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BAHÁ’Í
USK
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Bahá’í usk on maailmareligioon, mille eesmärk on 
ühendada kõik maailma rassid ja rahvad ühes 

ülemaailmses Asjas ja ühises usus. 
Bahá’íd järgivad Bahá’u’lláh’d, kelle nad usuvad 

olevat kõigi aegade Tõotatu.

“See, mille Issand on määranud 
kogu maailma tervendamise ülimaks ravimiks ja 

võimsaimaks vahendiks, 
on kõigi rahvaste ühinemine 

ühes ülemaailmses Asjas, ühes ühises usus.”

KÕIK RAHVAD –
ÜKS ÜHINE USK
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Bahá’u’lláh õpetab meile, et Jumal 
on oma olemuselt tundmatu. 
See tähendab, et me ei peaks 
oma mõttes looma kujutisi Jumalast,
mõeldes Temast, kui näiteks inimesest. 

Üldiselt ei suuda loodu oma loojat mõista. 
Jumal on kõigi asjade looja. 
Meie loomise põhjuseks, 
nagu Bahá’u’lláh meile räägib, 
on armastus. 
Ta ütleb: Meid loodi armastusest. 

JUMALA OLEMUS ON 
TUNDMATU
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“Oo inimese poeg! 
Ma armastasin sinu loomist, 

seepärast lõin sinu. 
Armasta niisiis Mind, 

et võiksin mainida sinu nime 
ja täita sinu hinge eluvaimuga.”
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IGAVENE LEPING
See, kuidas see armastus

meieni hoovab, toimub 
Tema igavese Lepingu kaudu.

Jumal ei jäta meid iialgi 
üksinda ja ilma juhenduseta.

Mil iganes inimkond 
kaugeneb Jumalast 

ja unustab Tema õpetused, 
ilmub Jumala Avaldaja 

ja teeb Tema tahte ja eesmärgi 
meile teatavaks. 
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JUMALA AVALDAJA
Jumala Avaldajad ilmutavad Jumala 
sõna ja tahet. Seega, neid kuulda 
võttes vastame me Jumala kutsele. 
Jumala Avaldajad  on justkui 
täiuslikud peeglid, mis peegeldavad 
Jumala valgust kogu selle hiilguses. 
Kuna me ei suuda kunagi Jumalat 
mõista, tulevad meie juurde aeg-ajalt 
need täiuslikud olevused, elavad 
meie keskel, jagavad meile juhendust 
ja täidavad meid energiaga, mida me 
vajame nii materiaalseks kui 
vaimseks arenguks. 
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Bahá’u’lláh ütleb:
“See on päev, mil Jumala 

kõige oivalisemad soosingud 
on inimeste peale välja valatud, 

päev, mil Tema ülevaim arm
on immutatud kõigisse

loodud asjadesse.
Kõigil maailma rahvastel lasub 

kohustus lepitada oma erinevused 
ja elada täiuslikus ühtsuses ja rahus 

Tema hoole ja armastava lahkuse 
puu varju all.”

AEG UUE 
AVALDAJA JAOKS
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Kuigi me erineme üksteisest 
füüsiliselt ja emotsionaalselt, 

kuigi meil on erinevad anded ja võimed,
võrsume me kõik samast juurest, 

me kõik kuulume samasse inimperre. 

Kui meie mõtetesse sigineb sõda,
peaksime me selle kohe 
rahumõttega asendama. 

BAHÁ’Í USU EESMÄRK 
ON INIMKONNA 
ÜHENDAMINE
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Kuigi inimkonna ühtsus on tõde, mida ei saa eitada, 
on maakera rahvad sellest nii kaugel, 

et nende ühendamine ei ole kerge ülesanne.

Kui keegi ühineb bahá’í kogudusega, 
teeks ta koos meie kõigiga pingutusi 

ühtsuse rajamiseks. 

Nii paljud lõigud bahá’í kirjutistes õpetavad meile, 
kuidas kõndida ühtsuse rada 

ja kuidas aidata teistel sama rada käia. 

INIMKONNA ÜHTSUS
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“Bahá’u’lláh on joonestanud 
ühtsuse ringi. 

Ta on koostanud kõikide rahvaste 
ühendamise kava, 

et koguda neid ülemaailmse 
ühtsuse katuse varju. 

See on jumaliku helduse töö
ja meie kõik peame 

kogu südamest ja hingest püüdma 
seni, kuni meie keskel valitseb 

tõeline ühtsus.”

