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Ediţie specială: Relatări din Tanna, Vanuatu, după un ciclon tropical

Doar cu un an în urmă, cu ocazia Riḍvánului 2014, Casa Universală a Dreptăţii a
descris un vibrant proces de construire a comunităţii ce are loc în Tanna, Vanuatu – una
dintre cele cinci comunităţi desemnate să ridice o Casă locală de Adoraţie. În mesajul ei,
Casa Dreptăţii a ilustrat mişcarea acestei comunităţi; o mişcare ce este „specială în raport cu
acele clustere unde trebuie să fie întemeiat un Mash̲riqu’l-Adh̲kár1”. A lor este o poveste de
transformare şi speranţă întru ceea ce este posibil atunci când o comunitate împărtăşeşte o
viziune clară pentru o societate mai justă şi mai unită.
În ce priveşte Tanna, Casa Universală a Dreptăţii scrie „Aici sunt multe lucruri ce
indică faptul că, atunci când elementele pentru acţiune ale cadrului structural al Planului sunt
combinate într-un întreg coerent, impactul asupra unei populaţii poate fi profund”2
Pe 13 şi 14 martie 2015, un ciclon tropical sever a măturat lanţul de insule Vanuatu.
Şi Tanna – una dintre insulele acestui lanţ – s-aflat direct în calea furtunii. Distrugerile au
fost mari, iar comunicaţiile au fost întrerupte pe insulă. În urma acestei crize, când familiile
şi-au pierdut multe dintre bunurile materiale, cei afectaţi de furtună lucrează cu mare curaj şi
hotărâre împreună pentru a face să avanseze un proces de reconstrucţie.
În strânsă colaborare cu prietenii, vecinii şi organizaţiile, atât guvernamentale, cât
şi neguvernamentale, membrii comunităţii bahá’í din Tanna contribuie din tot sufletul la
multiplele aspecte ale muncii necesare, şi sunt evidente capacităţile pe care ei le-au dezvoltat
în timp prin participare la procesul de institut şi aplicarea de către ei a învăţăturilor bahá’í
la viaţa societăţii. Un spirit de serviciu dezinteresat a caracterizate eforturile îndreptate
către nevoile materiale şi spirituale imediate ale comunităţii apărute în urma furtunii.
Preadolescenţii, tinerii şi adulţii ajută la reconstruirea caselor, aduc înapoi la viaţă grădinile de
legume, şi au grijă de cei bătrâni, oferind toată bunătatea şi confortul pe care ei îl pot furniza
vecinilor lor. În tot acest timp, lecţiile pentru copii şi grupurile de preadolescenţi continuă
neabătute. O profundă încredere în Dumnezeu şi o bizuire pe puterea rugăciunii sunt evidente
în multele întruniri pentru adoraţie colectivă care au fost ţinute, atât în orele ciclonului, cât
şi în săptămânile care au urmat. Pe măsură ce furtuna trecea, credincioşii continuau să se
trezească în zorii zilei pentru a se pregăti pentru ziua de post ce urma. Şi doar cu câteva zile
în urmă, Naw-Rúz-ul a fost celebrat cu bucurie împreună cu vecinii şi prietenii. În răspunsul
comunităţii, vedem puterea latentă aflată într-un proces care dă putinţă miilor de oameni să
vină în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu Persoana lui Bahá’u’lláh.
Deşi Casa de Adoraţie din Tanna încă nu a fost construită fizic, condiţiile spirituale
necesare pentru construirea ei au existat în comunitate încăd in 2012, când Casa Universală a
Dreptăţii a chemat la întemeierea ei. În reflecţia asupra experienţei comunităţii, ne vin în minte
cuvintele Casei Dreptăţii în a descrie instituţia Casei de Adoraţie: „Ca loc din care trebuie
să radieze forţele spirituale, Mash̲riqu’l-Adh̲kár-ul este punctul focal pentru dependiţele ce
trebuie să fie ridicate pentru bunăstarea umanităţii şi este expresia unei voinţe comune şi a
dorinţei aprige de a servi”3.
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Această ediţie specială a Reflecţiilor asupra Creşterii se bazează pe relatările colectate de
doi credincioşi dintr-o altă regiune a ţării, care au vizitat Tanna în zilele după ce ciclonul a trecut
peste insulă. Sperăm ca aceste povestiri să inspire toţi credincioşii, tineri şi bătrâni, pentru a se
ridica pentru promovarea Planului, pe deplin asiguraţi că, făcând astfel, ei participă la construirea
unei civilizaţii divine.

