A BAHÁ’IOK

Kik a bahá’iok?
A bahá’í hit a legﬁatalabb független világvallás, mely a 19. század
közepén keletkezett és földrajzi értelemben a második legelterjedtebb
vallás a kereszténység után. Bahá’iok a Föld minden országában élnek.
Nincsenek papjaik és kötött szertartásaik. Szellemi életük középpontja az Istennel való személyes kapcsolatuk. A közösség adminisztratív
ügyeinek intézését demokratikusan választott döntéshozó testületek
végzik.
A bahá’í hit tanításai szerint
Bahá’u’lláh a korunkra rendelt
Isteni Hírnök, a legutóbbi, de nem
a legutolsó a vallásalapítók (bahá’í
szóhasználattal: Isteni Megnyilvánulások) láncolatában.
Bár a bahá’í vallás Bahá’u’lláh-tól
ered, követői ugyanolyan tisztelettel fordulnak Ábrahám, Mózes,
Buddha, Krisna, Jézus, Zoroaszter
és Mohamed felé is.
„Ez Isten változhatatlan
Hite, örök a múltban, örök a
jövőben.”
*Az idézőjelben szereplő részek a bahá’í Szent Iratokból származnak.
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A bahá’í hit a világ több, mint kétszáz országában több, mint 5 millió tagot
számlál.

A bahá’í vallás legfontosabb tanítása az egység:
egy az Isten, egy a vallás és egy az emberiség
Mivel csak egy Isten létezik, ezért Istennek egyetlen vallása van, mely
különböző helyeken és korokban más és más formát ölt. A Mindenható
Isten minden néphez elküldte Hírnökét és Prófétáit. Minden ember Isten
képére teremtetett és különböző értékes adottságokkal és képességekkel
lett felruházva.
„Ne tekintsetek úgy egymásra mint idegenekre!
Egy fa gyümölcsei vagytok, egy ág levelei.”
„A világ jobbulása, nemzeteinek fejlődése,
népeinek nyugalma és mindazok békéje,
kik is a földön lakoznak, Isten tanításai
és rendeletei között vagyon.”
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Bahá’u’lláh neve azt jelenti, hogy „Isten Dicsősége” vagy az „Úr
Dicsősége”. Ezt a megnevezést a Szent Könyvek számos próféciája
megemlíti. A bahá’í hit szerint Bahá’u’lláh az Ézsaiás által a zsidóknak
megígért Békesség Fejedelme, a Krisztus által az Ő visszatéréseként
megjövendölt Igazság Lelke, az iszlám Megígértje, Krisna Tizedik Avatárja (megtestesülése), az Egyetemes Testvériség Buddhája (Maitreya).
Bahá’u’lláh beteljesített minden múltbéli jövendölést és próféciát, amikor
bejelentette Üzenetét a világnak. Ugyanaz a szellem, amely minden Isteni
Küldöttben jelen volt, most Bahá’u’lláh-ban nyilvánult meg.
„… íme a Nap, melyen az emberiség
megpillanthatja a Megjövendölt Arcát
és meghallhatja Hangját. Isten Hívása
hallik, és orcájának szépsége ragyog az
emberekre.”
Bahá’u’lláh egy gazdag nemesi családban született 1817-ben Perzsiában. Bár hús-vér emberként jött el, lelke Isten Kinyilatkoztatásának
csatornájaként szolgált. Mint Buddha, nemesi származású volt, aki
feladta gazdagságát és előmenetelét azért, hogy az embereket az Igazság
ösvényére vezesse. Mint Ábrahámot, száműzték szülőföldjéről. Mint
Mózes, negyven éven keresztül vezette követőit Isten útján. Mint Jézust,
Őt is megalázták és bebörtönözték a kor hatalmon lévő vallási és világi
vezetői. Korának tudatlanjai életére törtek, ahogyan Mohamednek is.
Bahá’u’lláh egész életében üldöztetéstől szenvedett, de mindezt örömmel viselte, mert Isten Akaratát teljesítette be ezáltal. Áldozata mindannyiunkért hozott áldozat, és Üzenete a béke, a szeretet és az igazságosság üzenete.
Előző oldal: A Bahá’í Világközpont, a bahá’í hit szellemi és igazgatási központja
(Haifa, Izrael).
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Az emberiség egysége – a sokféleség a szépség forrása
A vallások egysége
A bahá’iok hiszik, hogy csak egyetlen Isten létezik, aki különböző korokban és különböző népekhez Hírnököket küld, hogy az embereket Isten
felé vezessék. A nagy vallások (mint a zsidó vallás, a kereszténység, az
iszlám, a buddhizmus, a hinduizmus) ugyanattól az Istentől származnak,
és alapítóik is ugyanolyan ranggal rendelkeznek.
„Ha látó szemmel nézel, észreveszed majd,
hogy Ők mind ugyanazon szentélyben lakoznak,
ugyanazon mennyországban lebegnek,
ugyanazon királyi trónuson pihennek,
ugyanazon szó szólal meg ajkukon,
és ugyanazon Hitet hirdetik.
Ím, ilyen a Lét azon Legfőbb Lényeinek egysége.”

