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Reflecții asupra Creșterii Numărul 38, iunie 2017 

 

Pregătiri pentru apropiatele celebrări ale bicentenarelor Nașterii lui Bahá’u’lláh și al Nașterii lui 
Báb (II) 
 

Pe măsură ce se apropie momentul jubiliar al primei dintre cele două aniversări de două sute 
de ani ale Nașterii Manifestărilor Gemene ale lui Dumnezeu, Centrul Internațional de Propovăduire se 
bucură să primească de pe fiecare continent vești ce demonstrează că prietenii și-au intensificat 
activitatea de clădire de comunități vibrante – în zone rurale și în centre urbane –, într-un „efort 
concertat de a transmite ceea ce înseamnă pentru omenire faptul că acești doi Aștri s-au ridicat 
succesiv deasupra orizontului lumii.”1 Pregătind festivitățile pentru bicentenare și nutrind dorința de a 
vedea o activitate înfloritoare la nivel local, credincioșii se adresează unui cerc cât mai larg de 
oameni, angajându-se cu aceștia în conversații despre Persoana și Revelația lui Bahá’u’lláh și 
invitându-i să simtă cum adorarea și slujirea semnificativă se pot împleti prin eforturile de construire 
de comunități ale Credinței. 

 În mesajul de Riḍván 2017, Casa Universală a Dreptății afirmă că „acest an ne aduce cea mai 
mare oportunitate pe care am avut-o vreodată la nivel global de a pune în legătură inimile cu 
Bahá’u’lláh.” Mesajul mai arată că niciun credincios nu trebuie privat de acest fericit pas, îndemnând 
lumea bahá’í să fie „conștientă de această șansă de preț și atentă la posibilitățile care există în fiecare 
loc de a le face cunoștință celorlalți” cu viața Frumuseții Binecuvântate și cu misiunea Lui sublimă. 
Casa Dreptății a mai transmis, într-o scrisoare recentă din 2 mai 2017 scrisă în numele său către toate 
Adunările Spirituale Naționale, că „nenumăratele evenimente care se vor petrece în vecinătăți și în 
sate, în căminele familiilor și în comunități, și vor atrage pe toți cei care vin vor alcătui o singură 
adunare globală a popoarelor care slăvesc Manifestarea lui Dumnezeu, Unificatorul rasei omenești.” 

 Relatările din această ediție a Reflecțiilor asupra Creșterii scot în evidență modurile în care 
indivizii, comunitățile și instituțiile, în special Adunările Spirituale Locale, se pregătesc pentru 
sărbătorirea Sfintelor Nașteri Gemene din octombrie 2017: 

• implicând fiecare individ și familie bahá’í în pregătiri și încurajându-i să îi caute pe toți 
aceia cu care au în comun o legătură și să le propovăduiască; 

• vizitând și purtând conversații cu toți participanții la activitățile de bază, în special cu 
aceia din societate în general și cu familiile lor, pentru a contribui la cultivarea legăturii 
acestora cu Credința și pentru a îi invita să extindă conversația despre Învățăturile lui 
Bahá’u’lláh către un număr tot mai mare de oameni; 

• adresându-se tuturor căminelor și locuitorilor unei localități și îndemnându-i să participe 
la acțiuni de construire a comunității; 

• întărind caracterul devoțional al comunității prin înmulțirea întâlnirilor pentru rugăciune 
unde au loc și conversații pe teme spirituale; 

• învățând să organizeze sărbătoriri locale ale Zilelor Sfinte unde sunt bineveniți să 
participe cât mai mulți oameni; 

• adâncind prieteniile cu liderii locali și supunând atenției acestora semnificația ocaziilor; și 
• utilizând mijloace creative, inclusiv artele vizuale, cântecul și literatura, pentru a 

transmite semnificația apariției Frumuseții Binecuvântate și a Revelației Lui. 
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AFRICA 

Republica Centrafricană 

 În vecinătatea Plateaux din zona geografică Bas Oubangui, prietenii se pregătesc pentru 
sărbătoririle Aniversărilor Gemene concentrându-se pe a prezenta populației locale Persoana lui 
Bahá’u’lláh și înmulțindu-și în paralel activitățile. Unul din prietenii care contribuie la organizare a 
explicat: 

Am considerat că este util să facem o cercetare a vecinătății noastre. Am estimat că 
vecinătatea Plateaux are o populație totală de 2.000 de persoane – circa 600 de copii, 300 de 
juniori, 300 de tineri și 800 de adulți. Un conducător de vecinătate și șase figuri-cheie 
administrează și exercită autoritatea de stat. Dintre adulți, 60% sunt fermieri sau zarzavagii, 
20% sunt funcționari și 20% sunt comercianți. În medie, fiecare gospodărie cuprinde cca. 5 
indivizi care alcătuiesc în total cca. 400 de familii. În vecinătate sunt 45 de bahá’í. Pe baza 
acestor informații, am conceput strategii menite să promoveze participarea la sărbătoriri a 
unui număr mare de oameni din vecinătate și am stabilit următoarele activități pentru cele 
două cicluri care au mai rămas până în octombrie 2017: 

• Accent pe familii: Am identificat cca. 80 de prieteni ai Credinței care sunt deja 
implicați în activități de construire a comunității și care ni s-ar putea alătura, 
invitându-i și pe alții la Sărbătorile semnificative, pornind de la membrii propriilor lor 
familii. Am mai constatat că, dintre cele 400 de gospodării din vecinătate, cca. 40 
cunosc deja Persoana lui Bahá’u’lláh. Pentru a lărgi cercul de prieteni care participă 
la festivități, am împărțit vecinătatea în mai multe grupuri. Fiecare grup conține 3 
gospodării care știu deja despre Credință și 5 gospodării care nu sunt încă 
familiarizate cu Numele lui Bahá’u’lláh. Primele trei familii se vor adresa celorlalte 
cinci și le vor invita la sărbători. Datorită acestei abordări, se preconizează că un 
procentaj ridicat din populația vecinătății va participa la festivitățile ocazionate de 
Zilele de Naștere Gemene. 

• Organizarea cu regularitate de întâlniri comunitare: Se țin întâlniri o dată pe 
săptămână pentru a se examina progresele comunității și a se oferi sprijin acelor 
familii care inițiază primele lor conversații cu celelalte cinci familii din vecinătate. 

• Întâlniri cu lideri ai comunității: O echipă s-a întâlnit cu conducătorul și cu alte 
figuri-cheie ale comunității pentru a le prezenta o invitația la prima dintre cele două 
sărbători bicentenare. După primirea invitației, conducătorul a spus „Dacă sunt invitat 
la sărbătoare cu șase luni în avans, îmi pot da seama că este vorba de o ocazie 
deosebită.” 

 

Republica Congo 

 În zona geografică Pointe-Noire s-a organizat o întâlnire de reflecție pentru consultări pe 
tema aniversării bicentenarului Nașterii lui Bahá’u’lláh. Prietenii au alcătuit un calendar de întâlniri 
lunare care culminează cu Zilele Sfinte Gemene din octombrie 2017, cu scopul de a mobiliza un grup 
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cât mai mare de oameni să participe la evenimente. În timpul acestei prime întâlniri, a fost demarată o 
inițiativă intitulată „Un dar de la Bahá’u’lláh”. Un membru al comunității explică: 

Obiectivul inițiativei este de a crește gradul de conștientizare asupra Persoanei lui Bahá’u’lláh 
și a îi mobiliza pe bahá’í să desfășoare activități prin care să Îl prezinte părinților, vecinilor, 
prietenilor și cunoștințelor. Am conceput o broșură care prezintă un scurt istoric al vieții 
Frumuseții Binecuvântate și descrie diversele activități de construire a comunității. În broșură, 
prietenilor li se sugerează o abordare practică: să se implice în diferite spații sociale din 
vecinătate și să menționeze Numele lui Bahá’u’lláh. Ne-am dat seama că pomenirea Numelui 
lui Bahá’u’lláh stârnește emoție și interes, un lucru la care nu ne așteptasem. 