Nakayelo
Pe 25 martie 2015 am sosit în
satul Nayakelo, din insula Tanna, satul
unde este situat Centrul de Pregătire.
Am mers către sat şi către Centrul de
Pregătire pe drumul principal. Drumul
era atât de nerecunoscut, încât am
drumul către Centrul de Pregătire. În
cele din urmă am întâlnit Mama Sapai
– un bahá’í în vârstă şi unul dintre
îngrijitorii Centrului de Pregătire – ea
a lăsat tot ce căra, a alergat către noi
şi ne-a îmbrăţişat cu bucurie şi lacrimi
în ochi. Vroia să ştie cum eram şi era
mai îngrijorată pentru noi decât pentru
eaa. Ne-a condus către sat. Toate casele
erau rase până la pământ. Casa Şefului,
casa lui Tom Wapin, bucătăria lui, casa
lui Serah şi Joseph, toate erau luate de
Pagubele din satul Nakayelo
vânt. Nici măcar una nu putea fi găsită. Cu toţii şi-au găsit refugiu într-un sat din apropiere. Am
mers în jurul satului şi nu am putut găsi copii jucându-se, mamele vorbind, gătind şi ţesându-şi
covoarele.
Am decis apoi să mergem la Centrul de Pregătire. Drumul către Centru era blocat peste
tot de arbori rupţi de furtună. Mama Sapai ne-a condus către loc, şi acesta era încă o scenă a
devastării. Centrul Bahá’í, care a deţinut multe funcţii de-a lungul anilor, dormitoarele, bucătăria,
căminul Mamei Sapai şi al altui îngrijitor, cu toate era rase până la pământ. Nimic nu fusese
cruţat. Am strâns câte ceva din ce rămăsese -- sistemul de energie fotovoltaică, iar Mama Sapai
a fost capabilă să găsească unele dintre lucrurile ei – o găleată, câteva farfurii şi un cort. Ne-am
întors în sat şi ne-am instalat cortul pentru noapte. Cu toţi eram trişti şi ne consolam unii pe alţii
ca să nu fim trişti, dar în sinea noastră plângeam.
Dimineaţa am văzut un tânăr bahá’í apropiindu-se de sat. A mers unde fusese înainte casa
lui şi a început să caute printre resturi. Părea că vroia să caute ceva foarte important pentru el. În
cele din urmă a găsit o cutie de metal care îi aparţinea. Îl priveam de la distanţă şi ne minunam de
ce ar fi putut să fie în cutie. El a deschis-o cu grijă şi a luat din ea o carte de institut care era
înmuiată de apă. A deschis-o şi a privit la ea – părea că îşi amintea timpul când a studiat acel curs.
A aşezat-o cu grijă la soare să se usuce. A luat apoi o altă carte de institut di cutie şi a aşezat-o la
soare, şi apoi încă una. Apoi a luat broşura conferinţei de tineret şi a făcut acelaşi lucru. În cele din
urmă a luat cartea de rugăciuni. A deschis-o cu grijă la poza lui ‘Abdu’l-Bahá şi a aşezat-o cu cel
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mai mare respect la soare. Era foarte fericit să
vadă că unele dintre cărţile pentru
preadolescenţi de sub cutie nu erau complet
ude.
Am mers la un alt sat, unde oamenii
din Nakayelo şi-au găsit refugiu pe timpul
ciclonului. Au rămas acolo timp de peste o
săptămână. Una dintre mame, pe nume Serah,
ne-a spus că fiul ei de patru ani, Ramu, s-a
apropiat de ea cu o zi înainte şi i-a cerut să îl
înveţe restul citatului „Fie c inima să îţi ardă
cu iubitoare bunătate pentru toţi ce ce ar putea
să îţi iasă în cale”, pe care el îl memorizase
mai înainte. S-a dus la joacă şi s-a întors la
mama lui, cerându-i să îl înveţe mai mult.
Serah ne-a spus că setea de educaţie spirituală
Un tânăr îşi pune cărţile institutului la
a fiului ei a fost o trezire pentru ea însăşi. Ea a
uscat în soare
decis acum să se întoarcă în satul ei imediat, să
îşi clădească din nou casa ei, şi să formeze din nou lecţiile pentru copii pe care le oferea ea. Ni s-a
mai spus că în curând după ciclon, bahá’íi au organizat o întâlnire devoţională pentru toţi cei care
şi-au găsit refugiul în acest sat. Ni s-a mai spus că această întâlnire devoţională a fost într-adevăr
o experienţă alinătoare pentru toţi.

