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Reînvigorarea programelor de creştere

În mesajul ei de Riḍván, Casa Universală a Dreptăţii scrie: „Splendidul anotimp al 
Riḍvánului se apropie, şi din înălţimile pe care le-a atins comunitatea Celui Mai Mare Nume, 
sunt vizibile la orizont strălucitoare perspective. Un vast teren a fost traversat: noi programe 
de creştere au apărut, şi în timp ce încă mai apar şi mai multe sute de astfel de programe în 
următoarele douăsprezece luni, au început deja eforturile de a pune în mişcare modelul necesar 
de activitate în aproape fiecare dintre zonele geografice al căror număr trebuie să ajungă 
la cele 5 000 stabilite ca ţintă în cadrul Planului de Cinci Ani. Programele existente capătă 
putere, multe arătând cu mai multă claritate ce înseamnă pentru Cauză ca să se extindă mai 
mult în peisajul social al unei zone geografice şi în cadrul unei vecinătăţi sau sat”.1

Printre zone geografice unde „programele existente capătă putere”, sunt multe care au 
întemeiat programe intensive de creştere în cadrul Planului anterior. Unele au experimentat în 
anii recenţi o pauză în activitae sau un obstacol în calea progresului. Consultaţia cercetătoare 
combinată cu răbdare, curaj şi perseverenţă îngăduie ca să fie redobândit avântul. Prietenii 
apreciază că sarcina aflată dinaintea lor este să identifice ceea ce este necesar pentru ca să 
intervină progresul şi să găsească modalităţi creative de a avansa. Povestirile din această 
ediţie a „Reflecţiilor asupra creşterii” demonstrează variate căi prin care comunităţile au fost 
capabile să depăşească o perioadă de stagnare şi regrese temporare şi s aplice diferite strategii 
pentru a reînvigora procesul de creştere din zonă geografică.

* * * * *

Următoarele trei povestiri ale comunităţilor din Africa şi Pacific ilustrează modul cum au 
fost depăşite obstacole în calea creşterii prin crearea de spaţii unde prietenii, instituţiile şi 
agenţiile studiază călăuzirea de la Casa Universală a Dreptăţii, reflectează asupra propriei 
lor realităţi şi se consultă pe măsură ce merg înainte. În ajunul conferinţelor de tineret, 
întâlnirile aducând laolaltă Adunări Spirituale Locale, agenţii de zonă geografică, membri ai 
Corpului Auxiliar şi alţii, inclusiv cei din comunitatea mai largă, au canalizat entuziasmul şi 
energia tinerilor către revitalizarea spiritului de propovăduire şi a ciclurilor de creştere din 
zona geografică.

Benin

Zona geografică Matéri este localizat în colţul de nord-vest al Beninului, la graniţa cu 
Burkina Faso şi Togo. Există bahá’í în opt din localităţile sale, şi sunt patru Adunări Spirituale 
Locale. Un program intensiv de creştere fost întemeiat în timpul Planului de Cinci Ani 
anterior şi peste 30 de activităţi de bază au fost începute în acea perioadă. Apoi câţiva prieteni 
servind în agenţiile de zonă geografică şi conducând activităţi de bază s-au mutat pentru a 
merge la universitate sau pentru a valorifica oportunităţi de angajare, şi ciclurile de trei luni şi 
activităţile aproape că s-au oprit. Ceea ce iniţial a apărut ca o perioadă de criză s-a transformat 
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totuşi într-o oportunitate de a reînnoi şi reînvigora ciclurile de creştere din zona geografică. Prin 
studierea călăuzirii şi consultarea despre planuri şi strategii, şi cu participarea activă a agenţiilor 
de zona geografică, a instituţiilor şi prietenilor, această zonă geografică a fost capabilă să 
depăşească o pauză temporară în activităţi şi să reînnoiască un spirit de propovăduire şi serviciu. 
Consilierul care servea regiunea a înaintat următorul raport care descrie eforturile prietenilor de a 
reanima calitatea vibrantă a activităţilor comunităţii.

Într-una din comunităţile Zonei geografice Matéri, numită Cobly, unde activităţile şi 
întâlnirile erau sporadice, chemarea Casei Universale de a convoca 114 conferinţe de 
tineret în întreaga lume în 2013 a produs o mare schimbare. Matéri a trimis mai mult de 40 
de tineri şi adulţi tineri din zonă, cu 18 dintre ei venind din Cobly. Tinerii s-au întors cu o 
viziune clară şi cu un entuziasm neţărmurit, care a insuflat o nouă viaţă în comunitate. 