Un alt dar pentru Bahá’u’lláh a venit din partea corului de tineret al bahá’ílor din Pointe-
Noire, care a pregătit un album muzical intitulat Bicentenarul. Cântecele vorbesc despre Persoana lui 
Bahá’u’lláh și descriu misiunea Lui. Membrii corului văd în album „un instrument prin care să 
mobilizăm semenii noștri și întreaga comunitate să îi aducă un dar lu Bahá’u’lláh.” 

 

Republica Democrată Congo 

 Prietenii din trei vecinătăți din Kinshasa au depus toate eforturile pentru a înmulți numărul de 
activități și a profita de orice ocazie pentru a crește gradul de conștientizare asupra apropierii Zilelor 
Sfinte Gemene, după cum se arată în continuare. 

În vecinătatea noastră, Buadi, am făcut o listă a prietenilor care sunt actualmente angajați în 
activități de bază. Am considerat că este de ajutor să gândim în termeni de cicluri și ne-am 
fixat ca obiectiv să triplăm numărul de activități de bază dintr-un ciclu, iar apoi să dezvoltăm 
această realizare în ciclul următor, culminând cu prima dintre Aniversările Gemene. 

După ce am făcut aceste planuri, am vizitat casă după casă și am discutat cu părinții copiilor 
și juniorilor care participă activitățile educative ale comunității, implicându-i pe prietenii 
Credinței care participă la întâlnirile devoționale și la cercurile de studiu. 

Peste 350 de prieteni din cele trei vecinătăți au participat anul acesta la sărbătorile de Naw-
Rúz, dintre care 200 au fost din comunitatea extinsă. Acest întreg proces a dus la o creștere 
globală a numărului de activități. 

 

Mali 

 Eforturile credincioșilor din Mali de a se pregăti pentru aniversarea de două sute de ani a 
Nașterii lui Bahá’u’lláh au fost în centrul atenției la recenta lor Convenție Națională. Delegații au 
relatat despre planurile comunităților lor respective, care valorifică aspecte ale artei și culturii locale 
pentru a aniversa cum se cuvine această Sărbătoare. În continuare sunt prezentate câteva rememorări 
de la consultările Convenției Naționale. 

În zona geografică Tabakoro, tinerii pregătesc reprezentații dramatice pe diverse teme legate 
de Credință și creează bannere și invitații pentru autoritățile locale. La una din întâlnirile de 
planificare, a fost examinat întregul folclor din regiune și s-a luat decizia invitării unor 
grupuri folclorice locale. O distinsă cântăreață de muzică populară compune cântece în 
cinstea lui Bahá’u’lláh pentru sărbătorirea Aniversărilor Gemene din 2017. Toți copiii săi 
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participă la lecțiile bahá’í pentru copii, iar familia sa are o istorie remarcabilă legată de 
Credință. În urmă cu peste douăzeci de ani, soțul său a avut un vis care i-a prevestit că va 
întâlni Credința bahá’í. În acel vis, un străin i-a spus, arătând într-o anumită direcție: „Du-te 
acolo, te cheamă Dumnezeu.” Așa că a mers într-acolo și a dat curând peste un bătrân care 
stătea pe o movilă mare de nisip alb ca laptele. Omul avea o țigară în mână, iar bătrânul i-a 
spus: „Aruncă ceea ce ții în mână înainte să te apropii.” S-a întors să arunce țigara. Când s-a 
uitat iar înainte, ca să își dea seama cine era bătrânul, nu l-a mai văzut – dispăruse. De atunci, 
s-a tot întrebat de ce acea persoană din vis îi arătase direcția aceea, care, după spusele lui, nu 
era nici spre răsărit, nici spre miazănoapte. Abia când i-a văzut pe bahá’í spunându-și 
rugăciunile obligatorii a înțeles totul! Aceștia se rugau în aceeași direcție în care fusese 
îndrumat și el în vis cu două decenii mai devreme. Era către Qiblih! 

În zona geografică Bougouni, sunt în desfășurare pregătiri artistice similare, cu implicarea 
grupurilor folclorice locale și cu mari festivități în piața publică. Atmosfera este electrizantă. 
Iar tinerii pregătesc ceva ieșit din comun. 

În Blengoi, un sat din zona geografică Fana, încasările din recolta unui lot de grădină 
comunitar vor fi folosite pentru finanțarea sărbătorii. 

În Bamako, capitala statului Mali, Adunarea Spirituală Locală colaborează strâns cu 
Comitetul pentru Afaceri Externe al Adunării Spirituale Naționale pentru a asigura succesul 
festivităților bicentenarului. Prietenii pregătesc un pachet special care le va fi prezentat 
autorităților începând de la nivelul național până la cel municipal și se îngrijesc să obțină o 
largă acoperire mediatică pentru a transmite semnificația Aștrilor Gemeni în viața omenirii. 
Prietenii doresc să se asigure că membrii comunității mediatice sunt dotați să acopere 
evenimentele din jurul sărbătorilor și sunt familiarizați cu Persoanele lui Báb și a lui 
Bahá’u’lláh. La fiecare dintre Zilele Sfinte Gemene care se apropie, vor fi susținute recitaluri 
artistice de povestire, dramă, cântec, poezie, dans și muzică instrumentală. 

 

Africa de Sud 

 Adunarea Spirituală Locală din Cape Town a avut consultări asupra sărbătoririlor bicentenare 
din octombrie 2017, gândindu-se la natura și spiritul unor festivități care să fie pe măsura 
semnificației acestor ocazii. Prietenii au decis să organizeze o varietate de evenimente și activități. 
Utilizând arta și materialele audiovizuale, ei vor pregăti o prezentare despre istoria Credinței bahá’í și 
despre comunitatea din Africa de Sud, accentuând în special sacrificiile care au fost făcute pe 
parcursul fondării acesteia. Un panou artistic de prezentare va oferi informații despre activitățile de 
bază ce fac parte din procesul de construire a comunității din regiunea Western Cape și din lume. Un 
prieten a explicat: 

Pe măsură ce acumulăm experiență prin eforturile noastre de a atinge obiectivele Planului de 
Cinci Ani, vom învăța tot mai multe despre populațiile receptive și despre cum le putem 
aborda în pregătirile noastre pentru aniversările de două sute de ani ale Manifestărilor 
Gemene. Utilizând mijloace de comunicare tradiționale precum narațiunea prin teatrul de 
umbre chinezesc, vom spune povestea vieților lui Báb și a lui Bahá’u’lláh pentru a îi inspira și 
a îi înnobila sufletește pe cei care încă nu cunosc Numele Lor. 
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Zambia 

 Agențiile zonale și instituțiile locale din Provinciile de Sud și de Vest utilizează diverse 
moduri creative, în zonele mai puternice și în cele apropiate, pentru a se pregăti pentru prima dintre 
aniversările de două sute de ani ale Nașterilor Aștrilor Gemeni. În zona geografică Sinazongwe, 
Adunarea Spirituală Locală colaborează cu coordonatorii zonali responsabili cu cele trei imperative 
educative pentru a vizita conducătorii locali din regiune. În plus, a fost formată o echipă de tineri care 
să transmită comunității semnificația sărbătorilor bicentenare și să îi inspire pe prieteni în pregătirile 
lor. 

 În zona geografică Batoka, prietenii au decis să împărtășească informații despre Zilele Sfinte 
Gemene ce se apropie cu prieteni ai Credinței și cu fiecare persoană nouă pe care o cunosc în faza de 
expansiune, pentru a contribui la crearea unei viziuni comune a tuturor celor angajați în procesul de 
construire a comunității. Un membru al comunității ne-a împărtășit următoarele: 

Oamenii pe care i-am cunoscut și-au exprimat dorința de a participa la festivități. Și-au adus 
membrii tineri ai familiei la lecțiile pentru copii și la grupurile de juniori și se declară ei înșiși 
gata să studieze cursurile institutului. I-au încurajat și pe cei mici să participe la cercuri de 
studiu. Pe măsură ce ne pregătim pentru primul dintre cele două fericite evenimente, începem 
să creăm cântece folosind cărțile institutului, în special Cartea 1 și Cartea 4. 

O zonă care se bucură de o atenție deosebită este întărirea caracterului devoțional al familiei 
și relațiile stabilite cu părinții tinerelor suflete care participă la lecțiile pentru copii și la grupurile de 
juniori. Următoarea relatare din Provincia de Nord-vest descrie felul în care prietenii văd adâncirea 
devoțiunii în familie. 