Namasmetene
De la un cuplu căsătorit: În timpul
ciclonului, mulţi oameni au realizat că vieţile
lor depind de Voinţa lui Dumnezeu şi nu de
lucrurile materiale pe care ei le-au adunat
în jurul lor. În timpul ciclonului fiecare şi-a
întors inima către Dumnezeu şi a implorat
binecuvântările şi protecţia Sa, chiar şi aceia
care nu s-au rugat niciodată.

Deteriorarea Centrului Bahá’í de
antrenare din Nakayelo

Credem că acum proiectele pentru
preadolescenţi vor deveni mai semnificative şi
mai sistematice, abordând nevoiel comunităţii.
Preadolescenţii vor continua să se gândească
la proiectele agricole şi sociale care să aducă
schimbări durabile comunităţii noastre.

Pe când suflau vânturile, am citit rugăciunea revelată de Bahá’u’lláh pentru cazurile de
calamităţi. Această rugăciune ne-a reaminti că deşi ciclonul este foarte puternic, puterea lui
Dumnezeu este cu mult mai mare. Pe când repetam această rugăciune, încrederea noastră în
Dumnezeu s-a multiplicat, şi am ştiut că Bahá’u’lláh ne va proteja vieţile. Este adevărat că
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ciclonul ne-a devastat căminele, grădinile, fermele cu arbori de cafea, plantaţiile cu arbori de
santal, sursele noastre de venit. Dar ciclonul ne-a ajutat să realizăm că nu ar trebui să fim ataşaţi
de lucrurile acestei lumi şi să ţinem minte tot timpul scopul nostru în viaţă.
Curând după ciclon, tinerii au început să îi ajute pe cei mai în vârstă şi pe cei nevoiaşi.
Preadolescenţii şi cei care au terminat programul s-au adunat împreună şi au început să
construiască adăposturi pentru oameni. Unele dintre aceste adăposturi au fost utilizate pentru
ţinerea de întâlniri devoţionale. Timp de ani de zile am plănuit să ţinem o întâlnire devoţională
în sat, care să cuprindă toţi oamenii, dar nu a fost posibil – nu oricine răspundea pozitiv invitaţiei
noastre. Acum, după ciclon, am fost capabili să ţinem o întâlnire devoţională la care a participat
fiecare. Acesta este un rezultat pozitiv al ciclonului. Înainte de ciclon, unii dintre membrii
comunităţii noastre au fost implicaţi în dispute privind terenurile. După, mulţi dintre aceşti oameni
au spus că s-au îndepărtat prea mult de Dumnezeu, şi acum realizează că trebuie să uite disputele
lor. Acum, mulţi oameni se concentrează pe cooperare şi armonie. Acesta este un alt rezultat
pozitiv al ciclonului.
Acum Adunarea noastră Spirituală Locală se va întâlni şi va conduce procesul de
reconstrucţie pe care îl va urma comunitatea. Ştim că nu ar trebui să depindem de donatorii de
ajutoare, ci ar trebui să preluăm sarcina propriei noastre dezvoltări. Pentru procesul de
reconstrucţie, vom utiliza aceleaşi unelte şi instrumente pe care le-am utilizat pentru expansiunea

