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Pregătiri pentru viitoarele celebrări ale bicentenarului Nașterii lui Bahá'u'lláh și Nașterii 
lui Báb  
 
 Casa Universală a Dreptății a indicat, într-o scrisoare datată 18 mai 2016, scrisă în numele 
său tuturor Adunărilor Spirituale Naționale, că punctul focal al desfășurării activității pentru 
aniversarea a două sute de ani de la Nașterea lui Bahá'u'lláh în 2017 și de la Nașterea lui Báb în 
2019 va fi la nivel local. Aceste sărbători prezintă "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".1

 În continuare, scrisoarea subliniază că "cea mai distinctivă trăsătură a acestor bicentenare 
va fi o extraordinară înflorire a activității din partea bahá'ílor și a prietenilor lor în comunitățile 
locale".2 Fiecare celebrare bicentenară poartă un potențial imens de a "aprinde un spirit de 
strădanie plină de credință care va pătrunde toate nobilele acțiuni asumate și întreprinse de 
prieteni".3 
 
 Comunități din întreaga lume sunt angajate în pregătirile pentru aceste zile speciale și se 
consultă cu privire la modul prin care le vor impregna cu "un sentiment despre ceea ce înseamnă 
pentru umanitate faptul că aceste două Astre s-au ridicat succesiv deasupra orizontului lumii".4 
Acest proces a stimulat credincioșii la acțiune în vederea atingerii obiectivelor Planului de Cinci Ani. 
Scopul lor este de a mări în mod semnificativ numărul prietenilor care participă la procesul de 
construire a comunității, încurajând pe fiecare dintre aceștia de a invita pe alții să li se alăture în 
celebrarea vieților Manifestărilor Gemene. În unele locuri, credincioșii au început deja să aplice 
călăuzirea Casei Universale a Dreptății în festivitățile Zilele Sfinte Gemene din noiembrie 2016. Acest 
număr din Reflecții asupra Creșterii împărtășește câteva povestiri preluate din rapoartele primite, 
descriind astfel de experiențe. 
 

* * *  
 

 Următoarele două povestiri din America de Nord și Europa demonstrează modul în care se 
desfășoară planurile și pregătirile comunității care duc spre festivitățile bicentenarelor în lumina 
următoarelor îndrumări de la Casa Universală a Dreptății:  "Există ... toate motivele de a nădăjdui 
că accentul pus pe sărbătorirea acestor Zile Sfinte va avea un impact considerabil și cumulativ asupra 
muncii ridicării de comunități vibrante".5 Prima poveste descrie modul în care o Adunare Spirituală 
locală, împreună cu alte instituții și agenții, a dezvoltat și a pus în aplicare planuri pentru ciclurile de 
creștere rămase până la festivități. A doua poveste este despre o întâlnire la nivel de comunitate 
care a inspirat prietenii în a-și asuma un angajament colectiv de a conversa cu un număr mare de 
persoane despre persoana lui Bahá'u'lláh. 
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Canada 
 
 De-a lungul mai multor cicluri de creștere, în diferite părți ale țării, instituțiile și agențiile 
din Canada au reflectat asupra ideii că în toate eforturile prietenilor, inclusiv celebrarea Zilele Sfinte, 
există o oportunitate de a aduce mai multe persoane în contact cu viețile Figurilor Centrale ale 
Credinței și în procesul de construire a comunității într-un mod care exprimă în acțiune Învățăturile 
lui Bahá'u'lláh. Prietenii au învățat cum să facă liste de persoane pe care le cunosc și cum să le invite 
la sărbătorile Zilelor Sfinte și la activitățile de bază. Inspirați de exemplul de la inaugurarea Templului 
Mamă al Americii de Sud, în octombrie 2016, unde Adunarea Spirituală Națională din Chile a invitat 
pe fiecare dintre cei 5.000 de participanți să aibă o conversație cu 10 localnici asupra unor subiecte 
spirituale, credincioșii din Canada au început, de asemenea, să se gândească fiecare să stabilească 
un obiectiv de a se angaja în conversații cu 10 persoane și de a le invita să se alăture eforturilor 
comunității. Următoarea relatare se bazează pe un raport cu privire la o consultație dintre Adunarea 
Spirituală Locală din Calgary, Alberta și membri ai altor instituții, ilustrând modul în care credincioșii 
au aplicat această idee la realitatea lor. 

