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Către Conferința Corpurilor Continentale ale Consilierilor

Mult-iubiți prieteni,
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Planul în care lumea bahá’í s-a îmbarcat acum aproape cinci ani este în stadiul
final; bilanțul final al înfăptuirilor sale tot mai crește, dar curând se va închide.
Efortul colectiv pe care l-a inspirat, a chemat la bizuire din toată inima pe acele
puteri cu care un Domn binevoitor i-a înzestrat pe cei iubiți de El. Adunați laolaltă
cu voi în acest moment de reflecție, suntem conștienți de hotărârea printre
prieteni de a aduce Planul curent la o încheiere potrivită și de apriga dorință de a
avansa mai departe de-a lungul unei căi marcate de experiență.
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Considerabila distanță pe care deja s-a călătorit de-a lungul acestei căi este
evidentă din rezultatele cele mai izbitoare ale Planului prezent. Ambițiosul țel
de a ridica la 5000 numărul de zone geografice în care se desfășoară un program
de creștere, la oricare nivel al intensității, arată pe cale de a fi înfăptuit în lunile
care rămân înaintea Riḍván-ului 2016. Într-un mare număr de zone geografice,
există peste o mie de locuitori – uneori câteva mii – care iau parte la un model
de activitate bine stabilit care cuprinde numere tot mai mari, dând naștere unor
comunități ale căror obiceiuri de gândire și acțiune sunt înrădăcinate în Revelația
lui Bahá’u’lláh. În lume, jumătate de milion de persoane au reuşit să termine
cel puțin prima carte din seria de cursuri, o realizare extraordinară care a pus
o temelie sigură pentru sistemul de dezvoltare a resurselor umane. O generație
de tineri este impulsionată la acțiune de o viziune captivantă despre cum pot
ei contribui la construirea unei lumi noi. Minunându-se de ceea ce au văzut,
lideri ai societății din diferite locuri insistă ca bahá’íi să își facă disponibile pe
larg programele lor pentru educarea tinerilor. Confruntate cu o tot mai sporită
complexitate, instituțiile bahá’í și agențiile lor găsesc căi de a organiza activitățile
numerelor tot mai sporite de prieteni prin promovarea colaborării și a suportului
reciproc. Cât despre capacitatea de învățare, care a reprezentat o moștenire
neprețuită a Planurilor anterioare, ea este extinsă dincolo de tărâmul expansiunii
și al consolidării, pentru a cuprinde alte domenii de acţiune bahá’í, în mod notabil
acțiune socială și participare la discursurile prevalente ale societății. Vedem o
comunitate fortificată cu darurile tăriei și experienței dobândite din greu, care
provin de la două decade de efort neîntrerupt, focalizat asupra unui țel comun: un
avans semnificativ în procesul intrării în trupe.
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Nu poate fi nicio îndoială că acest proces trebuie să meargă mult mai departe; cu
toate acestea, cursul lui de dezvoltare demonstrează că s-a petrecut deja un avans
semnificativ. El i-a pregătit pe prietenii lui Dumnezeu pentru un test mai exigent
al capacității lor, unul care, de asemenea, va crea mari solicitări pentru instituțiile
voastre, pe măsură ce le veţi ralia pentru a satisface cerințele acestuia. În acest
Plan ce vine, care se va încheia în pragul celui de-al doilea secol al Erei Formative
a Credinței, vom chema credincioșii de pretutineni la un efort extrem de laborios,
necesar pentru a aduce la stadiul de rodire, semințele care au fost semănate într-un
mod atât de iubitor și asiduu și udate în cele cinci Planuri care l-au precedat.

Apariția unui program de creștere
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Desfășurarea unui proces de creștere în zona geografică, deși caracterizat în mod
natural de trăsături unice în fiecare caz, fiind modelat de receptivitatea celor care
sunt expuși la învățăturile divine, se supune anumitor caracteristici comune. Despre
multe dintre acestea am vorbit în mesajul nostru către conferința voastră din 2010,
în care s-a făcut referire la o serie de jaloane care marchează progresul de-a lungul
unei căi de dezvoltare. În această perioadă a crescut înțelegerea colectivă a ceea
ce este cerut pentru ca prietenii dintr-o zonă geografică să treacă de primul dintre
jaloanele pe care le-am descris, și apoi de al doilea.
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În Planul de Cinci Ani care se sfârșește acum, sarcina din fața credincioșior a fost
să aplice tot ce a fost învățat de la Planurile precedente, la munca de extindere a
procesului de creștere la mii de noi zone geografice. Ceea ce a arătat aceasta este că
foarte mult depinde de capacitatea instituțiilor de a se bizui pe ajutorul prietenilor
din alte zone geografice, reîntărind acțiunile unei comunități bahá’í existente, de
exemplu, prin oferirea sprijinului către echipe de propovăduire sau facilitatori
care vizitează. În multe locuri, procesul de institut începe cu asistența primită de
la credincioșii din comunitățile învecinate mai puternice, care găsesc modalități
creative de a intra în contact cu populația locală, îndeosebi tineretul, și îi sprijină pe
măsură ce aceștia încep să se angajeze în servire. Eforturile de a stimula activitatea
dintr-o zonă geografică, în special unul care nu a fost încă deschis Credinței, sunt
puternic amplificate dacă una sau mai multe persoane se stabilesc acolo ca pionieri
interni, concentrându-și atenția asupra unei părți dintr-un sat sau chiar a unei
singure străzi unde există receptivitate sporită. Cu mult peste 4500 de credincioși
s-au ridicat deja să servească în acest fel în timpul Planului prezent, o înfăptuire
uimitoare.
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Oricare ar fi combinația de strategii utilizată, țelul principal este de a iniția un
proces pentru construirea capacităţii în cadrul zonei geografice, cu ajutorul căreia
locuitorii lui, împinși de dorința de a contribui la bunăstarea spirituală și materială
a comunității lor, sunt împuterniciți să înceapă să ofere acte de serviciu. Odată ce
această cerință fundamentală este satisfăcută, a apărut un program de creștere.
Esențial, desigur, este suportul membrilor Corpului Auxiliar și a asistenților lor,
a căror strânsă implicare de la primele zvâcniri de activitate, ajută prietenii să își
mențină o viziune clară și unificată despre ceea ce este nevoie.

Întărirea modelului de acțiune
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Nu peste mult timp, se formează într-o zonă geografică un nucleu de prieteni
care muncesc și se consultă împreună și pregătesc activități. Pentru ca procesul
de creștere să avanseze mai departe, numărul de oameni ce împărtășesc
acest angajament trebuie să se ridice, iar capacitatea lor de a-și asuma
acțiunea sistematică în cadrul structural al Planului trebuie să sporească și ea
corespunzător. Asemenea dezvoltării unui organism viu, creșterea poate interveni
rapid atunci când există condițiile adecvate.
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Prima dintre aceste condiții este un proces de institut care capătă forță, dată fiind
poziția lui centrală pentru creşterea mișcării populației. Prietenii care au început
să studieze materialele institutului și care de asemenea își investesc energia în
organizarea claselor de copii, a grupurilor de adolescenți, a întâlnirilor pentru
adorație colectivă sau a altor activități înrudite, sunt asistați să treacă mai departe
prin seria de cursuri, în timp ce numărul celor care își încep studiul continuă să
crească. Cu fluxul de participanți care este menținut prin cursurile institutului
și în câmpul de acțiune, se mărește grupul celor care susțin procesul de creștere.
Progresul se bazează într-o mare măsură pe calitatea eforturilor celor care servesc
în calitate de facilitatori. În acest stadiu timpuriu, majoritatea acestora ar putea
încă veni din alte zone geografice, dar în același timp câțiva prieteni locali sunt
ajutați să avanseze şi, pe măsură ce sporește capacitatea lor pentru acțiune,
încep să-i ajute pe ceilalți să studieze materialele institutului. Eforturile de a
aduce în faţă prima structură de facilitatori din zona geografică trebuie să evite
calea care ar putea duce la două rezultate de nedorit. Dacă indivizii parcurg prea
grăbit cursurile institutului, capacitatea de a servi nu este suficient dezvoltată;
în schimb, dacă studiul este prelungit în mod exagerat, procesul este lipsit de
dinamismul esențial pentru a avansa. În diferite circumstanțe au fost utilizate
soluții creative pentru a realiza echilibrul necesar, asigurând faptul că, într-o
perioadă de timp rezonabilă, câţiva dintre cei care locuiesc într-o zonă geografică
devin capabili de a servi ca facilitatori.
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Desigur, nu antrenarea în sine este cea care aduce progresul. Eforturile de a
construi capacitatea eșuează dacă nu sunt luate repede măsuri pentru a însoți
persoanele aflate în arena serviciului. Un nivel adecvat de suport se întinde cu
mult dincolo de cuvintele încurajatoare. Atunci când ne pregătim să ne asumăm
o sarcină nefamiliară, munca alături de o persoană cu o oarecare experiență
sporește conștientizarea a ceea ce este posibil. Asigurarea ajutorului practic
îi poate da curajul de a începe o activitate pentru prima oară aceluia care se
aventurează nesigur pe el. Atunci, sufletele îşi dau mai departe, împreună,
înțelegerea, împărtășind umile concluziile pe care fiecare le deţine la un moment
dat, căutând cu nerăbdare să învețe de la tovarășii de călătorie pe calea servirii.
Ezitarea scade, iar capacitatea se dezvoltă până la punctul în care acea persoană
poate desfășura activități în mod independent și, la rândul ei, să-i însoțească pe
alţii pe aceeași cale.
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În ceea ce privește institutul, fluxul de participanți prin cursurile sale creează
o nevoie crescândă de a fi sprijiniți în mod sistematic, pe măsură ce încep să