Bucătăria lor a fost spulberată, aşa că pregătesc mâncarea şi gătesc afară
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şi consolidarea comunităţii noastre. Vom lucra în cicluri de trei luni. Avem nevoie să facem sigur
că atât aspectele materiale, cât şi cele spirituale ale vieţilor noastre progresează pe durata
procesului de reconstrucţie. Animatorii vor ţine întâlnirea lor de animatori, iar grupurile de
preadolescenţi vor ţine întîlnirea grupurilor lor şi îşi vor începe proiectele lor de serviciu.
Proiectele lor vor încuraja membrii comunităţii să se ridice şi să preia sarcina procesului de
reconstrucţie, mai degrabă decât să aştepte o agenţie de ajutorare.
Pe durata ciclonului, preadolescenţii care participau la program au fost pe deplin angajaţi
în a servi pe ceilalţi şi a asigura siguranţa fiecăruia, în special a copiilor şi bătrânilor. Programul a
ridicat capacitatea lor de a servi comunitatea lor şi de a ajuta pe ceilalţi înainte de a se ajuta pe ei
înşişi. Preadolescenţii şi-au dezvoltat capacitatea de a vedea nevoile reale ale comunităţii şi de a
acţiona pentru a aborda aceste nevoi.
Un alt lucru pe care l-a făcut grupul de preadolescenţi curând după ciclon a fost să
încurajeze şi să ajute oamenii ca să se întoarcă la grădinile lor şi să înceapă replantrea a ceea ce a
distrus ciclonul, şi să salveze plantele care fuseseră afectate de soare. Grupul se ducea la fiecare
grădină a familiei dimineaţa şi îi ajuta la replantare. Aceasta pentru a asigura că după trei luni ei
vor avea destulă hrană pentru a supravieţui.
Pe durata ciclonului, aproape toate casele din sat au fost spulberate, şi a trebuit ca oamenii
să şi caute refugiu într-un şcoală de meserii din apropiere. Tinerii şi preadolescenţii au ajutat la
transportarea copiilor şi bătrânilor în şcoală. În timp ce suflau vânturile puternice, am putut vedea
cu claritate capacitatea preadolescenţilor care au trecut prin program. Ei au demonstrat un spirit
de abnegaţie în ajutorarea celorlalţi, asigurând ca toţi să se găsească în siguranţă. Când au adus pe
toţi în şcoală, ei au stat la uşă, în ploaie, pentru a proteja pe toată lumea. Au aprins focuri pentru a
face sigur că toţi erau încălziţi şi uscaţi şi că toţi erau hrăniţi. Nu au avut grijă doar de propriile
familii, au avut grijă de toţi. Multe familii încă le mulţumesc pentru serviciile lor. Ei spuncă dacă
nu ar fi fost ajutorul lor, nu ar fi supravieţuit. Aceste acte de serviciu au fost îndeplinite de
preadolescenţii mai avansaţi în vârstă şide cei care au terminat programul pentru preadolescenţi.
Când un copil trebuia să meargă la toaletă, ei îl duceau afară, aşteptau, şi apoi aduceau înapoi
copilul în şcoală. Nu le păsa cine era persoana, au servit pe toţi în mod egal. În ziua de după
ciclon, unul dintre preadolescenţi ne-a
spus că ciclonul a aprofundat
înţelegerea
prietenilor
asupra
importanţei de a se îngriji de toţi.
Ciclonul ne-a lovit în timpul
Postului. În ciuda ciclonului şi
a vânturilor lui devastatoare,
credincioşii tot au postit. La câteva
ziel după ciclon, am sărbătorit
Naw-Rúz-ul în vecinătăţile noastre cu
prietenii noştri. Pe durata celebrării,
am simţit că spiritele noastre au fost
la înălţime, la fel ca întotdeauna – nu
au fost afectate sau descurajate de
ciclon. Am sărbătorit Naw-Rúz-ul cu