JUMALIK ÜHTSUSE 
MUDEL
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BAHÁ’U’LLÁH –
JUMALA AVALDAJA

Bahá’u’lláh sündis 1917. aastal Teheranis, Iraani pealinnas 
Ta ilmutas oma varasest lapsepõlvest suursugususe märke 
Ta sai mõningast juhendust kodust, kuid ei pidanud koolis 
käima, kuna talle olid Jumala poolt antud sisemised teadmised 
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BAHÁ’U’LLÁH’ ELU

Bahá’u’lláh oli pärit aadli perekonnast ja kui ta oli noor mees, 
pakuti talle kuninga õukonnas kõrget kohta, kuid ta keeldus sellest. 

Ta tahtis pühendada oma aja rõhutute, haigete ja vaeste
aitamisele ning õigluse jaluleseadmisele. 
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BAHÁ’U’LLÁH’
KANNATUSED JA MÕJU

Bahá’u’lláh’ kannatused algasid hetkest, 
mil ta tõusis Jumala Asja kuulutama. 

Tema elu oli täis pagendust, vangistust ja tagakiusamist. 
Ta heideti aheldatuna pimedasse ja süngesse Teherani vangikoopasse. 
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Teda pagendati 
neli korda maalt 
maale ja saadeti 
viimaks ‘Akkásse, 
Ottomani
impeeriumi 
vanglalinna. 
Midagi ei suudetud 
teha peatamaks 
Bahá’u’lláh’
kasvavat mõju. 

BAHÁ’U’LLÁH’
PAGENDUS JA VANGISTUS
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“Mäleta Mu päevi enda päevil ja
Mu viletsust ning pagendust ses kauges vanglas. 

Ja ole sedavõrd kindel oma armastuses Minu vastu, 
et su süda ei kõhkle isegi siis, 

kui vaenlaste mõõgahoobid su peale sajavad 
ning kõik taevad ja maa su vastu üles tõusevad.”

KÕIGE SUUREM VANGLA 
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“Iidne Ilu on nõustunud olema ahelais, 
et inimkond saaks vabaks oma köidikuist, ning võtnud 

vastu vangipõlve selles võimsaimas Kindluses, 
et kogu maailm võiks jõuda tõelise vabaduseni. Tilgatumaks 

on Ta tühjendanud kurbuse karika, 
et kõik maailma rahvad saavutaksid püsiva õnne 

ja oleksid täidetud rõõmuga. See on arm teie Issanda,
Kaastundliku, Kõige Armulikuma poolt. 

Me oleme vastu võtnud alanduse, oo Jumala ainulisusesse 
uskujad, et teie võiksite olla ülendatud,

ning oleme kannatanud mitmesuguseid vaevasid, 
et teie võiksite edeneda ja õitseda. 

Tema on tulnud uuesti ehitama kogu maailma, 
kuid vaadake, kuidas need, kes on püstitanud Jumalale 

võrdseid, on sundinud Teda elama 
kõigist linnadest mahajäetuimas!”
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TÕE VALGUS
Kõik need pingutused tehti peamiselt 

kahe võimsa kuningakoja poolt –
Iraani kuninga ja Ottomani imperaatori poolt –, 

et seista vastu Bahá’u’lláh’le ja tema õpetustele.
Kuid tõe valgust ei ole kerge kustutada. 

Pidevast tagakiusamisest hoolimata jätkas Bahá’u’lláh
Jumala Sõna ilmutamist rohkem kui nelikümmend aastat. 
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BAHÁ’U’LLÁH’ PÜHAMU

Bahá’u’lláh lahkus sellest ilmast 1892. aastal. 
Tema pühamu, mida me peame pühimaks paigaks maa peal, 

asub ‘Akká linna läheduses, Iisraelis.
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BÁB –
BAHÁ’Í USU SÕNUMITOOJA

Kõik Jumala sõnumitoojad on andnud oma elu
inimkonna lunastamiseks
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Mitu aastat enne seda, kui Bahá’u’lláh kuulutas oma missiooni, 
saatis Jumal erilise sõnumitooja inimesi tema tulekust teavitama. 

Kuus aastat õpetas ta lakkamatult, et uue Jumala Avaldaja tulek 
on lähedal, ning valmistas ette teed tema tulekuks.

Ta rääkis inimestele, et nad on tunnistajaks uue ajastu koidule, 
Jumala Tõotatud Päeva koidule.

BÁB – “VÄRAV”
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Tuhanded tuhandete järel võtsid vastu Bábi sõnumi 
ja hakkasid tema õpetusi järgima. 