„Isten Prófétái olyan orvosoknak tekintendők,
Kiknek feladata a világ és népei jólétének előmozdítása,
hogy az egység szellemén keresztül begyógyíthassák
a megosztott emberiség sebeit…”

A bahá’í közösség sokszínűségét mutatja, hogy tagjai számos nemzetiségi, etnikai és vallási háttérből származnak. A képen önkéntes ﬁatalok csoportja látható
a Bahá’í Világközpontban (Haifa, Izrael).

Az emberiség egyetlen család, és e család tagjai nagyon különbözőek.
Pontosan ez a különbözőség teszi széppé a világot. Minden emberben
Isten teremtését kell látnunk és meg kell szabadulnunk mindenféle
előítélettől.
„Semmi kétség nem lehet, hogy a világ népei bármilyen fajhoz vagy
valláshoz tartozzanak is, ihletüket egyetlen mennyei Forrásból nyerik
és egy Isten alattvalói.”

Ahogyan a betegségek gyógyítása más és más szakorvost és gyógymódot igényel, úgy gondoskodik Isten korról korra az emberiség szellemi gyógyulásáról Megnyilvánulásainak útmutatásain keresztül.

„Nézd a kert virágait: bár különböző fajtájúak, színűek, formájúak
és alakúak, mégis ugyanazon forrás vize élteti őket, ugyanazon szél
lehelete éleszti meg őket, ugyanazon nap sugarai vidítják fel őket, és ez
a különbözőség csak növeli bájukat és hozzátesz szépségükhöz.”
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Az Igazság független keresése
A szülők tiszteletének és a család egységének fontossága
Az emberiség egysége a családon
belüli egységgel kezdődik. Ennek
alapfeltétele a szülők tisztelete
és szeretete, és minden családtag
jogainak biztosítása. A szülők iránt
mutatott kedvesség és ﬁgyelem
– amelyet az összes vallás szent
iratai említenek – Bahá’u’lláh
tanításaiban nagy hangsúlyt kap.
„Óvakodjatok, nehogy olyasmit kövessetek el, ami
megszomorítaná édesapátok és édesanyátok szívét.
Kövessétek az Igazság ösvényét, amely valóban egyenes ösvény.”
A vallásnak összhangban kell lennie a józan ésszel és a tudományos
igazsággal
A tudomány vallás nélkül csupán materializmus, a vallás tudomány
nélkül pedig babonás hiedelem. Amikor az igazságot keressük, használnunk kell emberi értelmünket, melyet Isten adott nekünk. Emellett bizton támaszkodhatunk arra a bőséges isteni tudásra is, melyet Bahá’u’lláh
hagyott az emberiségre ebben a korban. A bahá’í Szent Iratok ezer évre
elegendő útmutatást tartalmaznak életünk szellemi és gyakorlati oldalaira, valamint a jövő társadalmának működésére vonatkozóan.
„A vallás és a tudomány az a két szárny, amellyel
az ember értelme magasba emelkedhet, és lelke fejlődhet.
Csupán az egyikkel nem lehet repülni.”
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Előzetes véleményalkotás nélkül, mások meggyőződésétől függetlenül
mindenkinek magának kell kutatnia az Igazság után.