Toţi au fost invitaţi la o întâlnire pentru a se consulta asupra reînvigorării ciclurilor de 
creştere şi revitalizării procesului de institut şi a activităţilor de bază. Pe durata unei serii 
de întâlniri de reflecţie, şi cu ajutorul membrului Corpului Auxiliar care se mutase recent 
în comunitate, prietenii au studiat mesajele Casei Universale a Dreptăţii despre Planul de 
Cinci Ani şi procesul de institut, ceea ce a dus la o dorinţă crescândă de a învăţa împreună 
într-o structură comună. Prietenii au făcut apoi planuri de a transpune călăuzirea în acţiune.

Angajamentul şi spiritul acestui grup motivat a avut un profund impact asupra instituţiilor 
din zonă. Adunarea s-a consultat asupra căilor dea  sprijini activităţile şi s-a alăturat 
prietenilor, împreună cu agenţiile de zonă geografică şi coordonatorii regionali ai 
institutului pentru a servi cot la cot la îndeplinirea planurilor. Foarte rapid, procesul de 
construire a comunităţii s-a mişcat înainte.

În următoarele cicluri de creştere, în Cobly s-au putut vedea atât noi declaraţi, cât şi 
membri veterani ai comunităţii participând la campanii intensive de institut pentru a servi 
în regiune ca învăţător pentru lecţiile destinate copiilor, animatori şi facilitatori. Cobly 
are acum nouă grupuri de preadolescenţi, şapte clase de copii, patru cercuri de studiu şi 
cinci întâlniri devoţionale la care participă părinţi ai copiilor şi preadolescenţilor. Această 
dedicaţie reînnoită şi creştere puternică a activităţilor în Cobly revitalizează întregul zonă 
geografică, şi alte comunităţi din Benin beneficiază de pe urma acestei experienţe.

Zona geografică Matéri are acum şase Adunări, şi ciclurile de creştere au fost reîntemeiate 
cu întâlniri regulate de reflecţie şi faze de expansiune şi consolidare. Fiecare localitate mai 
ţine şi întâlniri regulate pentru a împărtăşi experienţă, a studia călăuzirea şi a se consulta 
împreună, creând un mediu de sprijin reciproc şi întărind structura spirituală şi socială a 
comunităţii, care se extinde către mulţi noi prieteni atraşi către această comunitate strâns 
închegată.

Liberia

Sanniquellie, capitala districtului Nimba este localizată în partea de nord-est a Liberiei. 
Este un peisaj frumos, bogat în lumini şi culori. Drumuri roşii, dealuri vălurite şi păduri tropicale 
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înverzite înconjoară oraşul, şi solul este fertil şi bun pentru agricultură. Un număr considerabil de 
locuitori ai Sanniquelliei mai lucrează de asemenea şi în producerea de cauciuc şi oţel. Războiul 
civil care s-a terminat în 2003 a tulburat viaţa pentru mai mult de zece ani, paralizând comunitatea 
şi economia. Recuperarea nu a fost uşoară, dar oamenii din Sanniquellie au înclinaţii spirituale, şi 
mulţi învaţă acum împreună cu ceilalţi să se bazeze pe Revelaţia lui Bahá’u’lláh pentru a efectua 
schimbări pozitive. 

În Planul de Cinci Ani anterior, zona geografică Sanniquelli a fost printre cele 1 500 
din întreaga lume care să întemeieze un program intensiv de creştere. Următoarea istorisire 
este adaptată dintr-o relatare împărtăşită de un prieten servind în zona geografică. Ea descrie 
cum crearea spaţiilor pentru reflecţie, studiu şi consultaţie a ajutat la depăşirea unui impas şi 
întemeierea încă o dată a unui model de creştere sistematică în zona geografică.

Comunitatea noastră a început prin a organiza întâlniri de reflecţie pe zona geografică, în 
timpul cărora au fost studiate mesaje de la Casa Universală a Dreptăţii. Furnizarea unui 
spaţiu pentru a reflecta şi a se consulta a fost un pas în întărirea procesului de învăţare 
din zona geografică, şi ne-a ajutat să identificăm oportunităţile şi provocările aflate în faţa 
noastră. Pe măsură ce ne-am consultat, am realizat că ţelurile noastre nu corespundeau 
cu resursele umane disponibile. Pentru a trasa planuri mai realiste, am avut nevoie să 
întemeiem un sistem pentru a colecta statistici mai demne de încredere. 

Întăriţi cu noi perspective şi cunoştinţe despre procesul de creştere şi metodele de 
planificare, am analizat şi identificat elementele asupra cărora să ne concentrăm, vizând să 
reînvigorăm progresul în zona noastră geografică. Nevoia de mai mulţi facilitatori a fost 
recunoscută, şi a fost dezvoltată o strategie care să se focalizeze asupra uneia sau a două 
vecinătăţi din oraş. Bazându-ne pe această experienţă, raza de acţiune a institutului a fost 
apoi extinsă asupra întregii zone geografice.

