām lietām. Viņš, patiesi, ir visgodātais, 

varenais, vismīļotais. 

S 
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Šī ir vēstule no burta Thá pirmajam ticī-

gajam. Esi par liecinieku tam, ka Viņš esmu 

Es – Valdnieks, visvarenais. Viņš ir Tas, kas 

lemj par dzīvību un nāvi, un pie Viņa visi at-

griezīsies. Patiesi, nav cita Dieva bez Viņa, 

un visi cilvēki pielūgsmē noliecas Viņa 

priekšā. Patiesi, tavs Kungs Dievs drīz lems 

atlīdzināt ikvienam, pat vēl ātrāk, nekā tiek 

izrunāti vārdi: „Topi! – , un tas top”.1 

Dievs ir patiesi apliecinājis savā Grāmatā, 

un arī Viņa eņģeļu pulki, Viņa vēstneši un 

tie, kas apveltīti ar dievišķām zināšanām, ir 

apliecinājuši, ka tu esi ticējis Dievam un 

Viņa zīmēm un ka ikviens atrod pareizo 

ceļu, pateicoties tavai vadībai. Tā ir, patiesi, 

bezgalīga žēlastība, kuru mūžam dzīvais un 

pašpastāvošais Dievs ir tev jau iepriekš vis-

žēlīgi piešķīris un piešķirs arī turpmāk. Un, 

tā kā tu visas radības priekšā ticēji Dievam, 

Viņš ir izvēlējies tevi paaugstināt ikvienā at-

klāsmē. Nav cita Dieva bez Viņa, visaugstā 

Aizstāvja, visdiženā. 

 
1 Korāns 3:47; sal. 36:82. 
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Tev pienākas sludināt Dieva Lietu visai 

radībai kā Viņa žēlastības apliecinājumu. 

Nav cita Dieva bez Viņa, visdāsnā, vispārlie-

cinošā. 

Saki: Visas lietas izriet no Dieva Grāma-

tas. Es, patiesi, esmu pirmais, kas ticēja Die-

vam un Viņa zīmēm. Es esmu Tas, kas pauž 

un sludina patiesību, un Es esmu apveltīts ar 

ikvienu lielisku Dieva, visvarenā, nesalīdzi-

nāmā, apzīmējumu. Patiesi, Es esmu sasnie-

dzis pirmās atklāsmes dienu, un pēc tā 

Kunga pavēles un par Viņa žēlastības zīmi 

Es sasniegšu pēdējās atklāsmes dienu. Nav 

cita Dieva bez Viņa, un apsolītajā stundā ik-

viens pielūgsmē nolieksies Viņa priekšā. 

Es pateicos Dievam un slavēju Viņu par 

to, ka Viņš ir izvēlējies Mani par savas Lie-

tas paudēju gan pagājušajās, gan nākamajās 

dienās. Nav cita Dieva bez Viņa, cildinātā, 

slavētā, mūžam dzīvā. Viss, kas ir debesīs un 

uz zemes, pieder Viņam, un Viņš vada mūs 

pa taisnu ceļu.  

Ak Bayán ļaudis! Tiem, kas pieņēmuši 

patiesību, ir jāvēršas pie Manis, kā pavēlēts 
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Grāmatā, un dievišķā vadība tiks dāvāta vi-

siem, kas sasnieguši Manu klātbūtni. 

 

Izvilkumi no vēstules Muḥammad Sháh 2 

 

IELA, no kuras Dievs radīja Mani, nav 

māls, no kā visi citi ir veidoti. Viņš Man 

ir piešķīris to, ko pasaules gudrie nekad neva-

rēs saprast, nedz uzticīgie atklāt… Es esmu 

viens no pirmatnējā Dieva Vārda stiprajiem 

pīlāriem. Tie, kas ir atzinuši Mani, ir uzzinā-

juši visu patieso un pareizo un sasnieguši visu 

labo un piedienīgo, un tie, kas nav atzinuši 

Mani, ir novērsušies no visa labā un pareizā 

un pakļāvušies ļaunajam un nepiedienīgajam. 

Es zvēru pie jūsu taisnīgā Kunga, visas 

radības Kunga, visu pasauļu Kunga! Ja kāds 

cilvēks uzceltu šajā pasaulē tik daudz ēku, 

cik vien iespējams, un pielūgtu Dievu, darot 

tikumīgus darbus, kādus vien ierosina Dieva 

 
2 Irānas šahs no 1834. līdz 1848. gadam. – Redaktora pie-

zīme. 

V 
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zināšana, un nonāktu tā Kunga tuvumā, un, 

ja viņa sirdī būtu pat mazāk par kripatiņu 

ļaunuma pret Mani, par ko viņam būtu jāat-

skaitās Dieva priekšā, visi viņa labie darbi 

izgaistu kā nebijuši, un no viņa novērstos 

Dieva labvēlīgais skats, viņš kļūtu par mērķi 

Dieva dusmām un noteikti ietu bojā, jo 

Dievs ir noteicis, ka visas labās lietas, kas at-

rodas Viņa zināšanas dārgumu krātuvē, tiek 

sasniegtas, paklausot Man, un ka ikviena 

uguns, kas aprakstīta Viņa Grāmatā, apņem 

tos, kas neklausa Man. Man šķiet, ka šajā 

dienā un šajā stāvoklī Es redzu visus tos, 

kam dārga Mana mīlestība un kas seko Ma-

nām pavēlēm, mājojot paradīzes mājokļos, 

un visu Manu pretinieku pulku, nodotu vis-

dziļākajām elles ugunīm. 

Zvēru pie savas dzīvības! Ja Man nebūtu 

pienākuma atzīt Tā Lietu, kas ir Dieva lie-

cība…, Es nebūtu jums to paziņojis… Dievs 

ir izvēlējies ielikt debesu atslēgas Manā la-

bajā rokā un visas elles atslēgas – Manā krei-

sajā rokā…  
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Es esmu visa Izejas Punkts, no kura cēlu-

sies visa radība. Es esmu Dieva vaigs, kura 

cēlumu nekas nespēj aizēnot, Dieva gaisma, 

kuras starojums nekad neaptumst. To, kas at-

zīst Mani, gaida apliecinājumi un viss labais, 

un to, kas neatzīst Mani, gaida elles ugunis 

un viss ļaunais… 

Es zvēru pie Tā taisnīguma, kas ir neap-

šaubāma patiesība, ja tiktu pacelts plīvurs, 

jūs kļūtu par liecinieku tam, ka uz šīs zemes 

visus cilvēkus ir smagi skārusi Dieva dusmu 

uguns, niknāka un karstāka par elles ugunīm, 

izņemot tos, kas ir meklējuši patvērumu Ma-

nas mīlestības koka pavēnī, jo viņi, patiesi, 

ir svētlaimīgie… 
 

Izvilkumi no vēstuļraksta, kurā ir vārdi, kas 

adresēti Mekas šerīfam 3 

 

K šerīf!… Visu savu dzīvi tu esi Mūs 

godinājis, bet, kad Mēs atklājām sevi 

 
3 Mekas un Medīnas svēto pilsētu aizstāvja tituls, kas no-

zīmē „cēls”. – Redaktora piezīme. 

A 
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tavā priekšā, tu atturējies no liecināšanas, ka 

Mūs atceries, kā arī no liecināšanas, ka Viņš 

ir, patiesi, visaugstais, Augstākā Patiesība, 

visslavenais. Tā tavs Kungs ir tevi pārbaudī-

jis augšāmcelšanās dienā. Patiesi, Viņš ir 

viszinošais, visgudrais. 

Ja tu būtu teicis: „Šeit es esmu”, kad Mēs 

nosūtījām tev Grāmatu, Mēs būtu uzņēmuši 

tevi to savu kalpu pulkā, kas ir patiesi ticīgie, 

un būtu tevi visžēlīgi slavējuši savā Grāmatā 

līdz dienai, kad visi cilvēki nostāsies Mūsu 

priekšā, gaidot spriedumu. Tas, patiesi, dotu 

tev daudz lielāku labumu nekā tava pielūg-

sme, ko esi izrādījis tam Kungam visā savas 

dzīves laikā, nē, no sākuma, kam nav sā-

kuma. Bez šaubām, tas būtu kalpojis un 

vienmēr kalpos tavām vislabākajām intere-

sēm. Patiesi, Mēs zinām visu. Tomēr par 

spīti tam, ka Mēs dāvājām tev esamību, lai 

tu augšāmcelšanās dienā nonāktu pie Mums, 

tu izvairījies no Mums bez jebkāda iemesla 

vai rakstiska paskaidrojuma; lai gan, ja tu 

būtu starp tiem, kas ir apveltīti ar Bayán zi-
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nāšanām, tu, ieraugot šo Grāmatu, būtu ne-

kavējoties liecinājis, ka nav cita Dieva bez 

Viņa, Palīga briesmās, pašpastāvošā, un būtu 

apstiprinājis, ka Viņš, kurš atklāja Korānu, ir 

tāpat arī atklājis šo Grāmatu, ka ikviens 

vārds tajā nāk no Dieva un ka mēs visi tai 

uzticamies. 

Tomēr tas, kas bijis iepriekš nolemts, ir 

piepildījies. Ja tu atgrieztos pie Mums, ka-

mēr šī atklāsme caur Mums vēl turpinās, 

Mēs vērstu tavu uguni gaismā. Patiesi, 

Mums ir vara pār visām lietām. Tomēr, ja tu 

to nedarīsi, tev nebūs cita ceļa, kā pieņemt 

Dieva Lietu un lūgt, lai jautājumam par tavu 

uzticību uzmanību pievērš Viņš, kuru atklās 

Dievs, lai Viņš visžēlīgi ļauj tev dzīvot lab-

klājībā un liek tavai ugunij pārtapt gaismā. 

Tas Mums ir ticis sūtīts no augšas. Ja tas ne-

notiks, viss, ko Mēs esam noteikuši, būs 

saistošs un negrozāms, Dieva, Palīga bries-

mās, pašpastāvošā, lemts, un Mēs tāpēc rai-

dām tevi projām no sevis par zīmi savam 

taisnīgumam. Patiesi, Mūsu spriedums ir 

taisnīgs.  
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IZVILKUMI NO QAYYÚMU’L-ASMÁ’ 4 

 

 

ESAKIET: „Kā gan Viņš var runāt par 

Dievu, ja Viņš nav vecāks par divdes-

mit pieciem gadiem?” Uzklausiet Mani! Es 

zvēru pie debesu un zemes Kunga, ka esmu, 

patiesi, Dieva kalps. Esmu radīts kā neaps-

trīdamu pierādījumu nesējs no Viņa, kas ir 

ilgi gaidītais Dievam atlikušais. Jūsu priekšā 

ir Mana Grāmata, kas, patiesi, Dieva klāt-

būtnē ir ierakstīta Grāmatu Mātē. Dievs ir, 

patiesi, Mani svētījis, lai kur Es būtu, un ir 

pavēlējis Man ievērot lūgšanas un būt garā 

stipram tik ilgi, cik ilgi Es dzīvošu uz zemes 

starp jums.  IX nodaļa 

 
4  „Pašpastāvošais ārpus vārdiem”. Vārdam „Qayyúm” ir 

tāda pati burtu skaitliskā vērtība kā vārdam „Jāzeps” 

arābu valodā, tāpēc šis nosaukums noteikti ir saistīts ar 

stāstu par Jāzepu. – Redaktora piezīme. 

N 
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K zemes ļaudis! Zvēru pie vienīgā pa-

tiesā Dieva taisnīguma, es esmu De-

besu Jaunava, ko radījis Bahá Gars, un kas, 

maiga un dzīvīga, mājo mītnē, kura izcirsta 

rubīna skaldnī, un šajā varenajā paradīzē es 

neesmu redzējusi neko citu kā tikai liecības 

par Dieva Atgādinājumu, kas slavina šā 

arābu jaunekļa tikumus. Patiesi, nav cita 

Dieva bez mūsu visžēlīgā Kunga. Cildiniet 

Viņa augsto stāvokli, jo, redziet, Viņš mājo 

pašā visaugstās paradīzes sirdī kā Dieva sla-

vas iemiesojums tabernākulā, kurā tiek skan-

dēta Viņa slava. 

Reizēm es dzirdu Viņa balsi, sveicot 

Viņu, mūžīgi dzīvo, visa Izejas Punktu, un 

citā reizē – runājot par Viņa visdiženā Vārda 

noslēpumu. Un, kad Viņš skandina himnas 

par Dieva diženumu, visa paradīze nopūšas, 

ilgojoties skatīt Viņa daili, un, kad Viņš 

slavē un cildina Dievu, visa paradīze sa-

stingst kā iekalta ledū apsarmojuša kalna 

vidū. Man šķiet, es redzēju Viņu, ejot pa 

taisnu ceļu, un ikviena paradīze bija Viņa 

paša paradīze un ikviena debess – Viņa paša 

A 
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debess, bet zeme un viss, kas tajā atrodas, 

bija tikai gredzens Viņa kalpu pirkstos. Lai 

slava Dievam, Viņa Radītājam, mūžīgās va-

ras Kungam! Patiesi, Viņš ir Dieva kalps, 

Dievam, jūsu Kungam, atlikušā Vārti, Vis-

augstākā Patiesība.  XXIX nodaļa 

 

K Tu, Dieva visaugstākais Vārds! Ne-

bīsties un neskumsti, jo tiem, kas ir at-

saukušies uz Tavu aicinājumu – gan 

vīriešiem, gan sievietēm – , Mēs esam no-

drošinājuši grēku piedošanu, ko saskaņā ar 

Tavu vēlēšanos Vismīļotā klātbūtnē Mēs ap-

liecinām. Patiesi, Viņa zināšanas aptver 

visas lietas. Es ļoti lūdzu, zvērot pie savas 

dzīvības, vērs skatu uz Mani un neraizējies. 

Patiesi, Tu esi cildenais debesu pulku vidū, 

un Tavs glabātais noslēpums, patiesi, ir ie-

rakstīts radīšanas vēstuļrakstā Degošā 

Krūma vidū. Drīz Dievs piešķirs Tev vald-

nieka varu pār visiem cilvēkiem, jo Viņa 

vara apņem visu radību.  XXXI nodaļa 

 

A 
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AMETIET savas pilsētas, ak Rietumu ļau-

dis, un nostājieties Dieva pusē, pirms 

pienāk Diena, kad Dieva žēlastība nāks pār 

jums no mākoņiem, un eņģeļi pulcēsies ap 

Viņu,5 slavinot Viņu un izlūdzoties piedo-

šanu to vārdā, kas ir patiesi ticējuši Mūsu zī-

mēm. Patiesi, Viņa likums ir izdots, un 

Dieva pavēle, kas ierakstīta Grāmatu Mātē, 

ir patiešām atklāta… 

Kļūstiet par īstiem brāļiem vienotajā un 

nedalāmajā Dieva reliģijā, brīvi no cilvēku 

šķirošanas, jo, patiesi, Dievs vēlas, lai jūsu 

sirdis būtu kā spogulis jūsu ticības brāļiem, 

lai jūs atspoguļotos viņu sirdīs, un viņi – jūsu 

sirdīs. Tas ir īstais visvarenā Dieva ceļš, un 

Viņš patiešām vēro jūsu darbus.  
 XLVI nodaļa 

 

AD vien uzticīgie dzird šīs Grāmatas 

vārsmas skandējam, viņu acis pārplūst 

asarām un viņu sirdis dziļi aizkustina Tas, kas 

 
5 Sal. Korāns 2:210. 

P 

K 
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ir visdiženākais Atgādinājums, tās mīlestības 

dēļ, ko viņi jūt pret viscildināto Dievu. Viņš 

ir Dievs, viszinošais, mūžīgais. Viņi ir, pa-

tiesi, visaugstās paradīzes iemītnieki, kur 

viņi mājos mūžīgi. Patiesi, viņi tajā neredzēs 

nekā cita kā tikai to, kas nāk no Dieva, nekā 

tāda, ko viņi nespētu saprast. Paradīzē viņi 

sastaps ticīgos, kas vērsīsies pie viņiem ar 

vārdiem „Miers, miers,” ko dvesīs viņu lū-

pas… 

Ak uzticīgo pulki! Ieklausieties Manā 

balsī, ko sludina šis Dieva Atgādinājums. 