servească în calitate de învățători pentru copii, de animatori și de facilitatori. În mod
natural vor apărea oportunități printre cei care fac parte din nucleul de credincioși și
care deja au dobândit o anumită experiență în activitățile educaționale de a-i asista
pe cei care sunt mai noi. Disponibilitatea unei persoane de a-i ajuta pe ceilalţi să
meargă înainte în eforturile lor de a servi, ar putea duce la responsabilități specifice
care să-i fie desemnate. În această manieră, coordonatorii fiecăruia dintre cele
trei stadii ale procesului educațional apar treptat, pe măsură ce nevoile o impun.
Acțiunile lor sunt întotdeauna motivate de o dorință de a vedea că se dezvoltă
capacitatea în ceilalți, precum şi de dorinţa de a lega prietenii fundamentate pe
cooperare și reciprocitate.
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În mod clar, procesul de institut creşte capacitatea pentru o largă gamă de acțiuni
asumate; de la primele cursuri, participanții sunt încurajați să își viziteze prietenii
la casele acestora și să studieze împreună o rugăciune sau să împărtășească cu ei o
temă din învățăturile bahá’í. Pregătirile şi planificarea pentru susţinerea prietenilor
în acţiunile întreprinse de ei, ce sunt în mare măsură informale, se dovedesc în
cele din urmă neadecvate, semnalizând nevoia apariţiei unui Comitet Zonal de
Propovăduire. Principala lui focalizare este mobilizarea indivizilor, adesea prin
formarea de echipe, pentru continua răspândire a modelului de activitate într-o zonă
geografică. Membrii lui ajung să vadă pe fiecare ca pe un potențial colaborator într-o
acțiune colectivă, iar ei îşi analizează propria contribuţie la creşterea spiritului de
scop comun în comunitate. Cu un Comitet existent, acum se pot extinde considerabil
eforturile, deja pe cale de desfășurare, de a convoca adunări pentru adorație, de a
întreprinde vizite acasă și de a propovădui Credința. Veți avea nevoie să încurajați
Adunările Spirituale Naționale și Consiliile Regionale Bahá’í, la fel de mult ca și
institutele de pregătire, să rămână alerte pentru a vedea momentul în care condițiile
dintr-o zonă geografică cer ca pregătirile organizatorice să își asume o formă definită
– având grijă nici să nu acționeze prematur, nici să nu amâne nejustificat apariția de
structuri formale.
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Întocmai precum indivizii, agențiile ce apar într-o zonă geografică au nevoie de
asistență pe măsură ce își preiau îndatoririle. Ajutorul pe care membrii Corpului
Auxiliar îl furnizează în această privință este esențial, dar este, de asemenea, o
responsabilitate majoră pentru Consiliile Regionale Bahá’í sau, acolo unde nu există
un Consiliu, pentru Adunarea Spirituală Națională, fiind o preocupare urgentă și
pentru institutele de pregătire. Capacitatea de a servi în mod competent la nivel de
zonă geografică sporește atunci când sunt create spații în care credincioșii implicați
pot studia călăuzirea, pot reflecta asupra acțiunilor lor în lumina călăuzirii și pot
trage concluzii din aceasta, și de asemenea atunci când ei devin conectați cu volumul
mai larg de cunoștințe care este generat în zonele geografice înconjurătoare și mai
departe de ele. În loc de a formula planuri în mod abstract, consultațiile ţinute în
astfel de spații, adesea țintesc la captarea realității dintr-o zonă geografică la acel
moment anume și la identificarea pașilor imediați pentru a facilita progresul. Cei
care servesc la nivel regional sau național pot face mult prin sfătuirea prietenilor
și prin extinderea viziunii lor despre ceea ce poate fi înfăptuit, dar ei nu vor căuta
să impună propriile lor așteptări asupra procesului de planificare; mai degrabă, ei
îi ajută pe credincioșii care muncesc într-o zonă geografică să își crească treptat

abilitatea de a proiecta și implementa un curs de acțiune, documentat de
experiența acumulată la firul ierbii și de familiarizarea cu condiţiile actuale.
În scopul de a dezvolta capacitatea agențiilor din zona geografică de a învăța
și de a acționa în mod sistematic, instituțiile regionale și naționale au nevoie
să fie conștiincioase și metodice în propriile lor eforturi de a le asista. Suportul
auxiliarilor voștri pentru această muncă va asigura că fiecare element al
procesului de creștere atinge caracteristicile cerute și că sunt menținute
integritatea și coerența tuturor strădaniilor.
13

Impulsul de a învăța prin acțiune este, desigur, prezent printre prieteni încă de
la început. Introducerea ciclurilor trimestriale de activitate valorifică această
capacitate pe cale de apariție și îi permite să fie statornic reîntărită. Deși această
capacitate este în mod specific asociată cu faza de reflecție și planificare a unui
ciclu, în special cu întâlnirea de reflecție care-i reglementează bătăile de inimă
ce pulsează, ea ajunge să fie exercitată la toate celelalte momente ale ciclului,
de către cei care urmăresc linii de acțiune înrudite. Observăm că, pe măsură
ce se accelerează învățarea, prietenii devin tot mai capabili să-şi depășească
piedicile, fie ele mici sau mari – diagnosticându-le originea, explorând cauzele
care le susţin, scoţând la iveală experiențele relevante, identificând pașii pentru
remediere și determinând progresul, până când procesul de creștere a fost pe
deplin reînvigorat.
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În centrul modelului de acțiune ce evoluează într-o zonă geografică, se află
transformarea individuală și colectivă efectuată prin intermediul Cuvântului lui
Dumnezeu. Încă de la începutul seriei de cursuri, participanţii intră în contact
cu Revelația lui Bahá’u’lláh atunci când se gândesc la astfel de teme cu greutate
precum adorația, serviciul către umanitate, viața sufletului și educația copiilor
și a tinerilor. Pe măsură ce ne cultivăm obiceiul de a studia și a reflecta profund
asupra Cuvântului Creator, acest proces de transformare se manifestă prin
capacitatea de a ne exprima înțelegerea conceptelor profunde și de a explora
realitatea spirituală în conversații cu semnificație. Această capacitate este vizibilă
nu doar în discuțiile elevate care caracterizează tot mai mult interacțiunile din
cadrul comunității, ci şi în conversațiile care au loc şi care merg mult mai departe
– nu numai între tinerii bahá’í și colegii lor – extinzându-se pentru a include
părinții ale căror fiice și fii beneficiază de programele de educație ale comunității.
Prin schimburi de acest fel, este sporită conștientizarea forțelor spirituale,
aparentele dihotomii fac loc concluziilor neașteptate, simţul unității și al unei
chemări comune este întărit, încrederea că poate fi creată o lume mai bună creşte
și devine evident angajamentul la acțiune. Astfel de conversații distinctive atrag
treptat numere tot mai mari de persoane care iau parte la o gamă de activități ale
comunității. Reies natural teme legate de credință și certitudine, determinate de
receptivitatea și experiențele celor implicați. Este, deci, clar faptul că pe măsură
ce procesul de institut dintr-o zonă geografică dobândește avânt, actul de a
propovădui ajunge să își asume o mai mare importanță în viețile prietenilor.
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Pe măsură ce progresul continuă, capacitatea crescândă de conversație plină
de semnificaţie este valorificată în planurile instituțiilor. În momentul în care
ciclurile de activitate apar în mod oficial, această capacitate este și mai mult