 
Gândindu-ne la celebrarea bicentenarelor, ne-am dat seama că aceste evenimente 
ar fi oportunități de a angaja un număr tot mai mare de oameni într-o conversație în 
desfășurare despre Revelația lui Bahá'u'lláh. Primul gând care ne-a venit în minte a 
fost de a-i implica pe toți credincioșii din comunitate și pe cei două sute de prieteni 
ai Credinței care participă la activități de bază. 
 
Pe măsură ce am început să facem liste de prieteni, am numărat aproximativ 1.000 
de persoane care, într-un fel sau altul, participă la activitățile comunității Bahá'í.  
Ne-am întrebat: "Ce se întâmplă dacă fiecare dintre acești 1.000 de prieteni face o 
listă de 10 persoane la care să ajungă în fiecare dintre ciclurile de trei luni până la 
prima celebrare bicentenară? " Și apoi ne-am gândit: "Și dacă fiecare dintre acei noi 
prieteni ar putea fi apoi inspirați să facă același lucru?" Posibilitatea de a prezenta la 
zeci de mii de oameni Persoana lui Bahá'u'lláh ne-a adus o bucurie extraordinară pe 
măsură ce ne-am dat seama că prietenii care participă la activitățile de bază pot fi ei 
înșiși protagoniști și, prin ei, mulți alți oameni pot fi implicați.  
 
De asemenea, ne-a fost clar, pe măsură ce în comunitățile locale conversațiile se 
desfășurau, că ar fi util să eliminăm orice obstacole din mințile noastre și să luăm în 
considerare modalități de a continua extinderea viziunii noastre. De exemplu, în loc 
de a vizualiza o serbare mare a unei Zile Sfinte, care ar găzdui mii de oameni într-o 
singură locație, am putea lua în considerare a avea mai multe evenimente locale. 
Din moment ce o întâlnire cu prietenii care servesc în zona geografică și în 
sectoarele acesteia era planificată pentru acea seară, am fost încântați să 
împărtășim cu ei aceste perspective. 

 
 În aceeași zi, a fost organizată o întâlnire instituțională pentru regiunea Alberta. 
Auzind despre rezultatul consultării cu Adunarea Spirituală Locală din Calgary, la această întâlnire 
prietenii au fost inspirați să împărtășească aceste informații cu fiecare comunitate din 
regiune. 
  
 În acea seară, în Calgary, prietenii s-au angajat să ducă viziunea cât mai multor credincioși 
ar fi posibil în acea săptămână, făcând liste de prieteni pentru a-i vizita imediat. Sărbătorile Zilelor 
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de Naștere Gemene din noiembrie 2016 au înregistrat o creștere a numărului de participanți și în 
total au fost organizate 14 sărbători locale. Prin această experiență mai mulți credincioși s-au simțit 
inspirați să acționeze și să dezvolte un plan personal de propovăduire. Acum, ei au fost capabili să 
reflecteze asupra modului în care acest număr crescând de sărbători și oameni noi care participă  
poate duce la oportunități de a intra în conversații despre Credință. 
 
Kosovo 
 
 Pe parcursul unei întâlniri de două zile, la nivel național, în Kosovo, prietenii au fost 
inspirați să facă planuri pentru viitoarele celebrări ale bicentenarelor în contextul obiectivelor lor 
pentru Planul de Cinci Ani. Următoarea experiență a fost împărtășită de către unul dintre 
participanți: 
 

Aproape 40 de prieteni au participat, inclusiv prieteni ai Credinței și câțiva vizitatori din 
Albania, Macedonia și Serbia. Aproape toată lumea a contribuit într-un fel sau altul! Într-
una dintre seri am fost cu toții înălțați spiritual de un program care a inclus un frumos 
monolog despre viața primului credincios albanez – care pe mulți i-a mișcat până la 
lacrimi - două încântătoare poeme ale lui Táhirih, citite în albaneză, dansuri tradiționale 
care au implicat toate generațiile și înregistrări video ale unora dintre primii credincioși 
kosovari în care își reamintesc modul în care au găsit Credința în perioada care a urmat 
războiului din 1998-1999. 