Centrul Bahá’í din Namasmetene distrus
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cea mai mare bucurie şi fericire. Pe durata celebrării, prietenii au fost încurajaţi să înceapă
imediat procesul de reconstrucţie. Am fost încurajaţi să rămânem fericiţi şi mulţumiţi cu Voia lui
Dumnezeu. După Naw-Rúz, fiecare familie bahá’í a început reconstrucţia grădinilor şi caselor lor.
În ziua de Naw-Rúz ne-am vizitat unii pe ceilalţi în ceea ce rămăsese din casele noastre.
De la un animator al unui grup de preadolescenţi: Curând după ciclon, grupul meu de
preadolescenţi s-a adunat să cureţe drumurile. Acestea erau acoperite de arbor doborâţi. Nu aveam
nici o îndoială că am fost salvaţi prin rugăciuni şi binecuvântările pe care le-am primit prin ele.
Preadolescenţii au ajutat oamenii să-şi reconstruiască casele şi să îşi cureţe curţile. Unii au mers
la Centrul Bahá’í să recupereze ce mai rămăsese.
Vânturile au început să sufle mai puternic în zori. Ştiam că trebuia să alergăm la şcoală
pentru a ne refugia. Dar am spus mai întâi rugăciunile noastre din zori în pregătire pentru ziua de
post înainte de a fugi la şcoală printre ramuri rupte şi obiecte care zburau. Pe când ne spuneam
rugăciunile, acoperişul casei noastre a fost spulberat. Eram cu toţii hotărâţi să postim în acea
zi. La câteva zile după ciclon, am sărbătorit cu bucurie şi fericire Naw-Rúz-ul în vecinătatea
noastră. Mulţumim lui Dumnezeu că nimeni din comunitatea noastră nu a murit sau a fost grav
rănit. Rugăciunile ne-au salva cu adevărat pe toţi. Într-adevăr Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru
ajutorul şi binecuvântările Sale.

Launare
Am vizitat o familie bahá’í din Launare. Acest cuplu în vârstă a pionierat pentru un număr
de ani în satul Imapusine. Casa lor a fost spulberată în timpul ciclonului, şi a trebuie ca ei să
alerge la o casă din apropiere care a oferit refugiu pentru mulţi alţi oameni. Pentru a salva viaţa
nepotului lor de câteva luni, ei au ascuns copilul într-o valiză şi au alergat la o altă casă pentru
refugiu. Pe când ne îndepărtam, familia ne-a prezentat un dar. În ciuda lipsei de hrană,
generozitatea şi dragostea lor nu cunoştea limite.

O familie Bahá’í din Launare

Reflecţii asupra creşterii — nr. 34, aprilie 2015
Ediţie specială

Pagina 7

În timp ce mergeam prin sat, am dat de o familie bahá’í care trăia într-un mic şopron. Tot
ce rămăsese din casa lor erau doi pereţi făcuţi din bambus. Unul dintre pereţi era împodobit cu Cel
Mai Mare Nume şi o fotografie a lui ‘Abdu’l-Bahá.

Imafin
Am sosit în satul Imafin, o zonă
puternic afectată de ciclon. Bahá’íi din acest
sat au înfruntat o aprigă opoziţie din partea
locuitorilor şi a şefilor satului, în urmă cu
circa 10 ani. Centrul Bahá’í a fost confiscat iar
bahá’íi ameninţaţi pentru a-şi renega credinţa
lor. Dar ei au rămas fermi şi răbdători până
când şi-au recăpătat libertatea de a-şi practica
credinţa lor.
Pe când ne apropiam de sat, am văzut că
era aproape complet distrus. În cele din urmă
am ajuns în partea din sate unde locuiau majoritatea bahá’ílor şi unde de obicei se înălţa Centrul
Bahá’í înainte de ciclon. Centrul Bahá’í şi casele oamenilor nu mai puteau fi găsite. Când prietenii
ne-au văzut că ne apropiam, au alergat către noi strigând tare „Alláh’u’Abhá, Alláh’u’Abhá”. O
femeie bătrână, bahá’í şi ea, nu se putea opri din repetarea „Allah’u’Abhá” şi şi ne-a îmbrăţişat
cu lacrimi în ochi. A fost cu adevărat o întâlnire foarte emoţionantă. În scurt timp am fost
înconjuraţie de mulţi credincioşi, cu toţii salutându-ne cu emoţie şi iubire. Am fost conduşi către
un adăpost, unicul care putea fi găsit. Prietenii au venit unul câte unul, până când adăpostul a fost
prea mic pentru a ne primi pe toţi. Am fost apoi conduşi la casa unuia dintre credincioşi, care era
unica dintre case care rezistase vânturilor violente. Prietenii ne-au spus că această casă a salvat
vieţile a 157 de oameni. Cele trei încăperi ale casei erau pline de oameni, cei din fiecare cameră
se rugau pe rând, în timp ce vânturile suflau cu putere. Prietenii au împărtăşit cu noi experienţa lor
cu ciclonul şi cum şi-au pierdut doar în câteva ore casele, grădinile şi ceea ce posedau.
Câţiva prieteni din satul Imafin