stimulată prin faza de expansiune, care contribuie atât de mult la rezultatul fiecărui
ciclu. Obiectivele precise ale fiecărei faze de expansiune variază, desigur, depinzând
de condițiile din zona geografică și de circumstanțele comunității bahá’í. În unele
situații, scopul ei principal este să sporească participarea la activitățile de bază;
în altele, este descoperită promptitudinea de a se înrola în Credință. Conversațiile
despre Persoana lui Bahá’u’lláh și scopul misiunii Sale apar într-o varietate de
împrejurări, incluzând șezători și vizite acasă. Acțiunile întreprinse pe durata
acestei faze permit să fie exercitate și rafinate abilitățile dezvoltate prin studierea
materialelor relevante ale institutului. Pe măsură ce experiența crește, prietenii
devin tot mai capabili să discearnă momentul când găsesc o ureche ascultătoare,
să decidă când să fie mai direcți în împărtășirea mesajului, să înlăture obstacolele
privind înțelegerea și să-i ajute pe căutători să îmbrățișeze Cauza. Abordarea lucrului
în echipă le permite prietenilor să servească împreună, să își ofere sprijin reciproc
și că clădească încredere – dar chiar și atunci când duc la îndeplinire acțiuni în
mod individual, ei își coordonează eforturile între ei, pentru o mai mare eficienţă.
Focalizarea lor și timpul investit înzestrează această scurtă, dar decisivă fază a
ciclului cu intensitatea de care are nevoie. Acest spirit de înaltă hotărâre servește la
multiplicarea puterilor comunității, iar în fiecare ciclu prietenii învață să se bazeze
tot mai mult pe confirmările pline de putere de la tărâmul divin, pe care le atrag
acțiunile lor.
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Acum cinci ani, majoritatea zonelor geografice în care fusese întemeiat un program
intensiv de creștere erau cele în care deja trăiau un număr rezonabil de bahá’í,
adesea răspândiți geografic. Eforturile din partea acelor credincioși de a face ca
munca să avanseze, prin invitarea participării prietenilor, colegilor de muncă, a
rudelor și a cunoștințelor au făcut mult pentru a ridica nivelul de activitate peste tot
în zona geografică. Într-adevăr, lărgirea în acest fel a cercului de participare a devenit
un aspect familiar al vieții bahá’í și rămâne esențial. În același timp, experiența
indică faptul că este nevoie de mai mult pentru ca creșterea să se accelereze printr-un
aflux constant de noi participanți care intră în procesul de institut. Modelul de viață
de comunitate trebuie să fie dezvoltat în locuri unde receptivitatea crește, acele mici
centre de populație în care poate fi susținută activitatea intensă. Aici este locul în
care, atunci când se desfășoară munca de construire a comunității într-un cadru atât
de redus, dimensiunile interconectate ale vieții de comunitate sunt cel mai coerent
exprimate, locul în care procesul de transformare colectivă este simțit cel mai acut –
locul în care, în timp, puterea de construire a societății, inerentă în Credință, devine
cel mai mult vizibilă.
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De aceea, o sarcină semnificativă aflată în fața voastră și a auxiliarilor voștri, la
începutul viitorului Plan, va fi să ajutaţi prietenii de pretutindeni să aprecieze
că, pentru ca programele existente de creștere să continue să dobândească tărie,
strategia de a iniția activități de construire a comunității în vecinătăți și sate care
arată promițător trebuie să fie adoptată pe larg și urmărită sistematic. Persoanele
care servesc în astfel de zone învață cum să explice scopul acestor activități, cum
să demonstreze prin fapte puritatea motivelor lor, cum să creeze un mediu în care
cel ezitant să devină încrezător, cum să ajute locuitorii să vadă bogatele posibilități
create prin munca împreună, și cum să îi încurajeze să se ridice pentru a servi cele
mai înalte interese ale societății. Mai mult, recunoașterea adevăratei valori a acestei

munci poate, de asemenea, să sporească conștientizarea delicatului ei caracter.
Un model de acțiune pe cale de apariție într-o zonă mică poate cu ușurință să fie
înăbușit printr-o prea mare atenție din exterior; în mod corespunzător, numărul
de prieteni care se mută în astfel de locuri sau le vizitează frecvent nu este nevoie
să fie mare, întrucât, până la urmă, procesul care este pus în mișcare este în
esență unul care depinde de locuitori în sine. Ceea ce este totuși cerut de la cei
implicați este angajamentul pe termen lung și o dorință puternică de a deveni
atât de familiarizați cu realitatea unui loc, încât să se integreze în viața locală
și, evitând orice urmă de prejudecată sau paternalism, să formeze acele legături
de adevărată prietenie care li se cuvin însoţitorilor dintr-o călătorie spirituală.
Dinamica ce se dezvoltă în astfel de situații creează un puternic sentiment de
voință și mișcare colectivă. Cu timpul, o zonă geografică ca întreg și centrele lui de
activitate intensă se vor pătrunde reciproc cu o înțelegere ridicată ce provine de la
eforturile de a aplica învățăturile în diferite contexte.
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Pe măsură ce prietenii dintr-o zonă geografică continuă să reîntărească și să
extindă activitățile de construire a comunității ce capătă formă în jurul lor,
devine evident că a fost făcut un progres important. Toate elementele unui sistem
care sunt necesare creșterii susținute, sunt acum la locul lor. Atingerea celui de
al doilea jalon de-a lungul unui continuum de dezvoltare, pe care vi l-am descris
acum cinci ani, este însoțită de progrese calitative, dar și cantitative – precum o
creştere a numărului celor implicați în conversații care ajută ca receptivitatea să
fie descoperită şi hrănită, precum numărul de cămine vizitate, precum activitățile
de bază și participarea la acestea, cât de mulți indivizi încep seria de cursuri sau
îi sprijină pe ceilalți pe măsură ce dobândesc încrederea de a servi. Participarea la
întâlnirile pentru Sărbătoarea de Nouăsprezece Zile și pentru Zilele Sfinte Bahá’í
este stimulată de Adunările Spirituale Locale. Astfel de progrese sunt semnele
mult mai vizibile ale unei dezvoltări mai fine: răspândirea treptată, în cadrul
unei populații, a unui model de viață de comunitate, bazat pe învățăturile lui
Bahá’u’lláh. Și, în mod natural, numărul credincioșilor crește.
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În ultimii cinci ani, calea ce duce la apariția unui program intensiv de creștere a
devenit mult mai uşor perceptibilă. Ea trebuie urmărită cu seriozitate. În Planul
care va începe la acest Riḍván, facem apel ca creșterea să fie accelerată în toate
zonele geografice în care a început. Fără a ține seama de variațiile naturale
caracteristice unui proces organic, ar trebui să apară un clar arc al progresului
în decursul a douăzeci de cicluri. Acest efort combinat trebuie să caute să ridice
numărul zonelor geografice, în care programul de creștere a devenit intensiv, la
5000 până la Riḍván 2021.
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Stabilim acest obiectiv înaintea lumii bahá’í, conștienți că este cu adevărat
formidabil; că va fi nevoie de o muncă herculeană; că vor trebui făcute multe
sacrificii. Dar confruntați cu starea gravă a unei lumi care suferă mai mult
cu fiecare zi în care este lipsită de elixirul lui Bahá’u’lláh, nu putem în mod
conștient să cerem cu nimic mai puțin de la devotații Săi discipoli. Cu voia lui
Dumnezeu, strădaniile lor se vor dovedi demne pentru a încununa o sută de ani
de trudă și a pregăti scena pentru fapte eroice încă inimaginabile care trebuie să
împodobească cel de-al doilea secol al Erei Formative.
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În lunile ce vin, veți iniția consultări cu Adunările Spirituale Naționale pentru
a evalua împreună cu ele implicațiile pe care acest țel global le deține pentru
comunitățile lor, un proces de consultație care trebuie să fie rapid extins, până când
ajunge la firul ierbii. Apoi, trebuie să urmeze acțiunea. Anticipăm că progresul va fi
mai repede realizat în regiunile în care unul sau mai multe programe intensive de
creștere au fost susținute pentru ceva timp, deoarece acestea oferă o sursă valoroasă
de cunoaștere și experiență, și reprezintă un rezervor de resurse umane, pe măsură
ce se fac eforturi de a întări zonele din jur. Urmărirea acesui țel va mai avea ca
rezultat apariția de noi programe de creștere, adesea în zone geografice nedeschise
care se învecinează cu cele în care s-a petrecut un avans semnificativ. Un asemenea
aflux de asistență își are originile în cerinţele așternute în Tabletele Planului Divin.