Kuid Iraani valitsus ja tugev vaimulikkond, 
kes juhtis rahvast, tõusid tema vastu.

BÁB’I KANNATUSED JA MÕJU
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KAKS BÁB’I PALVET:

Tema järgijaid kiusati taga 
ja suur hulk neist surmati. 
Báb ise hukati 31 aasta 
vanuselt valitsuse käsul 
sõdurite rügemendi poolt, 
kes riputasid ta avalikul väljakul 
üles ja avasid tema pihta tule. 

“Ütle: Jumal rahuldab kõiki asju 
üle kõikide asjade ja pole taevastes 

ega maas midagi peale Jumala, 
mis rahuldaks. 

Tema on tõesti Iseendas Teadlik,
Toetaja, Kõikvõimas.”

“Kas on kedagi raskuste 
kõrvaldajat peale Jumala?
Ütle: Kiidetud olgu Jumal! 

Tema on Jumal! 
Kõik on Tema teenrid ja kõik

kuuletuvad Tema käsule.”

BÁB’I MÄRTRISURM
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VAIMNE ja ADMINISTRATIIVNE 
MAAILMAKESKUS
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‘ABDU’L-BAHÁ
LEPINGU KESKPUNKT

Meie kui bahá’íde elu kõige 
kesksem mõte on see, et me 
oleme sõlminud Bahá’u’lláh’ga
lepingu. 
Kõikides teistes uskudes tekkis 
pärast Jumala Avaldaja surma 
tema järgijate vahel tuhandeid 
vaidlusi, mille tulemusena 
killustus religioon paljudeks 
sektideks.
Bahá’u’lláh on kaitsnud oma 
usku sellise jagunemise vastu, 
varustades selle erakordse 
jõuga, Lepingu jõuga.
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Bahá'u'lláh ise oli teda kasvatanud, 
ta oli juba lapsena ära tundnud isa 
seisuse ning saanud osa tema 
kannatustest. 

‘Abdu’l-Bahá elas siin maa peal 77 
aastat. Ta sündis sel samal ööl, kui 
Báb kuulutas oma missiooni 1844. 
aastal, ja suri novembris 1921.

Enne oma surma kirjutas Bahá'u'lláh selgesõnaliselt, 
et tema järel peavad kõik bahá’íd pöörduma 
‘Abdu’l-Bahá poole. 

‘ABDU’L-BAHÁ
AINUS TÕLGENDAJA & TÄIUSLIK ISIK
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Pärast isa surma langes vastutus 
bahá’í koguduse eest tema 

õlgadele ning ta töötas päeval ja 
ööl, et levitada usku idas ja 

läänes. 

‘Abdu’l-Bahá meenutab meile 
meie Lepingut Bahá’u’lláh’ga

ja me ei lase lõhkuda 
tema järgijate ühtsust. 

Me töötame ühtse 
maailmakogudusena niikaua, 

kuni inimkonna ainulisus 
on kindlalt rajatud.

ÜHTNE MAAILMAKOGUDUS
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SHOGHI EFFENDI 
KAITSJA

Oma Tahtes ja Testamendis nimetas 
‘Abdu’l-Bahá oma tütrepoja usu Kaitsjaks 
ning pärast tema surma sai Shoghi Effendi
õpetuste volitatud tõlgendajaks.

36 aastat jätkas ta oma vanaisa tööd, 
selgitades Avaldaja sõnu ning rajas tema usu 
planeedi kõigis osades.
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ÜLEMAAILMNE ÕIGLUSE KODA
Maailma bahái’d valivad Ülemaailmse Õigluse Koja, 

nagu nägi ette Bahá’u’lláh
ning selgelt kirjeldas ‘Abdu’l-Bahá ja Kaitsja. 

Ülemaailmne Õigluse Koda on usu kõrgeim institutsioon, 
mille poole kogu maailma bahá’íd nüüd pöörduvad. 



29

“Mu armastava kaitselmuse lambid 
Minu teenrite seas ja 

Mu halastuse võtmed loodute jaoks.”

“Täitke Mu käske armastusest 
Minu Ilu vastu.”

JUMALA AVALDAJA 
ANNAB INIMKONNALE 

SEADUSI
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PALVE –
VAIMU TOIT

“Tunnistan, oo mu Jumal, 
et Sa oled mind loonud 

Sind tundma ja Sind palveldama.
Sel hetkel tõendan ma 

enda jõuetust ja Sinu vägevust, 
enda vaesust ja Sinu rikkust. 
Pole muud Jumalat kui Sina, 

Abi Hädas, Iseolev.”
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TAGARÄÄKIMINE ON KEELATUD
“OO MU TROONI KAASLANE! 