De la o mamă din sat: Când suflau vânturile, fiul meu de şase ani, Furutan, a strigat
„Te rog, ‘Abdu’l-Bahá, ajută-ne, casa noastră s-a dus deja, te rog, fă vânturile să se oprească,
‘Abdu’l-Bahá.” Apoi s-a rugat şi
a repetat „Yá Bahá’u’l-Abhá” şi
rugăciunile care încep cu „Cine
altul dacă nu Dumnezeu …” and
“O, Doamne, călăuzeşte-mă,
ocroteşte-mă …”
După ciclon, Adunarea
noastră Spirituală Locală a făcut
un plan de a celebra Naw-Rúz-ul.
Şefii şi toţi oamenii satului au
fost invitaţi să îl sărbătorească
împreună cu noi. Mulţi
Vedere spre satul Imafin după trecerea ciclonului
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credioncioşi au postit în timpul ciclonului, şi oamenii de la celebrarea noastră a Naw-Rúz-ului au
comentat că în anul următor ei o să se alăture bahá’ílor pentru a posti. Pentru a celebra Naw-Rúzul am cumpărat o pungă mare de orez şi am tăiat o vacă. Când prietenii au venit la râu, au găsit o
anghilă mare. Nu am văzut niciodată vreo anghilă în acest râu. Am ştiut că era un dar de la
Dumnezeu. Am prins anghila, am gătit-o şi am împărţit-o cu prietenii în timpul Naw-Rúz-ului.
Am fost atât de fericiţi încât, în ciuda ciclonului, am postit şi am încheiat postul nostru cu
sărbătorirea Naw-Rúz-ului. Sunt încrezătoarecă orice am pierdut noi pe timpul ciclonului, vom
redobândi prin binecuvântările lui Bahá’u’lláh. Pe timpul sărbătoririi am împărtăşit cu oamenii
faptul că în curând vom reîncepe procesul de educaţie spirituală în sat – lecţiile pentru copii,
grupurile de preadolescenţi şi cercurile de studiu. Curând după ciclon, comunitatea a ajutat la
curăţirea drumurilor, replantarea grădinilor şi reconstruirea caselor. Mâine, Adunarea noastră
Spirituală Locală se va întâlni din nou pentru a face planuri pentru ca să înceapă urgent procesul
educaţional. Deja am înjghebat un mic adăpost care serveşte ca Centrul nostru temporar Bahá’í în
care vor fi ţinute activităţile.
După ce ne-am întâlnit cu prietenii, unul
dintre noi a fost abordat de un bătrân care avea
88 de ani. El s-a apropiat cu cea mai mare
umilinţă şi respect. A şoptit că vrea să
contribuie cu Ḥuqúqu’lláh-ul lui. El a oferit o
mică pungă de plastic, în care era o mână de
monezi. Pe când ne pregăteam să plecăm,
acelaşi bătrân a insistat ca să ne ofere un dar
pentru a ne mulţumi pentru vizită: o găină.
O plată a Ḥuqúqu’lláh

Ehniu

Un credincios local arătând o fotografie a lui
‘Adbu’l-Bahá care a adus alinare în timpul
ciclonului

De la un credincios local: Pe durata
ciclonului, am ascuns fotografia lui ‘Abdu’lBahá într-un loc sigur, astfel ca ciclonul să
nu o deterioreze. Pe măsură ce vânturile
deveneau tot mai puternice, am întins mâna
după fotografie, am luat-o şi am pus-o din
nou pe perete. Când vânturile au atins forţa
maximă, am luat fotografia în mâinile mele,
am privit pe ‘Abdu’l-Bahá în ochi şi am
implorat protecţie. Cât a durat ciclonul, am
ţinut fotografia Sa în mâinile mele în timp ce
mă rugam. Nu am nici o îndoială că protecţia
divină este cea care ne-a salvat vieţile.
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Câţiva credincioşi din Ehniu

De la un credincios local:
Când a venit ciclonul, posteam cu
toţii. Cu toţii am mers într-o cameră
mică şi am început să ne rugăm.
Ne-am rugat pe rând tot timpul în
care suflau vânturile. Fotografia
lui ‘Abdu’l-Bahá era în încăpere şi
am ştiut că El era cu noi. În acest
timp am fost cu toţii încrezători că
Bahá’u’lláh ne va salva vieţile. Când
a trecut ciclonul, am ieşit şi am văzut
devastarea pe care a lăsat-o în urmă.
Casele şi grădinile se duseseră cu
toate.