Întâmpinarea numerelor mari de oameni și administrarea complexității
22

Dacă acolo unde apare un program de creștere într-o zonă geografică, poate exista
doar o mână de persoane care sunt implicate în promovarea lui, iar cei care participă
provin doar din câteva cămine, în momentul în care programul a devenit intensiv
aceste cifre, după cum ne putem aștepta, au crescut: poate zeci de persoane active
în munca de expansiune și consolidare, şi poate peste o sută de participanţi. Dar a fi
capabili să ajungem la numere mari de oameni – mobilizând o sută de oameni sau
mai mulți, a căror servire îi conectează cu multe alte sute sau chiar mii de oameni –
solicită capacitatea de a ne adapta la o substanțială creștere în complexitate.
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Pe măsură ce procesul de creștere continuă să dobândească intensitate, eforturile
prietenilor de a se angaja în conversații pline de semnificaţie îi aduce în multe spații
sociale, permițând unei multitudini de oameni să devină familiarizați cu învățăturile
și să ia serios în considerare contribuția pe care o pot face ei la îmbunătățirea
societății. În plus, tot mai multe cămine sunt oferite ca locuri pentru activitățile de
construire a comunității, făcând din fiecare un centru de difuzare a luminii călăuzirii
divine. Procesul de institut ajunge să fie sprijinit de un număr crescând de prieteni
care servesc în mod capabil ca facilitatori care, ciclu după ciclu, oferă seria completă
de cursuri a institutului de la un ciclu la altul, uneori cu intensitate sporită. Astfel,
dezvoltarea resurselor umane se desfășoară cu o minimă întrerupere și generează
o rezervă de lucrători în constantă expansiune. Deși continuă să se bazeze pe o
gamă diversă de locuitori ai zonei geografice, numerele cele mai mari dintre cei
care urmează cursurile institutului sunt adesea tinerii. Efectul transformator al
studierii Cuvântului lui Dumnezeu este experimentat de mulți oameni, ale căror
vieți sunt atinse în vreun fel de activitățile comunității. Și pe măsură ce sporește
fluxul de oameni care încep o cale de serviciu, este făcut un progres considerabil în
toate aspectele eforturilor prietenilor, de construire a comunității. Animatorii de
grupuri de adolescenți și învățătorii claselor de copii cresc ca număr, alimentând o
expansiune a acestor două vitale programe. Copiii dobândesc capacitatea de a trece
de la un an de lecţii la altul, în timp ce grupurile de adolescenți progresează de la
an la an și aplică învățarea în serviciu către societate. Agențiile din zona geografică,
întărite de suportul Adunărilor Spirituale Locale, încurajează și stimulează trecerea
naturală a participanților de la un stadiu al procesului educațional la următorul. Un

sistem educațional cu toate elementele sale componente, capabil de a se extinde
pentru a întâmpina numere mari de oameni, este acum ferm ancorat în cadrul
zonei geografice.
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Un astfel de progres are nevoie de eforturile concentrate ale prietenilor, oriunde
ar locui ei în zona geografică. Cu toate acestea, experiența din Planul prezent
demonstrează că modelul de acțiune capabil să cuprindă numere mari de oameni,
provine în principal din munca de a aduce mai multe vecinătăți și sate – locuri în
care convergența forțelor spirituale efectuează schimbări rapide într-o masă de
oameni – până la punctul în care ele pot susține o activitate intensă. Un nucleu de
persoane din fiecare din aceste locuri își asumă responsabilitatea pentru procesul
de construire a capacității în locuitorii săi. O mai largă secțiune a populației este
angajată în conversații, iar activitățile sunt deschise pentru grupuri întregi dintr-o
dată – grupuri de prieteni și vecini, grupe de tineri, familii întregi – ajutându-i
să realizeze cum poate fi remodelată societatea din jurul lor. Practica adunării
pentru adorație colectivă, uneori pentru rugăciuni de zori, hrăneşte înlăuntrul
tuturor o mai profundă conectare cu Revelația lui Bahá’u’lláh. Obiceiurile
prevalente, tradițiile și modurile de exprimare devin cu toate susceptibile de
a se schimba – manifestări exterioare ale unei transformări și mai profunde,
care afectează multe suflete. Legăturile ce îi leagă laolaltă devin tot mai pline
de afecțiune. Calitățile de ajutor reciproc, schimburi mutuale și servicii aduse
unul altuia încep să iasă în evidenţă ca trăsături ale unei culturi vibrante pe cale
de apariție printre cei implicați în activități. Prietenii din astfel de locuri ajută
agențiile din zona geografică să extindă procesul de creștere către diferitele
părți ale zonei geografice, căci ei sunt dornici să prezinte celorlalți viziunea de
transformare pe care ei înșiși au întrezărit-o deja.

25

În decursul eforturilor lor, credincioșii întâlnesc receptivitate în cadrul
populațiilor distincte care reprezintă un anume grup etnic, tribal sau de alt fel
și care ar putea fi concentrat într-o mică aşezare sau prezent mai peste tot prin
zona geografică și cu mult în afara acesteia. Mai este mult de învățat despre
dinamicile implicate atunci când o populație de acest fel îmbrățișează Credința și
este dinamizată de influența ei edificatoare. Accentuăm importanța acestei munci
pentru înaintarea Cauzei lui Dumnezeu: fiecare popor își are partea sa în Ordinea
Mondială a lui Bahá’u’lláh și toate popoarele trebuie adunate laolaltă sub steagul
unei singure omeniri. În primele stadii ale sale, efortul sistematic de a ajunge
la o populație și de a stimula participarea acesteia la procesul de construire a
capacității, se accelerează marcant atunci când membrii acelei populații sunt
ei înșiși în avangarda unui astfel de efort. Acești indivizi vor avea o perspectivă
pătrunzătoare asupra acelor forțe și structuri din societățile lor care pot, în
diferite moduri, să reîntărească eforturile deja începute.
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Pe măsură ce creșterea din zona geografică avansează, apar cerințe mai mari
în schema organizațională a institutului de pregătire. Acum sunt necesari
coordonatori suplimentari, dintre care unii și-ar putea focaliza eforturile asupra
unei anumite părți a zonei geografice. Totuși, această nevoie nu are ca rezultat
încă un strat al administrației. Se pot înfăptui multe prin colaborare, pe măsură

ce coordonatorii încep să lucreze împreună în echipe, uneori bazându-se pe ajutorul
altor indivizi capabili. Interacțiunile permanente și schimbul de experiență din
cadrul acestor echipe îmbogățesc permanent înțelegerea și sporesc eficacitatea
serviciului lor. Coordonatorii descoperă, de asemenea, că eforturile lor pot fi mult
amplificate dacă prietenii servind ca învățători pentru copii, ca animatori și ca
facilitatori, care trăiesc în strânsă apropiere unii de ceilalți, sunt capabili să se
întâlnească în grupuri mici în aşezările în care servesc și să se ajute unii pe ceilalți.
27

Între timp, Comitetul Zonal de Propovăduire se ridică la un nou nivel de funcționare.
Este angajat într-o mai temeinică citire a circumstanțelor din întreaga zonă
geografică: pe de o parte, evaluând cu acuratețe capacitatea comunității și efectele
produse de creșterea susținută, iar pe de alta, înțelegând implicațiile variatelor
realități sociale pentru construirea comunității pe termen lung. În planurile pe
care le face în fiecare ciclu, Comitetul se bazează în mare parte pe cei care preiau
pe umerii lor cea mai mare parte a muncii de expansiune și consolidare, dar dat
fiind că numărul celor conectați în vreun fel cu modelul de activitate este acum
mare, numeroase întrebări devin acum presante: cum să mobilizeze întreaga
adunare de credincioși în sprijinul țelurilor de propovăduire; cum să organizeze
vizite sistematice acasă la prietenii care ar avea de câştigat din aprofundare și din
discuții care să îi conecteze cu comunitatea; cum să întărească legăturile spirituale
cu părinții copiilor și ai adolescenților; cum să clădească pe interesul celor care
au arătat bunăvoință față de Credință, dar nu au luat încă parte la activitățile ei.
Promovarea răspândirii pe larg a întâlnirilor devoționale este o altă preocupare,
astfel încât sute de oameni, în cele din urmă mii, să fie angajați în adorație în
compania celor ce locuiesc în casele lor și în cea a vecinilor. În cele din urmă, desigur,
Comitetul caută să extindă permanent raza de acțiune a strădaniilor comunității,
astfel încât tot mai multe suflete să devină familiarizate cu mesajul lui Bahá’u’lláh. În
administrarea complexității implicate în munca sa proprie – care include adunarea
și analizarea datelor statistice, cât și o diversitate de alte sarcini – Comitetul se
bazează pe ajutorul indivizilor dincolo de propriii lui membri. Această complexitate
mai necesită o colaborare din ce în ce mai strânsă cu Adunările Spirituale Locale.
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În ceea ce privește partea ei, și ca răspuns la numărul de oameni în creştere care
participă la activități, Adunarea Locală își amplifică propria capacitate de a se achita
de multiplele responsabilități pe care le îndeplinește, din partea unei comunități în
expansiune. Ea caută să creeze un mediu în care toți se simt încurajați să contribuie
la întreprinderea comună a comunității. Este dornică să vadă agențiile din zona
geografică reușind în planurile lor, iar familiarizarea ei detaliată cu condițiile
din zona sa, o ajută să stimuleze dezvoltarea proceselor care interacționează la
nivel local. Cu acest lucru în minte, ea îndeamnă la participarea prietenilor, din
toată inima, la campanii și întâlniri de reflecție, și furnizează resurse materiale și
alte tipuri de asistență pentru inițiativele și evenimentele care sunt organizate în
localitate. Adunarea este, de asemenea, atentă și la nevoia ca noii credincioși să fie
hrăniţi într-un mod sensibil, luând în considerare când anume și cum variatele
dimensiuni ale vieții de comunitate să le fie prezentate. Prin încurajarea implicării
lor în cursurile institutului, ea țintește să facă sigur că încă de la început, ei se privesc
pe ei înșiși ca protagoniști într-o nobilă inițiativă de a clădi din nou lumea. Ea are