Ära kuule halba ega näe halba, ära alanda ennast 
ega ohka ja nuta. Ära räägi halba, et sa ei kuuleks

kui sulle seda räägitakse, ja ära suurenda teiste vigu, 
et su enda vead ei paistaks suurena, ning ära soovi 

kellelegi alandamist, et su enda alandus ei tuleks ilmsiks. 
Veeda seega oma elupäevasid, mida on mööduvatest 
hetkedest vähem, laitmatu meele, rüvetamata südame, 

puhaste mõtete ja pühitsetud olemusega, 
nii et sa võiksid vabana ja rahulolevana jätta maha 

sureliku keha ning siirduda müstilisse paradiisi 
ja jääda alatiseks igavikuriiki.”
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ALKOHOLI & AINETE KEELAMINE

”OO VAIMU POEG! 
Ma lõin sind rikkaks, miks saadad end vaesusse? 

Tegin sind üllaks, millega alandad sa end? 
Teadmise olemusest tõin Ma su ellu, 

miks otsid sa valgust kelleltki muult peale Minu? 
Armastuse savist voolisin sind, 

kuidas võid tegeleda kellegi teisega? 
Pööra pilk iseendasse, et leiaksid Mu eneses 

seismas vägeva, võimsa ja iseolevana.”



33

HARIDUS KÕIGILE LASTELE
“Jumala armastatute ja Armulise teenrite

esimene kohustus on see – nad peavad püüdma
harida kõigi vahenditega mõlemat, mees- ja naissugu, 

tüdrukuid samamoodi kui poisse, 
nende vahel ei ole mingisugust erinevust. 
Kummagi harimatus on häbiväärne ning 

kummagi juhtumi hooletusse jätmine on laiduväärne. 
‘Kas need, kes teavad ja need, kes ei tea, on võrdsed?’”
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INSTITUTSIOONID KOGUDUSÜKSIKISIK

MAAILMA TSIVILISATSIOONI 
ÜLESEHITAMINE

ESIMENE OSALINE: üksikisik
Üksikisikust bahá’í kohustus on lepingus kindlaks jääda, 

püüda päeval ja öösel, et viia oma elu kooskõlla 
Bahá’u’lláh’ õpetustega ning teenida inimkonda, 

olles alati teadlik tõsiasjast, et elu ei lõpe surmaga 
ja et inimese suhe Jumalaga on igavene. 
Pärast surma saavad meie hinged vabaks 

ja arenevad igavesti Jumala poole. 
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Inimesed ei ole loodud üksi elama. 
Me elame kogukondades ja 

peame koos töötama, 
et luua uut tsivilisatsiooni. 

Kõige lähedasem kogudus meile on 
kohalik, mille moodustavad meie 

küla või linna bahá’íd. 

Kohalikus koguduses õpime me 
koos töötama ja kasvama ning 

saama ühendatuks. 

TEINE OSALINE:
kogudus
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Bahá’í usus on Bahá’u’lláh loonud 
administratiivkorra, mis tähendab, 
et ta on meile rääkinud, millised 
institutsioonid me peaksime looma, 
kuidas need peaksid toimima ning 
kuidas inimkonda peaks juhtima. 

Bahá’í usus pole pastoreid ega 
vaimulikkonda ja kohalik vaimne raad 
juhendab koguduse tegevusi. 

Kohalik vaimne raad koosneb üheksast 
liikmest, kes valitakse kohalike 
täiskasvanud usklike poolt palvuslikus 
õhkkonnas, salajase hääletuse teel. 

KOLMAS OSALINE:
institutsioonid
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“Oo Jumal! 
Värskenda ja rõõmusta minu hinge! 

Puhasta mu süda! 
Valgusta mu võimeid! 

Usaldan Sinu kätte kõik oma asjad. 
Sina oled mu Teejuht ja Varjupaik. 
Ma pole enam murelik ega kurb, 

vaid olen õnnelik ja rõõmus. 
Oo Jumal! 

Ma pole enam täis ärevust 
ega lase muredel kimbutada end. 

Ma ei viibi elu ebameeldivatel asjadel.
Oo Jumal! 

Sina oled mulle suuremaks sõbraks kui ma ise. 
Pühendan end Sulle, oo Issand.”
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