Patiesi, Dievs ir atklājis Man, ka Atgādinā-

juma ceļš, ko Es esmu izklāstījis, ir, patiesi, 

Dieva taisnais ceļš un ka tas, kas sludinās ne-

vis šo taisno ceļu, bet kādu citu reliģiju, 

saukts atskaitīties pastarā dienā, atklās, ka 

viņš nav guvis nekāda labuma no Dieva reli-

ģijas, kā rakstīts šajā Grāmatā… 

Bīstieties Dieva, ķēniņu pulki, ka nepalie-

kat tālu no Viņa, kas ir Viņa Atgādinājums 

[Báb], pēc tam, kad jums tiek piedāvāta pa-

tiesība, kas rodama šajā Grāmatā, kā arī zī-

mes no Dieva, kuras minējusi Tā brīnumainā 
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mēle, kas ir Viņa Atgādinājums. Izlūdzieties 

Dieva žēlastību, jo Dievs ir lēmis piešķirt 

jums, kas esat Viņam ticējuši, dārzu, kurš ir 

tik plašs kā visa paradīze. Tajā jūs neatradī-

siet nekā cita kā dāvanas un labvēlību, ko 

Visvarenais ir visžēlīgi piešķīris Viņa svarī-

gās Lietas dēļ, kā noteikts Grāmatu Mātē. 
 LXIII nodaļa 
 

A tā būtu Mūsu griba, Mūsu spēkos ir ar 

Mūsu atklāsmes viena vienīga burta 

spēku piespiest pasauli un visus, kas atrodas 

tajā, atzīt vienā acumirklī Mūsu Lietas patie-

sību… 

Patiesi, arī citi apustuļi pirms Tevis ir ap-

smieti un nievāti, 6  un Tu esi tikai Dieva 

kalps, ko uztur patiesības spēks. Drīz Mēs pa-

ildzināsim to cilvēku dienas, kas ir noraidījuši 

patiesību tā dēļ, ko viņi ir pastrādājuši,7 un, 

 
6 Sal. Korāns 6:10. 
7 Sal. Korāns 3:178. 

J 
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patiesi, Dievs nebūs netaisnīgs ne pret vienu, 

pat ne par mata tiesu.  LXXXVII nodaļa 

 

K jūs, zemes ļaudis! Zvēru pie taisnīgā, 

patiesā Dieva, liecība, ko sniedzis Viņa 

Atgādinājums, ir kā saule, ko visžēlīgā 

Dieva roka ir pacēlusi augstu pašā debesu 

velves vidū, no kurienes tā atspīd visā savā 

zenīta krāšņumā… 

Ar ikvienu pravieti, kuru Mēs esam sūtī-

juši uz zemi pagājušajās dienās, Mēs esam 

noslēguši atsevišķu derību par Dieva Atgā-

dinājumu un Viņa Dienu. Slavas valstībā un 

caur patiesības spēku to eņģeļu acu priekšā, 

kas riņķo ap Viņa žēlastības troni, atklājas 

Dieva Atgādinājums un Viņa Diena.  
 XCI nodaļa 

 

Ī reliģija Dieva acīs patiešām iemieso 

Muhameda ticības būtību. Steidzieties tad 

sasniegt debesu paradīzi un Viņa visaugsto 

prieku dārzu vienīgā patiesā Dieva tuvumā, 

A 

Š 
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ja varat būt pacietīgi un pateicīgi, skatot 

Dieva zīmju pierādījumus.  XLVIII nodaļa 

 

AR skaidru taisnīguma zīmi Mēs esam 

patiešām sūtījuši vēsti visiem pravie-

šiem par sava Atgādinājuma Lietu, un Die-

vam, patiesi, pieder augstākā vara pār visām 

zemes tautām.  LXXXIII nodaļa 

  

P 
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3 

IZVILKUMI NO PERSIEŠU BAYÁN 8 

 

 

R daudz labāk vadīt vienu dvēseli, nekā 

būt visa, kas atrodas uz zemes, īpašnie-

kam, jo tik ilgi, cik šī vadītā dvēsele atradī-

sies dievišķās vienotības Koka pavēnī, tā un 

tās vadītājs saņems Dieva maigo žēlastību, 

bet zemes mantība beigs jums piederēt jūsu 

nāves stundā. Ceļš uz vadību ir mīlestības un 

līdzcietības ceļš, nevis spēka un piespiešanas 

ceļš. Tas ir bijis Dieva ceļš pagājušajos lai-

kos un turpinās būt Viņa ceļš nākotnē! Viņš 

liek tam, ko Viņš izvēlas, ieiet Viņa žēlastī-

bas pavēnī. Patiesi, Viņš ir augstākais Aiz-

stāvis, visaugstsirdīgais. 

Nevienai dvēselei nav brīnišķīgākas para-

dīzes par tikšanos ar Dieva izpausmi Viņa 

 
8 Shoghi Effendi tulko „Bayán” nosaukumu kā „Ekspozī-

cija” (Exposition) (Shoghi Effendi. God Passes By („Ga-

rām paiet Dievs”), II nodaļa). – Redaktora piezīme. 

I 
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Dienā, lai klausītos Viņa vārsmās un ticētu 

tām, lai nokļūtu Viņa tuvumā, kas ir paša 

Dieva tuvums, lai burātu Viņa labpatikas 

dievišķās ķēniņvalsts jūrā un baudītu Viņa 

dievišķās vienesmes paradīzes izmeklētos 

augļus.  II, 16.9  

 

ielūdz Dievu tādā veidā, ka pat tad, ja 

tava pielūgsme ved tevi elles ugunīs, 

tava dievināšana nekļūst mazāka, tāpat kā 

tad, ja tavs atalgojums ir paradīze. Tāda un 

tikai tāda var būt pielūgsme, kas ir vienīgā 

patiesā Dieva cienīga. Ja tu pielūgsi Viņu tā-

pēc, ka bīsties Viņa, tas būs nepiedienīgi 

Viņa klātbūtnes svētajā galmā, un to nevarēs 

uzskatīt par rīcību, kas veltīta Viņa Būtnes 

vienesmei. Bet, ja tavs skats būs vērsts ce-

rībā uz paradīzi un tu pielūgsi Viņu, lolo-

dams šādu cerību, tu liksi Dieva radībai 

 
9 Bayán ir sadalīts daļās (Váḥid) un nodaļās, uz kurām at-

tiecas minētie skaitļi. 

P 
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pievērsties Viņam, par spīti tam, ka visi cil-

vēki ilgojas pēc paradīzes. 

Abi, gan elles ugunis, gan paradīze, nolie-

cas un zemojas Dieva priekšā. Viņa būtības 

cienīgi ir Viņu pielūgt Viņa paša dēļ, nebai-

doties elles uguns un necerot uz paradīzi. 

Lai gan tad, kad tiek piedāvāta patiesa 

pielūgsme, dievlūdzējs tiek atbrīvots no elles 

ugunīm un uzņemts Dieva labpatikas para-

dīzē. Tomēr tādai nav jābūt viņa rīcības mo-

tivācijai. Dieva labvēlība un žēlastība 

vienmēr tiek piešķirta saskaņā ar Viņa neiz-

protamo gudrību. 

Lūgšana, kas tiek labprāt pieņemta, ir tā, 

kuru piedāvā ar vislielāko garīgumu un sta-

rojumu. Dievam nekad nav patikusi un arī 

tagad nepatīk vilcināšanās. Jo vairāk atrai-

sīta un šķīsta ir lūgšana, jo vairāk tā ir pieņe-

mama Dievam.  VII, 19. 

 

PSVER arī Bayán Punkta izpausmi! Ir 

cilvēki, kas katru dienu no vakara līdz A 
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rītam pielūdz Dievu, un pat tagad, kad Patie-

sības Saule tuvojas zenītam savas atklāsmes 

debesīs, viņi vēl nav pametuši savus lūgšanu 

paklājiņus. Ja kāds no viņiem būtu jebkad 

dzirdējis brīnišķīgās Dieva vārsmas, viņš ie-

sauktos: „Kāpēc tu atturi mani no lūgša-

nām?” Ak tu, plīvuriem aizsegtais! Ja tu 

piemini Dievu, kāpēc tu novērsies no Viņa, 

kas iededzis pielūgsmes gaismu tavā sirdī? 

Ja Viņš nebūtu iepriekš atklājis priekšrakstu: 

„Gana pieminiet Dievu”,10 kas gan būtu mu-

dinājis tevi nodoties lūgšanām un pie kā gan 

tu būtu vērsies savās lūgšanās? 

Zini droši, ka katru reizi, kad tu piemini 

To, kuru atklās Dievs, tu piemini Dievu. Tā-

pat arī, ja tu ieklausīsies Bayán vārsmās un 

atzīsi tajās ietverto patiesību, tikai tad Dieva 

atklātās vārsmas nesīs tev labumu. Citādi 

kādu labumu tu vari gūt no tām? Jo, ja tu ze-

motos pielūgsmē no savas dzīves pirmajām 

līdz pēdējām dienām un pavadītu savas die-

 
10 Korāns 8:45; sal. 33:41; 62:10. 
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nas, pieminot Dievu, bet neticētu Viņa at-

klāsmes paudējam mūsdienās, vai gan tu ie-

domājies, ka tavi darbi nesīs tev kādu 

labumu? No otras puses, ja tu tici Viņam un 

ar patiesu izpratni atzīsti Viņu, un Viņš saka: 

„Es esmu pieņēmis visu tavu dzīvi, kas pa-

vadīta, pielūdzot Mani,” tad, patiesi, tu esi 

Viņu pielūdzis no visas sirds. Tu esi visu to 

darījis ar nolūku, lai Dievs visžēlīgi pieņem 

tavus darbus, un dievišķo pieņemšanu var iz-

pelnīties tikai, pieņemot To, kas ir Viņa at-

klāsmes paudējs. Ja, piemēram, Dieva 

Apustulis – lai Dievs svētī Viņu – pieņēma 

kāda cilvēka rīcību, Dievs, patiesi, pieņēma 

to. Citādi šī rīcība būtu palikusi tikai tās per-

sonas savtīga vēlme, kas to veica, nesasnie-

dzot Dieva tuvumu. Tāpat arī ikvienu darbu, 

ko pieņem Bayán Punkts, pieņem arī Dievs, 

jo laicīgajai pasaulei nav citas piekļuves visa 

Izejas Punktam. Viss, ko Viņš sūta uz zemi, 

nāk caur Viņa atklāsmes paudēju, un viss, 

kas paceļas, paceļas caur Viņa atklāsmes 

paudēju.  VIII, 19. 
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AV šaubu, ka Visvarenais ir nosūtījis šīs 

vārsmas Viņam [Báb], tāpat kā Viņš 

nosūtīja šīs vārsmas Dieva Apustulim. Patie-

šām, ne mazāk par simts tūkstoš vārsmām, 

kas līdzīgas šīm vārsmām, ir jau izplatītas 

ļaužu starpā, kā arī Viņa vēstules, Viņa lūg-

šanas vai Viņa zinātniskie un filozofiskie ap-

cerējumi. Viņš atklāj ne mazāk par tūkstoš 

vārsmām piecu stundu laikā. Viņš skandē 

vārsmas ar tādu ātrumu, ka Viņa sekretārs tik 

tikko spēj tās pierakstīt. Tādējādi var uzska-

tīt, ka to rakstu apjoms, kas plūda no Viņa 

spalvas būtu bijis neaptverami liels, ja no 

Viņa atklāsmes sākuma Viņu nebūtu kavē-

juši. 

Ja jūs apgalvojat, ka šīs vārsmas pašas par 

sevi nevar uzskatīt par pierādījumu, pašķir-

stiet Korāna lappuses. Ja Dievs tajā būtu 

sniedzis jebkādu citu pierādījumu par sava 

Apustuļa – lai Dievs Viņu svētī – pravietības 

ticamību nekā to, kas atklāta šajās vārsmās, 

tad jums būtu jāizjūt sirdsapziņas pārmetumi 

par Viņu… 

N 
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Attiecībā uz to, ka Grāmata ir pietiekams 

pierādījums, Dievs ir atklājis: „Vai tiem nav 

gana, ka esam sūtījuši tev Rakstus, kas vi-

ņiem nolasīti? Paties, Tajos – žēlastība un at-

gādinājums ticīgajiem”. 11  Ja Dievs ir 

liecinājis, ka šī Grāmata ir pietiekama lie-

cība, kā apliecināts tās tekstā, kā gan ir ie-

spējams apstrīdēt šo patiesību, sakot, ka šī 

Grāmata pati par sevi nav pārliecinošs pierā-

dījums?.. II, 1. 

 

O savas dzīves sākuma līdz beigām jūs 

darāt savus darbus Dieva labā, bet ne-

veicat nevienu pašu darbu Dieva izpausmes 

labā, pie kura atgriežas visi labie darbi. Ja 

jūs to būtu ievērojuši, tad jums augšāmcel-

šanās dienā nebūtu tik smagi jācieš. 

Redziet, cik dižena ir šī Lieta, bet cil-

vēku acis sedz plīvuri. Es zvēru pie Dieva 

svētās būtības, ka ikviena patiesa uzslava 

un darbs, kas ir veltīts Dievam, nav nekas 

 
11 Korāns 29:51. 

N 
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cits kā uzslava un darbs, kas veltīts Tam, 

kuru atklās Dievs. 

Nemaldiniet sevi, ka esat tikumīgi Dieva 

dēļ, jo jūs tādi neesat. Ja jūs patiešām darītu 

savus darbus Dieva dēļ, jūs tos darītu arī Tā 

dēļ, kuru atklās Dievs, un cildinātu Viņa 

Vārdu. Šā kalna iemītnieki, kam trūkst pa-

tiesas izpratnes, nepārtraukti saka: „Nav 

cita Dieva bez Dieva”, bet kādu labumu tas 

viņiem dod? Pārdomājiet to kādu brīdi, lai 

plīvurs neaizsegtu jums To, kas ir atklāsmes 

rītausma.  VIII, 19. 

 

IEVS visos laikos un visos apstākļos ir 

bijis pilnīgi neatkarīgs no savas radī-

bas. Ar bezgalīgu mīlestību Viņš lolo un 

vienmēr lolos vēlēšanos, lai visi cilvēki sa-

sniedz Viņa paradīzes dārzus, lai neviens pat 

ne uz brīdi neapbēdina citus un lai visi mājo 

Viņa aizsardzības un drošības šūpulī līdz 

augšāmcelšanās dienai, kas iezīmē Tā at-

klāsmes rītausmu, kuru atklās Dievs. 