grijă ca adunările pentru Sărbătoarea de Nouăsprezece Zile, comemorările Zilelor
Sfinte și alegerile bahá’í să devină oportunități de a reîntări înaltele idealuri ale
comunității, de a consolida sentimentul împărtășit de angajare și de a fortifica
propriul ei caracter spiritual. Pe măsură ce numărul membrilor din comunitate
devine tot mai mare, Adunarea se gândește la momentul în care ar fi benefic
să descentralizeze astfel de întâlniri, astfel încât să faciliteze o tot mai mare
participare la astfel de ocazii importante.
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O caracteristică notabilă a zonelor geografice avansate, este un mod de învățare
care impregnează întreaga comunitate și care acționează ca un pinten pentru
ridicarea capacității instituționale. Relatări care oferă înţelegere asupra unei
metode, unei abordări sau asupra unui proces complet, circulă continuu de la un
punct de activitate la altul. Întâlnirea de reflecție la nivel de zonă geografică, la
care este prezentat atât de mult din această învățare, este adesea completată de
întâlniri pentru zonele mai mici, care generează un mai puternic sentiment de
responsabilitate printre cei care participă la ele. Acest sentiment de proprietate
colectivă devine din ce în ce mai evident de la un ciclu la altul – forța eliberată de
o masă strâns unită de oameni, care preiau controlul dezvoltării lor spirituale în
decursul generațiile care vor veni. Și pe măsură ce fac astfel, sprijinul pe care ei îl
primesc de la instituțiile bahá’í regionale și naționale și de la agențiile acestora,
este simţit ca un aflux neîncetat de dragoste.
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Un rezultat natural al creșterii atât în resurse, cât și în conștientizarea
implicațiilor Revelației asupra vieții unei populații, este cel al impulsionării la
acțiune socială. Nu arareori, inițiativele de acest fel apar organic din programul
de împuternicire spirituală al adolescenților sau sunt determinate de consultațiile
despre condițiile locale, ce au loc la adunările comunității. Formele pe care astfel
de inițiative şi le pot asuma sunt diverse și includ, de exemplu, ajutor în educaţia
copiilor, proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și activități
pentru îmbunătățirea sănătăţii și prevenţia bolilor. Unele inițiative ajung să fie
susținute și cresc treptat. În diferite locuri, întemeierea unei școli a comunității
la firul ierbii, a apărut dintr-o preocupare acută pentru o educație adecvată
a copiilor și din conștientizarea importanței acesteia, decurgând natural din
studiul materialelor institutului. Ocazional, eforturile prietenilor pot fi puternic
reîntărite prin munca unei organizații de inspirație bahá’í funcționând în
vecinătate. Oricât de modest ar putea fi un exemplu de acțiune socială la început,
el reprezintă o indicație a unor oameni care cultivă în ei înșiși o capacitate
importantă, una care deține un potențial și o semnificație uriaşe pentru
secolele aflate în față: învățarea despre cum să se aplice Revelația la multiplele
dimensiuni ale existenței sociale. Toate aceste asemenea inițiative mai servesc să
îmbogățească participarea, la nivel individual și colectiv, la discursurile prevalente
ale comunităţii mai largi. După cum era de așteptat, prietenii sunt atrași tot mai
mult în viața societății – o dezvoltare inerentă modelului de acțiune dintr-o zonă
geografică chiar de la început, dar care acum este mult mai pronunțată.
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Pentru ca mișcarea unei populații să fi ajuns atât de departe, acest lucru
demonstrează că procesul care a produs-o este destul de puternic pentru a
înfăptui și susține un înalt grad de participare în toate aspectele strădaniei

de construire a capacității, precum și pentru a administra complexitatea pe care
aceasta o implică. Acesta este un alt jalon pentru a fi depăşit de prieteni, al treilea în
succesiune de când a început procesul de creștere dintr-o zonă geografică. Ea denotă
apariția unui sistem pentru extinderea, în centru după centru, a unui model dinamic
al vieții de comunitate care poate angaja un popor – bărbați și femei, tineri și adulți
– în munca propriei transformări spirituale și sociale. Acest lucru s-a produs deja
în circa două sute de zone geografice, acoperind un spectru de circumstanțe socioeconomice, iar noi anticipăm că pe la terminarea Planului viitor va putea fi văzut în
alte câteva sute. Este un viitor la care pot aspira prietenii care lucrează din greu în
mii de zone geografice din alte părți.
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În unele dintre zonele geografice unde creșterea a avansat în această măsură,
s-a petrecut o dezvoltare încă și mai entuziasmantă. Există locuri în aceste zone
geografice, în care acum este implicat un procentaj semnificativ din întreaga
populație în activități de construire a comunității. De exemplu, există sate mici
în care institutul a reuşit să implice prin participare la programele sale toţi copiii
și adolescenții. Atunci când raza de acţiune a activităţilor creşte considerabil,
impactul Credinţei asupra societăţii devine evident. Comunității bahá’í i se acordă
o poziție mai înaltă, ca o voce morală distinctă în viața unui popor, fiind capabilă
să contribuie cu o perspectivă informată la discursurile din jurul ei asupra, să
spunem, dezvoltării tinerelor generații. Figuri cu autoritate din societatea mai
largă încep să se bazeze pe cunoștințele și experiența ce apar din inițiativele de
acțiune socială inspirate de învățăturile lui Bahá’u’lláh. Conversațiile influențate
de aceste învățături, preocupate de binele comun, pătrund o secțiune tot mai largă
a populației, până la punctul în care poate fi perceput un efect asupra discursului
general dintr-o localitate. Dincolo de comunitatea bahá’í, oamenii ajung să privească
Adunarea Spirituală Locală ca pe o sursă care radiază înțelepciune, de la care și ei
caută lumină.
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Recunoaștem că astfel de dezvoltări sunt încă pentru mulți o perspectivă îndepărtată,
chiar și în zone geografice în care modelul de activitate cuprinde numere mari
de oameni. Dar în unele locuri, aceasta este munca momentului. În astfel de zone
geografice, în timp ce prietenii continuă să fie ocupați cu susținerea procesului
de creștere, alte dimensiuni ale acțiunii bahá’í reclamă din partea lor o tot mai
mare atenție. Ei încearcă să înțeleagă cum poate o populație locală înfloritoare
să transforme societatea, din care ea este parte integrantă. Aceasta va fi o nouă
frontieră a învățării pentru viitorul previzibil, în care va fi generată o înţelegere de
care va beneficia în cele din urmă întreaga lume bahá’í.

Eliberarea potențialului tineretului
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Minunatele înfăptuiri ale tinerilor în câmpul de serviciu sunt unele dintre cele
mai frumoase roade ale Planului prezent. Dacă ar fi fost nevoie de vreo dovadă a
extraordinarului potențial pe care îl posedă tineretul, aceasta a fost incontestabil
oferită. În urma conferințelor de tineret convocate în 2013, valul enorm de energie
care a fost împrumutat muncii desfăşurate în zone geografice, a demonstrat cu
claritate cum comunitatea Celui Mai Mare Nume este capabilă să dea formă celor
mai înalte aspirații ale oamenilor tineri. Cât de mulțumiți suntem să vedem că,