Prin acest proces de reflecţie şi consultaţie, a mai devenit clar şi că programul de 
preadolescenţi era cea mai puternică activitate de bază din zona geografică. Cu acest lucru 
în minte, am decis să clădim pe acest punct forte, prin focalizarea asupra sporirii numărului 
de animatori. A fost oferită o pregătire intensivă cu Cartea 5, şi circa opt tineri au terminat 
cursul şi au format grupuri de preadolescenţi. Mişcarea acestui mic grup de prieteni a 
dat un puternic avânt dezvoltării zonei geografice şi a crescut un nou spirit de entuziasm, 
încurajând pe alţii să se ridice şi să ofere ce putea pentru progresul comunităţii. Pe măsură 
ce mai mulţi prieteni erau invitaţi să se implice în activităţi, ei erau atent însoţiţi şi într-un 
an, exista un număr considerabil dintre ei care au mers sistematic prin secvenţa de cursuri 
şi un grup crescând de prieteni a fost capabil să îi însoţească.

Totuşi o altă dezvoltare crucială în reînvigorarea programului de creştere din zona noastră 
geografică a fost implicarea Adunărilor Spirituale Locale. Pe lângă organizarea Sărbătorilor 
de Nouăsprezece Zile, a Zilelor Sfinte şi a programelor de aprofundare, Adunările sprijină 
şi participă la activităţile de bază şi alimentează procesul de construire a comunităţii. A 
existat un timp când unii dintre bahá’í s-au simţit nesiguri cu privire la rolul acestora, 
dar odată cu întărirea relaţiilor dintre Adunări şi agenţiile de zonă geografică, astfel de 
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sentimente au fost înlocuite cu o viziune şi un scop comun, alimentate într-un mediu 
primitor pentru toţi. Cu o reînnoită concentrare şi o mai profundă apreciere a învăţării, 
Sanniquellie este acum cea mai avansată zonă geografică din ţară.

Papua New Guinea

Alotau, un oraş din Papua Noua Guinee, este capitala şi principalul port din provincia 
Milne Bay. Este o poartă pentru importul şi exportul de bunuri şi fluxul de persoane înspre şi 
dinspre multele insule risipite în susul şi în josul coastei. Zona geografică a întemeiat un program 
intensiv de creştere pe durata ultimului Plan, cu peste 50 de activităţi şi circa 400 de participanţi, 
dintre care trei sferturi erau prieteni ai Credinţei. Zona geografică a avut un Comitet Zonal de 
Propovăduire, trei coordonatori de institut şi o Adunare Locală. Totuşi a venit un moment când 
comunitatea s-a plafonat în creşterea ei statornică. Unul dintre Consilierii servind în regiune a 
înaintat următoarea relatare a experienţei în Alotau, care a descris cum prietenii erau capabili să 
depăşească obstacolele şi să stimuleze din nou creşterea, şi cum au învăţat ei în decursul acestui 
proces. 

În septembrie 2014, Adunarea Locală a aranjat o întâlnire instituţională la care au fost 
invitaţi toţi membrii ei, Comitetul Zonal de Propovăduire şi membrii Corpului Auxiliar. 
Au mai fost prezenţi un membru al Adunării Spirituale Naţionale şi un Consilier. Împreună 
am examinat realitatea zonei geografice şi procesul educaţional. Atunci când participanţii 
s-au gândit la moduri prin care poate fi sporită participarea, s-a decis să se descentralizeze 
procesul, şi astfel zona geografică a fost împărţit în patru sectoare, cu coordonatori numiţi 
pentru fiecare sector. Cel mai notabil, Adunarea Locală şi agenţiile zonale au căzut de acord 
să se întâlnească regulat într-o întâlnire comună, şi a fost stabilit un ţel de susţinere a 100 
de activităţi de bază până la sfârşitul Planului.

Conştiente de puterea unui mediu care este impregnat de dragoste şi încurajare, agenţiile 
zonale şi Adunarea au colaborat pentru a face sigur că fiecare să se simtă binevenit 
pentru a participa. Ca un prim şi simplu pas, am decis să sporim numărul întâlnirilor 
devoţionale. Acest efort a fost în continuare cimentat după citirea mesajului datat 18 
decembrie 2014, de la Casa Universală a Dreptăţii către bahá’íi din Iran, despre conceptul 
de Mashriqu’l-Adhkár, care ne-a adâncit aprecierea importanţei de a cultiva un puternic 
caracter devoţional în comunitate şi a inspirat pe câţiva să găzduiască rugăciuni de zori.