„Ó, szellem ﬁa! Minden dolgok közül
első előttem az Igazság szeretete. Ne
fordulj el tőle, ha Engem keresel, és
ne hanyagold el, hogy bízhassam benned. Az Igazság majd segít, hogy saját
szemeddel láss és ne a másokéval,
hogy saját tudásodra támaszkodj és ne
a másokéra. Mérlegeld szívedben, milyennek kell lenned. Valóban, az
Igazság az Én ajándékom és szerető jóságom jele. Tartsd hát ezt szem
előtt.”
A bahá’iok gyermekei
nem lesznek automatikusan bahá’í vallásúak.
Szüleik feladata beléjük
plántálni Isten szeretetét
és megismertetni velük
a különböző vallásokat.
Elérve a felnőtt kort, a
ﬁatalok szabadon dönthetnek, melyik vallást
választják.
Tinédzserek tanulmányozzák a bahá’í tanításokat
(Perth, Ausztrália).
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Az egyetemes béke ígérete

A világparlament létrehozása és a világpolgárság gondolata

A fegyveres harcoknak mindenütt
a Földön meg kell szűnniük, és le
kell rakni a tartós béke alapjait. A
világbéke egy kétlépcsős folyamat
eredményeképpen valósítható meg:
az első egy politikai békekötés az
országok vezetői között (Kisebbik Béke), a második pedig egy
alapvető szellemi átformálódás
révén, az egyének szívéből kiinduló
béketörekvés kifejeződése (Legnagyobb Béke). Minden világvallás próféciái megerősítik a Legnagyobb Béke eljövetelét.

Bahá’u’lláh több, mint 100 évvel az ENSZ megalakulása előtt felszólított egy világparlament létrehozására, melynek feladata az emberiség szolgálata és az egész világ jólétének biztosítása kell legyen. A
jövő társadalmában világpolgárokként kell élnünk, és szeretnünk kell
nemcsak a saját országunkat, hanem az egész világot is.

A bahá’í hit és más vallások képviselői
Nelson Mandelával (jobbról a harmadik), a Dél-afrikai Köztársaság elnökével
(Cape Town, 1999).

„El kell jöjjön az az idő, mikor mindenki rádöbben egy, az egész emberiséget magában foglaló hatalmas gyűlés megtartásának szükségességére. Ott részt kell vegyenek a
Föld uralkodói és királyai, és
a tárgyalásokban jelen lévén
meg kell fontolják az utakat
és módozatokat, melyek megteremtik a világ Nagy Békéjének alapját…. ”
„Az emberiség jóléte, békéje
és biztonsága elérhetetlen,
hacsak és mígnem egysége
szilárdan meg nem alapíttatik.”
Göncz Árpád (középen), a Magyar Köztársaság elnöke, fogadja a
Magyarországi Bahá’í Közösség képviselőit (Budapest, 1999. május).
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1948 óta a Bahá’í Nemzetközi Közösség képviselői számos ENSZ
konferencián szólaltak fel. A Bahá’í Nemzetközi Közösség konzultációs szinten részt vesz a UNICEF, a UNIFEM, és az ECOSOC
munkájában.

„Minden dolgoknak bizalmasa kell legyen, melyek a Földön lakoznak,
és a nemzeti kormányok reája kell ruházzák hatalmuk egy részét.”
„Az ma az igazi ember, aki magát az emberi faj szolgálatának
szenteli... Ne azzal büszkélkedjék, hogy szereti országát,
hanem azzal, hogy az egész világot.
A Föld egyetlen ország és az emberiség a polgárai.”
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Egy nemzetközi segédnyelv használatának szükségessége
Szükség van az egyetemes kötelező oktatásra
Minden gyermeknek joga van arra, hogy legalább alapfokú oktatásban részesüljön. A gyermekekről való gondoskodás mindannyiunk
felelőssége.

Az emberiség egységének megvalósításához szükség van arra, hogy
kiválasszanak egy nyelvet, amelyet mindenki az anyanyelve mellett tanulna az iskolában. Így az ember bárhová is menne, minden nép gyermekeivel közvetlenül társaloghatna.

A bahá’í hit nagy hangsúlyt fektet a gyerekek erkölcsi és szellemi
nevelésére. Csakúgy, mint ezeken a
képeken Írországban és Észtországban, bahá’iok világszerte tartanak hasonló gyerekosztályokat.

„… Közeleg a nap, mikor a világ minden népe elfogad majd egy
egyetemes nyelvet és egy közös írást. Mikor az bekövetkezik, bármilyen városba utazzék is valaki, olyan lesz az, mintha hazaérkeznék …”
„Minden apának meghagyatott, hogy ﬁa és lánya az írás és
olvasás tudományára oktattassék és mindez lefektettetett
a Szent Könyvben.”
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A nők és férﬁak teljes egyenjogúságának biztosítása

„Minden gazdasági probléma megoldható Isten Szeretete Tudományának alkalmazása által.”

A nők és férﬁak egyenlők Isten szemében, és a nőknek kiemelkedően
fontos szerepe van a jövő társadalmának megteremtésében.