urmând participării a mai mult de 80 000 de tineri la aceste conferințe, alţi
peste 100 000 li s-au alăturat să ia parte la numeroase întâlniri ținute de atunci.
Măsurile luate pentru a încuraja angajamentul deplin al acestor contingente
crescânde în activitățile comunității, trebuie să constituie o componentă majoră a
noului Plan.
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Participarea entuziastă a tineretului a mai evidențiat faptul că dintre populațiile
receptive cu care prietenii au căutat să intre în contact, ei reprezintă unul dintre
elementele care răspund cel mai prompt. Ceea ce a fost învățat în această privință
este cum să fie ajutaţi tinerii să devină conștienți de contribuția pe care ei pot
să o facă la îmbunătățirea societății. Pe măsură ce conștientizarea este sporită,
ei se identifică din ce în ce mai mult cu țelurile comunității bahá’í și își exprimă
nerăbdarea de a-și oferi energia muncii care urmează. Conversațiile de-a lungul
acestor linii de acţiune aprind interesul asupra modului în care puterea fizică
și spirituală care le este disponibilă la această vârstă, poate fi canalizată către
satisfacerea nevoilor celorlalţi, îndeosebi ale generațiilor mai tinere. Adunările
dedicate tinerilor, care sunt acum mai frecvente la nivel de zonă geografică și
chiar la nivel de vecinătate sau sat, s-au dovedit a fi ocazii ideale pentru a da
intensitate acestei conversații în desfășurare, ele fiind o trăsătură tot mai comună
a ciclurilor de activitate în multe zone geografice.
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Experiența arată că o discuție despre contribuţia la îmbunătățirea societății
eșuează să atingă cele mai profunde izvoare ale motivării, dacă exclude
explorarea temelor spirituale. Importanța de „a face”, de a ne ridica pentru a
servi și a însoți celelalte sufletele înfrățite, trebuie armonizată cu noțiunea de „a
fi”, de a ne spori înțelegerea asupra învățăturilor divine și de a reflecta calități
spirituale în viața noastră. Și astfel se face că, prezentându-le tinerilor viziunea
Credinței pentru omenire și caracterul înalt al misiunii ei, aceştia simt natural
dorința de a fi de folos, o dorință la care institutele de pregătire răspund cu
rapiditate. Într‑adevăr, eliberarea capacității tinerilor este, pentru fiecare institut
de pregătire, o sarcină sacră. Însă creşterea acestei capacități pe măsură ce se
dezvoltă, este o responsabilitate pentru fiecare instituție a Cauzei. Faptul că ei
arată că sunt gata de a lua inițiativă, orice linie de acțiune ar alege, poate ascunde
faptul că au nevoie de sprijin susţinut de la instituțiile și agențiile din zona
geografică, dincolo de pașii de început.
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Tinerii se sprijină unul pe altul în această privință, venind laolaltă în grupuri
pentru a se angaja în studiu mai detaliat și pentru a discuta despre serviciul lor,
pentru a-și consolida unul altuia eforturile și a clădi tărie de caracter, căutând
să-şi extindă mereu tot mai mult cercul de prieteni. Încurajarea oferită în acest
mod de către o rețea de tineri asemenea lor, le furnizează o alternativă de care au
mare nevoie, la acele glasuri de sirenă care îi atrag către capcanele consumului
exagerat și ale distracțiilor irezistibile, și în același timp le oferă o contracarare la
chemarea de a-i privi pe ceilalți ca răuvoitori. Pe fundalul acesta de materialism
epuizant și societăți fragmentate, programul pentru adolescenți își dezvăluie
valoarea sa deosebită în acest moment. El le oferă tinerilor o arenă ideală în care
îi pot ajuta pe cei mai tineri decât ei să reziste forțelor corozive care îi vizează în
mod special.
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Pe măsură ce tinerii avansează de-a lungul căii de servire, eforturile lor sunt integrate
perfect în activitățile zonei geografice, și ca o consecință, întreaga comunitate
înflorește ca un întreg coeziv. A intra în contact cu familiile tinerilor este o cale
naturală de a întări construirea comunității. Instituțiile și agențiile sunt provocate să
își sporească propria lor capacitate pentru a găsi căi de a înțelege în mod sistematic
care este potențialul tineretului. Cu o mai mare conștientizare a circumstanțelor și
dinamicilor acestui grup de vârstă, ele sunt capabile să planifice în funcţie de acestea
– de exemplu, furnizând tineretului oportunități de a studia intensiv cursurile, poate
imediat după încheierea unei întâlniri de tineret. Infuzia de energie venită de la un
grup vibrant de tineri permite să fie accelerat ritmul muncii dintr-o zonă geografică.
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Deși este corect să se aștepte lucruri măreţe de la cei care au atât de multe de dat
pe calea serviciului, prietenii trebuie să se păzească împotriva adoptării unei
perspective înguste asupra a ceea ce implică dezvoltarea către maturitate. Libertatea
de mișcare și disponibilitatea timpului îi ajută pe mulţi dintre tineri să servească
în moduri care sunt direct corelate cu nevoile comunității, dar pe măsură cei ei
avansează dincolo de douăzeci de ani, orizonturile lor se lărgesc. Alte dimensiuni
ale unei vieți coerente, la fel de solicitante și deosebit de meritorii, încep să facă
revendicări mai puternice asupra atenției lor. Pentru mulți, o prioritate imediată
va fi să-și continue studiile, superioare sau pe meserii, potrivit posibilităților aflate
înaintea lor, deschizându-se noi spații de interacțiune cu societatea. Mai mult,
tinerele femei și tinerii bărbați devin acut conștienți de îndemnurile Supremei
Pene, „Căsătoriţi-vă, o, oameni,” pentru ca „să daţi naştere celui care va pomeni
Numele Meu printre slujitorii Mei” și să se „angajeze în meșteșuguri sau meserii”.
Asumându-și o ocupație, tinerii încearcă în mod natural să contribuie la domeniul
lor, sau chiar să-l dezvolte în lumina cunoștințelor pe care le dobândesc de la studiul
neîntrerupt al Revelației și se străduiesc să fie exemple de integritate și excelență
în munca lor. Bahá’u’lláh îi preamărește pe cei „care îşi câştigă traiul prin meseria
pentru care au chemare, şi cheltuiesc ceea ce câștigă pentru ei şi pentru neamul lor
din dragoste pentru Dumnezeu, Domnul tuturor lumilor.” Această generație de tineri
va forma familii care asigură fundațiile comunităților înfloritoare. Prin dragostea lor
crescândă pentru Bahá’u’lláh și angajamentul lor personal la standardul către care
El îi îndeamnă, copiii lor vor fi pătrunși de dragostea pentru Dumnezeu, „amestecată
cu laptele de mamă”, și vor căuta întotdeauna adăpostul legii Sale divine. În mod
clar, responsabilitatea unei comunități bahá’í față de tineri nu se termină atunci
când aceștia încep să servească. Deciziile importante pe care le fac, alegându-şi
direcția în viaţa de adult, vor determina dacă serviciul către Cauza lui Dumnezeu
va fi doar un scurt și memorabil capitol al anilor lor de tinerețe, sau un centru bine
fixat al existenței lor pământești, o lentilă prin care toate acțiunile sunt focalizate. Ne
bizuim pe voi și pe auxiliarii voștri să vă asiguraţi că li se acordă greutatea cuvenită
perspectivelor spirituale și materiale ale tineretului, în deliberările familiilor,
comunităților, agențiilor și instituțiilor.

Creşterea capacității instituționale
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Cerințele Planului prezent – întemeierea de mii de noi programe de creștere și
întărirea celor existente – au solicitat de la instituțiile naționale și regionale, ca
și de la voi înșivă, o realizare de forță și coordonare. Satisfacerea acestor cerințe
a fost posibilă printr-un spirit împărtășit de colaborare între cei trei protagoniști
ai Planului – individul, comunitatea și instituțiile. Acest spirit a fost condiția
preliminară pentru orice sarcină importantă, incluzând inițiativele speciale de
a stabili pionieri în țările selectate și, desigur, organizarea a 114 conferințe de
tineret. O atitudine predominantă de serviciu plin de bucurie, flexibilitate și
detașare de preferințe personale a conferit chiar și activităților administrative
de rutină o calitate sacră. Fără îndoială, proaspetele cerințe ale Planului viitor
vor testa încă și mai mult capacitatea instituțiilor bahá’í, dar orice s-ar întâmpla,
ele cu siguranță vor păstra acest spirit unificat printre toți cei care lucrează
împreună.
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După cum s-a indicat mai devreme, mișcarea zonelor geografice de-a lungul unui
continuum depinde de existenţa unui angajament din partea instituțiilor de a
călăuzi și sprijini agențiile din zona geografică și de a furniza resursele necesare.
Această muncă este o responsabilitate deosebită a Consiliilor Regionale Bahá’í și
a institutelor de pregătire regionale. Numărul Consiliilor din lume a crescut în
ultimii cinci ani de la 170 la 203, reflectând crescânda nevoie și sporita capacitate
pentru munca ce trebuie întreprinsă la acest nivel, iar în unele țări în care
Consiliile urmează să fie formate, au fost întreprinşi anumiţi pași specifici pentru
a clădi experiență în anticiparea apariției acestora, cum ar fi numirea de echipe
regionale. În unele regiuni, care se întind de-a lungul unui vast teritoriu, Consiliile
au luat măsuri pentru a stimula dezvoltarea unor grupuri de zone geografice
care sunt învecinate. Între timp, în țările mai mici care nu necesită întemeierea
de Consilii Regionale, Adunările Naționale se gândesc tot mai mult la moduri de
a ajuta zonele geografice să avanseze, în unele situații prin formarea unui grup
de lucru însărcinat cu această sarcină; sunteți încurajați să stimulați învățarea în
acest domeniu, cu țelul ca, la timpul cuvenit, să poată fi definite structuri formale
care să își asume această responsabilitate, în mare parte în același fel în care o fac
în alte țări Consiliile. Și, după cum este cazul cu Consiliile, avem în vedere ca orice
astfel de structură, care apare la nivel național, să beneficieze de interacțiune cu
instituția Consilierilor.
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Pentru a-și îndeplini eficient îndatoririle lor, instituțiile regionale și naționale
vor avea nevoie să rămână pe deplin informate despre dezvoltările de la firul
ierbii și despre ceea ce este învățat în zonele geografice al căror progres ele îl
supervizează. Este necesar accesul prompt la informații despre mișcarea zonelor
geografice și despre munca institutului din jurisdicțiile lor, pentru ca instituțiile
să își sprijine agențiile și să ia numeroasele decizii care privesc, de exemplu,
trimiterea pionierilor, alocarea de fonduri, crearea și promovarea literaturii
bahá’í și planificarea întâlnirilor instituționale; acest acces le permite să citească
cu acuratețe realitatea comunităților lor și să acționeze pe baza nevoilor clar
înțelese, atunci când dirijează energiile prietenilor către satisfacerea exigențelor
orei. La diferite intervale, Adunarea Națională, în consultație cu voi, ar putea găsi