 
Punctul culminant al întâlnirii a fost în cea de a doua zi, când față de Frumusețea 
Binecuvântată am făcut promisiunea îndeplinirii unui obiectiv, înainte de celebrarea 
bicentenarului Nașterii Sale: ca fiecare dintre noi să aibă conversații semnificative cu cel 
puțin 95 de persoane și să dăruiască o carte de rugăciuni fiecăreia dintre acestea. Astfel, 
sperăm să menționăm Numele lui Bahá'u'lláh la cel puțin 2.850 de suflete pe parcursul 
următoarelor trei cicluri de activitate. De asemenea, ne-am exprimat dorința de a 
sărbători istoricele celebrări bicentenare ale Nașterilor Gemene în fiecare comunitate. 

 
Întâlnirea a stârnit o mare bucurie și a reaprins spiritul comunității. Membrii 
unei familii au fost atât de inspirați încât au declarat că spiritul bahá'í a aprins 
casa lor ca niciodată înainte. Un alt prieten a promis să dedice mai mult timp 
servirii. Indiferent cât de puțini suntem, putem crea o atmosferă plină de spiritul unei 
largi adunări care insuflă inimilor noastre iubire și recunoștință pentru iubita noastră 
Credință. 

 

* * *  
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Următoarele relatări din comunitățile din Asia de Sud și Africa ilustrează modul în care pregătirile 
pentru și sărbătorile Zilelor de Naștere Gemene din 2016 au pregătit scena pentru planificarea 
aniversărilor din 2017 și 2019. Colecția de povestiri din India descrie modul în care prietenii au găsit 
moduri creative de a organiza aceste festivaluri și de a învăța despre cum să ajungă la un cerc mai 
larg de oameni, incluzând familii, participanți la activitățile de bază, oficiali guvernamentali și 
contacte din mass-media. Povestea din Tanzania este despre modul în care agențiile din zona 
geografică și instituțiile au văzut în festivitățile din 2016 o oportunitate de a implica pe fiecare în 
pregătirea pentru festivitățile Bicentenarelor, având drept scop o " înflorire a activității din partea 
bahá'ílor și a prietenilor lor în comunitățile locale ".6 

India 

În India, entuziasmul a crescut atunci când grupuri de prieteni au studiat scrisoarea din 18 mai 2016 
privitoare la festivitățile bicentenarelor și au explorat "maniera în care trebuie să fie celebrate 
aceste două Festivaluri deosebit de semnificative".7 Relatările de mai jos sunt din patru regiuni: 
Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra și Goa, și Tamil Nadu și Puducherry.  
 
Elemente ale pregătirilor 
 
Pe măsură ce prietenii au reflectat asupra pregătirilor pentru aceste ocazii speciale, o mare atenție 
a fost acordată modului în care să se lanseze invitații la valuri de oameni noi pe parcursul fiecărui 
ciclu de activitate, să fie angajați în conversații despre Manifestările Gemene, iar prin aceste eforturi 
să se construiască o comunitate înfloritoare și în continuă expansiune în perioada care duce către 
celebrările bicentenarelor. 

 

În Hanuman Nagar, o vecinătate din zona geografică Sangli din Maharashtra, au fost formate 
echipe între profesorii claselor pentru copii și animatori, împreună cu unii juniori, pentru a vizita 
cămine de dimineața până seara, împărtășind cu familii povestiri despre viețile lui Bahá'u'lláh 
și Báb și importanța Misiunii și Învățăturilor Lor. Au fost vizitate 465 de cămine de pe 7 străzi. În 
fiecare zi, după vizitele lor, echipele se adunau pentru a reflecta asupra experiențelor lor 
și pentru a se consulta cu privire la modalitățile prin care ar putea spori și mai mult sistematizarea 
vizitelor acasă și invitațiile la festivitățile prilejuite de Ziua Sfântă.  

În alte locuri, copii de vârstă școlară au pregătit și împărtășit clasei lor prezentări despre 
viețile lui Báb și Bahá'u'lláh. Într-o vecinătate din zona geografică Kalyan-Dombivli în Maharashtra, 
15 de școli au fost vizitate pentru a vorbi despre Credința Bahá'í, iar elevii au fost invitați să scrie 
eseuri despre viața Frumuseții Binecuvântate.  