D 
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Visuma Kungs nekad nav sūtījis nevienu 

pravieti, nedz Grāmatu, pirms Viņš ir noslē-

dzis derību ar visiem cilvēkiem, aicinot vi-

ņus pieņemt nākamo atklāsmi un nākamo 

Grāmatu, jo Viņa dāsnuma izpausmes ir ne-

beidzamas un bezgalīgas.  VI, 16. 

 

IK liels ir to cilvēku skaits, kas ir lietpra-

tēji visās zinātnēs, bet tikai uzticība 

Dieva svētajam vārdam noteiks viņu ticību, 

jo ikvienas zinātnes auglis ir dievišķo 

priekšrakstu zināšana un pakļaušanās tam, 

kas tīk Viņam.  II, 1. 

 

IEVS mīl sirdsšķīstos. Nekas grāmatā 

Bayán un Dieva acīs netiek mīlēts tik 

ļoti kā šķīstība un nevainojama tīrība… 

Dievs nevēlas redzēt, ka Bayán virsvaldī-

šanas laikā kādai dvēselei tiek laupīts prieks 

un starojums. Viņš patiešām vēlas, lai visos 

apstākļos visus cilvēkus rotātu tāda skaid-

rība, gan iekšēja, gan ārēja, ka viņi nejustu 

C 

D 
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pret sevi riebumu un vēl jo mazāk pret ci-

tiem.  V, 14. 

 

K Bayán ļaudis! Esiet modri, jo aug-

šāmcelšanās dienā neviens neradīs 

vietu, kur aizbēgt. Viņš atspīdēs pēkšņi un 

spriedīs tiesu pēc savas patikas. Ja Viņš vē-

lēsies, Viņš paaugstinās pazemotos un paze-

minās paaugstinātos, kā Viņš to darīja 

Bayán, ja vien tu spēj to saprast. Un tikai Vi-

ņam vienīgajam ir vara pār to. Tas, ko Viņš 

lemj, piepildīsies, un nekas nepaliks ne-

piepildīts.  VII, 9. 

 

Ā kā visi cilvēki ir cēlušies no Viņa die-

višķības un kundzības zīmju pavēņa, 

viņi vienmēr tiecas izvēlēties cēlu un augstu 

ceļu. Un tāpēc, ka viņiem trūkst izprotošu 

acu, lai pazītu savu Vismīļoto, viņiem neiz-

dodas izrādīt Viņam lēnprātību un pazemību. 

Tomēr no savas dzīves sākuma līdz beigām 

saskaņā ar likumiem, kas iedibināti iepriek-

šējā reliģijā, viņi pielūdz Dievu, pazemīgi 

A 
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dievina Viņu, noliecas Viņa dievišķās esamī-

bas priekšā un ir padevīgi pret Viņa cēlo bū-

tību. Viņa izpausmes stundā viņi tomēr vērš 

skatu paši uz sevi un tādējādi ir šķirti no 

Viņa, jo viņi iedomājas, ka Viņš ir viens no 

viņiem. Šāds salīdzinājums nav Dieva godī-

bas cienīgs. Patiesi, šī diženā Būtne līdzinās 

fiziskajai saulei, Viņa vārsmas ir kā saules 

stari, un visi ticīgie, ja viņi patiesi tic Viņam, 

ir kā spoguļi, kuros atspīd saules stari. Viņu 

gaisma ir tikai atspulgs.  VII, 15. 

 

EMESLS, kāpēc lūgšanu brīžus ir ieteikts 

baudīt vientulībā, ir tāds, ka tu tad vari 

pievērst visu uzmanību Dieva pieminēšanai, 

ka tavu sirdi tad pacilā Viņa Gars un ka tevi 

no tava Vismīļotā nešķir plīvurs. Lai tavas 

lūpas neslavē Dievu, ja tava sirds nav vērsta 

uz cēlo Slavas Virsotni un Kopības Vidus-

punktu. Tādējādi, ja tev laimēsies dzīvot 

augšāmcelšanās dienā, tad tavas sirds spogu-

lis būs vērsts pret Viņu, kas ir Patiesības 

I 
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Saule, un, kad atspīdēs Viņa gaisma, tās mir-

dzums tūlīt atspoguļosies tavā sirdī, jo Viņš 

ir visa labā Avots, un pie Viņa visi atgriežas. 

Tomēr, ja Viņš parādīsies, kad būsi meditē-

jot iegrimis sevī, tas nedos tev nekāda la-

buma, ja vien tu nevērsīsies pie Viņa ar 

vārdiem, kurus atklājis Viņš pats, jo nāka-

majā atklāsmē Viņš būs Dieva Atgādinājums, 

tā kā lūgšanas, kuras tu skaiti pašlaik, ir no-

teicis Bayán Punkts, bet Viņš, kurš atspīdēs 

spoži augšāmcelšanās dienā, ir tās iekšējās 

esamības atklāsme, kas ietverta Bayán 

Punktā – atklāsme, kas ir daudz spēcīgāka, 

neizmērojami spēcīgāka par iepriekšējo at-

klāsmi.  IX, 4. 

 

ALPAM pieklājas pēc katras lūgšanas 

izlūgties no Dieva žēlastību un piedo-

šanu saviem vecākiem. Uz to atskanēs Dieva 

aicinājums: „Tava atlīdzība būs tūkstošiem 

reižu lielāka par to, ko esi lūdzies priekš sa-

viem vecākiem!” Svētīts it tas, kas atceras 

savus vecākus, vēršoties pie Dieva. Patiesi, 

K 
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nav cita Dieva bez Viņa, varenā, vismīļotā. 

 VIII, 16. 

 

Ā kā šis fiziskais veidols ir iekšējā 

tempļa tronis, tad visu, kas notiek ar 

pirmo, izjūt pēdējais. Patiesībā tas, kurš 

bauda prieku vai kuru skumdina sāpes, ir 

ķermeņa iekšējais templis, nevis pats ķerme-

nis. Tā kā šis fiziskais ķermenis ir tronis, uz 

kura paceļas iekšējais templis, Dievs ir no-

teicis, ka tas ir jāuztur pēc iespējas labāk, lai 

tas nepiedzīvo neko tādu, kas izraisa pretī-

gumu. Iekšējais templis uzrauga savu fizisko 

veidolu, kas ir tā tronis. Tādējādi, ja pēdējais 

tiek cienīts, šo cieņu saņem pirmais. Arī pre-

tējais apgalvojums ir patiess. 

Tāpēc ir noteikts, ka pret miruša cilvēka 

ķermeni ir jāizturas ar vislielāko godu un 

cieņu.  V, 12. 

 

IENĪGO patieso Dievu var salīdzināt ar 

sauli un ticīgo – ar spoguli. Tiklīdz spo-

guli pavērš pret sauli, tas atstaro saules 

T 
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gaismu. Neticīgo var salīdzināt ar akmeni. 

Lai cik ilgi tas atrastos saules gaismā, tas ne-

spēj atstarot sauli. Ticīgais atdod savu dzī-

vību kā upuri, bet neticīgais nostājas pret 

Dievu. Patiešām, ja Dievs vēlas, Viņš spēj 

pārvērst akmeni par spoguli, bet cilvēks sa-

mierinās ar savu stāvokli. Ja viņš vēlētos kļūt 

par kristālu, Dievs liktu viņam pieņemt kris-

tāla veidolu, jo tajā Dienā, lai kas liktu ticī-

gajam ticēt Dievam, tas pats būs iespējams 

arī neticīgajam. Tomēr, kad neticīgais ļaus 

sevi ietīt plīvuros, tas pats iemesls kā plīvurs 

šķirs viņu no Dieva. Tādējādi šodien ir 

skaidrs, ka tie, kas ir vērsuši savus skatus uz 

patieso Dievu, tic Viņam Bayán dēļ, un tie, 

kas ir ietīti plīvuros, ir šķirti no Dieva arī šīs 

Grāmatas dēļ.  VI, 4. 

 

AJĀ atklāsmē Visuma Kungam ir labpati-

cis dāvāt savus varenos izteikumus un lie-

liskās zīmes Bayán Punktam, un Viņš ir licis 

tiem būt par Viņa nepārspējamo liecību visai 

Š 
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radībai. Ja arī visi cilvēki, kas dzīvo uz ze-

mes, sapulcētos, tie nespētu radīt nevienu 

pašu vārsmu, kas līdzinātos tām vārsmām, 

kurām Dievs lika plūst no Bayán Punkta lū-

pām. Patiešām, ja kāda dzīva būtne uz brīdi 

apstātos, lai to pārdomātu, tā, bez šaubām, 

saprastu, ka šīs vārsmas nav radījis cilvēks, 

bet ka tās jāpiedēvē vienīgajam Dievam, ku-

ram nav līdzinieka un kurš liek tām plūst pār 

lūpām Tam, ko Viņš izvēlas, un ka Viņš tās 

nav atklājis un neatklās caur nevienu citu kā 

caur Dieva pirmatnējās gribas Viduspunktu. 

Tas ir Viņš, kas izvēlas virsvaldīšanas laika 

dievišķos vēstnešus un kas sūta uz zemi de-

besu Grāmatas. Ja cilvēki spētu veikt šādus 

darbus, tad kāds noteikti būtu radījis kaut 

vienu vārsmu tūkstoš divi simti un septiņ-

desmit gadu laikā, kas pagājuši no Korāna 

atklāsmes dienas līdz Bayán atklāsmes die-

nai. Tomēr visi cilvēki ir izrādījušies nespē-

jīgi to paveikt, lai gan viņi kaismīgi centās 

apslāpēt Dieva Vārda liesmas.  II, 1. 
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AI slavēts Dievs par to, ka Viņš ir dāvā-

jis mums iespēju iepazīt Viņu, kuru 

Dievs atklās augšāmcelšanās dienā, lai mēs 

no mūsu esamības augļa gūtu labumu un lai 

mums netiktu laupīta iespēja iemantot Dieva 

tuvumu, jo, patiešām, tas ir mūsu radīšanas 

mērķis un ikviena mūsu tikumīgā darba vie-

nīgais nolūks. Tāda ir balva, ko Dievs mums 

dāvājis. Patiesi, Viņš ir visdāsnais, visžēlī-

gais. Zini, ka tu to sasniegsi, ja tev būs ne-

šaubīga ticība. Tomēr, tā kā tu nespēj 

sasniegt nešaubīgas ticības stāvokli savu 

savtīgo vēlmju plīvuru dēļ, tu nokļūsi elles 

ugunīs, kaut pats to neapjautīsi. Ja tu patiesi 

neticēsi Viņam, tad Viņa izpausmes dienā 

nekas nespēs glābt tevi no elles ugunīm pat 

tad, ja tu darīsi tikumīgus darbus. Ja tu atzīsi 

patiesību, Dieva Grāmatā tev būs atvēlēts 

viss labais un pienācīgais un tu līksmi vadīsi 

savas dienas visaugstākajā paradīzē līdz nā-

kamajai augšāmcelšanās dienai. 

Pienācīgi apsver to, jo ceļš ir ļoti grūts, lai 

gan tas ir plašāks par debesīm un zemi, un 

visu, kas atrodas starp tām. Piemēram, ja visi 

L 
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tie, kas gaidīja Jēzus solījuma piepildīšanos, 

būtu bijuši pārliecināti par Muhameda, 

Dieva Apustuļa, izpausmi, neviens nebūtu 

novērsies no tā, ko teica Jēzus. Tāpat arī, ja 

visi būtu bijuši pārliecināti, ka Bayán Punkta 

atklāsme ir tas pats Apsolītais Mihdí [Tas, 

kuru vada], kura atnākšanu pareģoja Dieva 

Apustulis, neviens no tiem, kas ticēja Korā-

nam, nebūtu novērsies no tā, ko teica Dieva 

Apustulis. Tas pats notiks arī ar Tā atklāsmi, 

kuru atklās Dievs. Ja visi būs pārliecināti, ka 

Viņš patiešām ir Tas, kuru atklās Dievs un 

kuru ir pareģojis Bayán Punkts, neviens no 

Viņa nenovērsīsies.  IX, 3. 
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4 

IZVILKUMI NO DALÁ’IL-I-SAB‘IH 12 

 

 

U Man esi jautājis par reliģijas pamat-

jautājumiem un rituāliem. Tad zini, ka 

pirmkārt un galvenokārt reliģija ir zināšanas 

par Dievu. Tās sasniedz savu piepildījumu 

Viņa dievišķās vienotības atzīšanā, kas savu-

kārt sasniedz savu piepildījumu apgalvo-

jumā, ka Viņa svētā un cildenā svētnīca, 

Viņa pārlaicīgais un majestātiskais tronis pa-

ceļas pāri visām īpašībām. Un zini arī to, ka 

šajā esamības pasaulē Dievu nevar izzināt 

citādi kā, izzinot To, kas ir dievišķās realitā-

tes rītausma. 

 

ĒLĪGAIS Dievs! Islāma zemēs pašlaik ir 

septiņi vareni valdnieki, kas valda pār pa-

sauli. Neviens no viņiem nav informēts par 

 
12 „Septiņi pierādījumi”. 

T 

Ž 
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Viņa [Báb] izpausmi, un, ja arī kāds ir bijis 

informēts, viņš nav Viņam ticējis. Kas zina, 

viņi varbūt atstās šo mirstīgo pasauli, ilgu 

pilnām sirdīm, neapzinoties, ka tas, pēc kā 

viņi ilgojās, ir piepildījies. Tas notika ar mo-

narhiem, kas stingri turējās pie Evaņģēlija. 

Viņi gaidīja Dieva pravieša [Muhameda] at-

nākšanu, bet, kad Viņš parādījās, viņi neat-

zina Viņu. Redziet, cik lielas summas šie 

valdnieki tērē, nemaz nedomājot par to, ka 

viņi varētu iecelt kādu ierēdni, kam būtu uz-

ticēts uzdevums viņus iepazīstināt ar Dieva 

izpausmi savā valstībā. Viņi tad būtu piepil-

dījuši mērķi, kam viņi bija radīti. Viņi ir 

vienmēr vēlējušies un ir vēl aizvien pieķēru-

šies idejai atstāt aiz sevis piemiņu par savu 

vārdu. 

 

AUJIET Man sniegt jums dažus racionālus 

argumentus. Ja šodien kāds nolemtu iz-

vēlēties islāma ticību, vai viņam Dieva lie-

cība šķistu pārliecinoša? Ja tu apgalvo, ka 

viņam tā nešķistu pārliecinoša, tad kā tas var 

Ļ 



41 

būt, ka Dievs viņu pēc nāves sodīs un ka dzī-

ves laikā viņu sauks par neticīgo? Ja tu ap-

galvo, ka šī liecība ir pārliecinoša, kā tu to 

pierādīsi? Ja tavs apgalvojums pamatojas uz 

baumām, tad tavi vārdi nav pieņemami kā 

saistoša liecība, bet, ja tu par liecību uzskati 

Korānu, tad tas būs vērā ņemams un acīmre-

dzams pierādījums. 

Tagad apsver Bayán atklāšanu. Ja Korāna 

sekotāji būtu sev izvēlējušies tādus pierādī-

jumus, kādus viņi sniedz tiem, kas netic islā-

mam, neviena pati dvēsele nebūtu palikusi 

bez patiesības un augšāmcelšanās dienā visi 

būtu pelnījuši pestīšanu. 