recomandabil să adopte în mod formal și să disemineze anumite aspecte ale lecțiilor
care au fost învățate, în special în relație cu schemele organizaționale de la nivel de
zonă geografică și regional. Nevoia de a rămâne bine informate despre experiența pe
cale de acumulare a comunității are implicații deosebite pentru Adunările Naționale
din țările mari, care au câteva Consilii Regionale, în special atunci când Adunarea
le-a delegat Consiliilor munca de administrare a institutului. Aici, au fost necesare
uneori noi măsuri la nivel național, pentru a furniza Adunării analize concludente
despre ceea ce este învățat în toate regiunile.
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Desigur, o Adunare Spirituală Națională are în cele din urmă responsabilitatea
de a avea grijă de toate aspectele dezvoltării unei comunități bahá’í. Deși ea
însăși urmărește variate linii de acțiune, în multe cazuri își îndeplinește această
responsabilitate prin asigurarea faptului că respectivele Consilii Regionale sau
agențiile specializate sunt capabile să facă pași pentru a determina să progreseze
câmpurile de acţiune încredințate lor. Pe măsură ce sporește capacitatea prietenilor
și crește mărimea comunității, munca unei Adunări Naționale în multiplele ei
dimensiuni devine corespunzător mai complexă. De aceea, în vederea magnitudinii
sarcinii aflate dinaintea instituțiilor în Planul ce vine, Adunările Naționale – ca și
Consiliile – vor beneficia de o analiză periodică, în colaborare cu voi, pentru a vedea
dacă operațiunile lor administrative, și într-adevăr elementele propriilor îndatoriri,
pot fi ajustate sau amplificate în moduri care să poată sprijini mai bine procesul de
creștere.
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A atinge un nivel mai înalt de funcționare este, în mod similar, o preocupare urgentă
a institutelor de pregătire. Eforturile comunității de a întări programele de creștere
în mii de zone geografice și de a susține intensificarea lor, va solicita foarte mult
aceste agenții. Focalizarea lor, desigur, este dezvoltarea celor trei stadii ale procesului
educațional pe care îl supervizează și întărirea procesului de învățare asociat
fiecărui stadiu, astfel încât, atât calitatea activităților institutului, cât și capacitatea
de a le extinde către numere tot mai mari de oameni, să se ridice în mod constant.
Deși este important ca institutele să se ocupe cu chestiunile operaționale de zi cu
zi, scara a ceea ce trebuie să fie înfăptuit cere ca ele să se gândească, de asemenea,
la strategie. Corpurile institutului de pregătire au nevoie să mențină o consultație
permanentă cu coordonatorii naționali și regionali, ca și cu membrii Corpului
Auxiliar, despre modul în care o activitate din zona geografică să câștige forță, despre
cum poate fi alimentată în mod adecvat cu resurse, ce abordări se dovedesc eficiente
în diferite situații și cum poate fi împărtășită experiența. Ne gândim la un efort
sistematic și concentrat din partea acestui grup de colaborare, de a aduna și aplica
concluziile care reies de la firul ierbii, privitoare la promovarea lecțiilor destinate
copiilor, a grupurilor de adolescenți și a cercurilor de studiu. Abordarea celorlalte
dimensiuni ale muncii institutului este, de asemenea, esenţială – cum ar fi schemele
de coordonare la nivel de zonă geografică, creşterea capacității coordonatorilor și
managementul statisticilor și finanțelor. În munca voastră cu institutele de pregătire,
fără îndoială că veți dori să faceţi în aşa fel ca ele să înveţe din experiența altor
institute, din aceeași parte a lumii. Locațiile pentru diseminarea învățării despre
programul pentru adolescenți oferă, de asemenea, o bogată sursă de cunoștințe
pentru institutele din țările sau regiunile apropiate.
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Pe măsură ce instituțiile și agențiile caută să accelereze procesele de expansiune
și consolidare din fiecare țară, chestiunea resurselor financiare va solicita
cu siguranță o atenție sporită. Într-adevăr, un aspect important al creşterii
capacității instituționale în anii care vor veni, va fi dezvoltarea permanentă a
Fondurilor naționale și locale. Pentru ca acest lucru să se întâmple, majoritatea
prietenilor trebuie invitaţi să se gândească din nou la responsabilitatea tuturor
credincioșilor de a sprijini munca Credinței prin propriile lor mijloace și, mai
mult, să-și administreze treburile financiare în lumina învățăturilor.
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Viitoarea civilizație avută în vedere de Bahá’u’lláh este una prosperă, în care
vastele resurse ale lumii vor fi direcționate către ridicarea și regenerarea
umanității, nu către decăderea și distrugerea ei. Actul de a contribui la Fond este
deci pătruns de un profund înțeles: este o cale practică de a grăbi sosirea acestei
civilizații, și una necesară, căci, după cum Bahá’u’lláh Însuși a explicat, „Cel
Care este Adevărul Etern – înălţată fie gloria Sa – a făcut îndeplinirea fiecărei
sarcini de pe pământ dependentă de mijloace materiale.” Bahá’íi își duc viaţa
în mijlocul unei societăți acut dezordonate în treburile ei materiale. Procesul
de construire a comunității pe care ei îl fac să avanseze în zonele lor geografice,
cultivă un set de atitudini față de bogăție și posesiuni, set foarte diferit de cele
care dețin supremația în lume. Obiceiul de a dona regulat la Fondurile Credinței
– incluzând contribuții în natură, îndeosebi în anumite locuri – provine dintrun sentiment al preocupării personale pentru bunăstarea comunității și pentru
progresul Cauzei, și reîntărește acest sentiment. Îndatorirea de a contribui,
întocmai precum îndatorirea de a propovădui, este un aspect fundamental al
identității bahá’í care ne întărește credința. Contribuțiile generoase și pline de
sacrificii ale credinciosului individual, conștientizarea colectivă promovată de
comunitate în legătură cu nevoile Fondului și administrarea plină de atenție a
resurselor financiare, exercitată de instituțiile Credinței, pot fi privite ca expresii
ale dragostei ce îi leagă mai strâns împreună pe acești trei actori. Și în cele
din urmă, donația voluntară creşte conștientizarea faptului că administrarea
resurselor noastre financiare în acord cu principiile spirituale, este o dimensiune
indispensabilă a unei vieți trăite coerent. Este o chestiune de conștiință, o cale
prin care angajamentul la îmbunătățirea lumii este tradus în practică.
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Direcționăm aceste declarații către voi, pentru a recunoaște responsabilitatea
unică pe care voi, deputaţii voştri și asistenții lor o luați pe umerii voștri,
ajutându-i pe prieteni să își adâncească înțelegerea în numeroase domenii, nu
mai puțin, desigur, în ce privește dinamicile creșterii. După cum am indicat
anterior, prin instituția Consilierilor, comunitatea bahá’í are un sistem prin
care procesul mondial de învățare poate beneficia de lecțiile învățate în cele mai
îndepărtate părți ale planetei, proces la care poate lua parte fiecare discipol al lui
Bahá’u’lláh. Pe măsură ce, cu timpul, printre credincioși apare o tot mai profundă
înțelegere a Planului de Cinci Ani, înţelegerea care reiese din punerea în practică
a călăuzirii este recunoscută, clar enunțată, preluată și împărtășită. În această
privință, comunitatea Celui Mai Mare Nume îi datorează o imensă recunoștință
Centrului Internațional de Propovăduire, care a făcut atât de multe în ultimii ani
cu o astfel de sârguință, pentru a alimenta în mod iubitor și a promulga energic
un mod de învățare, care acum a devenit bine stabilit.
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Elementele esențiale ale viitorului Plan, precum şi cele care au venit înaintea lui,
sunt simple. Cu toate acestea, înțelegerea profundă a variatelor lui fațete necesită
evaluarea unui set sofisticat de operații prin care se dezvoltă o zonă geografică. Ne
bazăm pe instituția voastră, ca ea să fie atât de familiarizată cu călăuzirea relevantă,
încât prietenii în general și instituțiile cu agențiile lor în particular, să se poată bizui
pe voi ca să le luminaţi deciziile, îndreptându-le atenția către analize pertinente.
Este clar totuși că nevoia de a asista prietenii din cel puțin 5000 de zone geografice
în care modelul de acțiune este intensificat, va fi o solicitare considerabilă, una cu
implicații asupra propriului vostru mod de funcționare – dar mai ales asupra celui
al membrilor Corpului Auxiliar. Zonele geografice care se află în primele rânduri
ale procesului de creștere în zonele lor, vor necesita în mod inevitabil o mai mare
parte din timpul lor; de asemenea, pregătirile administrative la nivel regional, le
vor solicita mult mai des suportul. Ei se preocupă cu multe dintre cele ce se petrec
în comunitate; atenți atât la dezvoltarea fiecărui stadiu al procesului educațional,
cât și la întărirea ciclurilor de activitate, ei promovează coerența liniilor de acțiune
care avansează într-o zonă geografică și transformă în flacără, pasiunea pentru
propovăduire. În exercițiul responsabilității lor de a stimula învățarea și de a ajuta
prietenii să intre în arena serviciului, ei se bazează din greu pe institutul de pregătire,
ale cărui aspecte ale muncii se aliniază strâns cu munca lor. Dar și celelalte îndatoriri
ale lor sunt la fel de solicitante. Ca atare, ei vor avea nevoie să se gândească la modul
în care, cu scopul de a-şi îndeplini aceste responsabilități cu un larg spectru, se pot
baza pe ajutorul asistenților lor într-un mod mai extins și mai creativ. Asistenților,
desigur, li se poate desemna orice sarcină – simplă sau complexă, generală sau foarte
specifică, – iar această versatilitate constituie o forță distinctivă. Dacă unii asistenți
s-ar putea ocupa de dezvoltarea unei comunități locale, altora li s-ar putea da sarcini
care privesc o întreagă zonă geografică. Prin orientarea lor adecvată, călăuzirea
lor pe măsură ce le creşte capacitatea și sporindu-le treptat îndatoririle, membrii
Corpului Auxiliar vor fi capabili să exploateze mai bine posibilitățile care există. În
consecință, mai sunt multe de învățat și sunteți încurajați să extrageți înţelegerea din
experiența auxiliarilor voștri.