Unii au stabilit în comunitate un sistem de a reaminti unii altora să se trezească la timp. 
Pe măsură ce deja se adunau în fiecare zori de zi, ei au mai organizat şi cercuri de studiu – 
după rugăciuni, ei utilizau timpul pentru a studia o oră.

În acelaşi timp am fost martorii altor câteva dezvoltări. Lecţiile destinate copiilor 
progresează de la un nivel la altul. Sărbătoarea este ţinută la nivel de sector şi ocazional 
la o locaţie centrală. Există mai multă bucurie vibrantă pe măsură ce numărul de activităţi 
a sporit şi întâlnirile de reflecţie pe zonă geografică au devenit mai focalizate. Membrii 
instituţiilor lucrează umăr lângă umăr cu prietenii. Un indicator suplimentar al reîntoarcerii 
vibranţei comunităţii a fost o sporire a contribuţiilor la Fond, al cărui ţel anual a fost atins 
mai devreme în cursul anului.
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Ca rezultat al acestor eforturi, numărul de activităţi din zona geografică a crescut de la 53 la 
103 într-un singur ciclu, depăşind propriile noastre aşteptări! Există acum 130 de activităţi 
în desfăşurare, şi am stabilit un nou ţel, de 145. Comunitatea este strâns unită într-un scop 
comun, unificat, vie şi încrezătoare. Au loc conversaţii care ating rădăcinile motivaţiei şi 
construirii comunităţii. Cu o crescândă participare, se deschid noi orizonturi.

* * * * *

În decursul anilor, capacitatea noastră de a propovădui Credinţa şi de a angaja oameni în 
conversaţii spirituale s-a extins, şi am învăţat treptat să stăpânim variatele abordări pentru 
împărtăşirea Învăţăturilor cu ceilalţi. Am devenit mai conştienţi că propovăduirea este o 
conversaţie între suflete, caracterizată de o explorare în comun a realităţii – sunt atinse nivele 
mai profunde de înţelegere şi sunt întemeiate prietenii durabile. Odată cu conferinţele de tineret, 
a crescut semnificativ abilitatea noastră dea conversa cu tinerii şi a împărtăşi cu ei idealurile 
Credinţei. Institutul s-a aflat în centrul acestui proces de construire a capacităţii. Prietenii învaţă 
acum să recunoască şi să răspundă într-o manieră promptă dorinţei naturale a oamenilor care 
sunt angajaţi în activităţile comunităţii de a afla mai multe despre sursa Învăţăturilor şi de a fi 
conectaţi la această sursă. 

Următoarele două istorisiri de la comunităţile din Europa descriu cum prietenii au fost capabili 
să reînvigoreze munca de propovăduire din zona geografică, să construiască pe experienţele 
dobândite în decursul anilor şi să înveţe să invite tinerii să se alăture comunităţii.

România

Prietenii din Bucureşti, România, au dobândit noi perspective şi cunoştinţe profunde, pe 
măsură ce au reflectat asupra modului în care s-a răspândit rapid Credinţa în perioada timpurie 
de început a anilor 1990 cu proclamare pe scară largă şi campanii de propovăduire, şi asupra 
capacităţilor construite de atunci. În următoarea relatare, prietenii descriu experienţele lor despre 
modul cum, învăţând din lecţiile trecutului şi utilizând o abordare similară, acum reîntărită de un 
vibrant institut de pregătire, creşterea a devenit urmărită şi susţinută sistematic.

Povestea în curs de desfăşurare a zonei geografice Bucureşti din România poate fi urmărită 
înapoi în timp până la cel mai ilustru credincios, Regina Maria, primul cap încoronat care 
a îmbrăţişat Credinţa, şi al cărei suflet nobil încă mai inspiră şi astăzi comunitatea. Acum 
circa 90 de ani, Martha Root, „acea stea-servitoare a Cauzei lui Bahá’u’lláh” 2, după cum a 
numit-o Shoghi Effendi, a propovăduit Reginei Maria a României Credinţa, care a acceptat 
rangul lui Bahá’u’lláh şi s-a ridica pentru a răspândi Mesajul pe care ea l-a îndrăgit atât de 
mult.

Bucureştiul etalează diversitatea şi ritmul de viaţă al multor oraşe mari. Este o zonă 
geografică metropolitană cu o populaţie de peste 2,5 milioane[4 milioane, n.trad.] Privind 
înapoi la istoria comunităţii bahá’í, se poate vedea cum viaţa  socială de o bogată 
diversitate şi populaţia ei tânără şi de studenţi au oferit oportunităţi pentru creştere.
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În trecut Bucureştiul a fost martorul unor perioade de intensă propovăduire, cu activităţi de 
proclamare în pieţe publice, evenimente artistice, eforturi făcute de echipe de propovăduire, 
conferinţe publice şi utilizarea mass-mediei. Propovăduirea a devenit înrădăcinată în 
cultura comunităţii, şi a devenit un mod de viaţă.