Ja kāds kristietis apgalvotu: „Kā gan es 

varu uzskatīt Korānu par liecību, ja es ne-

spēju to saprast?”, tad šāds apgalvojums ne-

būtu pieņemams. Arī Korāna ļaudis nicinoši 

apgalvo: „Mēs nespējam saprast Bayán vār-

smu daiļrunību, kā gan mēs to varam uzska-

tīt par liecību?” Tam, kas saka šādus vārdus, 

iebilstiet: „Ak tu, neizglītotais! Ar kādiem 

pierādījumiem tu esi pieņēmis islāma ticību? 

Vai pierādījums ir pravietis, kuru tu nekad 
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neesi redzējis? Vai pierādījumi ir brīnumi, 

kuriem tu nekad neesi bijis par liecinieku? Ja 

tu neapzināti esi pieņēmis islāmu, kāpēc tu 

to darīji? Bet, ja tu pieņēmi ticību tāpēc, ka 

atzīsti Korānu par liecību, jo esi dzirdējis 

mācītus vīrus un ticīgos apliecinām savu 

bezspēcību tā priekšā, vai, ja tu, dzirdot die-

višķās vārsmas un jūtot spontānu mīlestību 

pret patieso Dieva Vārdu, atsaucies pilnīgā 

pazemībā un lēnprātībā – un šis dvēseles 

noskaņojums ir spēcīga patiesas mīlestības 

un izpratnes zīme – , tad šādi pierādījumi ir 

vienmēr tikuši un vienmēr tiks uzskatīti par 

pamatotiem.” 

 

TRAISIES no pieķeršanās visam citam, 

tikai Dievam vien nē, bagātini sevi ar 

tuvību Dievam, atbrīvojoties no visa cita, ti-

kai no Dieva vien nē, un skaiti šo lūgšanu: 

„Saki: Pār visām lietām Dievs ir Piepildī-

jums, un nav apmierinājuma bez Dieva 

nedz debesīs, nedz arī virs zemes. Patiesi, 

Viņš ir Zinātājs, Uzturētājs, visvarenais.” 

A 
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Neuzskati Dieva piepildījumu sniedzošo 

varu par dīkām iedomām. Tā izpaužas tavā 

patiesajā ticībā Dieva izpausmei ikvienā 

Viņa virsvaldības laikā. Tā ir tāda ticība, kas 

sniedz piepildījumu vairāk par visām lietām, 

kas pastāv uz zemes, jo neviena radīta lieta 

uz zemes nesniegs tev piepildījumu kā tikai 

ticība. Ja tu neesi ticīgais, dievišķās patiesī-

bas Koks nolems tevi iznīcībai. Ja tu esi ticī-

gais, tava ticība sniegs tev piepildījumu 

vairāk par visām lietām, kas pastāv uz ze-

mes, pat tad, ja tev nekas nepieder. 

 

ĒSTURISKOS pierakstos ir teikts, ka no 

visa lielā kristiešu pulka ne vairāk par 

septiņdesmit cilvēkiem pieņēma Dieva 

Apustuļa ticību. Tajā ir vainīgi mācītie vīri, 

jo viņiem būtu sekojuši neskaitāmi viņu tau-

tieši, ja viņi būtu ticējuši. Redzi, kas bija no-

ticis! Kristīgās pasaules mācītie vīri tiek 

uzskatīti par gudriem tāpēc, ka viņi aizstāv 

Kristus mācību, un tomēr pievērsiet uzma-

nību tam, ka viņi paši ir bijuši par iemeslu 

V 
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tam, ka cilvēki nav pieņēmuši ticību un nav 

sasnieguši pestīšanu! Vai tu vēl aizvien vē-

lies sekot viņu pēdās? Jēzus sekotāji pakļā-

vās saviem garīdzniekiem, lai tiktu glābti 

augšāmcelšanās dienā, un savas paklausības 

rezultātā viņi, galu galā, nokļuva elles ugu-

nīs, un tajā Dienā, kad parādījās Dieva Apus-

tulis, viņi atsacījās atzīt Viņa cildeno 

personu. Vai tu vēlies sekot šādiem garīdz-

niekiem? 

Nē, zvēru pie Dieva, neesi ne garīdznieks 

bez izpratnes spējas, ne sekotājs bez izprat-

nes spējas, jo tie visi augšāmcelšanās dienā 

aizies bojā. Tev drīzāk pieklājas būt par ga-

rīdznieku, kas apveltīts ar izpratni, vai ar iz-

pratni staigāt Dieva ceļus, paklausot reliģijas 

patiesajam vadītājam. 

Ikvienā nācijā var redzēt neskaitāmus ga-

rīgos vadītājus, kuriem trūkst patiesas izprat-

nes, un ikvienā tautā var satikt neskaitāmus 

ticības sekotājus, kuriem arī trūkst izpratnes. 

Apdomā to savā sirdī, apžēlojies pats par 

sevi un nenovērsies no liecībām un pierādī-
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jumiem. Tomēr nemeklē liecības un pierādī-

jumus dīku iedomu dēļ, bet pamato savus 

pierādījumus ar to, ko noteicis Dievs. Tur-

klāt zini, ka ne mācīta vīra, ne sekotāja sta-

tuss nav pats par sevi slavas avots. Ja tu esi 

mācīts vīrs, tavas zināšanas dara tev godu, 

un, ja tu esi ticības sekotājs, tava uzticība va-

dītājam dara tev godu tikai tad, ja tas ir tī-

kams Dievam. Un sargies uzskatīt Dieva 

labpatiku par dīkām iedomām, tā ir tāda pati 

kā Viņa vēstneša labpatika. Palūkojies uz Jē-

zus sekotājiem! Viņi dedzīgi vēlējās izpelnī-

ties Dieva labpatiku, bet neviens 

neizpelnījās Viņa Apustuļa labpatiku, kas ir 

tas pats, kas Dieva labpatika, izņemot tos, 

kas pieņēma Viņa ticību. 
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5 

IZVILKUMI NO KITÁB-I-ASMÁ’ 13 

 

 

A kāda persona izvirza konkrētu jautā-

jumu un sniedz pierādījumus, tad tiem, 

kas tiecas tos noraidīt, ir jāsniedz savi pierā-

dījumi. Ja viņiem tas izdodas, tad šīs perso-

nas vārdi būs veltīgi un tās pretinieki gūs 

virsroku. Pretējā gadījumā viņa vārdos ie-

klausīsies un viņa sniegtie pierādījumi paliks 

spēkā. Es brīdinu jūs, ak Bayán sekotāji, ja 

jūs vēlaties aizstāvēt savu pārākumu, neaps-

trīdiet nevienu dvēseli, bet sniedziet pierādī-

jumus, kas ir līdzīgi šīs dvēseles 

pierādījumiem, jo patiesība uzvarēs, bet viss 

cits noteikti iznīks. 

Cik daudz bija ļaužu, kas apstrīdēja Mu-

hamedu, Dieva Apustuli, un, galu galā, zau-

dēja, jo viņi nespēja sniegt tādus pierādīju-

 
13 „Vārdu grāmata”. 

J 
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mus, kas līdzinātos tiem pierādījumiem, ku-

rus Dievs bija Viņam nosūtījis. Ja viņi būtu 

apmulsuši un kautrējušies, un sapratuši to 

pierādījumu nozīmi, ar kuriem Viņš bija ap-

veltīts, viņi nekad nebūtu Viņu izaicinājuši, 

bet viņi sevi uzskatīja par savas reliģijas aiz-

stāvjiem. Tāpēc Dievs rīkojās ar viņiem pēc 

viņu nopelniem un aizstāvēja patiesību ar 

pašas patiesības spēku. To mēs šodien 

skaidri redzam Muhameda atklāsmē. 

Kas ir tas vīrs jūsu starpā, kas var izaici-

nāt cildenos Esamības Troņus katrā Dieva 

virsvaldības laikā, ja visa esamība ir pilnīgi 

atkarīga no Viņiem? Patiešām, Dievs ir aiz-

slaucījis visus tos, kas nostājās pret Viņiem 

no sākuma, kam nav sākuma, līdz šai dienai 

un ir pārliecinoši parādījis patiesību ar pašas 

patiesības spēku. Patiesi, Viņš ir visvarenais, 

visspēcīgais, visdiženais.  XVII, 11.14 

 

 
14 Kitáb-i-Asmá’ ir sadalīta daļās (Váḥid) un nodaļās, uz ku-

rām attiecas minētie skaitļi. 
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PDOMĀ, kā ikvienas atklāsmes parādī-

šanās laikā tie, kas atver savas sirdis šīs 

atklāsmes autoram, atzīst patiesību, bet to 

sirdis, kas neaptver patiesību, sašaurinās, tā-

pēc ka viņi ir norobežojušies no Viņa. Tomēr 

atvērta sirds ir Dieva dāvana kā vieniem, tā 

otriem. Dievs nevēlas sašaurināt nevienas 

radības sirdi, pat ne skudras sirdi, un vēl jo 

mazāk augstāka radījuma sirdi, izņemot ga-

dījumus, kad šis radījums ļaujas ietīties plī-

vuros, jo Dievs ir visu lietu Radītājs. 

Ja tu atvērsi kaut vienas dvēseles sirdi, 

palīdzot tai pieņemt Tā Lietu, kuru atklās 

Dievs, tavu dvēseli, dzirdot šo cildeno 

Vārdu, pildīs iedvesma. Tāpēc tavs pienākums 

ir veikt šo uzdevumu augšāmcelšanās dienās, 

jo vairākums cilvēku ir bezpalīdzīgi, un, ja tu 

atvērsi viņu sirdis un kliedēsi viņu šaubas, 

viņi tiks uzņemti Dieva ticībā. Tāpēc Tā die-

nās, kuru atklās Dievs, attīsti šo īpašību pēc 

iespējas pilnīgāk, jo, patiešām, ja tu Viņa dēļ 

atvērsi kāda cilvēka sirdi, tas dos tev lielāku 

labumu nekā jebkāds cits tikumīgs darbs, tā-

pēc ka ticība Viņam un pārliecība par Viņa 

A 
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realitāti ir pirmajā vietā un darbi – tikai ot-

rajā.  XVII, 15. 

 

AVERIETIES uz ļaudīm, kam tika dāvāts 

Evaņģēlijs. Viņu reliģiskie līderi tika uz-

skatīti par patiesiem Evaņģēlija ceļvežiem, 

bet, kad viņi norobežojās no Muhameda, 

Dieva Apustuļa, viņi kļuva par maldu ceļve-

žiem, neraugoties uz to, ka visu savu dzīvi 

viņi bija uzticīgi ievērojuši savas reliģijas 

priekš-rakstus, lai tiktu uzņemti paradīzē, 

bet, kad Dievs atklāja viņiem paradīzi, viņi 

tajā neiegāja. Tie, kuriem tika dāvāts Ko-

rāns, rīkojās līdzīgi. Viņi veica savas reliģis-

kās ceremonijas Dieva labad, cerot, ka Viņš 

ļaus viņiem pievienoties taisnīgajiem para-

dīzē. Tomēr, kad viņu priekšā plaši atvērās 

paradīzes vārti, viņi atteicās tajā ieiet. Viņi 

nepretojās iemešanai elles ugunīs, lai gan 

viņi bija meklējuši patvērumu no tām pie 

Dieva. 

P 
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Saki: Patiesi, kritērijs, ar kura palīdzību 

patiesību var atšķirt no maldiem, neparādī-

sies līdz augšāmcelšanās dienai. To jūs zinā-

siet, ja piederat pie tiem, kas mīl patiesību. 

Un pirms augšāmcelšanās dienas atnākšanas 

jūs atšķirsiet patiesību no visa cita saskaņā 

ar to, kas ir atklāts Bayán. 

Cik liels ir to ļaužu skaits, kas augšāmcel-

šanās dienā uzskatīs, ka viņiem ir taisnība, 

bet liktenis lems, ka viņus pieskaitīs pie mal-

dīgajiem, jo viņi norobežosies kā ar plīvu-

riem no Tā, kuru atklās Dievs, un atteiksies 

pielūgsmē noliekties Viņa priekšā, kas, kā 

dievišķi lemts Grāmatā, ir viņu Radītājs.  

 XVII, 4. 

 

IK liels ir to cilvēku skaits, kas visu savu 

dzīvi greznojas zīda drānās, lai gan pa-

tiesībā viņi nēsā uguns tērpu, jo viņi ir attei-

kušies no dievišķās vadības un taisnīguma 

ģērba, un cik daudz ir to, kas visu savu dzīvi 

valkā kokvilnas vai raupjas vilnas drēbes, un 

C 



52 

tomēr tāpēc, ka viņi ir ietērpti dievišķās va-

dības un taisnīguma drānās, viņi patiesībā ir 

apveltīti ar paradīzes mantijām un priecājas 

par Dieva labpatiku. Patiešām Dieva acīs 

būtu vēlams, lai jūs spētu apvienot abus tēr-

pus – rotāties ar dievišķās vadības un taisnī-

guma drānām un valkāt smalkas zīda drānas, 

ja varat atļauties to darīt. Ja nevarat atļauties, 

tad vismaz nerīkojieties netaisnīgi, bet ievē-

rojiet godbijību un tikumību… 

Tomēr vienīgi tāpēc, ka Viņš atrodas 

ļaužu starpā, Mēs nevēlamies sniegt nekādus 

priekšrakstus vai noteikt aizliegumus. Tikai, 

lai godinātu Viņa Vārdu un cildinātu Viņa 

Lietu, Mēs ar savu lēmumu esam noteikuši 

dažus likumus, kā arī aizlieguši rīcību, ko 

neatzīstam par labu, lai Viņa izpausmes 

stundā jūs caur Viņu varētu iemantot Dieva 

labpatiku un atturēties no rīcības, kas Viņam 

pretīga. 

Saki: Patiesi, Tā labpatika, kuru atklās 

Dievs, ir arī Dieva labpatika, bet Tā nepatika, 

kuru atklās Dievs, ir arī paša Dieva nepatika. 

Izvairieties no Viņa nepatikas un meklējiet 
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patvērumu Viņa labpatikā. Saki: Dzīvie ceļ-

veži uz Viņa labpatiku ir tie, kas patiesi Vi-

ņam tic un ir pārliecināti savā ticībā, bet Viņa 

nepatikas dzīvie liecinieki ir tie, kas, dzirdot 

Dieva vārsmas, kuras Viņš atsūtījis, vai lasot 

dievišķos vārdus, kurus Viņš atklājis, tūlīt 

nepieņem ticību un neiegūst pārliecību.  

 XVI, 14. 
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6 

IZVILKUMI NO DAŽĀDIEM RAKSTIEM 

 

 

AKI: Dievs ir Tas Kungs, un visi Viņu 

pielūdz. 

Saki: Dievs ir Tas patiesais, un visi go-

dina Viņu. 

Tas ir Dievs, jūsu Kungs, un pie Viņa jūs 

atgriezīsieties. 

Vai pastāv kādas šaubas par Dievu? Viņš 

ir radījis jūs un visas lietas. Viņš ir visu pa-

sauļu Kungs. 

 

Ā slava, kuru atklās Dievs, ir neizmēro-

jami lielāka par jebkuras citas būtnes 

slavu, un Viņa majestātiskums ir daudz lie-

lāks par jebkuras citas būtnes majestātis-

kumu. Viņa daile pārspēj jebkuru citu dailes 

iemiesojumu, un Viņa diženums stipri pār-

sniedz jebkuru citu diženuma izpausmi. Ik-

viena gaisma nobāl Viņa gaismas spozmes 

S 

T 
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priekšā, un neviens cits žēlastības paudējs 

nevar sacensties ar Viņa žēlastības zīmēm. 