În Bapugandhi Nagar, una dintre vecinătățile din zona geografică Indore în Madhya 
Pradesh, credincioșii au decis să invite la festivități familiile tuturor participanților implicați în 
activitățile de construire a comunității. Prietenii au explicat:  
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Am identificat 60 de familii pentru a fi invitate la festivități. Acestea au fost toate familii 
ale participanților la clasele de copii, grupurilor de juniori și cercurilor de studiu. Am 
pregătit invitații realizate manual și le-a distribuit împreună cu o lampă decorată 
minunat. Ne-am împărțit în echipe și am vizitat casele una câte una, împărtășind 
povestiri ale vieților Manifestărilor Gemene și oferind invitații. De asemenea, aceste 
familii au fost rugate să identifice o perioadă de timp în 2 noiembrie pentru a găzdui o 
întâlnire devoțională în onoarea Frumuseții Binecuvântate.  

În vecinătatea Sivanthangal din zona geografică Chennai în Tamil Nadu, prietenii au vizitat 
fiecare casă și au lansat invitația într-un mod care a exprimat semnificația evenimentelor. Aceștia 
au invitat, de asemenea, oficiali guvernamentali locali și demnitari. Următoarea relatare ilustrează 
abordarea pe care au ales-o: 

În modul tradițional al culturii noastre, am pregătit farfurii frumos împodobite cu 
dulciuri și flori pentru a duce carduri de invitații, iar acest lucru a atins profund inimile. 
În unele cazuri, cei care au fost vizitați și-au scos încălțările în semn de respect și 
pentru a primi invitația într-o manieră potrivită. Atunci când am invitat oficiali 
guvernamentali și demnitari, le-am prezentat literatură introductivă în Credință, le-am 
împărtășit natura și scopul celebrării Zilei Sfinte și am vorbit despre activitățile de 
construire a comunității, aflate în curs. 

Prietenii au descris modul în care au lucrat în echipe pentru a se pregăti pentru festivitățile 
speciale și răspunsul din toată inima pe care l-au primit din partea comunității.  

Am avut două echipe de prieteni, în permanentă comunicare, lucrând împreună pentru 
festivități. Una dintre echipe s-a concentrat asupra pregătirilor logistice, iar cealaltă pe 
invitații și program. Zilnic s-au efectuat vizite acasă, cultivând un mare entuziasm în 
rândul tuturor celor implicați. Multe dintre familiile bahá'í au sprijinit festivitățile, 
ocazional prin contribuții în natură sau bănești, în măsura în care întregul program a fost 
auto-suficient. Unii dintre oficialii locali, de asemenea, au oferit asistență sub forma unui 
spațiu de întâlnire, un cort mare și cadouri pentru tineri și copii. 

 
Ajungând la comunitatea mai largă utilizând diverse canale media 
 
În scopul de a ajunge la o comunitate mai largă și de a atrage atenția publică, prietenii au utilizat 
diverse forme de mass-media. 
 

În zona geografică Tirur în Kerala, două comunități au decis să-și unească eforturile pentru 
a sărbători Zilele de Naștere Gemene și pregătiri au fost făcute pentru a face publicitate 
evenimentelor pe scară largă la televiziunea locală. În plus, Adunarea Spirituală Locală a difuzat 
salutări de pe canalul local, pentru o perioadă de 15 zile înainte ca festivitățile să aibă loc.  

 



Reflecții asupra Creșterii                                            Numărul 37, Februarie 2017 

6 
 

În unele comunități, înainte și în timpul festivităților de Ziua Sfântă, atenția 
publică a fost atrasă prin plasarea de bannere de mari dimensiuni în piețe publice, distribuirea de 
pliante și broșuri și difuzarea de știri în ziarele locale.  

 
 
Elemente ale festivităților 
 

În întreaga țară, programul pentru celebrările Zilelor de Naștere Gemene a inclus povestiri despre 
viețile lui Báb și Bahá'u'lláh și prezentări ale copiilor și juniorilor despre ceea ce ei au învățat în 
activitățile lor educaționale. Numărul participanților la activitățile de bază a crescut considerabil în 
multe locuri. 

 
Celebrările Zilelor de Naștere Gemene au început la ora 15:00 în satul Kanni Koil în zona 

geografică Bahoor în Tamil Nadu. Prietenii au descris detaliile evenimentului:  
 

Membrii Adunării Spirituale Locale și câțiva prieteni din comunitatea pe larg au fost 
invitați să aprindă o lampă pentru a inaugura festivitățile, după care am oferit rugăciuni 
pentru a marca această ocazie. O prezentare cu povestiri despre Báb și Bahá'u'lláh a adus 
sens și semnificație întâlnirii. Apoi ne-am bucurat de un frumos tort care a fost tăiat și 
împărțit tuturor. 
 