„Ó, föld gazdagjai! Rátok bíztam a köztetek élő szegényt, viseljétek
gondját, és ne csak saját kényelmeteket nézzétek.”

Közel 190 országban a bahá’í
közösségeket évenként, demokratikusan megválasztott testületek irányítják. Ezek a testületek nők és férﬁak egyenrangú
és az egységre törekvő munkáján
alapszanak. A képen a Svájci
Bahá’í Közösség Országos Szellemi Tanácsa látható (2003).

„Az elmúlt korszakokban a nyers erő uralkodott, és a férﬁ agresszívabb
testi és szellemi tulajdonságainál fogva előnyben volt a nővel szemben.
De a mérleg karja már mozog: az erőszak uralma lehanyatlóban van, és
előtérbe kerülnek azok a tulajdonságok, melyekben a nő az erősebb: értelmi frissesség, intuíció, szeretet és szolgálat. Ebből adódik, hogy az új
kor kevésbé lesz férﬁas, és jobban át fogják hatni a női jellemvonások,
vagyis pontosabban szólva, olyan korszak lesz, melyben a civilizáció
férﬁas és nőies elemei jobban kiegyensúlyozódnak.”

A munka olyan, mint az imádság
Bahá’u’lláh azt mondja, hogy a legjobb ember az, aki munkával keresi
kenyerét. A szolgálat szellemében végzett munka Isten szemében olyan,
mint a Teremtő imádata.
„Mindegyikőtök kötelme, hogy valamiféle foglalatossághoz fogjon,
legyen az mesterség, kereskedés és hasonlók. Mi kegyesen dicsérjük
ilyetén foglalatosságaitokat, mint Isten imádásának egy formáját, ki az
Egy Igaz.”
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A gazdasági problémákat szellemi és lelki alapokon lehet megoldani, és a túlzott gazdagság és szegénység megszüntethető
Az emberiséget úgy kell tekintenünk, mint egy családot. Hogyan élhetnek a család egyes tagjai kényelemben annak tudatában, hogy a család
többi tagja szenved a szegénységtől? Az egyéneknek be kell látniuk,
hogy lehetőségeikhez mérten segíteniük kell másokon, hogy mindenkinek megadasson az alapvető életszükségletek kielégítése.
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A első Magyarországi Országos Szellemi Tanács tagjai a Bahá’í
Nemzetközi Közösség két képviselőjével (Budapest, 1992).
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A vallás célja a béke és a jólét megteremtése
A vallás célja nem az, hogy háborúkat és viszályt szítson, hanem az, hogy
egységet teremtsen. Ellenkező esetben hiánya jobb, mint megléte.
„Isten kettős céllal küldi el az
Ő Prófétáit az embereknek. Az
első az, hogy megszabadítsa az
emberek gyermekeit a tudatlanság sötétjétől és elvezesse
őket az igaz megértés fényéhez.
A második pedig az, hogy biztosítsa az emberiség békéjét és
nyugalmát, és megadja mindazon eszközöket, mely által is
Albert, Monaco hercege fogadja a Monaco-i az megteremthető.”
Országos Szellemi Tanács képviselőit (2000).

Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatása több, mint száz kötetet foglal magában.
Ezek az Írások tartalmazzák azokat az alapelveket és gyakorlati útmutatásokat, melyek segítségével egy egységes és békés világcivilizációt
tudunk építeni.
A tanácskozás az élet minden területén segít
a problémák megoldásában
A bahá’í hit tiltja a fanatizmust és mérsékletre int. Bahá’u’lláh arra bátorít bennünket,
hogy minden dolgot – legyen az családi
probléma vagy az egész világot érintő
kérdés - a szeretet és imádság légkörében
beszéljünk meg egymással, mert ez vezet el
bennünket a legjobb megoldáshoz.
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Minden ember életének célja Isten felismerése
Az emberi lélek Isten képére és hasonlatosságára eredendően jónak teremtetett. A
teremtés Isten irántunk érzett szeretetének
kifejeződése. Isten azért teremtett bennünket, hogy felismerjük és imádjuk Őt, és
hogy Isten szeretetéért betartva az Ő törvényeit közelebb kerülhessünk Hozzá. Isten
megismerése az Ő Megnyilvánulásainak
megismerésén keresztül lehetséges.
„Ó, ember ﬁa! Örömöm telt a teremtésedben, ezért teremtettelek.
Szeress hát te is Engem, hogy neveden szólíthassalak, és megtölthessem lelkedet az élet szellemével.”
„Ó, ti az Egy igaz Isten imádói! Egyre csak azon legyetek, hogy valóban
felismerjétek és megismerjétek Őt és illőn kövessétek tanításait.”
Hit a halál utáni életben
A halál nem büntetés, hanem örömet és boldogságot hoz, az örök élet
ajándékával ruház fel bennünket. A lélek a halál után tovább él, örökké
fejlődik Isten birodalmaiban és egyre közelebb kerül Istenhez.
„Tudd az igazságot, hogy a lélek, miután a testtől elválik, tovább fejlődik
egészen addig, míg el nem jut Isten közelségébe, oly állapotban és helyzetben, melyet sem a korok és évszázadok váltakozása, sem pedig a földi
változások vagy eshetőségek nem változtathatnak meg.”
Isten iránti szeretetünket az emberiség szolgálatával fejezhetjük ki
Bahá’í-nak lenni annyit jelent, mint szeretni és szolgálni az egész emberiséget.
„Ó, ember ﬁa! Ne tagadd meg, ha szolgám bármit is kérne tőled. Mert
az ő arca az Én arcom; légy tehát alázatos Előttem.”