Când am iniţiat un program intensiv de creştere în 2005, comunitatea a experimentat un 
progres pentru câţiva ani. Totuşi, la un anumit punct, numărul de activităţi s-a oprit din 
creştere, şi mişcarea a încetinit. Au trecut câţiva ani fără o creştere reală, până a venit un 
punct de cotitură, câand am organizat o serie de eforturi colective de propovăduire. Pe 
măsură ce tot mai mulţi prieteni s-au raliat acestor eforturi, au început să se multiplice de 
asemenea şi spaţiile de reflecţie, şi a apărut o nouă viziune pentru creştere. De data aceasta, 
nu doar că spiritul propovăduirii a pătruns comunitatea, ci şi capacitatea pentru serviciu 
a început să fie stimulată şi susţinută, printr-o sporită participare la procesul de institut. 
Numărul de activităţi de bază a sporit, noi cămine au fost deschise în diferitele cartiere ale 
zonei geografice, şi într-un grup de prieteni tot mai cuprinzător a crescut capacitatea de a 
intra în mod liber în conversaţii centrate asupra vieţii şi Mesajului lui Bahá’u’lláh.

Pentru a învăţa în continuare mai multe despre cum învăţăturile lui Bahá’u’lláh pot 
influenţa condiţiile comunităţii, am realizat că avem nevoie să aducem activităţile la nivel 
de vecinătate. Într-o vecinătate am început să aplicăm modelul de consultaţie, acţiune şi 
reflecţie şi ne-am focalizat asupra amplificării calităţii procesului educaţional în cadrul 
unei populaţii mai mici. Una dintre modalităţile pe care am utilizat-o în întărirea muncii 
institutului a fost de a acorda o atenţie specială limbajului pe care l-am utilizat în invitarea 
de către noi la studiul Cărţii 1. Am vrut să facem sigur că era clar din prezentarea noastră 
faptul că serviciul stătea în chiar centrul acestei activităţi.

În aceeaşi vecinătate, un alt cerc de studiu a făcut eforturi similare pentru a amplifica 
respectiva calitate a procesului, şi participanţii au rămas în contact de-a lungul săptămânii, 
participând şi la întâlniri devoţionale şi întruniri sociale.  După un timp, unul dintre 
participanţi a format un alt cerc de studiu cu un grup de prieteni. Aproape toţi participanţii 
s-au înrolat în Credinţă şi au pornit propriile lor activităţi de bază, în timp ce continau să 
studieze secvenţa de cursuri. 

În acest mediu nou, suntem legaţi laolaltă într-o strânsă reţea de relaţii: ne ajutăm unul 
pe celălalt în studiu şi în serviciu şi suntem încurajaţi de Adunările Locale şi de agenţiile 
zonale, astfel încât putem cu toţii să ne rafinăm înţelegerea noastră despre rolu pe care îl 
putem juca în rapida desfăşurare şi dezvoltare a Planului. 

Italia

Următoarea povestire, împărtăşită de persoana resursă servind la locaţia de învăţare 
pentru programul din Mantova de împuternicire spirituală a preadolescenţilor, descrie eforturile 
prietenilor locali de a îmbrăţişa şi însoţi un grup de tineri, şi cum, în decursul procesului, întreaga 
comunitate a fost electrizată. Spiritul de propovăduire este reaprins, şi prietenii învaţă să invite şi 
să întâmpine noi prieteni într-o comunitate stimulativă şi în creştere
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În umbra vulcanului Vezuviu, tăcut încă din 1944, şi cuprins de albastrul deschis al 
golfului Napoli, oraşul Portici, din sudul Italiei, se înalţă precum o mantie albă de patru 
kilometri pătraţi, pe care circa 56 000 de oameni trăiesc foarte aproape unul de celălalt. 
Grupuri de oameni aglomerează străzile. Proprietarii de magazine vând fructe suculente, 
pâine proaspătă, pizza şi peşte din portul cel mai apropiat; mai sunt şi micii prăvăliaşi şi 
meseriaşii. Sunetul muzicii tradiţionale napolitane se poate auzi de la balcoane şi de-a 
lungul străzilor.

Într-o scurtă perioadă, viaţa de comunitate din Portici, parte a zonei geografice Napoli-
Portici, a fost reanimată prin eforturile unui grup vioi de 15 prieteni cu vârste între 15 şi 25 
de ani, care, plini de entuziasm şi energie, au aflat despre Credinţa Bahá’í, au îmbrăţişat-o,  
şi s-au ridicat pentru a contribui la activităţile Planului de Cinci Ani. 