Potrivit culturii Lunda, o familie este alcătuită din tați, mame, copii, unchi, mătuși, nepoți, 
nepoate, bunici și veri. În multe cazuri, membrii acestei familii extinse se reunesc la sărbători 
și se sprijină unii pe alții la necaz. Un sat este alcătuit din circa zece familii, majoritatea 
înrudite între ele. 

Unele Adunări Spirituale Locale, în colaborare cu agențiile zonale, au decis să organizeze 
numeroase întâlniri devoționale familiale, care cuprind, în mod firesc, familia extinsă. S-a 
considerat că aceste întruniri ar putea deveni un spațiu de reflecție și consultare asupra binelui 
spiritual și material al comunității. Adunările Spirituale Locale au mai decis să întărească 
întâlnirile devoționale comune și să le utilizeze drept o ocazie de a face legătura dintre inimi 
și Persoana lui Bahá’u’lláh, pregătind astfel aniversarea de două sute de ani a Nașterii Lui. 

 

AMERICA DE SUD ȘI DE NORD 

Columbia 

 În timpul unei serii de întâlniri instituționale în Columbia, consultările s-au concentrat pe 
felul în care festivitățile bicentenarului pot fi utilizate ca ocazii deosebite de ne adresa către cele mai 
variate categorii sociale. Relatarea care urmează ilustrează felul în care aceste întâlniri au dat un 
impuls acțiunilor de la nivelul local, cu implicarea Adunărilor Spirituale Locale. 

În timpul întâlnirilor instituționale, am reflectat asupra a ceea ce ne cerea Casa Universală a 
Dreptății în scrisoarea din 18 mai 2016. Am hotărât să facem o listă cu toți cei cu care avem 
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legături și, dintre aceștia, cu toți cei cu care am putea iniția o conversație despre Persoana lui 
Bahá’u’lláh și pe care i-am putea invita să ni se alăture în activitățile de construire a 
comunității. Exercițiul realizării listei ne-a dat o idee despre cum un grup mic – de, să zicem, 
20 până la 30 de persoane – are potențialul să invite câteva mii de suflete la festivități. După 
aceste întâlniri, fiecare Consiliul Regional Bahá’í a făcut planuri de a vizita numeroase 
Adunări Locale din regiunile lor respective pentru a ajuta din ce în ce mai mulți prieteni să se 
pregătească pentru celebrări. Constatăm că, printr-un proces similar, Adunările și alte agenții 
îi sprijină pe credincioșii locali să se gândească în mod activ să invite un număr cât mai mare 
de oameni și să facă planuri concrete în acest sens. 

În comunitatea Villa Rica din zona geografică Norte del Cauca, credincioșii, cu sprijinul 
Adunării Locale Spirituale, au văzut importanța participării universale la Sărbătoarea de 
Nouăsprezece Zile, spațiul unde întreaga comunitate a putut reflecta la acțiunile pe care le poate 
întreprinde fiecare membru pe măsură ce se apropie bicentenarele. În comunitatea Alegrías, Adunarea 
Locală a format comitete însărcinate cu diversele aspecte ale pregătirii și organizării sărbătorilor. Un 
prieten ne-a împărtășit următoarele: 

Fiecare comitet contribuie la implicarea a numeroși prieteni în pregătiri, valorificând toate 
talentele și competențele din comunitate. Unul dintre comitete a vizitat fiecare casă pentru a 
împărtăși conținutul scrisorii din 18 mai 2016 și a se consulta asupra pregătirilor care premerg 
sărbătorile bicentenare. Aceste eforturi au inspirat un număr tot mai mare de prieteni să 
participe la activitățile de construire a comunității. Este minunat să vedem că prezența la 
Sărbătoarea de Nouăsprezece Zile și la Zilele Sfinte a crescut de mai bine de două ori – în 
cazul acestora din urmă, numărul de participanți a urcat de la circa 20 la 50 de prieteni. 

 

El Salvador 

 Prietenii care slujesc în agențiile zonale și în Adunările Spirituale Locale din El Salvador au 
fixat, ca obiective concrete, să invite un cerc cât mai larg de oameni să participe la procesul de 
construire a comunității și să fie prezenți la sărbătoririle aniversărilor de două sute de ani ale 
Nașterilor Manifestărilor Gemene. În continuare sunt câteva fragmente din relatările care descriu felul 
în care se desfășoară pregătirile lor. 

În zona geografică Metropolitana, Adunarea Spirituală Locală a profitat de ocazia de Riḍván 
pentru a mobiliza numeroși prieteni să vorbească despre Persoana lui Bahá’u’lláh. Adunarea a 
desemnat trei echipe care să ajute la planificarea sărbătorilor pentru Prima, a Noua și a 
Douăsprezecea Zi de Riḍván și i-a încurajat pe prieteni să discute cu vecinii și prietenii lor, 
precum și cu alte persoane, despre Bahá’u’lláh și semnificația Declarației Lui în timpul 
acestei Sărbători și să îi invite la festivități. Evenimentele de Riḍván au oferit și ocazii de a îi 
invita pe prieteni să participe la acte de slujire și la întâlniri devoționale în fiecare sector. 

Comitetul de Propovăduire Regional din zona geografică Occidente Norte a organizat o 
conferință de propovăduire pentru a îi mobiliza pe prieteni să se gândească la căi prin care să 
ajungă, în două cicluri, la 160 de suflete angajate în conversații active despre Bahá’u’lláh. În 
mod similar, Comitetul de Propovăduire Regional din zona geografică Occidente Sur vizează 
ca, în două cicluri, să atingă 250 de suflete care vor face cunoștință cu Bahá’u’lláh și vor 
putea participa la sărbători. 
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Adunarea Spirituală Locală din Sonsonate a ținut întruniri lunare pentru comunitate în care s-
au ținut consultări despre importanța sărbătorilor și a planurilor individuale de contactare a 
prietenilor, familiilor și participanților la activitățile de bază. În fiecare vineri, prietenii 
aprofundează viața Manifestării, iar apoi vizitează alte persoane pentru a le împărtăși povestiri 
despre Persoana lui Bahá’u’lláh și a-i inspira să sprijine pregătirile pentru sărbătorile 
bicentenare. 

 

Mexic 

 În zona geografică Querétaro, prietenii au găsit modalități creative de a face cunoștință 
prietenilor și cunoștințelor din comunitatea locală cu Persoana lui Bahá’u’lláh și cu Mesajul Lui. În 
continuare vă prezentăm un astfel de exemplu. 

În luna ianuarie, comunitatea noastră din Corregidora a organizat un eveniment intitulat 
„Îndrăgostirea de Bahá’u’lláh” care a constat din întâlniri devoționale, povestiri din viața lui 
Bahá’u’lláh și prezentări video. Prieteni de diferite vârste au împărtășit relatări despre 
evenimente din viața Lui care s-au petrecut când Bahá’u’lláh avea aceeași vârstă cu ei. 
Aceștia și-au prezentat relatările în felul următor: „Am x ani și, când Bahá’u’lláh avea această 
vârstă,...” Întâmplările au fost narate în moduri creative și pline de demnitate. Prezentările 
video au fost realizate de 6-7 tineri care au înregistrat câte un film de un minut în care își 
împărtășeau dragostea pentru Bahá’u’lláh. Înregistrările au fost pline de emoție și au cucerit 
inimile tuturor spectatorilor. 

 

Puerto Rico 

 Prietenii din Puerto Rico și-au intensificat eforturile de a iniția conversații semnificative și de 
a propovădui Credința, mărind în acest fel cercul de prieteni angajați în activități de construire a 
comunității și invitând cât mai multe persoane la sărbătorile bicentenare. Unul din prietenii care 
slujește într-o instituție ne-a împărtășit următoarele: 

Avem o echipă de propovăduire care construiește permanent o listă de oameni cu care vrea să 
împartă o rugăciune, cărora să le propovăduiască Credința sau pe care să-i invite la o adunare 
socială. Membrii echipei sunt gata să inițieze o conversație semnificativă cu oricine le iese în 
cale, creează legături de prietenie și lansează invitații la sărbătoririle bicentenarelor. Au inițiat 
deja un cerc de studiu și plănuiesc să inițieze și altele. 