O perioadă cu o putere specială
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Urmărirea sistematică a Planului în toate dimensiunile sale dă naștere unui model
de acţiune colectivă care se distinge nu doar prin angajamentul către servire, dar
și prin atracția către adorație. Intensificarea activității pe care o necesită următorii
cinci ani va îmbogăți mai departe viața devoțională împărtășită de cei care servesc
umăr la umăr în zonele geografice din jurul lumii. Acest proces de îmbogățire
este deja mult avansat: priviţi, de exemplu, cum întâlnirile pentru adorație au fost
integrate în miezul vieții de comunitate. Întâlnirile devoționale sunt ocazii prin
care orice suflet care participă inspiră miresmele cereşti, simte dulceața rugăciunii,
meditează asupra Cuvântului Creator, se lasă transportat pe aripile spiritului și intră
în comuniune cu Cel Îndrăgit. Sunt generate sentimente de camaraderie și o cauză
comună, îndeosebi în conversațiile elevate spiritual care se petrec natural în astfel
de momente și cu ajutorul cărora „cetatea inimii umane” poate fi deschisă. Prin
convocarea unei adunări pentru adorație la care sunt bineveniți adulți și copii de

orice condiție socială, spiritul de Mashriqu’l-Adhkár este evocat în orice localitate.
Amplificarea caracterului devoțional al unei comunități are, de asemenea, efect
asupra Sărbătorii de Nouăsprezece Zile și poate fi simțit şi în alte momente când
prietenii vin laolaltă.
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Celebrarea Zilelor Sfinte deține, în această privință, o poziție specială. Tabletele
recitate, rugăciunile, povestirile, cântecele și sentimentele exprimate – toate,
expresii ale dragostei pentru acele sacre Figuri ale Căror vieți și misiuni sunt
pomenite – mișcă inima și umplu sufletul cu veneraţie și uimire. Pe durata
Planului de Cinci Ani ce este pe cale să înceapă, vor interveni două ocazii speciale
de acest fel: împlinirea a două sute de ani de la Nașterea lui Bahá’u’lláh și a lui
Báb, în 2017 și respectiv 2019. Aceste glorioase Festivaluri vor fi prilejuri pentru
bahá’íi din fiecare țară de a atrage cel mai mare număr posibil de credincioși,
familiile lor, prieteni și colaboratori, ca și pe alții din societatea mai largă, de
a celebra momentul în care o Ființă neasemuită în creație, o Manifestare a lui
Dumnezeu, S-a născut în lume. Sărbătorirea acestor bicentenare, cu siguranță va
spori aprecierea pentru modul în care respectarea Zilelor Sfinte, acum potrivit
unui calendar care unește prietenii lui Dumnezeu de pretutindeni, întărește
identitatea bahá’í.
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În decursul anilor ce vor urma, comunitatea se va întâlni cu o serie de celebrări,
care se vor termina cu Centenarul Înălțării lui ‘Abdu’l-Bahá în noiembrie 2021,
ce va încheia primul secol al Erei Formative. În anul următor, lumea bahá’í va
marca o sută de ani de când prima dintre Tabletele Planului Divin s-a revărsat din
condeiul Dascălului. În aceste paisprezece Tablete, revelate în timpul unora dintre
cele mai întunecate momente ale umanității, ‘Abdu’l-Bahá a așternut carta pentru
munca de propovăduire care a definit ca teatrul ei de acțiune, întreaga planetă.
Ţinut în aşteptare până în anul 1937, când primul din succesiunea de Planuri
lansate la chemarea Păzitorului a fost desemnat bahá’ílor din America de Nord,
Planul Divin a continuat să se desfășoare de atunci de-a lungul decadelor, pe
măsură ce capacitatea colectivă a discipolilor lui Bahá’u’lláh a crescut, oferindu-le
putința de a prelua asupra lor provocări mereu mai mari. Cât de minunată este
viziunea Autorului Planului! Aşternând în faţa prietenilor perspectiva unei zile în
care lumina Revelației Tatălui Său va lumina fiecare colț al lumii, El nu a stabilit
doar strategii pentru realizarea acestor fapte nemaipomenite, ci și principii
călăuzitoare și cerințe spirituale neschimbătoare. Fiecare efort făcut de prieteni
pentru a propaga sistematic învățăturile divine, își regăsește originile în forțele
puse în mișcare în cadrul Planului Divin.
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Efortul global ce urmează, la care vor fi chemaţi prietenii, are nevoie de
aplicarea de strategii testate, de acțiune sistematică, de analiză informată și de
percepție ascuţită. Totuși, mai presus de toate, este o întreprindere spirituală, iar
adevăratul ei caracter nu trebuie niciodată ascuns vederii. Urgența de a acționa
este impulsionată de condiția disperată în care se găsește lumea. Tot ceea ce au
învățat discipolii lui Bahá’u’lláh în ultimii douăzeci de ani, trebuie să culmineze în
înfăptuirile următorilor cinci. Scara a ceea ce le este cerut ne aduce în minte una
dintre Tabletele Sale în care El descrie, în termeni izbitori, provocarea pe care o
implică răspândirea Cauzei Sale:

Cât de multe ținuturi care au rămas nearate și necultivate; și cât de multe
ținuturi care au fost arate și cultivate, și totuși au rămas fără apă; și cât de
multe ținuturi care, atunci când a venit timpul recoltei, nu au avut niciun
culegător să o strângă! Totuși, prin minunile favorii lui Dumnezeu și prin
revelațiile bunătății Sale pline de dragoste, Noi nutrim speranța că vor apărea
acele suflete care sunt întrupările virtuții cerești și care se vor ocupa cu
propovăduirea Cauzei lui Dumnezeu și pregătirea tuturor celor ce sălășluiesc
pe pământ.
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Eforturile sistematice ale celor iubiți de El, de peste tot din lume, țintesc la împlinirea
speranței exprimate astfel de Binecuvântata Perfecțiune. Fie ca El să îi reîntărească
de fiecare dată.