Tineretul şi-a început călătoria cu aproape doi ani în urmă, când tinerii s-au angajat 
împreună cu comunitatea într-un model simultan de studiu şi serviciu, care i-a ajutat 
să dezvolte un simţ al dorinţei aprige de a servi ca animatori sau învăţători pentru 
lecţii destinate copiilor. Ei au început cu studiul Cărţii 1, au vizitat unele grupuri de 
preadolescenţi şi lecţii pentru copii, şi au reflectat împreună în fiecare zi. Studiul Cărţii 1 i-a 
ajutat să exploreze realitatea ca şi un grup de prieteni, să memorizeze şi să împărtăşească 
rugăciuni, şi să experimenteze bucuria de a executa simple acte de serviciu şi de a participa 
la întâlnirile devoţionale ţinute în decursul săptămânii. 

Pe durata studiului lor a Cărţii 1, ei au mai participat şi la întâlnirile de tineret şi au fost 
invitaţi la alte întâlniri din comunitate, unde au studiat diferite texte ale Credinţei şi au 
fost expuşi viziunii lui Bahá’u’lláh şi muncii întregii comunităţi. După cei ei au terminat 
Cartea 1, au studiat împreună Cartea 5 şi au început propriile lor grupuri de preadolescenţi, 
în acelaşi timp continuând să studieze celelalte cărţi din secvenţă. Apoi familiile lor şi cele 
ale preadolescenţilor şi copiilor au devenit angajate în comunitate, formându-se prietenii 
între ei şi participând la activităţi. Scânteia credinţei a fost aprinsă şi creştea în inimile lor, 
şi întreaga comunitate s-a unit pentru a ajuta pe aceşti noi prieteni să crească în înţelegerea 
de către ei a vieţii bahá’í de comunitate.

Pe măsură ce tinerii studiau şi lucrau cu grupurile de preadolescenţi, ei s-au cufundat în 
multe alte evenimente comunitare, precum Sărbătorile de Nouăsprezece Zile, şezători, 
întâlniri de vecinătate şi de familie, unde ei au petrecut timp în prietenie şi camaraderie, 
împărtăşind mâncare, cântând cântece tradiţionale şi dansând dansuri tradiţionale.Viziunea 
lor despre Credinţă s-a lărgit şi mai mult când au luat parte la întruniri regionale şi 
naţionale cu alte persoane cu mentalităţi similare, incluzând campaniile intensive de 
institut. Aceste interacţiuni au ajutat ca să îşi adâncească înţelegerea lor despre obiceiurile 
spirituale, precum învăţarea de a recita Rugăciunea Obligatorie, contribuţia la Fond, şi 
punerea de întrebări şi căutarea de răspunsuri în lumina Scrierilor. Întrunirile au mai adâncit 
şi cunoştinţeel despre istoria Credinţei.

Numărul de activităţi şi dimensiunea participării au crescut cu timpul, şi în decurs de câteva 
luni, 11 tineri au îmbrăţişat Revelaţia lui Bahá’u’lláh. Ei au încă întrebări şi continuă să 
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exploreze Scrierile pentru a-şi alimenta nou-găsita lor Credinţă, cu sprijinul iubitor al 
întregii comunităţi şi nădăjduim că ei înşişi vor fi curând capabili să se ridice pentru a însoţi 
pe alţii.

Tinerii spun că „prin mediul de prietenie şi simţul scopului extras din procesul de institut, 
am invitat prietenii noştri să ni se alăture, prieteni care deja contribuie la viaţa comunităţii 
cu noi perspective şi energie nouă. Ne ajutăm unul pe altul în timpuri dificile şi învăţăm 
să ne consultăm asupra tuturo chestiunilor. Problema unuia este problema tuturor, şi 
când unul dintre noi experimentează o provocare, se strângem împreună şi încercăm să 
găsim o soluţie. Participarea la toate diferitele aspecte ale vieţii de comunitate, oricât de 
umil şi simplu ar putea fi acest lucru, ne sporeşte înţelegerea de către noi a Mesajului lui 
Bahá’u’lláh ca o Credinţă vie, adânc înrădăcinată în realitate”. Ei au învăţat că oricine, de 
orice vârstă sau nivel de experienţă, poate încerca să lucreze în multe feluri pentru acelaşi 
scop şi să ajute la crearea unui mediu care să poată uni pe toţi.

* * * * *

În unele zone geografice unde creşterea s-a plafonat, a fost posibil să se reînvigoreze ciclurile de 
activitate cu ajutorul prietenilor dintr-o zonă geografică apropiat. Următoarea povestire descrie 
cum o comunitate în care activităţile aproape că ajunseseră să se oprească de tot, a fost capabilă 
să prindă, cu ajutorul unei echipe de vizitare dintr-o zonă geografică apropiat, spiritul şi energia 
generate de conferinţele de tineret din 2013. Împreună cu prietenii vizitatori, comunitatea a fost 
capabilă să depăşească obstacolele din calea continuării creşterii şi să creeze încă o dată un 
vibrant model de expansiune şi consolidare, ciclu după ciclu. 