Una dintre prietene, dând dovadă de mult entuziasm și anticipând o prezență numeroasă, s-a 
gândit să trimită primarului comunității o scrisoare în care să îl întrebe dacă s-ar putea folosi 
piața centrală a orașului pentru Sfintele Zile de Naștere Gemene. 

Într-o altă comunitate, unde nu există bahá’í tineri, prietenii plănuiesc să abordeze corpul 
didactic și studenții universității locale, cu profil de arte, oferindu-se să le vorbească despre 
Credință și să le ofere o prezentare artistică a Învățăturilor lui Bahá’u’lláh. În acest fel vor fi 
contactați numeroși tineri, ai căror prieteni pot dori și ei să afle mai multe și să se implice. 
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Statele Unite 

 Doi Membri ai Corpului Auxiliar care slujesc în statul Washington și-au mobilizat cei 35 de 
asistenți care slujesc în șase zone geografice cu programe de creștere. Pentru a ajuta comunitățile de la 
nivel local să se concentreze și să se pregătească pentru festivitățile ocazionate de bicentenare, mai 
mulți asistenți au planificat sesiuni de studiu al mesajului din 18 mai 2016 scris în numele Casei 
Universale a Dreptății, apoi au împărtășit rezultatul acestor sesiuni cu Membrii Corpului Auxiliar. 
Unul din asistenți a colaborat cu o Adunare Spirituală Locală la organizarea a patru întruniri de studiu 
în diferite părți ale comunității, întruniri unde s-au planificat sărbătoririle. A fost organizat și un 
seminar de propovăduire de trei zile, în timpul căruia prietenii au recapitulat secțiuni relevante din 
Cartea 2, Cartea 4 și Cartea 6 dimineața și au ieșit să stabilească noi contacte sau să facă vizite la 
domiciliu după-amiaza. 

 Un efort de propovăduire similar s-a desfășurat în zona geografică Triangle din Carolina de 
Nord. Un membru al Corpului Auxiliar a observat că unele dintre conversațiile despre viața lui 
Bahá’u’lláh au fost purtate cu asociați pe termen lung, având nevoie de ani de pregătire, în timp ce 
altele au fost rezultatul unor întâlniri întâmplătoare în spații publice. Astfel, prietenii s-au simțit mai 
bine pregătiți să profite de oportunitățile oferite de această perioadă deosebită, fie că este vorba de un 
schimb de idei de un minut, de treizeci de minute sau de o oră, care poate pune inimile în legătură cu 
Frumusețea Binecuvântată. 

 

ASIA 

Hong Kong 

 În lumina sărbătorilor bicentenare care se apropie, prietenii din Hong Kong învață să își 
organizeze activitățile și sărbătoririle Zilelor Sfinte la nivel local și să își dezvolte capacitatea de a 
vorbi despre Persoana lui Bahá’u’lláh și Revelația Lui. Un prieten ne-a împărtășit din experiențele lor: 

În cursul pregătirilor pentru primul dintre cele două bicentenare, am considerat că putem 
profita de celelalte Zile Sfinte pentru a învăța despre moduri creative de a sărbători la nivel 
local. Pentru festivitatea de Naw-Rúz din acest an, am decis să organizăm în comunitățile din 
regiune diverse reuniuni de până la 50 de persoane, inclusiv familiile participanților la lecțiile 
pentru copii și la grupurile pentru juniori. Prin organizarea acestor întruniri locale a crescut 
numărul de prieteni care au participat la sărbătoarea de Naw-Rúz – cu cca. 35% mai mulți 
decât anul trecut. Aceștia s-au angajat în conversații înălțătoare despre Credința Bahá’í. 

Am devenit mai conștienți ca niciodată de datoria și privilegiul de a împărtăși și altora 
Mesajul lui Bahá’u’lláh în timpul acestei perioade istorice care va culmina cu bicentenarele. 
Obiectivul nostru este să profităm de orice ocazie pentru a ne angaja în conversații despre 
Revelația Lui. În fiecare semestru, studenții Universității din Hong Kong vizitează 
comunitatea noastră bahá’í ca atribuție de teren. În timpul unei astfel de vizite recente, câțiva 
tineri din comunitate le-au împărtășit povestiri din viața Frumuseții Binecuvântate, conceptul 
Legământului și câteva dintre experiențele lor transformatoare. Mulți studenți au fost astfel 
inspirați să se implice în procesul de institut. 

În recentele noastre întâlniri de reflecție din zonele geografice Hong Kong și Kowloon-New 
Territories, ne-am împărțit în grupuri pentru a ne consulta asupra planurilor privind faza de 
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expansiune. Ne-am stabilit obiectivul ca fiecare dintre noi să împărtășească Mesajul lui 
Bahá’u’lláh cu cinci prieteni, totalizând 100 de conversații semnificative. Unii prieteni au 
trimis imediat mesaje altora să participe în acest efort colectiv. Un alt element al strădaniilor 
comunității noastre a fost să ridicăm mai mulți facilitatori locali în Hong Kong. Suntem 
încântați să constatăm că 11 tineri și-au fixat obiectivul de a finaliza Cartea 7 înainte de Zilele 
de Naștere Gemene. Deoarece cei mai mulți dintre acești tineri slujesc ca animatori de juniori 
sau ca învățători la lecțiile pentru copii în weekend, se întâlnesc o dată pe săptămână, după 
serviciu sau după școală, pentru a studia. Au ajuns acum la jumătatea Cărții 6 din secvența de 
cursuri. 

 

India 

 În timpul unei întruniri zonale de reflecție pentru lecțiile pentru copii bahá’í din regiunile 
Maharashtra și Goa, prietenii au reflectat asupra modului în care eforturile lor de a pune în aplicare 
călăuzirea din mesajul din 18 mai 2016 privind sărbătorirea Zilelor Sfinte Gemene pe 2016 – aceea de 
a se adresa unui cerc cât mai larg de oameni și de a îi invita la sărbătorile de la nivel local – a condus 
la o înflorire a activității. În continuare sunt câteva viziuni și experiențe împărtășite de prietenii 
prezenți la această adunare, în special în legătură cu impactul pe care acest proces l-a avut, în opinia 
lor, asupra lecțiilor pentru copii. 

Cei mai mulți participanți la sărbătorile Zilelor Sfinte Gemene din 2016 au fost familii întregi 
angajate în lecțiile pentru copii din satele și vecinătățile noastre. 

În zona geografică Malegaon, au fost ținute două festivități. Una dintre acestea s-a desfășurat 
în vecinătatea Shiwajiwadi, unde, în cursul dimineții, familiile copiilor și juniorilor au 
organizat întâlniri devoționale în casele lor de-a lungul a șase străzi. Învățătorii de lecții 
pentru copii au creat un spațiu în fața fiecărei case unde să aibă conversații despre activitățile 
comunității bahá’í. În cursul zilei, copiii, juniorii, învățătorii, animatorii și membrii Adunării 
Spirituale Locale au vizitat casele și au parcurs fiecare stradă, explicându-le locuitorilor 
întregii vecinătăți principiile Credinței bahá’í și semnificația Zilelor Sfinte Gemene. Până la 
lăsarea serii, s-au adunat 450 de locuitori la sărbătoare. 

În zona geografică Nashik, au fost ținute șase festivități cu ocazia Zilelor Sfinte Gemene din 
2016. La primirea invitației de a participa la festivități, un director de școală din localitatea 
Devlali i-a poftit pe bahá’í să se adreseze celor 2.500 de copii și 100 de profesori ai școlii. În 
timpul acelei adunări, un participant la lecțiile pentru copii a susținut o prezentare despre 
viețile lui Bahá’u’lláh și a lui Báb. 

În zona geografică Pune, au fost organizate activități artistice creative pentru a-i implica pe 
copii în sărbătoriri. Prin aceste activități, mulți părinți și bunici au aflat despre Persoana lui 
Bahá’u’lláh și despre Învățăturile Lui. 