După această parte mai formală a festivităților, juniori au prezentat dansuri și piese de 
teatru bazate pe teme pe care le-au studiat în programul de împuternicire spirituală a 
juniorilor. De asemenea, au vorbit despre experiențele lor în grupurile de juniori și au 
încurajat copiii să se alăture claselor pentru copii. Au invitat pe toată lumea să se alăture 
în pregătirile pentru festivitățile bicentenarelor în 2017 și 2019. De asemenea, în timpul 
acestui eveniment special, au fost făcute planuri pentru a aduce lumina Revelației lui 
Bahá'u'lláh unei comunități vecine și a iniția un proces de creștere în acel sat. 

 
În zona geografică Ujjain în Madhya Pradesh, un festival a fost organizat în conformitate cu 

obiceiurile locale. Ca și în anii precedenți, prietenii au trecut prin sat cântând cântece bahá'í, purtând 
19 torțe pentru a lumina calea. Plimbarea a fost încheiată cu o adunare care a inclus rugăciuni, o 
prezentare despre viața lui Bahá'u'lláh și băuturi răcoritoare.  

În zona geografică Indore, în aceeași regiune, festivitățile au inclus o seară festivă și o 
zi de activități devoționale dedicate Manifestărilor Gemene. Prietenii relatează succesiunea de 
evenimente: 

În seara zilei de 31 octombrie am ținut sărbătoarea într-o sală frumos decorată de tinerii 
din vecinătate. Programul a inclus prezentări despre viețile lui Báb și Bahá'u'lláh, 
rugăciuni, cântece și dansuri culturale. Celebrarea festivă s-a încheiat cu cina. 

În 2 noiembrie, ușile a 21 de case au fost deschise larg pentru a primi prieteni, vecini și 
cunoștințe pentru rugăciuni în amintirea Nașterii acestor două Astre strălucitoare. 
Întreaga zi, de la ora 7 dimineața până la ora 7 seara, o întâlnire devoțională după alta, au 
fost desfășurate, în casă după casă, precum luminile înșirate de-a lungul unei panglici. 
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În prima zi a festivităților, prietenii din Hanuman Nagar în zona geografică Sangli din 
Maharashtra s-au adunat pentru rugăciuni, în zori. Oamenii din vecinătate au observat modul în 
care învățătorii claselor pentru copii, animatorii grupurilor de juniori, tinerii și copiii se rugau 
împreună. Ei au fost atât de impresionați de acest lucru, încât au decis să se alăture rugăciunilor în 
cea de a doua zi. Din acel moment, un model a fost stabilit pentru comunitate de a se aduna 
săptămânal pentru rugăciuni, dimineața devreme. Aceste întâlniri oferă acum, de asemenea, o 
oportunitate de a se consulta cu privire la aspecte referitoare la bunăstarea întregii comunități.  

Mai târziu pe parcursul zilei, a avut loc un program cultural la care au participat peste 400 de 
persoane din aproximativ 180 de familii. Chiar înainte de începerea programului, locul de 
desfășurare a rămas fără electricitate. Cei prezenți au așteptat, în timp ce erau recitate rugăciuni, 
până când problema a fost rezolvată. Când electricitatea a revenit, evenimentul a început cu dansuri 
tradiționale realizate de copii, urmate de povestiri despre transformarea comunității prin 
participarea prietenilor în activitățile de bază și o introducere în Credința Bahá'í. Prietenii s-au 
angajat să răspândească lumina lui Bahá'u'lláh pretutindeni în vecinătate.  

 

Inițiative dedicate Manifestărilor Gemene 

Următoarele episoade prezintă o diversitate de inițiative dedicate lui Báb și Bahá'u'lláh cu ocazia 
aniversărilor Lor. 

Cu câteva luni înainte de Zilele Sfinte, prietenii din Manglia în Madhya Pradesh au decis 
să mărească numărul de activități de bază în satul lor la 50, drept un umil cadou pentru 
Manifestările Gemene. În 29 octombrie 2016 ei au reușit să atingă acest obiectiv.  

În zona geografică Badwar în Madhya Pradesh, credincioșii au exprimat devotamentul lor 
prin contribuții la Fond, ca parte a festivităților.  