Jebkuras citas būtnes pilnība nav nekas Viņa 

nevainojamās pilnības priekšā, un jebkura 

cita varas izpausme ir niecīga, salīdzinot ar 

Viņa absolūto varu. Viņa vārdi ir pārāki par 

visiem citiem vārdiem. Viņa labpatikai ir 

priekšroka pār jebkuru citu labpatikas iz-

pausmi. Viņa cildenums paceļas pāri jebku-

ram citam cildenuma simbolam. Viņa 

veidola krāšņums tālu pārspēj jebkuras citas 

būtnes veidolu. Viņa dievišķais noslēpums ir 

dziļāks par jebkuras citas būtnes noslēpumu. 

Viņš ir neizmērojami cēlāks par jebkuru citu 

būtni. Viņa visžēlīgajai labvēlībai nav līdzī-

gas labvēlības. Viņa vara ir augstāka par jeb-

kuras citas būtnes varu. Salīdzinājumā ar 

jebkuras citas būtnes suverenitāti Viņa suve-

renitāte ir neuzvarama. Viņa debesu valstība 

paceļas tik lielos augstumos kā neviena cita 

valstība. Viņa zināšanas aptver visas radītās 

lietas, un Viņam ir absolūta vara pār visām 

būtnēm. 



57 

Dieva, viscildenā, visaugstā, vārdā. 

ATIESI, Es esmu Dievs, nav cita Dieva 

bez Manis, un visi bez Manis ir Mana ra-

dība. Saki: Pielūdziet Mani, ak jūs, Mana ra-

dība. 

Es esmu dāvājis Tev esamību, mācījis 

Tevi, aizsargājis Tevi, mīlējis Tevi, audzinā-

jis Tevi un visžēlīgi izvēlējies Tevi par Ma-

nis paša izpausmi, lai Tu varētu skaitīt 

Manas vārsmas, kā lēmis esmu Es, un aicināt 

visus, ko Es esmu radījis, pievienoties Manai 

reliģijai, kas nav nekas cits kā šis brīnišķī-

gais un diženais ceļš. 

Es esmu veidojis visas radības Tevis dēļ, 

un Es pēc savas gribas esmu iecēlis Tevi par 

visas cilvēces augstāko Pavēlnieku. Turklāt 

Es esmu noteicis, ka tie, kas pieņems Manu 

reliģiju, ticēs Manai vienesmei. Un Es esmu 

saistījis šo ticību ar Tevis pieminēšanu un 

pēc Tevis – ar to pieminēšanu, kurus Tu ar 

Manu atļauju esi iecēlis par Dzīvajiem Bur-

tiem, un visa tā pieminēšanu, kas par Manu 

reliģiju ir atklāts Bayán. Tas patiešām ļaus 

P 
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patiesajiem Manu kalpu starpā iekļūt debesu 

paradīzē. 

Patiesi, saule ir Manas klātbūtnes zīme, 

lai patiesi ticīgie Manu kalpu starpā varētu 

saskatīt tās uzlēkšanā ikvienas Dieva virs-

valdīšanas rītausmu.  

Patiešām, Es esmu radījis Tevi caur Tevi 

pašu, tad pēc sava lēmuma un ar Tava radošā 

Vārda spēku Es esmu veidojis visas lietas. 

Mēs esam Visvarenais. Es esmu iecēlis Tevi, 

lai Tu būtu sākums un beigas, redzamais un 

slēptais. Patiesi, Mēs esam Viszinošais. 

Neviens cits nav bijis un nekad nebūs ap-

veltīts ar pravietību kā tikai Tu, kā arī ne-

viena svētā Grāmata nav bijusi un nekad 

netiks atklāta nevienam citam kā tikai Tev. 

Tāds ir lēmums, ko noteicis Viņš, kas ir vis-

aptverošais, vismīļotais. 

Bayán ir patiešām Mūsu pārliecinošais 

pierādījums visai radībai, un visas pasaules 

tautas ir bezspēcīgas tajā atklāto vārsmu 

priekšā. Tajā ir ietverti visi Svētie Raksti, 

gan pagātnes, gan nākotnes, tāpat kā arī Tu 

esi visu Mūsu pierādījumu glabātuve šajā 
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Dienā. Mēs ļaujam tiem, kurus izvēlamies, 

ieiet Mūsu vissvētākajos un viscildenākajos 

paradīzes dārzos. Tā pēc Mūsu lēmuma kat-

ras Dieva virsvaldīšanas laikā tiek ievadīta 

dievišķā atklāsme. Mēs patiešām esam 

augstākais Valdnieks. Mēs patiešām neat-

klāsim nevienu reliģiju, kas nākamajās die-

nās netiks atjaunota. Mēs to svinīgi apsolām. 

Mēs, patiesi, paceļamies pāri visām lietām… 

 

ISI cilvēki nāk no Dieva un atgriežas 

pie Viņa. Visi stāsies Viņa priekšā, lai 

Viņš spriestu pār viņiem tiesu. Viņš ir aug-

šāmcelšanās, atdzimšanas un atmaksas die-

nas Kungs, un Viņa atklātais Vārds ir 

taisnīgs. 

Patiesa nāve ir tad, ja kāda persona Viņa 

atklāsmes laikā nomirst pati sev un nemeklē 

neviena cita kā tikai Viņu. 

Patiesa augšāmcelšanās no kapa nozīmē 

tapt atdzīvinātiem pēc Viņa gribas ar Viņa 

Vārda spēku. 

V 
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Paradīze ir Viņa labpatikas iegūšana un 

mūžīgās elles ugunis – Viņa taisnīgais sprie-

dums. 

Diena, kad Viņš atklāj sevi, ir augšāmcel-

šanās diena, kas pastāvēs tik ilgi, cik Viņš 

būs lēmis. 

Viss pieder Viņam, un visu ir radījis Viņš. 

Visi ir Viņa radījumi. 

 

Viņš ir Dievs, suverēnais Kungs, 

visgodātais. 

AKI: Lai slavēts ir Dievs, kas visžēlīgi 

dod iespēju tiem, kurus Viņš izvēlas, 

pielūgt sevi. Patiesi, nav cita Dieva bez 

Viņa. Viņam pieder vislieliskākie tituli. Viņš 

ir Tas, kas pēc savas patikas liek piepildīties 

savam Vārdam, un Viņš ir Tas, kas vada tos, 

kuri ir saņēmuši apgaismību un meklē tiku-

mīgu ceļu. 

Bīsties Dieva, tava Kunga, un piemini 

Viņa Vārdu gan dienā, gan vakarā. Neseko 

neticīgo mājieniem, lai tevi nenotur par dīku 

S 
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iedomu paudēju. Uzticīgi paklausi Izejas 

Punktam, kas ir pats Tas Kungs, un esi tais-

nīgs. Lai tevi nekas neuztrauc, un neļauj lie-

tām, kam ir lemts notikt šajā Lietā, uzbudināt 

tevi. Centies no visas sirds Dieva labā un 

staigā taisnus ceļus. Ja sastopies ar neticīga-

jiem, uzticies Dievam, tavam Kungam, sa-

kot: „Dievs ir mans Piepildījums gan šajā 

ķēniņvalstī, gan nākamajā.” 

Tuvojas Diena, kad Dievs sapulcēs visus 

ticīgos. Patiesi, nav cita Dieva bez Viņa. 

Lai Dieva miers ir ar tiem, kas ar dieviš-

ķās vadības spēku ir pareizi vadīti. 

 

Viņš ir Dievs, augstākais Valdnieks, 

Augstākā Patiesība, kura palīdzību visi 

izlūdzas. 

AI godāts ir Viņš, kam pieder gan de-

besu, gan zemes valstība, kura rokās at-

rodas visu radīto lietu ķēniņvalsts un pie 

kura visi atgriezīsies. Viņš nosaka ikvienas 

lietas mērauklu un atklāj savas bagātīgās 

L 
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veltes un svētību savā svētajā Grāmatā to 

labā, kas ir pateicīgi par Viņa Lietu. 

Saki: Šī pasaulīgā dzīve beigsies, visi no-

mirs un atgriezīsies pie Dieva, Mana Kunga, 

kas atalgos ar izmeklētām dāvanām to dar-

bus, kas pacietīgi panes visu. Patiesi, Dievs 

piešķir katrai radībai tās daļu pēc savas gri-

bas un lēmuma, un tie, kas ir iemantojuši 

sava Kunga labpatiku, patiešām pieder pie 

svētlaimīgajiem. 

Tavs Kungs nekad iepriekš nav sūtījis 

jums pravieti, kas neaicinātu ļaudis pie sava 

Kunga, un šodiena ir patiešām tāda pati kā 

vecie laiki, ja vien tu iedziļināsies vārsmās, 

kuras atklājis Dievs. 

Kad Dievs atsūtīja savu pravieti Muha-

medu, tajā dienā praviešu cikla beigas tika 

Dieva prātā iepriekšnolemtas. Jā, šis solī-

jums ir patiešām piepildījies, un Dieva lē-

mums pēc Viņa pavēles ir īstenots. Mēs, bez 

šaubām, šodien dzīvojam Dieva Dienās. Šīs 

ir brīnišķīgas dienas, kurām līdzīgas uzle-

cošā saule pagātnē nav pieredzējusi. Šīs ir 
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dienas, kuras ļaudis izbijušos laikos nepacie-

tīgi gaidīja. Kas tad ir noticis ar jums, ka jūs 

esat tik cieši aizmiguši? Šīs ir dienas, kurās 

Dievs ir licis Patiesības Saulei spoži atmir-

dzēt. Kas tad liek jums klusēt? Šīs ir tās ap-

solītās dienas, kuras jūs pagātnē ar ilgošanos 

gaidījāt – dienas, kad iestāsies dievišķā tais-

nība. Pateicieties Dievam, ak jūs, ticīgo 

pulks. 

Lai to darbi, kas noraida patiesību, kā ar 

plīvuru nešķir jūs no Dieva. Šādiem cilvē-

kiem ir vara tikai pār jūsu miesu, un Dievs 

nav piešķīris viņiem varu pār jūsu garu, jūsu 

dvēselēm un jūsu sirdīm. Bīstieties Dieva, 

lai jums labi klājas. Visas lietas ir radītas 

jūsu dēļ, un nekam citam nebija lemta arī 

jūsu radīšana. Bīstieties Dieva, un piesargie-

ties, lai ārējais veidols un drānas nekavē 

jums atpazīt Viņu. Pateicieties Dievam par 

to, ka Viņš varbūt būs žēlīgs pret jums. 

Šī mirstīgā dzīve noteikti beigsies, tās 

prieki izzudīs, un drīz, nožēlas sāpju mocīti, 

jūs atgriezīsieties pie Dieva un tapsiet atmo-

dināti no snaudas, un drīz nostāsieties Dieva 
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priekšā, un jums būs jāatskaitās par saviem 

darbiem. 

Saki: Kā jūs iedrošināties izaicinoši no-

liegt vārsmas, kas atsūtītas no taisnīguma de-

besīm, lai gan jūs lasāt Grāmatas, kuras 

Dievs atklājis pagājušajās dienās? Kāpēc jūs 

atsakāties tikties ar savu Kungu, kas jau ie-

priekš bija jums apsolīts, un šajā Dienā ne-

ņemat vērā Viņa brīdinājumus? Patiešām, 

turoties pie ārējām pazīmēm un sekojot sa-

vām savtīgajām vēlmēm, jūs esat laupījuši 

sev jūsu Kunga labpatiku, izņemot tos, kurus 

Tas Kungs ir apveltījis ar zināšanām un kuri 

šajā Dienā ir pateicīgi Viņam par iespēju pie-

vienoties patiesajai Dieva ticībai. Tāpēc slu-

diniet labo vēsti tiem, kas ir tikumīgi, un 

māciet viņiem vienīgā patiesā Dieva ceļus, 

lai viņi varbūt iegūtu izpratni. 

Neļauj savai mēlei izteikt vārdus, kuri va-

rētu apbēdināt tevi, un izlūdzies Dievam žē-

lastību. Patiesi, Viņš pazīst savus taisnīgos, 

jo Viņš ir savu kalpu pusē, kas patiesi tic Vi-
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ņam, un Viņa skatam nepaslīd garām ļaun-

prātīgo darbi, jo nekas debesīs un virs zemes 

nepaliek Viņam nezināms. 

Šīs vārsmas, skaidras un pārliecinošas, ir 

tava Kunga žēlastības zīme un visas cilvēces 

vadības Avots. Tās nes gaismu tiem, kas tām 

tic, un – lielas mokas tiem, kas novēršas un 

noraida tās. 

 

IEVS apliecina, ka nav cita Dieva bez 

Viņa, visvarenā, vismīļotā. 

Vērs skatu uz Viņu, kuru augšāmcelšanās 

dienā atklās Dievs, un stingri tici visam, ko 

Dievs ir sūtījis mums caur Viņu.  

Saki: Dievs ir neapstrīdami triumfējis pār 

visiem uzvarētājiem. Nav neviena ne debe-

sīs, ne virs zemes, ne visā, kas atrodas starp 

tām, kurš spēj mazināt Viņa visuzvarošo tri-

umfu. Ar savu lēmumu Viņš dāvā esamību 

tiem, kurus Viņš izvēlas. Patiesi, Dievs ir 

visvarenākais Atbalsts, Palīgs un Aizstāvis. 
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7 

LŪGŠANAS UN MEDITĀCIJAS 

 

 

ATIESI, es esmu Tavs kalps, ak mans 

Dievs, un Tavs nabaga, lūdzošs un nožē-

lojams radījums. Es esmu ieradies pie Ta-

viem vārtiem, meklējot patvērumu pie Tevis. 

Es nekur neesmu radis apmierinājuma kā ti-

kai Tavā mīlestībā, nekādas līksmības kā ti-

kai Tavā piemiņā, nekādu alku kā tikai 

paklausībā Tev, nekāda prieka kā tikai Tavā 

tuvumā un nekāda miera kā tikai, atkalapvie-

nojoties ar Tevi, lai gan es apzinos, ka visas 

radītās lietas ir norobežotas no Tavas cilde-

nās būtības un visai radībai ir liegta piekļuve 

pie Tavas visdziļākās Būtnes. Kad vien es 

tiecos tuvoties Tev, es sevī nesaskatu nekā 

cita kā tikai Tavas žēlastības zīmes un savā 

būtnē nemanu nekā cita kā tikai Tavas mīlo-

šās laipnības atklāsmes. Kā gan var cilvēks, 

P 
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kas ir tikai Tavs radījums, tiekties savieno-

ties ar Tevi un nokļūt Tavā tuvumā, ja ne-

viena radīta lieta nevar būt apvienota ar 

Tevi, nedz arī izprast Tevi? Kā gan ir iespē-

jams pazemīgam kalpam atzīt un cildināt 

Tevi, lai gan Tu esi lēmis viņam savas val-

stības atklāsmes un savas varas brīnumainās 

liecības? Tā ikviens radījums liecina, ka tas 

ir šķirts no Tava tuvuma svētnīcas savas dzi-

ļākās būtības ierobežojumu dēļ. Tomēr nav 

noliedzams, ka Tavs pievilkšanas spēks ir 

vienmēr pastāvējis Tava roku darba esa-

mībā, lai gan tas, kas pienākas Tava likteņa 

svētajam galmam, visai radībai nav sasnie-

dzams. Tas parāda, ak mans Dievs, manu 

pilnīgo nevarību, cildinot Tevi, un atklāj 

manu galīgo nespēju pateikties Tev, un vēl 

vairāk manu nespēju iemantot Tavas dieviš-

ķās vienesmes atzinību vai gūt sekmes Tavas 

uzslavas, Tava svētuma un Tavas slavas 

zīmju saņemšanā. Nē, zvēru pie Tavas varas, 

es neilgojos ne pēc kā cita kā Tavas patības 

un nemeklēju neviena cita kā Tevi. 
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AI godāts Tavs Vārds, ak Dievs! Tev, 

patiesi, pieder radības un atklāsmes ķē-

niņvalstis, un, patiesi, mēs pilnīgi uzticamies 

savam Kungam. Lai slava Tev, ak Dievs! Tu 

esi debesu un zemes, un visa, kas atrodas 

starp tām, Radītājs, un Tu, patiesi, esi 

augstākais Valdnieks, Veidotājs, visgudrais. 

