
FFEE  BBAAHHÀÀ’’ÍÍ                                                                                                  DDiivveerrssiittaatt  ddee  ccrreeeenncceess  ii  rreelliiggiioonnss  

  

 

 
 
 

 

 
La Fe Bahà’í és la religió dels seguidors de Bahà’u’llàh, el qual, al segle xix, es va 
proclamar missatger de Déu per a aquesta època.  
 
Els bahà’ís creuen en la unitat de Déu, la unitat i unicitat de les religions i la unitat de la 
humanitat.  
 
Al món hi ha més de sis milions de bahà’ís. A Catalunya, actualment són al voltant d’un 
miler. 

 
DOCTRINA 
 

Podem resumir la doctrina bahà’í a partir dels cinc principis següents: 
 

• La unitat de Déu, la unitat de la religió i la unitat de la humanitat constitueixen els 
tres principis bàsics de la Fe Bahà’í. 

• Déu roman incognoscible en la seva essència. No obstant, la seva paraula es dóna 
a conèixer a través dels seus missatgers escollits. 

• Déu és un, encara que la humanitat l’ha anomenat amb diferents noms. 

• Déu ha revelat la seva paraula en cada període de la història a través d’éssers 
escollits, que els bahà’ís anomenen missatgers de Déu. Buda, Zoroastre, 

• Abraham, Moisès, Jesús i Mahoma, entre d’altres, han estat manifestacions de 
Déu. 

• Bahà’u’llàh és la manifestació de Déu per a la nostra època. 
 
Així mateix, els bahà’ís reconeixen una sèrie de principis entre els quals podem destacar: 
la unitat de la humanitat; la igualtat de l’home i de la dona; l’eliminació dels prejudicis; 
l’eliminació de la riquesa i de la pobresa extremes; la investigació independent de la 
veritat; l’educació universal; la tolerància; l’harmonia entre la ciència i la religió; i 
l’elecció d’un idioma internacional. 
 

TEXTOS DE REFERÈNCIA 
 

El llegat literari de Bahà’u’llàh inclou més de 100 obres. Possiblement, els seus dos títols 
més destacats són Kitàb-i-Aqdas (El Llibre més Sagrat) i Kitàb-i-Iqàn (El Llibre de la 

Certesa). En el primer, s’hi descriuen les lleis que regeixen la Fe Bahà’í, mentre que el 
segon és una exposició dels ensenyaments essencials sobre la naturalesa de Déu i de la 
religió. 
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RITUS MÉS IMPORTANTS 
 

Els bahà’ís dediquen diàriament un espai a l’oració. No obstant, poden triar entre 
tres pregàries: 
• Una oració curta: consisteix en una petita estrofa i s’ha de recitar cada migdia. 
• Una oració mitjana: s’ha de recitar al matí, al migdia i al vespre. És acompanyada 
de diversos gestos i postures. 
• Una oració llarga: s’ha de recitar un cop al dia, en el moment en què el fidel 
consideri més adequat. Cal fer també una sèrie de postures corporals. 

 
ORGANITZACIÓ 
 

L’organització de la comunitat bahà’í s’estructura al voltant de dos tipus d’institucions. 
El primer tipus està format per institucions elegides democràticament destinades a 
prendre decisions respecte a la vida i als objectius de la comunitat, institucions com la 
Casa Universal de la Justícia i les assemblees espirituals d’àmbit local i nacional. 
El segon tipus està format per institucions de caire consultiu, la funció de les quals és 
assegurar la unitat de la Fe i encoratjar les comunitats. Aquestes institucions són el Cos 
de Consellers i el cos dels seus Auxiliars. 

 
CELEBRACIONS ESPECÍFIQUES 
 

El calendari bahà’í està basat en l’any solar, dividit en 19 mesos de 19 dies. Una de les 
dates més destacades per a la comunitat és la celebració del Naw Rúz, l’Any Nou Bahà’í, 
celebrat el 21 de març, que per als bahà’ís, representa el dia 1 del mes de Bahà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Font: Guia per a la gestió de la diversitat 

religiosa als centres educatius (2010) 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. 