După câteva zile, am făcut planuri pentru a sărbători Naw-Rúz-ul. Am cumpărat trei pungi
mari de orez, şi unul dintre prieteni a donat un porc mare. Am invitat pe toţi din sat să ni se alăture
de Naw-Rúz. Am mers la locul unde se înălţase Centrul Bahá’í, am curăţat locul şi am sărbătorit
Naw-Rúz-ul. Locul era plin de oameni. Am cântat şi am dansat toată ziua şi noaptea. A fost o zi
foarte specială.

Isla
Pe măsură ce ne apropiam de satul Isla, am
văzut trei tineri bahá’í mergând în direcţia opusă, sub
soarele puternic. I-am întrebat unde mergeau, şi ei au
spus că se duc într-un sat din apropiere pentru a face
lecţii pentru copii şi grupuri de preadolescenţi. Mai
târziu în sat, am văzut că de fapt casele lor fuseseră
distruse şi nu erau încă reclădite.

Tumah Mine

Activităţile de bază continuă neabătute

De la trei prieteni locali: Casele noastre au fost spulberate una după alta. Am decis să
căutăm refugiu în şcoala din satul învecinat. A trebuit să mergem pe jos un kilometru. Urma să
fie o plimbare foarte periculoasă, întrucât mulţi arbori mari şi crengi cădeau, iar obiectele zburau
prin aer peste tot. M-am rugat şi I-am cerut lui Bahá’u’lláh să ne protejeze, mai ales pe copiii
noştri. Uneori trebuia să alergăm, alteori să ne târâm, iar alteori să stăm întinşi pe jos. Am fost
încrezători că vom fi protejaţi, întrucât ştiam că Bahá’u’lláh era cu noi tot timpul. În cele din urmă
am ajuns la şcoală. Eram cu toţii în siguranţă. Pe când mergeam către şcoală, toate gândurile şi
inimile noastre erau cu Bahá’u’lláh. Când am împărtăşit experienţa noastră cu prietenii care deja
îşi găsiseră adăpost în şcoală, au plâns cu toţii.
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Soţul meu şi cu mine ne-am trezit înaintea
zorilor pentru a spune rugăciunile şi a lua
micul dejun ca pregătire pentru post. Vânturile
deveneau tot mai puternice. Când a venit mai
aproape ciclonul, mi-am pus cele mai preţioase
lucruri în geanta mea – cartea mea de rugăciuni
şi o carte de institu – şi cu copiii mei am alergat
către şcoală pentru adăpost. M-am asigurat: cartea
mea de rugăciuni nu se va uda. Vânturile erau
foarte puternice. Era foarte primejdios de mers.
Unii aproape au fost duşi pe sus de vânturi, alţii
aproape loviţi de arborii în cădere.
La câteva zile după ciclon, am plănuit să
celebrăm Naw-Rúz-ul. Nu puteam folosi Centrul
Bahá’í, întrucât fusese complet distrus. Pentru
Copii în Tumah Mine
sărbătorire, am înălţat un mic adăpost. Unul
dintre prieteni a donat un porc, şi am făcut nişte orez. Am sărbătorit Naw-Rúz-ul cu prietenii
şi vecinii noştri din sat. Am explicat că a ţine post este una dintre legile lui Bahá’u’lláh şi că
respectarea ei atrage binecuvântări divine. Pe durata Naw-Rúz-ului prietenii au împărtăşit
experienţa avută cu postul. Am fost cu toţii foarte fericiţi să celebrăm Naw-Rúz-ul împreună.
Înainte de ciclon, grupul
meu de preadolescenţi a avut multe
proiecte de serviciu. Ei au curăţat
sursa de apă a satului şi au plantat
nuci. După ciclon, preadolescenţii
au ajutat pe bătrâni şi pe văduve
la reconstruirea caselor lor. Ei deja
au construit patru case. Astăzi
plănuim să construim încă o casă.
Vom curăţa şi sursa de apă pentru
ca oamenii să o folosească. Alte
proiecte de-ale noastre de serviciu
au fost distruse toate, dar le vom
reîncepe din nou, de îndată ce se
întâlneşte grupul. Vom replanta şi
nucii.

