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Iubiți prieteni bahá’í
Pe măsură ce se apropie primul dintre bicentenarele ce vor fi celebrate de lumea bahá’í,
Centrul Mondial Bahá’í primește rapoarte despre felul în care comunitățile locale din fiecare țară sunt gata
și fac pregătiri. Relatări pline de inspirație ale experiențelor avute de prieteni sunt prezentate într-o ediție
recentă a buletinului de știri „Reflecții asupra creșterii”, și s-a înțeles că Centrul Internațional de
Propovăduire intenționează să împărtășească mai multe povestiri de această natură într-o viitoare ediție.
Din partea credincioșilor există o tot mai sporită apreciere a faptului că anul ce vine, așa cum este
caracterizat de Casa Universală a Dreptății în mesajul ei de Riḍván 2017, reprezintă „ o ocazie unică, cea
mai mare care a existat vreodată la nivel mondial, de a conecta inimile cu Bahá’u’lláh”. Nenumăratele
evenimente care se vor petrece în vecinătăți și sate, în cămine și comunități, atrăgând pe toți cei veniți, vor
forma parte a unei singure veniri globale laolaltă a popoarelor pentru a onora o Manifestare a lui
Dumnezeu, pe Unificatorul rasei umane.
Acum este bine înțeles că localizarea activității pentru bicentenare va fi la nivel local, iar
indivizii și familiile, la fel de mult ca și Adunările Spirituale Locale, se gândesc la moduri potrivite pentru
a marca prima dintre aceste ocazii de bun augur. Trecând peste faptul că în mod sigur caracteristica
definitorie a Festivalului ce va veni va fi o înflorire a activității locale, ar putea fi avute în vedere și
anumite inițiative la nivel național, prin care ar putea fi întărite relațiile comunității bahá'í cu persoanele
proeminente din societate. Casa Dreptății anticipează că, în decursul interacțiunilor normale -- fie formale
sau informale -- ce intervin natural în țara voastră cu figurile publice majore sau reprezentanții acestora,
vor apare oportunități de a spori conștientizarea de către acestea a Credinței și Fondatorului ei, în special în
contextul aniversării ce va veni, și de a le familiariza cu ceea ce fac discipolii lui Bahá’u’lláh pentru a
răspunde chemării Sale. Persoanele pe care le abordați ar putea decide să ofere exprimări publice de
salutare și apreciere, pe măsură ce se apropie bicentenarul. Un remarcabil exemplu de ceea ce ar putea fi
înfăptuit în această privință, și care a fost prezentat cu câteva săptămâni în urmă în cadrul Serviciului
Mondial Bahá'í de Știri (Bahá’í World News Service) este omagiul în scris oferit vieții și viziunii lui
Bahá’í World Centre • P.O. Box 155 • 3100101 Haifa, Israel
Tel: 972 (4) 835 8358 • Fax: 972 (4) 835 8280 • Email: secretariat@bwc.org	
  

Bahá’u’lláh de către un șef de stat. De la aceasta, ar putea fi imaginate multiplele posibilități ce ar putea fi
explorate în situații similare. Sunteți invitați să vă consultați despre această chestiune și să luați în
considerare orice pași ar putea fi întreprinși în propriile voastre circumstanțe.
În timp ce pregătirile făcute de către bahá'í peste tot în lume se intensifică, la Centrul Mondial
Bahá'í capătă formă măsuri pentru a oferi suport strădaniilor prietenilor. O inițiativă este producerea unui
film care a fost comandat de Casa Dreptății în mod specific pentru a marca bicentenarul Nașterii lui
Bahá’u’lláh. Mai multe detalii vor fi furnizate în curând, incluzând informații despre cum pot produce
comunitățile naționale versiuni separate în diferite limbi, acolo unde este necesar și fezabil. Filmul va fi
disponibil pentru vizionare generală pe durata Zilelor de Naștere Gemene, și se speră ca prietenii, pe lângă
multele lor alte activități, să pună la dispoziție materiale video care să stimuleze conversațiile despre
Persoana lui Bahá’u’lláh, despre cum El era dornic să îndure greutăți extraordinare astfel încât omenirea să
poată fi salvată de confuzia și suferința ei și despre modul în care El inspiră acum eforturile a milioane de
oameni care capătă tărie lăuntrică și îndrumare spirituală pentru viețile lor, din învățăturile Sale.
În scrisoarea datată 18 mai 2016 despre bicentenare, trimisă tuturor Adunărilor Spirituale
Naționale, a fost menționat faptul că vor fi făcute aranjamente pentru a împărtăși cu cea mai largă audiență
posibilă rapoarte despre cum aceste ocazii deosebit de semnificative sunt celebrate peste tot prin lume.
Instrumentul care este dezvoltat pentru acest scop va fi o secțiune dedicată a site-ului Bahai.org. Începând
din zilele care duc imediat la bicentenar în acest an, această facilitate online va descrie activitățile
comunităților ce au loc într-o selecție de țări. În decursul orelor în care prietenii din fiecare parte a lumii se
vor aduna pentru fiecare dintre Zilele Gemene de Naștere, website-ul va fi updatat cu informații despre
festivitățile ce se petrec în anumite locuri. Înainte de Zilele Sfinte, în timpul lor și după ele, este de așteptat
ca acest site să servească drept resursă pe baza căreia prietenii să poată obține inspirație și încurajare.
În lunile ce ne stau în față, fie ca măreața devoțiune a prietenilor, exprimată prin inițiativele
ce sunt întreprinse pentru însăși această aniversare specială să aibă ca rezultat o revărsare de har ceresc
asupra comunităților voastre.
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