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Către toate Adunările Spirituale Naționale 

 

Dragi prieteni bahá'í, 

În mesajul ei datat 29 decembrie 2015 către Conferința Consilierilor, Casa Universală a Dreptății a 
atras atenția asupra celor două bicentenare care se apropie, marcând scurgerea a două sute de ani de la 
Nașterea lui Bahá’u’lláh și respectiv Nașterea lui Báb. Casa Dreptății simte că acum ar fi timpul 
potrivit să exploreze în continuare maniera în care trebuie să fie celebrate aceste două Festivaluri 
deosebit de semnificative, astfel încât să se poată începe să fie făcute pregătirile. După cum este indicat 
în mesajul din 29 decembrie, aceste Zile Sfinte ar trebui să fie văzute ca oportunități speciale pentru ca 
prietenii să poată ajunge la o secțiune cât mai largă a societății și la toți cei cu care ei împărtășesc o 
conexiune – fie o legătură de familie sau interese comune, o ocupație sau un domeniu de studiu, relații 
de vecinătate sau simple cunoștințe întâmplătoare – astfel încât cu toții să se poată bucura de apariția 
cu exact două sute de ani mai înainte a Celui Care avea să fie Purtătorul unui nou Mesaj pentru 
omenire. 

 

Locul desfășurării activității pentru bicentenare trebuie să fie la nivel local. Casa Dreptății anticipează 
ca, în nenumărate locuri de peste tot în lume, atât în așezările rurale, cât și în centrele urbane prietenii 
să găsească moduri creative de a onora Manifestările Gemene, Ale Căror vieți și misiuni sacre vor fi 
reamintite la aniversările Lor. S-ar putea de asemenea să existe o oportunitate pentru inițiative la nivel 
național, care ar putea include o adunare la care să poată fi invitați demnitari și persoane proeminente 
care au o relație cu Credința. Dar cea mai distinctivă trăsătură a cestor bicentenare va fi o extraordinară 
înflorire a activității din partea bahá'ílor și a prietenilor lor din comunitățile locale. Ar trebui notat că, 
deși fiecare aniversare este asociată în primul rând cu doar una dintre Manifestări, în fiecare caz 
celebrările se cuvine să cuprindă ambele Zile Gemene de Naștere, și evenimentele să se poată 
desfășura de-a lungul celor două zile în întregimea lor. Natural, aceste Zile Sfinte vor mai fi marcate de 
asemenea la Centrul Mondial Bahá'í de către acei pelerini, vizitatori și personalul care este în Țara 
Sfântă la acel timp. 

 

În centrul acestor festivități trebuie să fie un efort concertat de a transmite un sentiment despre ceea ce 
înseamnă pentru umanitate faptul că aceste două Astre s-au ridicat succesiv deasupra orizontului lumii. 
Desigur, acest efort va lua diferite forme în diferite contexte, extinzându-se la o miriadă de expresii 
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culturale și artistice, incluzând cântece, prezentări audio-vizuale, publicații și cărți. Astfel de inițiative, 
cuplate cu celebrări larg răspândite care sunt atât înălțătoare, cât și pline de reverență, cu siguranță vor 
aprinde curiozitatea și mirarea a mulți care s-ar putea să fie încă nefamiliarizați cu numele 
lui Báb și Bahá’u’lláh. Totuși adevărata putere transformatoare a Credinței probabil că va fi percepută 
cu încă și mai multă promptitudine dacă oamenii experimentează cum adorația și serviciul plin de 
semnificații sunt întrețesute în structura vieților bahá'ílor de pretutindeni. Într-adevăr, din activitățile de 
construire a comunității ale Planului de Cinci Ani reiese un model de viață colectivă în cadrul căruia 
oricine poate discerne influența însuflețitoare a învățăturilor divine aduse de Manifestările lui 
Dumnezeu. Fiecare bicentenar va aprinde, fără îndoială, un spirit de strădanie plină de credință care va 
pătrunde toate nobilele acțiuni asumate și întreprinse de prieteni. 

Așa după cum a fost sugerat în mesajul de Riḍván de anul acesta, cele șase cicluri ducând până la 
prima dintre aceste aniversări speciale pot fi văzute ca o perioadă inițială în decursul căreia poate fi 
măsurat progresul către țelul general al Planului de Cinci Ani. Pașii întreprinși în aceste luni și 
înfăptuirile care vin ca rezultat vor constitui o ofrandă de arzătoare dragoste, adusă colectiv către Cel 
Care este Unificatorul Lumii la bicentenarul nașterii Sale. Forțele spirituale care cu siguranță vor fi 
eliberate cu această ocazie de cel mai bun augur vor face mult pentru a impulsiona prietenii la acțiune 
pe măsură ce ei încep cele opt cicluri care se întind între cele două bicentenare, în timpul cărora va fi 
cerută cea mai mare parte a efortului de care este nevoie pentru a îndeplini țelul Planului. În mod 
similar, evenimentele înconjurând cea de-a doua sută aniversare a Nașterii lui Báb vor conferi o infuzie 
de energie întreprinderii spirituale globale pe măsură ce aceasta intră în cele șase cicluri finale ale sale 
ducând până la Riḍván 2021. De aceea există toate motivele de a nădăjdui că accentul pus pe 
comemorarea acestor Zile Sfinte va avea un considerabil și cumulativ impact asupra muncii ridicării de 
comunități vibrante – nu mai puțin asupra celei de îmbogățire a vieții devoționale. 

Această scrisoare este trimisă acum astfel încât să existe pentru voi o perioadă amplă pentru a imprima 
asupra respectivelor voastre comunități semnificația viitoarelor Festivaluri și a încuraja începerea 
pregătirilor. Un aspect important a ceea ce trebuie să se petreacă este sentimentul de experiență 
împărtășită și solidaritate globală ce apare din ținerea atât de multor adunări concentrate într-o 
perioadă de timp într-o enormă varietate de locuri, aducând laolaltă suflete care au întrezărit 
splendoarea veșnică a acestor Figuri divine Care au pus în mișcare un proces irezistibil de schimbare 
individuală și socială. Vor fi făcute aranjamente pentru a da putință comunităților de a înainta rapoarte 
despre activitățile lor, astfel încât acestea să poată fi făcute rapid disponibile unei audiențe pe cât de 
largă posibil. Mai multe informații despre aceste aranjament vor fi furnzate la o dată ulterioară. 

 

Cu iubitoare salutări bahá'í, 

Departamentul de Secretariat 

 

cc: Centrul Internațional de Propovăduire 

Corpurile Consilierilor 

Consilierii 
 