În satul Katoli din zona geografică Jawali, prietenii au vizitat casa fiecărei familii ai cărei 
copii participă la lecțiile pentru copii. Le-au oferit flori și dulciuri și le-au vorbit despre 
întâlnirile devoționale. Au fost inițiate 15 noi adunări devoționale în timpul Zilelor Sfinte 
Gemene. În satul Shindewadi din aceeași zonă geografică, participanții la una din lecțiile 
pentru copii au pregătit creații grafice pentru fiecare casă înfățișând bine-cunoscuta rugăciune 
a lui Báb pentru înlăturarea dificultăților. 
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Kirghizstan 

 După ce au studiat scrisoarea din 18 mai 2016 scrisă din partea Casei Universale a Dreptății, 
prietenii din zona geografică Tokmok au fost inspirați să contribuie la marcarea bicentenarului 
Nașterii lui Bahá’u’lláh prin întărirea programului de împuternicire spirituală a juniorilor. Un tânăr 
din zonă descrie eforturile lor în felul următor: 

Gândindu-ne la lunile ce premerg bicentenarului Nașterii lui Bahá’u’lláh, am considerat că un 
prim pas ar fi să înființăm încă un grup cu un junior pe care l-am cunoscut recent. Astfel, vom 
ajunge să avem cel puțin 50 de participanți în programul de juniori într-un timp foarte scurt. 
Pornind de la această bază, am putea avea 100 de juniori participanți la program până în 
octombrie. Pentru a transforma acest plan într-o realitate, am început numeroase conversații 
despre procesul de construire a comunității cu prietenii noștri din universități și vecinii noștri 
din cămine, invitându-i pe cei interesați în a ni se alătura să slujească drept animatori și să 
studieze secvența de cursuri. Ca grup, am hotărât ca fiecare dintre noi să formeze cinci 
grupuri de juniori. De atunci, implorăm cu ardoare Frumusețea Binecuvântată, în timpul 
rugăciunii de dimineață, să ne sprijine eforturile de a atinge aceste obiective. 

 

Macao 

 În Macao se depun eforturi deosebite pentru „a aprinde curiozitatea și uimirea multor oameni 
care ar putea fi încă străini de Numele lui Báb și al lui Bahá’u’lláh” prin demersuri culturale și 
artistice2. Pentru cele două săptămâni premergătoare Zilelor Sfinte Gemene din 2017, prietenii vor 
organiza câte o activitate de caligrafie chinezească în fiecare centru bahá’í local și o expoziție de 
caligrafie pe tema familiei, dedicată aniversărilor bicentenare. Ca parte a ceremoniilor, ei vor organiza 
și un festival al familiei. Prietenii se consultă asupra pregătirii unor cântece și a unor citate, a unui 
calendar în ediție specială și a unor ilustrate pictate cu Scrierile Frumuseții Binecuvântate pe care să le 
împartă prietenilor din comunitate. 

 În spiritul punerii în legătură a cât mai multor inimi cu Persoana, misiunea și Învățăturile lui 
Bahá’u’lláh, instituțiile au pus la dispoziție literatură bahá’í spre a fi împărțită rudelor, vecinilor și 
altor cunoștințe cu care prietenii poartă conversații despre Manifestările Gemene și însemnătatea 
aniversărilor de două sute de ani ale Nașterilor Lor. În timpul Sărbătorii de Nouăsprezece Zile, 
prietenii își împărtășesc eforturile și planurile în această privință. 

 S-au făcut progrese și în direcția expunerii Scrierilor lui Bahá’u’lláh și a altor cărți despre 
Credință în cât mai multe librării. Până acum, șase astfel de unități au fost de acord să expună aceste 
lucrări. Este în plan să fie contactate și alte librării, precum și biblioteci, în acest scop în lunile 
următoare. 

 Comunitatea din Macao își dorește să îi ofere în dar Frumuseții Binecuvântate următoarele 
realizări: 100 de activități de bază, 100 de participanți la programul de împuternicire spirituală a 
juniorilor, 200 de contribuabili la Fond și, în timpul fiecărui ciclu până la prima dintre cele două 
sărbători bicentenare, conversații pe teme spirituale cu cel puțin 200 de indivizi în trei vecinătăți 
desemnate. 

 



Reflecții	  asupra	  Creșterii	   	   Nr.	  38,	  iunie	  2017	   11	  

Taiwan 

 După ce au primit mesajul din 18 mai 2016 scris în numele Casei Universale a Dreptății, 
instituțiile și agențiile din Taiwan au participat la o serie de întâlniri naționale, iar 13 Adunări 
Spirituale Locale s-au consultat cu membrii Adunării Spirituale Naționale despre felul cum, în toate 
localitățile, fiecare individ ar putea împărtăși celorlalți Mesajul lui Bahá’u’lláh. Relatarea care 
urmează descrie felul în care aceste consultări au aprins un nou spirit de propovăduire, ducând la o 
serie de campanii de propovăduire și o creștere sensibilă a numărului de activități de construire a 
comunității și a numărului de participanți la aceste activități. 

Întreaga insulă Taiwan freamătă din cauza pregătirilor pe care le fac prietenii pentru 
apropierea Sfintelor Zile de Naștere Gemene. În februarie 2017 a fost organizată o campanie 
de propovăduire de patru zile prin care tinerii și adulții au fost invitați să participe în 
activitățile dintr-o zonă geografică avansată. Circa 20 de tineri și tot atâția adulți au participat 
la acest efort intensiv de a efectua vizite la domiciliu și a iniția conversații despre Învățăturile 
Credinței și programele educative oferite de comunitate. S-a format un nou cerc de studiu și 
tinerii mai cu seamă au fost însuflețiți. Două luni mai târziu, în aprilie, o a doua campanie de 
patru zile a fost lansată. De această dată au participat 70 de prieteni, din care 50 au fost tineri 
– inclusiv 20 care participaseră la campania din februarie. Fiecare tânăr și-a fixat ca obiectiv 
fie să slujească drept învățător pentru lecțiile pentru copii sau animator, fie să participe la un 
cerc de studiu. În două săptămâni au apărut două noi grupuri de juniori, dintre care unul s-a 
format într-o școală unde doi tineri au împărtășit cu curaj informații despre programul de 
împuternicire spirituală a juniorilor și și-au invitat colegii și profesorii să participe. La 
chemarea lor au răspuns 14 tineri și 3 profesori. 

O a treia campanie de propovăduire de patru zile a fost planificată pentru luna mai – toți cei 
50 de tineri care au participat la campania din aprilie s-au înscris –, iar pentru vară este 
planificată o campanie cu durata de o lună. Pentru noi, aceste progrese au reprezentat partea 
cea mai bună a pregătirilor pentru sărbătorile bicentenare care se vor desfășura mai târziu în 
acest an. 

 

Emiratele Arabe Unite 

 În Emiratele Arabe Unite, prietenii își valorifică experiența în organizarea sărbătoririlor 
Sfintelor Zile de Naștere Gemene din 2016 pentru a se pregăti pentru apropiatul bicentenar al Nașterii 
lui Bahá’u’lláh. Un prieten care slujește într-o instituție ne-a împărtășit următoarea relatare despre 
cum s-au pregătit comunitățile pentru sărbătorile din 2016. 