Tu esi godāts, ak Kungs! Tu noteikti sapul-

cēsi cilvēci tajā Dienā, par kuras pienākšanu 

nav nekādu šaubu – Dienā, kad ikviens stā-

sies Tavā priekšā un atradīs dzīvību Tevī. Tā 

ir vienīgā patiesā Dieva Diena – Diena, kurai 

ar savas pavēles spēku Tu pēc savas gribas 

liksi iestāties. 

Tu esi Valdnieks, brīnišķīgais Radītājs, 

Vismīļotais. 

 

LAVĒTS lai ir Tavs Vārds, ak Dievs! Tu, 

patiesi, esi mūsu Kungs. Tu zini visu, 

kas atrodas debesīs un virs zemes. Atsūti no 

debesīm mums savas žēlastības zīmi. Patiesi, 

Tu esi nepārspējams to starpā, kas izrāda žē-

lastību. Lai slava Tev, ak Kungs! Piešķir 

L 
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mums to, kas nomierinās Tavu patieso kalpu 

sirdis. Tu esi godāts, ak Dievs! Tu esi debesu 

un zemes, un visa, kas atrodas starp tām, Ra-

dītājs. Tu esi suverēnais Kungs, vissvētā-

kais, visvarenais, visgudrais. Cildināts lai ir 

Tavs Vārds, ak Dievs! Sūti tiem, kas ir ticē-

juši Dievam un Viņa zīmēm, savu vareno pa-

līdzību, lai viņi spētu gūt virsroku pār 

cilvēces vairākumu. 

 

AI slava Tev, ak Kungs! Piedod mums 

mūsu grēkus, apžēlojies par mums un 

ļauj mums atgriezties pie Tevis. Neliec 

mums paļauties uz nevienu citu kā Tevi, un 

ar savu dāsnumu piešķir mums to, ko Tu mīli 

un vēlies un ko Tev pieklājas piešķirt. Cel 

godā tos, kas patiesi ir Tev ticējuši, un visžē-

līgi piedod viņiem. Patiesi, Tu esi Palīgs 

briesmās, pašpastāvošs.  

 

K Dievs, mūsu Kungs! Ar savu žēlas-

tību pasargā mūs no visa, kas Tev ir ne-

pieņemams, un piešķir mums to, ko Tev 

L 
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pieklājas piešķirt. Piešķir mums savu dās-

numu un svētī mūs. Piedod mums to, ko 

esam nodarījuši, un nomazgā mūsu grēkus, 

un visžēlīgi dāvā mums savu piedošanu. Pa-

tiesi, Tu esi viscildenais, pašpastāvošais. 

Tavs mīlošais liktenis apņem visas radītās 

lietas gan debesīs, gan virs zemes, un Tava 

piedošana skauj visu radību. Tev pieder 

vara, Tavās rokās ir radības un atklāsmes ķē-

niņvalstis. Savā labajā rokā Tu turi visas ra-

dītās lietas, un Tavā varā ir noteikt, cik liels 

būs piedošanas mērs. Tu piedod tiem saviem 

kalpiem, kuriem Tu vēlies piedot. Patiesi, Tu 

esi vispiedodošais, vismīlošais. Nekas Tev 

nepaliek nezināms, un nekas Tev nepaliek 

slēpts. 

Ak Dievs, mūsu Kungs! Pasargā mūs ar 

savu spēku un varu, ļauj mums ienākt Tavā 

brīnumainajā bangojošajā okeānā un piešķir 

mums to, ko Tev pienākas piešķirt. 

Tu esi augstākais Valdnieks, varenais Da-

rītājs, cildenais, vismīlošais. 
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AI slava Tev, ak Kungs, mans Dievs! 

Tev nekas nepaliek nezināms, Tev ne-

kas nevar izslīdēt no rokām, un nekas nespēj 

kavēt Tava nolūka piepildīšanos, nedz debe-

sīs, nedz virs zemes, nedz pagātnē, nedz nā-

kotnē. 

Tu redzi paradīzi un tās iemītniekus. Tu 

skati apakšējo valstību un tās iemītniekus. 

Visi ir tikai Tavi kalpi, un Tu viņus turi savā 

varā. 

Ak Kungs! Piešķir pienācīgu uzvaru sa-

viem pacietīgajiem kalpiem savās dienās, jo 

viņi ir tiekušies uzupurēties Tavā ceļā. Sūti 

viņiem no debesīm to, kas nesīs mierinājumu 

viņu prātiem, iepriecinās viņus, piešķirs pār-

liecību viņu sirdīm un mieru viņu miesām un 

ļaus viņu dvēselēm pacelties viscildenā 

Dieva tuvumā un sasniegt visaugsto paradīzi 

un tādus slavas laukus, kādus Tu esi pare-

dzējis cilvēkiem ar patiesām zināšanām un 

tikumiem. Patiesi, Tu zini visu, bet mēs 

esam tikai Tavi kalpi, Tavi vergi, Tavi nebrī-

vie un Tavi nabagie. Mēs nepiesaucam ne-

vienu citu kungu kā tikai Tevi, ak Dievs, 

L 
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mūsu Kungs, un neizlūdzamies ne svētību, 

ne žēlastību ne no kāda cita kā tikai no Tevis, 

ak Tu, šīs un nākamās pasaules žēlastības 

Dievs. Mēs esam tikai pats nabadzības, nie-

cības, bezpalīdzības un posta iemiesojums, 

bet visa Tava Būtne vēsta par bagātību, ne-

atkarību, slavu, majestātiskumu un nebei-

dzamu žēlastību. 

Lai par mūsu atlīdzību, ak Kungs, kļūst 

viss labais, gan šajā pasaulē, gan nākamajā, 

un dāsnās veltes, kas atrodamas gan debesīs, 

gan virs zemes. 

Patiesi, Tu esi mūsu Kungs un visu lietu 

Kungs. Tavās rokās mēs nododam sevi, ilgo-

joties pēc visa, kas saistīts ar Tevi. 

 

AI godāts ir Tavs Vārds, ak Kungs, pie 

kura es patveršos, jo Tu, patiesi, esi 

mans Dievs un mans Vismīļotais, pie kura es 

meklēšu paspārni, jo Tu esi mans Kungs un 

mans Īpašnieks, un pie kura es bēgšu, jo Tu, 

patiesi, esi mans Pavēlnieks un mana Svēt-

nīca, un kuru es lūgšu, jo Tu, patiesi, esi 

L 



74 

mana bagātība un manu vēlmju mērķis, un, 

piesaucot kuru, es lūgšos Tavā priekšā, jo 

Tu, patiesi, esi mana augstākā tiekšanās un 

karstākā vēlme. Ikviena cerība ir zudusi, iz-

ņemot ilgošanos pēc Tavas debesu žēlastī-

bas, un ikvienas durvis ir slēgtas, izņemot 

Vārtus, kas ved uz Tavas svētības Avotu. 

Es lūdzu Tevi, ak mans Kungs, piesaucot 

Tavu spožo mirdzumu, kura spilgtuma 

priekšā ikviena dvēsele pazemīgi noliecas un 

Tevis pielūgsmē metas uz vaiga – , mir-

dzumu, kura spožumā uguns pārvēršas 

gaismā, mirušie atdzīvojas un visas grūtības 

vēršas vieglumā. Es lūdzu Tevi pie šā lie-

liskā, šā brīnišķīgā mirdzuma un pie Tavas 

cildenās un suverēnās slavas, ak Tu, nelokā-

mas varas Kungs, ar savu dāsnumu piešķir 

mums īpašības, kas piemīt Tev pašam, un 

ļauj mums kļūt par Tavas gaismas avotiem, 

un visžēlīgi piešķir mums to, kas pieklājas 

Tavai pārlaicīgajai un majestātiskajai varai, 

jo uz Tevi es esmu pielūgsmē pacēlis savas 

rokas, ak Kungs, un pie Tevis es esmu radis 

patvērumu un atbalstu, ak Kungs, un Tavā 
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gādībā es esmu nodevis sevi, ak Kungs, un uz 

Tevi es pilnīgi paļaujos, ak Kungs, un Tu 

Mani stiprini, ak Kungs. 

Patiesi, bez Tevis nav citas varas, nedz 

spēka. 

 

AI slava Tev, ak Dievs! Tu esi Dievs, 

kas ir pastāvējis pirms visa un pastāvēs 

pēc visa, un pastāvēs pāri visam. Tu esi 

Dievs, kas visu zina un ir augstāks par visu. 

Tu esi Dievs, kas ir pret visiem žēlsirdīgs, 

kas spriež par visu, kura skats aptver visu. 

Tu esi Dievs, mans Kungs. Tu zini manu stā-

vokli, Tu esi liecinieks manai iekšējai un 

ārējai būtnei. 

Piedod man un tiem ticīgajiem, kas ir at-

saukušies uz Tavu aicinājumu. Esi mans Pa-

līgs pret to cilvēku nodarījumiem, kas vēlas 

sagādāt man bēdas vai vēl man ļaunu. Pa-

tiesi, Tu esi visu radīto lietu Kungs. Tu esi 

ikviena cilvēka Piepildījums, neviens bez 

Tevis nevar pastāvēt pats par sevi. 

 

L 
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S lūdzu Tevi, piesaucot Tava cēlā vaiga 

spožo gaismu, Tavas senās godības ma-

jestātiskumu un Tavas pārlaicīgās varas 

spēku, piešķirt mums šajā brīdī visu labo un 

pienācīgo un dāvāt mums Tavas žēlastības 

plūsmu, jo dāvanu piešķiršana nerada Tev 

zaudējumus, un arī labvēlības dāvāšana ne-

mazina Tavu bagātību. 

Tu esi godāts, ak Kungs! Es esmu nabags, 

bet Tu, patiesi, esi bagāts. Patiesi, Es esmu 

necils, bet Tu esi varens, patiesi, Es esmu ne-

spēcīgs, bet Tu esi spēcīgs, patiesi, Es esmu 

zemu kritis, bet Tu esi cildens, patiesi, Es 

esmu postā, bet Tu esi varens Kungs. 

 

IEŠĶIR man, ak Kungs, visas tās labās 

lietas, ko esi radījis vai radīsi, un pasargā 

mani no ļauna, kas Tev no visām lietām, ku-

rām esi dāvājis vai dāvāsi esamību, ir pre-

tīgs. Patiesi, Tavas zināšanas aptver visas 

lietas. Esi slavēts, patiesi, nav cita Dieva bez 

Tevis, un nekas ne debesīs, ne virs zemes, ne 

visā, kas atrodas starp tām, nevar izjaukt 

E 
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Tavu nodomu. Patiešām, Tu esi spēcīgāks 

par visiem. 

Nebūtu Tavas cildenās Būtnes cienīgi, ak 

mans Dievs, ja kāds meklētu Tavu mīlošo 

laipnību vai labvēlību. Nebūtu Tavas pārlai-

cīgās godības cienīgi, ja kāds izlūgtos Tev 

dāsnuma un maigas žēlastības pierādījumus. 

Tu esi pārāk augstu, lai kāda dvēsele izlūgtos 

Tevis visžēlīgi lemtā likteņa atklāsmi un mī-

lošas rūpes. Un pārāk svēts ir Tavs diže-

nums, lai kāds izlūgtos Tavu dāsno svētību 

un Tavas debesu balvas, un žēlastību. Visā 

savā debesu un zemes valstībā, kas ir apvel-

tīta ar lielām bagātībām, Tu esi neizmēro-

jami augstu cildināts pāri visam, uz ko var 

attiecināt sevišķumu. 

Viss, ko es lūdzu Tev, ak mans Dievs, ir 

iegūt Tavu labpatiku, pirms mana dvēsele 

šķiras no manas miesas, pat ja tikai uz brīdi, 

kas īsāks par niecīgu sinepju grauda daļiņu. 

Ja tā nomirs, kamēr Tu esi apmierināts ar 

mani, es būšu brīvs no bažām un raizēm, bet, 

ja tā pametīs mani, kad Tu būsi neapmieri-
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nāts ar mani, tad pat ikvienam labam dar-

bam, ko esmu veicis, nebūs nekādas nozī-

mes, un pat tad, ja es būšu ieguvis godu un 

slavu, tas nepaaugstinās mani. 

Es nopietni lūdzu Tevi, ak mans Dievs, 

visžēlīgi dāvāt man savu labpatiku, kad liksi 

man pacelties pie Tevis un nostāties Tavā 

priekšā, jo Tu no neatminamiem laikiem esi 

bijis bezgalīga dāsnuma Dievs ļaudīm, kas 

mājo Tavā valstībā, un lielisku dāvanu 

Kungs visiem, kas mīt Tavas visvarenības 

augstajās debesīs. 

 

IK daudz dvēseļu, kas iemantojušas dzī-

vību, ir bijušās pakļautas šausmīgiem 

pazemojumiem, Tavu ceļu ejot, par to, ka tās 

cildinājušas Tavu Vārdu un godājušas Tavu 

dievišķo vienotību! Cik daudz asiņu ir izliets 

Tavas ticības dēļ, lai aizstāvētu Tavu die-

višķo misiju un slavinātu Tevi! Cik daudz ir 

to īpašumu, kas tika nelikumīgi sagrābti Ta-

vas mīlestības ceļā, lai apliecinātu Tava svē-

tuma cildenumu un godātu Tavu diženo 

C 
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Vārdu! Cik daudz ir kāju, kas minušas pu-

tekļus, lai cildinātu Tavu svēto Vārdu un go-

dātu Tavu slavu! Cik neskaitāmas ir tās 

balsis, kas vaimanāja, sirdis, kas bija šausmu 

pārņemtas, cik smagas ir ciešanas, kuras ne-

viens cits nespēj apjaust kā tikai Tu, un lik-

stas un posts, ko neviens nespēj saprast kā 

tikai Tu, un tas viss tikai tādēļ, ak mans 

Dievs, lai nostiprinātu Tava svētuma cilde-

numu un parādītu Tavas slavas pārlaicīgo 

dabu. 

Šos likumus pieņēmi Tu, lai visa radība 

varētu liecināt, ka tā ir iemantojusi esamību 

tikai Tevis dēļ. Tu esi atturējies piešķirt vi-

ņiem lietas, kas nes mieru viņu sirdīm, lai 

viņi droši zinātu, ka viss, kas ir saistīts ar 

Tavu svēto Būtni, ir daudz augstāks un cē-

lāks par visu to, kas varētu apmierināt viņus, 

jo Tava nelokāma vara caurstrāvo visas lie-

tas, un nekas nespēj to uzvarēt. 