Pagubele din satul Tumah Mine

Isangel
De la un credincios local: După ciclon, am decis, în urma consultaţiei cu un membru
al Adunării Spirituale Naţionale să îmi ofer voluntar serviciile la Oficiul de Management al
Dezastrelor de la Cartierul General al Guvernului Provincial. A trebuit să organizăm Oficiul de
Management al Dezastrelor pentru a răspunde eficient nevoilor oamenilor prin distribuirea de
ajutoare care fuseseră donate de organizaţiile de ajutor. Oficiul a trebuit să colecteze statistici
pentru a fi capabil să distribuie eficient rezervele de ajutorare. Am folosit uneltele şi instrumentele
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despre care am învăţat în timp ce
serveam în calitate de coordonator.
Am împărţit Tanna în sectoare
şi am colecţionat statistici în
conformitate cu bebeluşii, copiii,
preadolescenţii, tinerii şi dulţii.
Am mai introdus şi principiile
bahá’í ale consultaţiei, acţiunii
şi reflecţiei. Membrul Adunării
Spirituale Naţionale şi cu mine
am administrat Biroul Bahá’í de
la Oficiu. Multe organizaţii de
ajutorare ne-au abordat când au
întâlnit un obstacol. Le-am sugerat
să lucreze cu şefii şi să se consulte
cu oamenii la nivelul de bază al
comunităţii.
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Câţiva prieteni din satul Ragatne

Am mai sugerat ca Oficiul să îşi înceapă funcţionarea în fiecare dimineaţă cu rugăciuni.
Sunt opt secţiuni în Oficiu. Iniţial ei nu ştiau cum să se consulte, şi era greu ca lucrurile să se
mişte înainte. Când le-am explicat importanţa consultaţiei şi a reflecţiei, şi principiile care este
nevoie să fie susţinute de către oamenii care se consultă, aceasta a ajutat ca funcţionarea să
înceapă să meargă înainte. Sunt circa 15 organizaţii de ajutorare din multe părţi ale lumii, iar
Biroul Bahá’í a ajutat ca acestea la conectarea acestor organizaţii. Ele ne abordează adesea pentru
a înţelege ce se întâmplă şi cum pot ele să ajute.
Principiile Credinţei, uneltele pe care le-am învăţat să le folosim prin procesul de
expansiune şi consolidare, şi familiaritatea noastră cu Tanna au ajutat foarte mult procesul de
alinare în caz de calamităţi. Calităţile pe care le-am dobândit de-a lungul anilor şi capacităţile pe
care le-am dezvoltat în timpul servirii Cauzei ne-au ajutat cu adevărat în confruntarea cu situaţia
dezastruoasă de după ciclon. De exemplu, faptul de a fi capabili să interpretăm/citim realitatea
unei situaţii, colectarea de statistici, planificarea, consultarea, reflecţia, faptul de a fi sistematici,
scrierea de rapoarte, toate acestea au fost instrumentale în eficacitatea operaţiei de ajutorare pentru
primele două săptămâni după ciclon. Avem consultaţii în fiecare dimineaţă şi reflecţii în fiecare
după-masă.
Pregătit sub auspiciile Centrului Internaţional de Propovăduire pentru instituţia
Consilierilor. Extrasele din rapoarte citates-ar putea să fi fost editate din motive de corectare
gramaticală, claritate sau lungimea textului. Întreaga publicaţie sau părţi ale acesteia poate
fi reprodusă sau distrubuită în cadrul comunităţii bahá’í fără permisiune de la Centrul de
Propovăduire.
Mesajul de Riḍván 2014 scris de către Casa Universală a Dreptăţii către bahá’íi lumii
Ibid.
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