În zona geografică Kagal în Maharashtra, în onoarea aniversărilor, prietenii au decis 
să încerce să deschidă cât mai multe case posibil pentru a găzdui întâlniri devoționale. Prietenii au 
relatat următoarele: 

În pregătirea pentru vizitele acasă în satul Vannur, am studiat părți ale Cărții 4 pentru a ne 
ajuta să vorbim despre viețile lui Báb și Bahá'u'lláh cu localnicii. În plus, față de a aduce 
vestea bună a venirii Manifestărilor lui Dumnezeu, am vorbit despre importanța 
rugăciunii, ca parte a legilor lui Dumnezeu. Aceste vizite semnificative au dus la 50 de noi 
întâlniri devoționale în sat. 

 
Am organizat sărbătorirea Zilelor de Naștere gemene la o școală locală. Înainte de 
începerea programului, au fost difuzate rugăciuni Bahá'í care au putut fi auzite de întregul 
sat la difuzoare. Aproximativ 70 de oameni au venit la festivități. Atmosfera de care a fost 
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pătruns satul a fost aceea de iubire pentru Manifestările Gemene, iar sprijinul care a fost 
primit de la locuitori a fost emoționant. 

 

Tanzania 

După ce a studiat mesajul din 18 mai 2016, în care regăsim "Casa Universală a Dreptății simte 
că acum ar fi timpul potrivit pentru a explora în continuare modul în care aceste festivaluri extrem 
de importante vor fi celebrate, astfel încât pregătirile să poată începe să fie făcute",8 instituțiile care 
servesc regiunea de est a Tanzaniei au identificat localități în care ar putea avea loc festivități. 
Prietenii au realizat importanța rolului Adunării Spirituale Locale în susținerea comunității 
pentru a planifica și organiza evenimentele, precum și în încurajarea credincioșilor să participe la 
activitățile comunității și la festivitățile Zilei Sfinte ca o parte regulată a vieților lor. De asemenea, a 
fost clar faptul că aceste pregătiri ar putea constitui o importantă parte a eforturilor în direcția 
atingerii obiectivelor Planului de Cinci Ani. Ca un prim pas, ei au decis să distribuie mesajul tuturor 
prietenilor și să îi încurajeze să îl citească în localitățile lor și să se consulte asupra implicațiilor sale 
în legătură cu bicentenarele viitoare.  

 

În zona geografică Dar es Salaam, pregătirile pentru festivitățile Zilelor Sfinte Gemene în 
noiembrie 2016, au început atunci când, la scurt timp după ce prietenii au primit mesajul din 18 mai 
2016, Adunarea Spirituală Locală, Comitetul Zonal de Creștere, coordonatorii institutului, 
Membrii Corpului Auxiliar și asistenții acestora au studiat cu toții scrisoarea. După studiu, acești 
prieteni s-au adunat împreună pentru a reflecta și a planifica. Relatarea de mai jos descrie modul în 
care pregătirile lor s-au desfășurat în lumina apropierii de obiectivele Planului: 
 

Am început să ne gândim la toți cei implicați în prezent în procesul de construire a 
comunității. De exemplu, am constatat că avem mai mult de 500 de juniori participând la 
programul de împuternicire spirituală a juniorilor, cu 40 de persoane servind drept 
animatori și că avem relații strânse cu aproximativ 150 de părinți. Am stabilit un obiectiv 
de a aborda cel puțin 1.000 de juniori și de a întări legăturile de prietenie cu cel puțin 400 
de părinți. Am avut o discuție similară despre clasele pentru copii. Atunci când am 
reflectat asupra cercurilor de studiu, ne-am dat seama că în prezent avem aproximativ 10 
prieteni care servesc drept facilitatori în fiecare ciclu. Așa că am decis să ne asigurăm că 
cel puțin 20 de facilitatori vor oferi cursurile institutului în mod regulat la fiecare trei luni. 
De asemenea, am stabilit un obiectiv de a avea mai mult de 1.000 de prieteni care să 
participe la întâlnirile devoționale în fiecare ciclu și de a invita noi prieteni să se alăture 
comunității bahá'í. De la începutul planului, a fost în desfășurare un frumos proces de a 
ura bun venit noilor credincioși. 