Patiesi, Tu esi licis šiem svarīgajiem no-

tikumiem norisināties, lai tie, kam piemīt uz-

tveres spējas, būtu gatavi atzīt, ka viņiem ir 



80 

vēlēts parādīt Tavas dievišķās vienotības cil-

denumu un apstiprināt Tavu lielo svētumu. 

 

AI slava Tev, ak Kungs! Tu vari likt ik-

vienam cilvēkam zaudēt visu pasaulīgo 

mantību, un no savas dzīves sākuma līdz sa-

vai nonākšanai pie Tevis tas ar Tavu pavēli 

kļūs par nabagu, bet, ja Tu būsi to radījis no 

sava mīlestības Koka, šāds dāsnums patie-

šām nesīs tam lielāku labumu nekā visas lie-

tas, ko esi radījis debesīs un virs zemes, un 

visā, kas atrodas starp tām, jo tas ar Tavas 

labvēlības atklāsmi iemantos debesu Mā-

jokli un baudīs jaukās dāvanas, kuras Tu esi 

sagādājis, jo lietas, kas pieder Tev, ir neiz-

smeļamas. Tā patiešām ir Tava svētība, kuru 

Tu pēc savas gribas piešķir tiem, kas staigā 

Tavas mīlestības ceļus. 

Cik daudz ir to dvēseļu, kas iepriekšējos 

laikos Tevis dēļ tika nogalinātas un ar kuru 

vārdiem cilvēki tagad lepojas, un cik liels ir 

to ļaužu skaits, kam Tu ļāvi iegūt pasaulīgās 

bagātības un kas tās uzkrāja, lai gan viņiem 

L 
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bija laupīta Tava patiesība un viņi šodien ir 

nogrimuši aizmirstībā. Tā viņiem ir laba mā-

cība un smags sods. 

Ak Kungs! Liec savam dievišķās vienotī-

bas Kokam augt straujāk, laisti to, ak Kungs, 

ar savas labpatikas bagātīgajiem ūdeņiem un 

uzdod tam pirms Tavas dievišķās pārliecības 

atklāsmes nest tādus augļus, kādus Tu vēlies 

savai cildināšanai un godāšanai, slavēšanai 

un pateicībai, un Tava Vārda daudzināšanai, 

Tavas būtības vienesmes godā celšanai un 

Tevis pielūgsmei, jo tas viss nav neviena cita 

rokās kā tikai Tavās.  

Liela svētība ir piešķirta tiem, kuru asinis 

Tu esi izvēlējies sava apstiprinājuma Koka 

laistīšanai un tādejādi sava svētā un nemai-

nīgā Vārda cildināšanai. 

Piešķir, ak mans Kungs, man un tiem, kas 

tic Tev, to, kas pēc Tava ieskata nāks mums 

par labu, kā teikts Grāmatu Mātē, jo Tavās 

rokās ir visu lietu mērs. 

Tavas jaukās dāvanas nepārtraukti līst pār 

tiem, kam dārga Tava mīlestība, un Tava de-
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besu dāsnuma brīnišķīgās zīmes tiek bagā-

tīgi piešķirtas tiem, kas atzīst Tavu dievišķo 

vienotību. Mēs nododam Tavā ziņā visu, ko 

Tu mums esi lēmis, un lūdzam Tevi dāvāt 

mums visu to labo, kas ir Tavā pārziņā. 

Pasargā mani, ak mans Kungs, no visa 

ļaunā, ko Tu kā viszinošais uztver, jo tikai 

Tu esi visvarenais un visspēcīgais, un ne-

viens triumfs nav iespējams bez Tavas klāt-

būtnes, un Tu vienīgais vari visiem pavēlēt. 

Tikai tas, ko Dievs ir vēlējies, ir piepildījies, 

un tas, ko Viņš nav vēlējies, nekad nepiepil-

dīsies.  

Tikai Dievam, viscildenajam, visvarena-

jam, pieder vara un spēks. 

 

K Kungs! Ļauj visām zemes tautām ie-

kļūt Tavas ticības paradīzē, tā lai ne-

viena radība nepaliek ārpus Tavas labpatikas 

loka. 

No neatminamiem laikiem Tu esi spējis 

darīt visu, kas Tev tīk, un Tu pacelies pāri 

visam, ko vēlies. 

A 
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ĀVĀ man, ak mans Dievs, visu savu 

mīlestību un labpatiku un ar savu spožo 

gaismu pievelc un sajūsmini mūsu sirdis, ak 

Tu, Visdiženā augstākais pierādījums. Par 

savas žēlastības zīmi sūti man savas dzīvino-

šās vēsmas gan dienā, gan naktī, ak dāsnais 

Kungs. 

Es neesmu paveicis neko tādu, ak mans 

Dievs, lai būtu pelnījis skatīt Tavu vaigu, un 

es noteikti zinu, ka pat tad, ja es dzīvotu tik 

ilgi, cik vien pastāvēs pasaule, es nespēšu 

paveikt neko tādu, kas izpelnītos Tavu lab-

vēlību, jo kalpa stāvoklis liegs man iekļūt 

Tavā svētajā Mājoklī, ja vien Tavs dāsnums 

nenāks pār mani un Tava maigā žēlastība ne-

pārņems mani, un Tava mīlošā laipnība ne-

apņems mani. 

Lai slava Tev, ak Tu, kuram līdzās nav 

cita Dieva. Visžēlīgi ļauj man pacelties pie 

Tevis, piešķir man to godu mājot Tavā tu-

vumā un izjust kopību ar Tevi vien. Nav cita 

Dieva bez Tevis. 

Patiesi, ja Tu vēlētos dāvāt svētību savam 

kalpam, Tu izdzēstu no viņa sirds valstības 

D 
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visa cita pieminēšanu vai pieķeršanos visam 

citam, izņemot Tevis paša pieminēšanu. Un, 

ja Tu būtu lēmis ļaunu savam kalpam tā dēļ, 

ko viņš Tavu acu priekšā netaisnīgi nodarī-

jis, Tu pārbaudītu viņu ar šīs un nākamās pa-

saules labumiem, lai viņš būtu aizņemts ar 

tiem un aizmirstu pieminēt Tevi. 

 

AI slava Tev, ak Kungs, Tev, kas ar sava 

lēmuma spēku ir dāvājis esamību visai 

radībai. 

Ak Kungs! Palīdzi tiem, kas ir atteikušies 

no visa cita, tik no Tevis vien nē, un piešķir 

viņiem diženu uzvaru. Sūti viņiem, ak 

Kungs, debesu un zemes, un visa, kas atro-

das starp tām, eņģeļu pulkus, lai tie palīdz 

Taviem kalpiem, lai tie atbalsta un stiprina 

viņus, nodrošina viņiem panākumus, nostā-

jas viņu pusē, piešķir viņiem slavu, ceļ viņus 

godā un cildina viņus, bagātina viņus un pie-

šķir viņiem brīnišķīgu uzvaru. 

L 
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Tu esi viņu Kungs, debesu un zemes 

Kungs, visu pasauļu Kungs. Stiprini šo ti-

cību, ak Kungs, ar savu kalpu spēku, un liec 

viņiem gūt virsroku pār visām pasaules tau-

tām, jo viņi, patiesi, ir Tavi kalpi, kas ir at-

raisījušies no visa cita, tik no Tevis vien nē, 

un Tu, patiesi, esi patiesu ticīgo Aizstāvis. 

Liec, ak Kungs, lai viņu sirdis, kas uzticī-

gas Tavai neaizskaramajai ticībai, kļūst stip-

rākas par visu citu, kas atrodas debesīs un 

virs zemes un visā, kas ir starp tām, un spē-

cini, ak Kungs, viņu rokas ar savām brīnišķī-

gajām varas zīmēm, lai viņi varētu paust 

Tavu varu visas cilvēces acu priekšā. 

 

K Kungs! Pie Tevis es vēršos pēc pa-

tvēruma, un mana sirds ilgojas pēc Ta-

vām zīmēm. 

Ak Kungs! Gan ceļojot, gan mājās esot, 

gan aizņemts dažādās nodarbēs, gan darbu 

darot, es pilnīgi uzticos Tev. 

A 
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Sniedz man palīdzību, lai es varu būt ne-

atkarīgs no visām lietām, ak Tu, nepārspēja-

mais savā žēlastībā! 

Pēc savas patikas dāvā man manu daļu un 

liec man būt mierā ar visu, ko esi man lēmis. 

Tev pieder absolūta vara visiem pavēlēt. 

 

K Kungs! Tu esi Tas, kas novērš visas 

mokas un atvaira visas likstas. Tu esi 

Tas, kas remdē visas bēdas un atbrīvo ik-

vienu vergu, un atpestī ikvienu dvēseli. Ak 

Kungs! Visžēlīgi glāb mani un ierindo mani 

starp saviem kalpiem, kas ieguvuši pestī-

šanu. 

 

K mans Kungs! Tu esi mūžīgi bijis un 

mūžīgi paliksi vienīgais patiesais 

Dievs, bet visi citi, izņemot Tevi, ir naba-

dzīgi un nožēlojami. Turoties cieši pie Tavas 

saites, ak mans Dievs, es esmu nošķīries no 

visas cilvēces un, cēlis savu vaigu uz Tavas 

maigās žēlastības Mājokli, es esmu novēr-

A 
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sies no visām radītajām lietām. Visžēlīgi ie-

dvesmo mani, ak mans Dievs, ar savu labvē-

lību un dāsnumu, savu slavu un 

majestātiskumu, savu varu un diženumu, jo 

bez Tevis es nerodu neviena cita, kas būtu tik 

varens un viszinošs. Sargā mani, ak mans 

Dievs, ar savu pārlaicīgo un remdējošo 

spēku un ar debesu un zemes pulkiem, jo es 

nevaru nevienam citam uzticēties kā tikai 

Tev, un man nav cita glābēja kā tikai Tu. 

Tu esi Dievs, mans Kungs, Tev ir zināmas 

manas vajadzības, Tu redzi manu stāvokli un 

zini, kas ar mani ir noticis pēc Tava lēmuma, 

kā arī zini par pasaulīgajām ciešanām, kurām 

es ar Tavu atļauju esmu bijis pakļauts un ku-

ras ir Tava dāsnuma un labvēlības zīme. 

 

AI Tevi pavada slava un visspožākā 

gaisma, ak mans Dievs. Tavs majestā-

tiskums ir tik pārlaicīgs, ka neviena cilvēka 

iztēle nespēj to sasniegt, un Tava augstā vara 

ir tik cēla, ka cilvēku siržu un prātu putni ne-

spēj pacelties tās augstumos. Visas būtnes 
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atzīst, ka nespēj Tevi cildināt atbilstoši Ta-

vam augstajam stāvoklim. Tu esi neizmēro-

jami cēls. Neviens nespēj pienācīgi godāt 

Tavu Būtni, nedz izprast Tava dāsnuma pie-

rādījumus, jo tie piemīt Tavai visdziļākajai 

būtībai, un tikai Tu pats pazīsti savu būtību. 

Es slavēju Tevi, ak Kungs, mūsu Dievs, 

par Tavu dāsnumu, dāvājot esamību radības 

valstībai, kā arī par jaunradi – un tā ir uz-

slava, kas, Tevis iedvesmota, atmirdz spoži, 

uzslava, kuru neviens cits nespēj pienācīgi 

novērtēt kā tikai Tu. Es turklāt godāju Tevi 

un pateicos Tev, kā pieklājas Tavai bijību ie-

dvesošajai klātbūtnei un Tavam neatvairā-

majam majestātiskumam, par šo cēlo 

svētību, šo brīnišķīgo zīmi, kas izpaužas Ta-

vās atklāsmes un radības ķēniņvalstīs. 

Lai slava Tev! Neizmērojami cēls ir viss, 

kas attiecas uz Tevi. Patiesi, neviens nav pie-

nācīgi izpratis Tavu augsto stāvokli, un ne-

viens, izņemot Tevi pašu, nav atzinis Tevi tā, 

kā pieklājas atzīt Tevi. Tu izpaudies caur 

sava dāsnuma plūsmu, bet neviens bez Tevis 

nespēj izprast Tavas atklāsmes cēlumu. 
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Lai godāts Tavs Vārds! Vai kādam citam 

bez Tevis ir neatkarīga esamība, lai spētu no-

rādīt uz Tavu dabu, un vai kādam bez Tevis 

piemīt kaut mazumiņš individualitātes, ar 

kuras palīdzību es varētu pazīt Tevi? Viss, 

ko mēs zinām, ir zināms, tikai pateicoties 

Tava Vārda, vislielākās izpausmes, diženu-

mam, un ikvienu lietu dziļi saviļņo dzīvinošā 

ietekme, kas izstaro no Tavas neuzvaramās 

gribas. Tu esi tuvāks visām lietām, nekā tās 

ir pašas sev. 

Tu esi slavēts un godāts. Pārāk augsts ir 

Tavs cēlums, lai to rokas, kas ir apveltīti ar 

izpratni, aizsniegtu Tevi, un pārāk dziļi ir 

Tavi neizdibināmie dziļumi, lai cilvēku 

prātu un uztveres upes no tiem izplūstu. 

 

K mans Dievs! Bez Tevis nav neviena 

cita, kas remdētu manas dvēseles cieša-

nas, un pēc Tevis es visvairāk tiecos, ak 

mans Dievs. Mana sirds nav pieķērusies ne-

vienam citam kā tikai Tev un tiem, kurus Tu 

mīli. Es svinīgi paziņoju, ka mana dzīve un 
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nāve ir veltītas Tev. Patiesi, Tu esi nesalīdzi-

nāms, un Tev nav līdzgaitnieka. 

Ak mans Kungs! Es lūdzu Tevi piedot 

man par norobežošanos no Tevis. Zvēru pie 

Tavas slavas un majestātiskuma, man nav iz-

devies pienācīgi atzīt Tevi un pielūgt Tevi, 

lai gan Tu esi man atklājis sevi un aicini 

mani pieminēt Tevi, kā pienākas Tavam 

augstajam stāvoklim. Lai smagas bēdas pie-

meklē mani, ak mans Kungs, ja Tu vēlies 

saukt mani pie atbildības par maniem slikta-

jiem darbiem un pārkāpumiem. Es nezinu 

cita Palīga kā tikai Tevi. Man nav neviena 

cita patvēruma, uz kuru bēgt, kā tikai pie Te-

vis. Neviens no Taviem radījumiem neiedro-

šinās aizlūgt par kādu bez Tavas atļaujas. Es 

Tavā galmā cieši turos pie Tavas mīlestības, 

un pēc Tava vēlējuma es no sirds lūdzu Tevi 

atbilstoši Tavam diženumam. Es lūdzu Tevi 

ņemt vērā manu aicinājumu, ko Tu esi man 

solījis. Patiesi, Tu esi Dievs, nav cita Dieva 

bez Tevis. Viens pats un citu neatbalstīts, Tu 

esi neatkarīgs no visas radības. Arī to uzti-
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cība, kas Tevi mīl, nedod Tev nekāda la-

buma, un arī bezdievju ļaunie darbi nespēj 

Tev kaitēt. Patiesi, Tu esi mans Dievs, Tas, 

kas vienmēr pilda savus solījumus. 