După studiul călăuzirii de la Casa Universală a Dreptății, Adunarea Spirituală Națională a 
scris o scrisoare mobilizantă, îndemnând credincioșii din fiecare zonă geografică a țării să se 
folosească de ocazia sărbătoririi Sfintelor Zile de Naștere din 2016 pentru a învăța cât mai 
multe, astfel încât, în 2017, să putem organiza primul bicentenar așa cum se cuvine. Ulterior, 
Adunarea Națională i-a rugat pe prieteni să împărtășească experiența acumulată cu ocazia 
sărbătorilor din 2016, adică să descrie conversațiile purtate, modul în care i-au invitat pe 
oameni, felul în care s-au pregătit comunitățile, cu ce provocări s-au confruntat, precum și 
lucrurile pe care le-au învățat și pe care le pot pune în aplicare cu ocazia Zilelor Sfinte 
Gemene din 2017. 
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În Dubai au fost organizate 29 de sărbătoriri a Zilelor Sfinte Gemene din 2016. Au participat 
circa 800 de persoane, din care 416 au fost prieteni ai Credinței. Festivitățile au durat o 
săptămână întreagă și s-au desfășurat în fiecare dimineață și în fiecare seară. În vecinătăți s-au 
ținut și întâlniri mari, și întâlniri restrânse. În trecut, comunitatea ținea mereu Zilele Sfinte în 
mod centralizat, însă, de această dată, Adunarea Spirituală Locală a scris la fiecare Sărbătoare 
de Nouăsprezece Zile din zona geografică, încurajându-i pe credincioși să sărbătorească 
momentul în vecinătăți. Adunarea Locală i-a îndemnat pe prieteni să se adreseze tuturor celor 
din comunitate și să găsească modalități creative de a sărbători Zilele Sfinte Gemene. După ce 
s-a citit această scrisoare, toată lumea s-a consultat asupra modului în care urmau să realizeze 
aceste lucruri. Cu toții au dorit să se implice în vreun fel, așa că Adunarea a sprijinit eforturile 
celor din vecinătăți. Prietenii au pregătit diferite forme de invitație – unele arătau ca niște 
invitații de nuntă, unele au fost trimise prin WhatsApp sau Instagram și unele au fost scrise de 
mână pe cartonașe. Au cumpărat multe ghivece cu flori și au vizitat casa fiecărui părinte al 
cărui copil sau junior participă la lecții pentru copii sau la un grup de juniori. De asemenea, i-
au vizitat și pe toți cei care mai participaseră la o activitate de bază. Prietenii au făcut schimb 
de bannere și decorațiuni pe care le pregătiseră în cinstea Zilelor Sfinte Gemene. Iar invitații 
lor au primit daruri inscripționate cu citate din Bahá’u’lláh. 

Comunitățile au reflectat și asupra modului în care le vor arăta tuturor celor pe cere îi vor 
întâlni însemnătatea Persoanelor și misiunilor lui Báb și Bahá’u’lláh. La una dintre festivități, 
oamenii au văzut la intrare un coș mare cu trandafiri pe care scria: „Știați că Bahá’u’lláh 
iubea trandafirii? Vă invităm să luați un fir înainte să intrați.” Peste tot prin încăpere au fost 
așezate suporturi cu informații interesante despre Báb și Bahá’u’lláh. 

O mamă și-a îmbrăcat băiețelul în costum înainte să-l ducă la școală. Când au ajuns acolo, 
lumea a întrebat „Este ziua lui?”, iar mama le-a răspuns „Nu, însă este o ocazia deosebită!” 
Apoi le-a explicat despre sărbătorirea Nașterilor Manifestărilor Gemene care se apropie. 

Grupurile de juniori și copiii de la lecții s-au pregătit săptămâni în șir pentru festivități. În 
două vecinătăți, prietenii Credinței au inițiat, pregătit și găzduit serbările. Într-una din acestea, 
participanții de la două cercuri de studiu s-au reunit și au invitat la sărbătoare un grup de 
mame. În timpul întrunirii, au discutat despre Credința bahá’í și despre viața lui Bahá’u’lláh 
folosind materiale audiovizuale și conținut din Cartea 6. Au stat la masă împreună, s-au 
delectat cu muzică și s-au bucurat împreună la gândul că Báb și Bahá’u’lláh se apropie de 200 
de ani. 

 

AUSTRALIA ȘI OCEANIA 

Australia 

 Adunarea Spirituală Națională din Australia a trimis recent un buletin informativ comunității 
prin care a scos în evidență punctele principale împărtășite la Convenția Națională în legătură cu 
sărbătorile bicentenare care se apropie. Pe lângă buletinul informativ, Adunarea Națională îi invită pe 
reprezentanții fiecărei Adunări Spirituale Locale și ai Consiliului Regional Bahá’í, alături de membrii 
Corpului Auxiliar și secretarii Comitetelor de Propovăduire Regionale din fiecare regiune sau grup de 
zone să participe la un seminar online („webinar”) unde să reflecte asupra modului în care fiecare 
comunitate și Adunare Locală se pregătește pentru Aniversările Gemene și al modului în care se 
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asigură că vor exista eforturi susținute și după bicentenar, ca o componentă firească a procesului de 
creștere. 

În special zona geografică Sydney a fixat un obiectiv extraordinar, acela de reuni 250.000 de 
oameni la sărbătorile prilejuite de bicentenarul Nașterii lui Bahá’u’lláh. Consiliul Regional Bahá’í 
pentru Australia de Sud-Est a împărtășit, în numărul din aprilie al buletinului său informativ, câteva 
dintre pregătirile care sunt în desfășurare în vederea bicentenarelor. În continuare, vă prezentăm un 
extras din acel număr: 

Speranța noastră este ca sărbătorile să se întindă pe durata unei săptămâni, prietenii având 
ocazia să își invite prietenii, vecinii, colegii și asociații la evenimentele de la nivel local... 
Prietenii din Sydney se pregătesc pentru aceasta prin activitatea unor echipe care se 
concentrează pe 18 locuri geografice diferite. 

Au fost demarate și inițiativele vizând aducerea unui număr mai mare de oameni la Casa de 
Adorație din Sydney, o echipă fiind prezentă duminica în fața Templului pentru a se întâlni și 
a conversa cu vizitatorii și pentru a afla mai multe despre felul în care acest edificiu poate fi 
utilizat ca un instrument de propovăduire în zonă, în special prin punerea în legătură a 
vizitatorilor cu activitățile de construire a comunității din localitățile lor. Numărul slujbelor de 
rugăciune de duminică a crescut la patru pe întreaga durată a zilei, fiind ținute întruniri la 
centrul de informare între fiecare sesiune. Prietenii pot folosi acest prilej pentru a propovădui 
vizitatorilor despre Credință și a-i implica în procesul de a-și invita prietenii la Casa de 
Adorație și la festivitățile care vor fi organizate în cinstea bicentenarului. 

 Printre prietenii din Sydney care se gândesc la ce dar să îi ofere lui Bahá’u’lláh cu ocazia 
istorică a bicentenarului Nașterii Lui se numără și câțiva tineri profesioniști care au fost impresionați 
după ce au studiat în comunitate mesajul din 18 mai 2016 scris în numele Casei Universale a Dreptății 
și au început să analizeze cum pot ei, ca grup, să onoreze Manifestările Gemene. Unul dintre prieteni 
ne-a relatat despre natura reflecțiilor și planurilor lor premergătoare sărbătorii de Naw-Rúz: 

Trei dintre noi ne-am întâlnit ca să ne consultăm despre cum putem să facem apel la alți 
bahá’í care locuiesc în oraș să angajeze comunitatea profesională în pregătirea bicentenarelor. 
Am identificat peste 40 de prieteni pe care i-am invitat să reflectăm împreună. După trei 
întâlniri, s-a format un grup de bază de 10 persoane și, împreună, am făcut planuri pentru 
Post. Am hotărât să vizităm între 20 și 30 de prieteni bahá’í pentru a le împărtăși viziunea 
noastră și a îi invita să ni se alăture în procesul de învățare. Am organizat întâlniri devoționale 
la locul de muncă în timpul Postului, precum și o întrunire de Naw-Rúz, pentru a învăța să ne 
pregătim de Aniversările Gemene. Una dintre sărbătorile bicentenare va fi ținută într-unul din 
birourile noastre. În timpul programului, vom cinsti Manifestările Gemene și viețile Lor, 
precum și principiul unității omenirii și punerea sa în aplicare de către comunitatea bahá’í. De 
asemenea, un cuplu de bahá’í care conduc o companie de tehnologie ne va împărtăși cum 
insuflă spiritualitate la locul de muncă. 

 

Insulele Mariane 

 Una dintre numeroasele măsuri luate pe insula Guam în lunile premergătoare primei sărbători 
bicentenare este o adunare săptămânală a prietenilor – tineri și bătrâni, veterani și nou înrolați – pentru 
a studia Crainicii Aurorei. În continuare este o descriere a modului în care văd ei acest proces. 
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Prietenii au ca obiectiv să finalizeze aprofundarea până în octombrie 2017. Mulți dintre 
participanți tocmai au terminat Cartea 2 sau Cartea 4, iar acest studiu va insufla cu siguranță 
în viețile, conversațiile, activitățile și slujirea lor spiritul iubirii, al sacrificiului, al curajului și 
al hotărârii care i-a caracterizat pe primii eroi și eroine ai Cauzei noastre binecuvântate. Acest 
proces le dă prietenilor și ocazia de a se adresa familiilor tinerilor participanți la activități, 
îndemnându-le să se angajeze în conversații despre aceste lecții de aprofundare, vorbind în 
special despre viețile Aștrilor Gemeni și istoria Credinței. 