India

Pe durata Planului anterior de Cinci Ani, zona geografică Itaunja din statul Uttar Pradesh 
a fost angajată într-un program intensiv de creştere. Cu sprijinul prietenilor de prin regiune, 
comunitatea a fost capabilă să întemeieze un vibrant model de creştere. Atestând progresul 
semnificativ înfăptuit în Itaunja, prietenii din alte zone geografice au redus treptat vizitele în 
această comunitate. Totuşi cu timpul, lucrurile au încetinit. A existat o lipsă de posesiune din 
partea comunităţii locale şi una câte una, diferitele activităţi de bază au încetat, iar altele noi un 
au fost începute. Prin 2013, zona geografică nu mai avea nici măcar o singură activitate de bază.

Când prieteniii din regiunea mai largă au aflat de asta, au fost inspiraţi să facă orice este 
necesar pentru a ajuta comunitatea din Itauja să se revitalizeze. Anunţul din februarie 2013 
despre conferinţele de tineret din întreaga lume convocate de Casa Universală a Dreptăţii a 
intensificat puternic şi brusc eforturile prietenilor de a căuta să sprijine această zonă geografică. 
Pentru a răspunde acestei oportunităţi, o echipă de coordonatori subregionali şi câţiva prieteni 
din Lucknow, capitala Uttar Pradesh-ului şi a fost format un mare centru, nu departe de Itaunja. 
Echipa a inclus câteva femei şi o familie. 

Pentru a începe, ei au vizitat Itaunja odată pe săptămână. Totuşi, dat fiind că nu erau 
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activităţi în comunitate, se simţea că nu era nimeni care să fie însoţit. Dar într-un sens, acest 
obstacol a deschiscalea de a forma noi prietenii şi de a ajunge la familii. Au fost de asemenea 
făcute eforturi să se invite prietenii locali care fuseseră implicaţi în stadiile timpurii ale dezvoltării 
zonei geografice. 

După câteva vizite, a fost posibil să se formeze un grup de preadolescenţi, ca şi un cerc 
de studiu pentru Cartea 5 cu prietenii care studiaseră anterior Cărţile de la 1 la 4. Vizitatorii au 
continuat să facă această călătorie în fiecare săptămână pentru a facilita aceste grupuri. Curând, 
prietenii din comunitate s-au raliat în jurul acesui nou deschis spaţiu şi, după petrecerea timpului 
rugându-se şi consultându-se împreună, cinci credincioşi locali s-au ridicat pentru a începe 
propriile lor activităţi de bază – au fost formate două cercuri de studiu, o clasă de copii, un grup 
de preadolescenţi şi o întâlnire devoţională. 

La momentul conferinţei de tineret din Lucknow, octombrie 2013, un total de 19 tineri din 
câteva sate din Itaunja erau dornici şi gata să participe, şi la scurt timp după conferinţă, au fost 
formate 14 întâlniri devoţionale. Pe măsură ce spiritul devoţional din comunitate a deveni mai 
adânc înrădăcinat, alte activităţi de bază au crescut în mod corespunzător ca număr. Între timp, 
prietenii din cercurile de studiu erau dornic să treacă prin secvenţa de cursuri şi au decis să se 
întâlnească de două ori pe săptămână pentru patru ore în fiecare sesiune. 

Cu fiecare ciclu, au fost formate noi activităţi de bază şi noi participanţi au fost întâmpinaţi 
în procesul de construire a comunităţii. Zeci de noi cercuri de studiu, întâlniri devoţionale, grupuri 
de preadolescenţi şi lecţii destinate copiilor au fost începute, şi mulţi prieteni au participat la 
campaniile intensive de institut din Lucknow. În răspuns la nevoile comunităţii, au fost numiţi un 
coordonator pentru lecţiile destinate copiilor şi unul pentru programul de preadolescenţi, şi mai 
târziu şi un Comitet de Creştere pe Zonal.

Pe la mijlocul lui 2014, comunitatea din Itaunja a învăţat despre crearea unui ritm susţinut 
de reflectare, studierea călăuzirii şi planificare, ciclu după ciclu. Experienţa şi resursele sporite au 
făcut posibilă găzduirea unei întâlniri de tineret la nivel zonal, care a fost ţinută în octombrie 2014 
şi la care au participat 100 de tineri din opt sate. În ciclul de după întâlnirea de tineret s-a văzut o 
altă explozie de efort, şi astăzi există peste 200 de activităţi de bază, cu peste 100 dintre acestea 
într-un singur sat. Mai mult, prietenii din Itaunja plănuiesc să sprijine în plus eforturile din trei 
sate, şi deja lucrează în şase zone geografice învecinate, dintre care trei au trecut recent primul 
jalon.  