Ak mans Dievs! Es lūdzu Tevi, piesaucot 

Tavas labvēlības pierādījumus, ļauj man tu-

voties Tavas svētās klātbūtnes cēlajiem 

augstumiem un pasargā mani no piesliešanās 

visu citu izsmalcinātajiem mudinājumiem, 

lai es ieklausos tikai Tevī. Vadi manus soļus, 

ak mans Dievs, uz to, kas Tev ir pieņemams 

un tīkams. Savā varenībā pasargā mani no 

savām svētajām dusmām un soda, un atturi 

mani no tādu mājokļu apmeklēšanas, kas nav 

Tev tīkami. 

 

K mans Dievs! Es neesmu Tevi iepazi-

nis tā, lai tas būtu Tavas slavas cienīgi, 

un es neesmu baidījies Tavu dusmu, kā pie-

klājas manā stāvoklī. Kā lai es iedrošinos 

pieminēt Tevi, kamēr es atrodos šādā stā-

voklī, un kā lai es ceļu savu vaigu uz Tevi, ja 
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es neesmu izpildījis savu pienākumu pielūgt 

Tevi? 

Tu nedāvāji man esamību, lai demons-

trētu savu varu, kas ir nepārprotama un 

acīmredzama, jo Tu esi Dievs, kas ir pastā-

vējis mūžīgi, kad vēl nekā nebija. Drīzāk Tu 

ar savu pārlaicīgo varu radīji mūs, lai mēs 

visžēlīgi varētu tapt tikai pieminēti Tava At-

gādinājuma diženajai izpausmei. 

Man nav citu zināšanu par Tevi, ak mans 

Dievs, kā tikai tās, kuras Tu man esi mācījis, 

kā pazīt Tevi, – zināšanas, kas atklāj manus 

trūkumus un apgrēcību. Šeit es esmu, ak 

mans Dievs, pilnīgi ziedojoties Tev un vēlo-

ties vienīgi to, ko Tu vēlies. Pazemīgi es no-

liecos Tavas žēlastības atklāsmju priekšā, 

atzīstot, ka Tu esi Dievs un ka nav cita Dieva 

bez Tevis, un ka Tu esi nesalīdzināms, ka 

Tev nav līdzgaitnieka un ka nav neviena, kas 

Tev līdzinātos. Tam Tu pats esi liecinieks, kā 

Tev pieklājas Tavas slavas dēļ. 
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K mans Dievs, mans Kungs un mans 

Valdniek! Es esmu atraisījies no sa-

viem līdzcilvēkiem un esmu tiecies caur 

Tevi kļūt neatkarīgs no visiem, kas dzīvo 

virs zemes, un esmu vienmēr gatavs saņemt 

to, kas Tavās acīs ir slavējams. Piešķir man 

visu to labo, kas dos man neatkarību no visa, 

tik no Tevis vien nē, un atvēlē man lielāku 

daļu no savas bezgalīgās labvēlības. Patiesi, 

Tu esi nebeidzamas žēlastības Kungs. 

 

S Tevi lūdzu, piesaucot Tavu varenību, 

ak mans Dievs, nodrošināt, lai ar mani 

nenotiek nekas ļauns pārbaudījumu laikos, 

bezrūpības brīžos ar savu iedvesmu vadi ma-

nus soļus pa taisnu ceļu. Tu esi Dievs, Tev 

pieder vara darīt visu, ko vēlies. Neviens ne-

spēj pretoties Tavai gribai vai izjaukt Tavu 

nolūku. 

 

S lūdzu Tev piedošanu, ak mans Dievs, 

tā, kā Tu vēlies, lai Tavi kalpi lūdz Tevi. 

A 

E 

E 
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Es lūdzu Tevi atlaist mūsu grēkus, kā pieklā-

jas mūsu Kungam, un piedot man, maniem 

vecākiem un tiem, kas, Tavuprāt, ir iegājuši 

Tavas mīlestības Mājoklī, piedot savas pār-

laicīgās varas cienīgā veidā kā pieklājas Ta-

vas debesu varas godībai. 

Ak mans Dievs! Tu esi iedvesmojis manu 

dvēseli pielūgt Tevi, un, ja Tu nebūtu to da-

rījis, es nevērstos pie Tevis. Tu esi cildināts 

un godāts, es slavēju Tevi, jo Tu man atklāji 

sevi, un es lūdzu Tevi piedot man par to, ka 

neesmu izpildījis savu pienākumu iepazīt 

Tevi un neesmu gājis Tavas mīlestības ceļu. 

 

AI slavēts Tavs Vārds, ak Kungs, mūsu 

Dievs! Tu patiešām esi neredzamu lietu 

Zinātājs. Piešķir mums tik daudz laba, cik 

Tavas visaptverošās zināšanas spēj nomērīt. 

Tu esi augstais Dievs, visvarenais, vismīļo-

tais. 

Lai slava Tev, ak Kungs! Mēs tieksimies 

pēc Tavas žēlastības noteiktajā Dienā un pil-

nīgi paļausimies uz Tevi, mūsu Kungu. Tu 

L 
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esi godāts, ak Dievs! Dāvā mums visu labo 

un pienācīgo, lai mēs varētu iztikt bez visa 

cita, tik bez Tevis vien nē. Patiesi, Tu esi 

visu pasauļu Kungs. 

Ak Dievs! Atlīdzini tiem, kas visu pacie-

tīgi panes Tavās Dienās, un stiprini viņu sir-

dis, lai viņi spēj nelokāmi staigāt patiesības 

ceļus. Dāvā viņiem, ak Kungs, bagātīgas dā-

vanas, kas ļautu viņiem ieiet Tavā svētlaimī-

gajā paradīzē. Tu esi cildens, ak Kungs 

Dievs. Lai Tava debesu svētība nolaižas pār 

mājām, kuru iemītnieki ir Tev ticējuši. Pa-

tiesi, Tu esi nepārspēts debesu svētības dā-

vātājs. Sūti mums, ak Dievs, savus pulkus, 

kas piešķirs uzvaru Taviem uzticīgajiem kal-

piem. Ar savas pavēles spēku Tu pēc savas 

patikas veido savu radību. Tu esi patiešām 

Valdnieks, Radītājs, visgudrais. 

Saki: Dievs ir patiešām visu lietu Radī-

tājs. Viņš papilnam dod iztiku visiem, kam 

Viņš vēlas. Viņš ir Radītājs, visu būtņu Ize-

jas Punkts, Veidotājs, Visvarenais, Darinā-

tājs, Visgudrais. Viņam pieder vislieliskākie 

tituli gan debesīs, gan virs zemes, gan visā, 
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kas atrodas starp tām. Visi pilda Viņa lēmu-

mus, un visi zemes un debesu iemītnieki cil-

dina Viņu, un pie Viņa visi atgriezīsies. 

 

Tava Kunga vārdā, Radītāja, Valdnieka, 

visa Piepildījuma, viscildenā, Tā, kura 

palīdzību izlūdzas visi cilvēki. 

AKI: Ak mans Dievs! Ak Tu, debesu un 

zemes Radītāj, ak ķēniņvalsts Kungs! Tu 

labi zini manas sirds noslēpumus, bet Tava 

Būtne ir visiem neizprotama, izņemot Tevi 

pašu. Tu redzi, kāds es esmu, un nevienam 

citam tas nav pa spēkam, izņemot Tevi. Ar 

savu žēlastību dari tā, lai es varētu iztikt bez 

visa, izņemot Tevi, un piešķir man to, kas 

padarīs mani neatkarīgu no visiem, izņemot 

Tevi. Ļauj man gūt labumu no manas dzīves 

šajā pasaulē un nākamajā. Atver man savas 

žēlastības vārtus un visžēlīgi dāvā man savu 

maigo līdzcietību un balvas. 

Ak Tu, nebeidzamas labvēlības Kungs! 

Liec, lai debesu palīdzība apņem tos, kas mīl 

S 
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Tevi, un dāvā mums savas dāvanas un bal-

vas. Esi mūsu Piepildījums, piedod mums 

mūsu grēkus un apžēlojies par mums. Tu esi 

mūsu Kungs un visas radības Kungs. Mēs 

nepiesaucam nevienu citu kā tikai Tevi, un 

neko citu mēs nelūdzam kā tikai Tavu labvē-

lību. Tu esi dāsnuma un žēlastības Kungs, 

neuzvarams savas varas izpausmēs un nepār-

spējams savu nolūku piepildīšanā. Nav cita 

Dieva bez Tevis, Tā, kam pieder viss, viscil-

denā. 

Sniedz savu svētību, ak mans Kungs, sa-

viem vēstnešiem, svētajiem un taisnīgajiem. 

Patiesi, Tu esi Dievs, nesalīdzināmais, neuz-

varamais. 

 

U esi godāts, ak Kungs, mans Dievs! Tu 

esi, patiesi, ķēniņu Ķēniņš. Tu piešķir 

varu visiem, kam vēlies, un arī atņem to vis-

iem, kam vēlies. Tu cel godā, ko vēlies, un 

pazemo, ko vēlies. Tu dāvā uzvaru, kam vē-

lies, un nes pazemojumu, kam vēlies. Tu no-

drošini bagātību, kam vēlies, un noved līdz 

T 
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nabadzībai, ko vēlies. Tu liec tiem, ko vēlies, 

būt pārākiem par citiem, kurus Tu arī izvē-

lies. Savās rokās Tu turi visu radīto lietu im-

pēriju, un ar savas suverēnās pavēles spēku 

Tu dāvā esamību tiem, kam vēlies. Patiesi, 

Tu esi viszinošais, visspēcīgais, varas 

Kungs. 

 

LAVĒTS un godāts Tu esi, ak Dievs! 

Liec, lai diena, kad mēs sasniegsim Tavu 

svēto tuvumu, pienāk drīzāk. Iepriecē mūsu 

sirdis ar savas mīlestības un labvēlības spēku 

un dāvā mums nelokāmību, lai mēs labprāt 

pakļaujamies Tavai gribai un Taviem liku-

miem. Patiesi, Tavas zināšanas aptver visas 

lietas, kuras Tu esi radījis un vēl radīsi, un 

Tava debesu vara aptver visus, kam Tu esi 

dāvājis esamību un kam Tu vēl to dāvāsi. 

Nav neviena pielūdzamā bez Tevis un ne-

viena cita vēlamā bez Tevis, un neviena cita 

dievināmā bez Tevis, un nekā cita, ko kais-

mīgi vēlēties, kā tikai Tavu labpatiku. 

S 
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Patiesi, Tu esi augstākais Valdnieks, 

Augstākā Patiesība, Palīgs briesmās, pašpa-

stāvošais. 

 

U labi zini, ak mans Dievs, ka no visām 

pusēm man ir uzbrukušas likstas un ka 

neviens bez Tevis nespēj tās izkliedēt vai 

mazināt. Es droši zinu, ka manas mīlestības 

pret Tevi dēļ Tu neliksi, lai likstas atgadās 

nevienai dvēselei, ja vien Tu nevēlēsies pa-

augstināt viņu savā debesu paradīzē un stip-

rināt viņa sirdi šajā pasaulīgajā dzīvē savas 

nepārvaramās varas bastionā, lai tā netiecas 

pēc šīs pasaules niecībām. Patiešām, Tu labi 

zini, ka es visādā ziņā lološu Tevis pieminē-

šanu vairāk par visiem debesu un zemes īpa-

šumiem. 

Stiprini manu sirdi, ak mans Dievs, lai es 

klausu Tev un mīlu Tevi, un liec, lai es atbrī-

vojos no visu Tavu ienaidnieku sabiedrības. 

Patiesi, es zvēru pie Tavas godības, ka es ne-

ilgojos ne pēc kā cita, kā tikai pēc Tevis, un 

nevēlos nekā cita, kā tikai Tavu žēlastību, un 

T 
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neraizējos ne par ko citu, kā tikai par Tavu 

taisnīgumu. Es lūdzu Tevi pēc savas patikas 

piedot man, kā arī tiem, kurus Tu mīli. Pa-

tiesi, Tu esi visvarenais, dāsnais. 

Bezgalīgi cildens Tu esi, ak debesu un ze-

mes Kungs. Tu pacelies pāri visu cilvēku uz-

slavām, un lai miers ir Taviem uzticīgajiem 

kalpiem un slava Dievam, visu pasauļu Kun-

gam. 

 

AI slava Tev, ak Kungs, mans Vismīļo-

tais! Dari mani nelokāmu Tavā Lietā un 

liec, lai mani pieskaita tiem, kas nav pārkā-

puši Tavu derību, nedz sekojuši savu tukšo 

iedomu dieviem. Ļauj man sēsties patiesības 

sēdeklī Tavā tuvumā, dāvā man savas žēlas-

tības zīmi un ļauj man pievienoties Taviem 

kalpiem, kuriem nav nekādu baiļu un kuri 

netiks iegrūsti postā. Nepamet mani vienu, 

ak mans Kungs, un neliedz man atzīt Viņu, 

kas ir Tevis paša izpausme, un nepieskaiti 

mani tiem, kas ir norobežojušies no Tava 

svētā tuvuma. Pieskaiti mani, ak mans 

L 
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Dievs, tiem, kam dāvāta priekšrocība skatīt 

Tavu daili un kas par to tā priecājas, ka viņi 

to nemainītu pat mazu brīdi no šīs priekšro-

cības pret debesu un zemes ķēniņvalstu varu 

vai pret visu radības valstību. Apžēlojies par 

mani, ak Kungs, šajās dienās, kad Tavas ze-

mes tautas ir smagi kļūdījušās un piešķir 

man, ak mans Dievs, visu, kas Tavās acīs ir 

labs un pienācīgs. Tu, patiesi, esi visvare-

nais, žēlīgais, dāsnais, vispiedodošais. 

Neļauj, ak mans Dievs, mani pieskaitīt 

tiem, kuru ausis ir kurlas, acis – aklas, 

mēle – mēma un sirdis – nesaprotošas. At-

brīvo mani, ak Kungs, no nezināšanas uguns 

un savtīgām vēlmēm. Ielaid mani savas pār-

laicīgās žēlastības izplatījumā un apbalvo 

mani ar to, ko Tu esi lēmis saviem izredzē-

tajiem. Tev pieder vara darīt visu, ko vēlies. 

Patiesi, Tu esi Palīgs briesmās, pašpastāvo-

šais. 

 

K mans Dievs, ak mans Kungs, ak mans 

Valdniek! Es lūdzu Tevi piedot man A 
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par to, ka tiecos pēc citiem priekiem, nevis 

pēc Tavas mīlestības, vai pēc cita mierinā-

juma, nevis pēc Tava tuvuma, vai pēc citām 

izpriecām, nevis pēc Tavas labpatikas, vai 

pēc citādas esamības, nevis kopības ar Tevi. 

 

AI ir vēl kāds cits, kas spēj grūtības no-

vērst kā Dievs? Saki: Lai slavēts ir 

Dievs! Viņš ir Dievs! Visi ir Viņa kalpi, un 

visi seko Viņa gribai! 

  

V 



103 

 

E-pasts: info@bahai.lv 

Tālrunis: (+371) 67 845 254 

  



104 

 

Dieva Vārda liesmas 

Báb rakstu izlase 

 

Grāmatā apkopoti izvilkumi, lūgšanas, me-

ditāciju teksti no Báb centrālajiem darbiem. 

Šajā izdevumā ir ievietoti arī Báb galvenā 

darba „Bayán” („Ekspozīcija”) fragmenti. 

Šajā darbā Viņš skaidro jaunās ticības liku-

mus un aicina savus sekotājus nest cilvēkiem 

Dieva Vārdu, kas tiem tiek dāvāts caur Viņa 

atklāsmi.  

 

 