 

Noua Zeelandă 

 Următoarea relatare descrie felul în care prietenii din Auckland au dobândit experiență în 
organizarea sărbătorilor cu întreaga comunitate, la nivel de vecinătate. 

Cu prilejul Sărbătorii de Nouăsprezece Zile din luna Qawl a anului trecut, s-a citit scrisoarea 
de Sărbătoare din partea Adunării Spirituale Locale din Auckland, care descria felul în care 
fiecare sector poate să înceapă să se gândească la cum se va pregăti pentru sărbătorirea 
bicentenarelor Nașterilor Manifestărilor Gemene, precum și felul în care Zilele Sfinte de 
Ayyámi-i-Há, Naw-Rúz și Riḍván puteau fi folosite ca ocazii de a exersa organizarea unor 
astfel de sărbătoriri la nivel local. După discuții, am hotărât ca, în sectorul Papakura, să 
sărbătorim Ayyám-i-Há în vecinătatea Smith’s Avenue, unde organizăm cu regularitate 
activități și avem legături cu mai mulți lideri ai comunității și părinți. Am văzut în aceasta o 
excelentă ocazie de a întări aceste relații și de a ne implica mai mult în viața comunității. A 
fost format un comitet de organizare, care a început să îi implice pe prieteni în ceea ce avea să 
devină o sărbătoare de vecinătate sprijinită de întreaga comunitate. 

Copiii și juniorii ne-au ajutat să le distribuim părinților lor și altor locuitori un fluturaș frumos 
despre reuniunea cu ocazia Ayyám-i-Há. Această reuniune a fost considerată un prilej de a 
sărbători comunitatea și prieteniile din vecinătate. O versiune mai mare a fluturașului a fost 
plasată în fereastra centrului comunitar unde urma să fie ținut evenimentul. 

În ziua sărbătorii de Ayyám-i-Há, unii dintre noi ne-am deplasat devreme la centru, pentru a îl 
decora. În scurt timp, ni s-au alăturat peste 20 de copii și adulți din vecinătate, care au venit și 
ei mai devreme, să ne ajute. Copiii și tinerii au făcut un banner dintr-o bucată mare de pânză, 
pe care au scris „Unitate în Comunitate”. Când a început festivitatea, erau prezenți între 60 și 
70 de oameni. 

A fost o zi de bucurie și de sărbătoare, în care au fost întărite relații și s-au format noi 
prietenii. În urma reflecției, am ajuns la concluzia că, la următoarele festivități cu prilejul 
Zilelor Sfinte, va trebui să împărtășim mai multe informații despre procesul de construire a 
comunității ce se desfășoară în vecinătate și să ne îmbunătățim capacitatea de a vorbi despre 
Credință și Figurile Centrale ale acesteia cu membrii comunității pe larg. 

 

Papua Noua Guinee 

 În Papua Noua Guinee, conversațiile despre sărbătorile bicentenare sunt pe agenda de 
reflecție a tuturor instituțiilor și agențiilor. Un membru al comunității observă: 
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Am reflectat, ca o comunitate, asupra viziunii privind creșterea numerică pe care ne așteptăm 
să o vedem ca rezultat a acestor sărbători, precum și asupra modului în care trebuie să ne 
pregătim pentru acestea. Instituțiile noastre veghează ca fiecare întâlnire să cuprindă și 
consultări despre pregătirea sărbătoririlor bicentenarelor.  

 

Tonga 

 O Adunare Spirituală Locală din zona geografică Tongatapu își dedică o parte din fiecare 
întâlnire pregătirilor pentru Sfintele Zile de Naștere Gemene care se apropie. Adunarea a oferit 
materiale spre a fi distribuite de Sărbătorile de Nouăsprezece Zile, astfel încât comunitatea să își poată 
concentra o parte din consultări și pe planificarea aniversărilor. Echipele de propovăduire sunt 
profund implicate în această conversație. Un prieten ne-a împărtășit următoarele: 

Viziunea noastră și obiectivele fixate pentru sărbătorile bicentenare se concentrează pe a face 
apel la un număr cât mai mare de oameni din toate categoriile sociale și de a-i implica în 
conversații despre Bahá’u’lláh și Báb. Ne întărim legăturile și relațiile cu membri marcanți ai 
comunității și ne intensificăm eforturile de a transmite mai departe Învățăturile Credinței. 

Eforturile noastre de a ajuta populația să devină conștientă de Bahá’u’lláh și Cauza Lui pot 
avea un impact asupra reputației Credinței în comunitatea locală, precum și în întreaga 
națiune. 

Programul pentru Aniversările Gemene care se apropie în octombrie va include rugăciuni, 
selecții din Scrierile Sfinte și elemente artistice. Prezentările artistice vor fi centrate pe teme 
spirituale, pentru a încuraja conversațiile semnificative. În prezent, se depun eforturi pentru a 
se pregăti cântece, momente dramatice, dansuri și alte momente artistice care să exprime 
principiile spirituale consfințite de Revelația lui Bahá’u’lláh. 

 

Vanuatu 

 Într-o regiune îndepărtată de pe cea mai mare insulă din Vanuatu, Santo, s-a format o echipă 
de asistenți ai membrilor Corpului Auxiliar care vizitează fiecare Adunare Spirituală Locală pentru a 
se consulta asupra pregătirilor pentru Sfintele Zile de Naștere Gemene care se apropie. Pregătirile 
includ sădirea de plante pentru a avea disponibile alimente la aceste sărbători care vor dura zile în șir 
și se vor bucura probabil de prezența a sute de bahá’í și a prietenilor lor. Un membru al Corpului 
Auxiliar a comentat că pregătirea pentru sărbătorirea bicentenară a Nașterii lui Bahá’u’lláh este la fel 
ca pregătirea pentru o nuntă – spiritul bucuriei te motivează să inviți pe toată lumea și să acorzi o 
atenție specială creării de frumusețe. 

 

EUROPA 

Italia 

 Grosseto este un oraș din Toscana unde locuiesc mai puțin de 20 de bahá’í. Credincioșii au 
depus eforturi deosebite pentru a invita vecinii, colegii și alte persoane la sărbătoarea Sfintelor Zile 
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Gemene din 2016, însă numai 10 persoane au fost prezente. Prietenii s-au hotărât să poarte mult mai 
multe conversații zilnice despre Revelația lui Bahá’u’lláh și activitățile de construire a comunității. 
Așa că, la fiecare două săptămâni, un grup de prieteni se reunește pentru a ține consultări despre cum 
să inițieze conversații cu tot mai mulți oameni, pentru a face planuri concrete și pentru a fixa obiective 
ferme.  

 Aceștia au invitat mai multe familii la o adunare care a implicat vizionarea și susținerea de 
consultări asupra unor fragmente din filmul Frontierele învățării, precum și studierea unor citate din 
Cartea 2 pe teme precum importanța educației, rolul familiilor în construirea unei societăți mai bune, 
necesitatea unui Învățător Universal pentru omenire și rolul Cuvântului lui Dumnezeu. Părinții și 
tinerii au fost invitați să studieze Cartea 1, în timp ce copiilor li s-a oferit posibilitatea de a face lecții 
pentru cei mici. 19 oameni au exprimat interes în a afla mai multe despre Credință. Un prieten a 
comentat: 

Timp de șase săptămâni, ne-am folosit de fiecare ocazie ivită în viața de zi cu zi pentru a iniția 
cu oamenii conversații despre ce se poate face pentru a construi comunități bazate pe 
principiile spirituale revelate de Bahá’u’lláh. Am început să îi invităm pe cei noi la o adunare 
săptămânală, iar când am ținut sărbătoarea Ayyám-i-Há, au fost prezenți 20 de oameni. 