Apoi ne-am decis să abordăm festivitățile prilejuite de Zilele Sfinte Gemene în două 
etape: în primul rând, pentru a 199-a aniversare de la Nașterea lui Bahá'u'lláh, ne-am 
stabilit obiectivul de a invita 500 până la 1000 de persoane; și în al doilea rând, pentru a 
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200-a aniversare de la Nașterea Sa, ne-am planificat de a invita între 1.000 și 2.000 de 
persoane. Prima celebrare ar putea fi văzută ca o "repetiție" pentru a doua în ceea ce 
privește modul în care să ajungem la cât mai mulți oameni posibil, în lumina obiectivelor 
zonei geografice.  

De asemenea, am început să ne consultăm cu privire la următoarele întrebări: Cum putem 
susține relațiile și conexiunile cu noii prieteni, atât înainte cât și după aniversări? Cum 
putem invita oamenii într-un mod care să rezulte într-un ridicat nivel de participare? Cum 
putem încuraja și maximiza participarea, nu numai la festivitățile Zilei Sfinte, dar și la 
toate celelalte activități și evenimente ale comunității? Care sunt elementele unui 
program pentru Ziua Sfântă care vor capta și transmite "un sentiment despre ceea ce 
înseamnă pentru umanitate faptul că aceste două Astre s-au ridicat succesiv deasupra 
orizontului lumii "?9 

Agențiile și instituțiile din zona geografică colaborează strâns, și apreciază contribuția pe care 
membrii comunității o pot aduce în mod individual și colectiv. în această zona geografică, toată 
lumea - de la copii la credincioșii adulți, de la veteran la prieten nou-venit – participă și se gândește 
cum să ajungă la un cerc de oameni cât mai larg posibil. Pentru a se pregăti și pe mai departe, 
prietenii din toate localitățile își trag inspirația din temele de aprofundare din Cartea 2 a secvenței 
cursurilor institutului și învăță să converseze despre Manifestările Gemene prin studierea Cărții 4 
despre viețile lui Báb și Bahá'u'lláh.  

 

* * * 

 

Odată cu celebrarea fiecărei Zile Sfinte, credincioșii din Yemen câștigă experiență 
în invitarea prietenilor și pregătirea pentru bicentenarele viitoare. Următoarea poveste 
demonstrează modul în care aceste ocazii importante pot inspira și impregna inimile cu 
o energie spirituală care se întinde să îmbrățișeze comunitatea mai largă. 

Yemen 

În Yemen, credincioșii, împreună cu prietenii și vecinii lor, s-au adunat pentru a sărbători 
Nașterea lui Bahá'u'lláh. Evenimentul a găzduit pe mulți, inclusiv tineri, copii și familiile lor. 
Un participant a fost inspirat de a posta această relatare personală pe rețelele de socializare: 

 
Astăzi, prietenii mei și cu mine am participat la celebrarea unei Zile Sfinte Bahá'í în 
Yemen. Aceasta a fost prima dată când a fost organizată la o scară atât de mare .... A fost 
o festivitate simplă, dar extrem de magnifică și de minunată. Noi am fost extrem de 
fericiți și învăluiți de bucuria unei Zile Sfinte triumfătoare, privind mici copii plantând  
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în grădinile inimilor noastre semințele dragostei lor pentru viață. Ei au cântat, au dansat, 
și au făcut spectacol, pictând cele mai frumoase imagini ale omenirii. A fost o zi plină de 
dragoste, în care am cunoscut o nouă comunitate religioasă, purtătoarea unui mesaj 
grandios ... Ne pasă de mesajul său pentru umanitatea și de învățăturile sale elevate care 
sanctifică viața, munca, știința, libertatea, pacea, coexistența, iubirea, cooperarea și 
egalitatea de gen. De asemenea, cheamă la unicitatea unei umanități diverse etnic și 
religios, unicitate bazată pe principiile dreptății, drepturilor egale și libertății de credință. 
Îmi doresc să aflu mai mult și mai mult despre Credința Bahá'í; poate cumva să găsesc 
lumină în profunzimile sale, într-o epocă care este învăluită în întuneric și este lipsită de 
iubire și pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătit sub patronajul Centrului Internațional de Propovăduire pentru instituția Consilierilor. Este posibil ca extrase din 
rapoartele citate pot să fi fost editate pentru corectitudine gramaticală, claritate sau lungime. Datele din această 
publicație pot fi reproduse sau distribuite, în totalitate sau parțial, în cadrul comunității Bahá'í, fără permisiunea 
Centrului de Propovăduire. 

1 Mesaj datat 18 mai 2016, scris în numele Casei Universale a Dreptății către toate Adunările Spirituale Naționale. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 

                                                             