„Tanácskozzátok hát meg minden dolgotokat egymással, mert ez az
utatokat vezérlő lámpás és a megértés kútfeje.”

„Minden ember azért teremtetett, hogy előmozdítson egy folyamatosan
fejlődő civilizációt.”
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Hogyan imádkoznak a bahá’iok?
A bahá’iok minden nap imádkoznak az Isten által kinyilatkoztatott imák
elmondásával vagy saját szavaikkal. Bahá’u’lláh imái közül az alábbi az
egységért szóló imádság:
„Ó, Istenem, ó, Istenem!
Egyesítsd szolgáid szívét, és
tárd fel nékik a Te nagy célodat! Engedd, hogy kövessék
parancsolataidat, és tartsanak
ki a Te törvényed mellett!
Segítsd őket, ó, Uram, igyekezetükben, s adj erőt nékik,
hogy szolgálhassanak Téged!
Ó, Isten, ne hagyd magukra
őket, de vezéreld lépéseiket a Te mindentudásod fényével, és vidítsd fel
szívüket szereteteddel! Valóban, Te vagy az ő Oltalmazójuk s Uruk!

A bahá’í közösség tagjai imádkoznak egyedül és
csoportosan is.
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Mit tesznek a bahá’iok a világ társadalmi és gazdasági fejlesztése érdekében?
A bahá’iok Bahá’u’lláh tanításait követve
szembe mernek nézni korunk társadalmi
és gazdasági problémáival, és aktív részt
vállalnak a társadalom életében. A Bahá’í
Nemzetközi Közösség tevékenyen részt
vesz az ENSZ konzultációin, amelyek a
kisebbségi jogokkal, a nők helyzetével, a
bűnmegelőzéssel, a kábítószer-kereskedelem megszűntetésével, a gyermekjóléttel,
a családdal, az általános fegyverzetcsökkentéssel és leszereléssel kapcsolatosak.
A MESÉD program: „Az erőszak és konﬂiktusmentesség évtizede
a gyermekekért” UNESCO projekt társult programja
A magyarországi bahá’í közösség a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – elsősorban a roma közösségek – fejlesztése érdekében az 1 % felhasználásával működteti a
MESÉD programot egyre
több magyar településen.
A kezdeményezés lényege,
hogy az édesanyákat ösztönözzék a gyermekeiknek
való mesemondás, meseolvasás szokásának kialakítására. A mesék által a
gyerekek érdeklődése a
könyvek iránt erősödik és
jobban tudnak teljesíteni
az iskolában.
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Gyermekfoglalkozások
Isten szemében az egyik legdicséretreméltóbb szolgálat a gyermekek
nevelése és tanítása. A gyermekek megfelelő szellemi nevelésének biztosítására a bahá’í közösség olyan gyermektanítókat képez, akik térítésmentesen tartanak foglalkozásokat a közösség tagjainak gyermekei
és a nem-bahá’í érdeklődő szülők gyermekei részére egyaránt. Ezeken
az órákon a gyerekek megismerhetik a világvallások alapjait és azokat
az alapvető erkölcsi tanításokat, melyek minden vallásban fellelhetőek.
Fontos, hogy a gyerekek már kicsi korban megtanuljanak imádkozni és
ráébredjenek arra, hogy Istenre mindig számíthatnak a nehézségek idején.