Am observat că angajarea oamenilor noi pe care îi cunoaștem într-o conversație despre 
citatele din Cartea 1 este o modalitate bună de a îi familiariza direct cu Învățăturile lui 
Bahá’u’lláh. După una sau două conversații, oamenii sunt dornici să afle mai mult, să vadă 
frumusețea ce rezultă din crearea de unitate în comunitatea lor, să intre în procesul de institut 
și să își invite prietenii să se alăture și ei. Pe lângă cei 19 prieteni care participă acum în mod 
regulat la procesul de construire a comunității, circa 50 de prieteni noi sunt implicați în 
conversații semnificative despre Învățăturile lui Bahá’u’lláh, dintre care 25 au participat la 
sărbătorirea a cel puțin unei Zile Sfinte. 

În cele din urmă, atitudinea noastră a început să se schimbe. Am devenit mai curajoși și 
suntem dispuși să facem mai multe pentru a ne pregăti de bicentenare – utilizând fiecare 
sărbătorire a unei Zile Sfinte pentru a ne măsura capacitatea de creștere. 

 

Luxemburg 

Într-un sat din Luxemburg s-au adunat circa 85 de oameni reprezentând 13 naționalități 
diferite pentru a sărbători Naw-Rúz. Prietenii localnici implicați în organizarea acestui eveniment s-au 
inspirat din eforturile globale de pregătire a bicentenarelor Nașterilor Manifestărilor Gemene și au 
vizitat prieteni și familii care sunt implicați în activitățile de bază. Au văzut în adunarea de Naw-Rúz 
o ocazie de a întări legăturile de prietenie și unitate în jurul obiectivului comun de a pune în practică 
Învățăturile lui Bahá’u’lláh. Astfel, 42 de prieteni ai Credinței au fost prezenți la sărbătoare. 
Sentimentele de unitate și bucurie simțite pe parcursul adunării au dat un nou având eforturilor 
comunității. Prietenii s-au simțit inspirați să se gândească la cum să lărgească cercul celor pe care îi 
pot invita la sărbătorile bicentenare care se apropie. În acest scop, în timpul unei întâlniri de reflecție 
desfășurate după sărbătorirea Naw-Rúz, ei au alcătuit liste cu numele vecinilor, colegilor și ale altor 
prieteni pe care să îi invite. 
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Polonia 

În Polonia instituțiile au decis să dedice programul școlii de vară din acest an cinstirii lui 
Bahá’u’lláh și pregătirii comunității pentru aniversarea de două sute de ani a Nașterii lui: 

Scopul principal al acestei școli de vară pentru noi, ca o comunitate, va fi să ne dezvoltăm și 
să ne întărim capacitățile de slujire și să atingem o înțelegere mai adâncă a Învățăturilor 
divine aduse de Bahá’u’lláh. Dacă la școala de vară participă 50 de prieteni și, în lunile 
premergătoare primei sărbători bicentenare, fiecare din ei vorbește cu cel puțin 20 de prieteni 
despre viața lui Bahá’u’lláh și le împărtășește câteva rugăciuni, vom avea o mie de suflete 
care vor fi fost anunțate de Revelația Lui! Ne putem imagina cum fiecare persoană ar putea 
avea, ca rezultat al acestor eforturi, conversații în derulare cu cel puțin 9 oameni pe care i-ar 
putea invita la festivitățile din octombrie și la alte activități ale comunității. 

 Prietenii ce locuiesc într-un sat din zona geografică Cracovia au decis să îi viziteze pe toți cei 
900 de locuitori din sat – între 200 și 300 de gospodării – înainte de bicentenare și să le ofere o 
frumoasă invitație și o cărticică ce cuprinde selecțiuni din Scrierile lui Bahá’u’lláh. 

 

Spania 

Reflectând asupra viziunii formulate de Casa Universală a Dreptății în scrisoarea din 18 mai 
2016,  – aceea de a face clară în toate comunitățile „semnificația Celebrărilor ce se apropie” și de a 
încuraja începerea pregătirilor –, Adunarea Spirituală Națională din Spania le-a scris tuturor 
Adunărilor Spirituale Locale, îndemnându-le să pună în aplicare această călăuzire. Adunarea 
Spirituală Națională a cerut fiecărei comunități locale să definească obiective concrete și să formuleze 
acțiuni creative care să cinstească viețile Manifestărilor Gemene. Referindu-se la perioada istorică în 
care a intrat lumea bahá’í, Adunarea Națională a amintit de sufletele curajoase și devotate care s-au 
ridicat în timpul Cruciadei de Zece Ani. 

Procesul de reflectare, planificare și implementare a pregătirilor pentru bicentenare i-a 
insuflat comunității o viziune comună și sentimentul unei strădanii colective. O direcție de acțiune 
rezultată din consultările între prietenii ce slujesc în institutul de formare a fost să se organizeze o 
campanie comună a institutului – cu implicarea celor 10 zone geografice din țară care au avut între 10 
și 20 de activități de bază – având obiectivul ca cel puțin 50 de oameni să finalizeze Cartea 1 în 
fiecare zonă până la Sfintele Zile de Naștere Gemene din 2017. 

 

Suedia 

Prietenii din vecinătatea combinată Husby, Kista și Akalla din Stockholm se pregătesc pentru 
aniversarea bicentenară a Nașterii lui Bahá’u’lláh adresându-se săptămânal unui număr cât mai mare 
de vecini. Cu multă hotărâre, ei au profitat de ocazia de a sărbători Naw-Rúz la nivel local și s-au 
bucurat de o prezență fără precedent a vecinilor. Un prieten a descris experiența lor în felul următor: 

Pregătirea sărbătorii de Naw-Rúz a fost o ocazie de a exersa pentru aniversările bicentenare 
care se apropie. Chiar și Sărbătoarea de Nouăsprezece Zile a oferit un spațiu de consultare și 
planificare constante. Animatorii, învățătorii și facilitatorii noștri au depus mari eforturi 
pentru a purta conversațiile necesare pentru a implica în sărbătoare pe toți cursanții lor, 
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inclusiv pe părinții și pe frații și surorile acestora. Au fost tipărite și distribuite populației 
locale circa 400 de cartonașe de invitație. Acest demers a dat naștere la conversații 
semnificative cu vecinii, cu diverse organizații din vecinătate și cu reprezentanții autorităților 
locale. La adunare au participat circa 110 prieteni, mare parte din aceștia fiind prieteni ai 
Credinței: părinți și frați și surori ai copiilor, juniorilor și tinerilor. Un membru al 
parlamentului suedez care sprijină demersurile bahá’ílor și locuiește în zonă a fost prezent la 
eveniment și i-a salutat pe participanți. Atmosfera a fost veselă și toată lumea s-a bucurat să 
vadă cum un număr atât de mare de locuitori ai vecinătății, provenind din medii diverse, 
discută și sărbătoresc laolaltă. 

Un alt element-cheie în pregătirea pentru bicentenare a fost alcătuirea unei echipe locale de 
propovăduire în Husby, având scopul precis de a purta sistematic conversații ce pot duce la o 
înțelegere comună cu toți vecinii a chestiunilor spirituale, le pot face tuturor cunoștință cu 
Persoana lui Bahá’u’lláh și pot implica mai multe suflete în procesul de institut. Echipa își 
propune să ajungă în fiecare cămin și pe fiecare stradă din Husby. Membrii ei s-au angajat să 
dedice patru zile pe săptămână acestui demers. În trecut, asemenea eforturi s-au mai făcut în 
special în faza de expansiune, însă prietenii doresc să înțeleagă ce înseamnă să aibă 
conversații continue pe întreaga durată a ciclului și apoi să adauge intensitate în faza de 
expansiune. 

 

Material pregătit sub auspiciile Centrului Internațional de Propovăduire pentru Instituția Consilierilor. Este posibil ca 
extrasele din rapoartele citate să fi fost editate sub aspectul corectitudinii gramaticale, al clarității sau al lungimii. Această 
publicație poate fi reprodusă sau distribuită integral sau parțial în cadrul comunității bahá’í fără permisiunea Centrului de 
Propovăduire. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Mesaj din data de 18 mai 2016 redactat în numele Casei Universale a Dreptății către toate Adunările Spirituale 
Naționale. 
2	  Mesaj din data de 18 mai 2016.	  