Áhítattalálkozók
A bahá’í közösségek szellemi életének egyik testetöltése az imatalálkozók, ahol a hívők - rokonaik, barátaik, kollégáik, szomszédaik
meghívásával - együtt imádkoznak az érdeklődő lelkekkel.
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Az áhítattalálkozók mentesek a szertartásoktól, bensőséges hangulatúak
és általában a hívők otthonában vagy a közösségi központokban kerülnek
megrendezésre. Előfordul, hogy az áhítati alkalmakon a csoport indíttatást érez arra, hogy a bahá’í imák mellett más vallások imaszövegeit
is használja Isten dicséretére, mely az egységre vonatkozó bahá’í elvek
gyakorlásának kifejeződése.
Tanulókörök
Felszabadult, baráti hangulatú beszélgetések révén további betekintést
nyerhet a bahá’í hit tanításaiba. A tanulókörök felnőttek részére kidolgozott anyagokat használnak, és építenek a résztvevők élettapasztalatára.

A bahá’í Írások közös tanulmányozása során a cél az egyénekben rejlő
kincsek felszínre hozása és a szellemi témákról kialakult megértésünk
gazdagítása. Ez egy olyan folyamat eredménye, melyben minden
résztvevő tanul. „Elmélkedés a lélek életén” címmel indított kurzusaink
mindenki előtt nyitottak és ingyenesek.
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Ki volt az első magyar bahá’í és hány bahá’í él ma
Magyarországon?

Bahá’u’lláh élete végén legidősebb ﬁát, ‘Abdu’l-Bahá-t jelölte ki, hogy Őutána vezesse
és útmutatással lássa el a bahá’í
hívők közösségét.

A neves orientalista tudós, Vámbéry Ármin élete végéhez közeledve,
nem sokkal találkozásuk után levélben fejezte ki egyetértését a bahá’í hit
tanaival, és felajánlotta szolgálatait ‘Abdu’l-Bahának, így őt tekintjük az
első magyarországi bahá’í hívőnek.
Ma több, mint 1100 bahá’í él hazánkban, akik között vannak a világ
távoli tájairól származó, például amerikai, brazil, iráni, kanadai hívők is.
A roma kisebbség jelentős hányadot képvisel a magyarországi közösségben, nagymértékben hozzájárulva közösségünk szépségéhez és kulturális, szellemi gazdagságához.

‘Abdu’l-Bahá kulcsszerepet játszott azzal, hogy nyugaton tett
utazásai során Bahá’u’lláh tanításait magyarázta.
Hazánk méltán lehet büszke
arra, hogy ‘Abdu’l-Bahá 1913ban személyesen látogatott el
Budapestre.
‘Abdu’l-Bahá előadásokat tartott többek között a Nemzeti Múzeumban és a Régi Képviselőházban, valamint találkozott a közélet olyan
jelentős képviselőivel, mint gróf Apponyi Albert, Germanus Gyula és
Goldziher Ignác.

‘Abdu’l-Bahá többször dicsérte a város lenyűgöző szépségét,
és jövőjéről így beszélt:
„Budapest lészen egyik középpontja Kelet és Nyugat egyesülésének”
– mondta –
„és ebből a helyből fog szétáradni a világosság más helyek felé.”
A magyarországi bahá’i közösség néhány tagja (Budapest, 2005).
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Bahá’u’lláh azt tanította, hogy
• egy Isten létezik,
• a világ összes kinyilatkoztatott vallása ugyanattól az Istentől ered,
• az egész emberiség egyetlen faj, melynek rendeltetése, hogy békében
és harmóniában éljen együtt,
• a földi életünk fő célja, hogy fejlesszük szellemi képességeinket, mely
lelki kincseknek a túlvilági életünkben fogjuk hasznát látni, illetve az,
hogy az emberiség szolgálatával járuljunk hozzá egy jobb világ
felépítéséhez.
A bahá’í hit tanításai között szerepel:
• az emberiség egysége
• a vallások egysége
• a nők és a férﬁak teljes egyenjogúsága
• a vallás és a tudományos igazság harmóniája
• az igazság független keresése
• egy világparlament létrehozása
• az egyetemes, kötelező oktatás
• egy nemzetközi segédnyelv használatának szükségessége
További információt szerezhet az alábbi forrásokból:
Magyarországi Bahá’í Közösség
Cím: Budapest 1053 Ferenciek tere 3.
Tel/Fax: 06-1-266-4004
E-mail: titkarsag@bahai.hu
Honlap: www.bahai.hu
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