* * * * *

În multe zone geografice din lume, prietenii lucrează în vecinătăţi şi îşi intensifică eforturile 
în cadre mai mici. Următoarele două povestiri descriu un model dinamic de expansiune şi 
consolidare care permite creştere sistematică şi susţinută într-o vecinătate.
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Columbia

Bogotá este situată în regiunea centrală a Columbiei, ridicându-se la 2 600 de metri 
deasupra nivelului mării şi adăpostită de Anzi, cel mai lung lanţ muntos continental din lume. Este 
unul dintre cele mai mari oraşe din America Latină şi este cuoscut pentru multele sale universităţi 
şi biblioteci. Alei pentru biciclişti, mărginite de copaci, taie bulevardele cu trafic aglomerat. Cu 
o populaţie de aproape 8 milioane de oameni, Bogotá are 20 de localităţi sau districte, formând 
o reţea extinsă de vecinătăţi. Relatarea de mai jos este adaptată dintr-un raport împărtăşit de un 
Consilier ce serveşte în regiune.

Zona geografică Bogotá a iniţiat un program de creştere în 2005, şi pentru a întări mai mult 
zona geografică pe durata Planului actual, ne-am concentrat eforturile în variate vecinătăţi. 
În paralel cu munca ce are loc în alte zone ale zonei geografice, am vrut să învăţăm mai 
mult despre construirea comunităţii prin dezvoltarea centrelor de activitate intensă în 
vecinătăţi şi să fim martorii modului cum Învăţăturile lui Bahá’u’lláh pot influenţa şi 
reîntări multe aspecte ale unei comunităţi.

Lucrăm actualmente în câteva vecinătăţi. Ajungem la toţi părinţii şi familiile copiilor şi 
tinerilor care participă la clasele de copii şi la grupurile de preadolescenţi. Organizăm cu 
multă atenţie vizitele noastre acasă şi le aranjăm într-un fel ce poate stimula încrederea 
părinţilor şi un simţ al comunităţii. Ne pregătim citatele despre potenţialul tinerilor şi 
copiilor, despre puterea faptelor pure şi sfinte, şi despre virtuţile umane, împreună cu câteva 
întrebări care ajută stimularea conversaţiilor semnificative şi clădirea unităţii de viziune 
asupra a ceea ce poate fi o adevărată comunitate. Încercăm nu doar să oferim informaţii, 
ci să aprofundăm conceptele necesare cu bucurie şi detaşare pentru a realiza o conversaţie 
mai profundă în care interacţionează doi sau mai mulţi oameni, schimbă puncte de vedere 
şi învaţă împreună.

Campaniile de propovăduire din vecinătăţi au dus la un mai mare număr de tineri şi familii 
care să dorească să participe la activităţile Planului. Cu această nouă dorinţă a venit o 
nevoie urgentă de mai mulţi oameni care să servească în calitate de facilitatori, animatori şi 
învăţători pentru lecţii destinate copiilor. Instituţiile şi agenţiile au reflectat şi s-au consultat 
asupra călăuzirii de la Casa Universală a Dreptăţii, cu scopul dea găsi modalităţi de a 
sprijini cel mai bine eforturile prietenilor. Există n puternic simţ al respectului şi dragostei 
pentru Adunarea Spirituală Locală, pe măsură ce prietenii se întorc regulat către aceasta 
pentru sprijin şi călăuzire.

Am mai observt că comunitatea noastră a dezvoltat noi capacităţi în timp ce învăţa cum să 
răspundă mulţimii de tineri care au participat la conferinţa din Cali, şi cum să-i întâmpine 
şi integreze în modelele de viaţă de comunitate şi în procesul de institut. Abordarea noastră 
principală a fost de a ne focaliza asupra întăririi legăturilor de prietenie şi de a da atenţie 
acestor noi prieteni, fără a-i sufoca. Tinerii sunt în constant contact unul cu celălalt şi chiar 
au creat o pagină de Facebook, „Tinerii bahá’í din Bogotá, o viaţă de serviciu”, prin care ei 
mai planifică şi activităţi recreative. Au fost organizate cursuri lunare intensive de institut 
şi acestea întăresc în continuare şi mai mult legăturile de prietenie şi îi ajută pe toţi să fie 
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implicaţi în comunitate. Instituţiile locale joacă un rol semnificativ în întâmpinarea tinerilor 
şi în crearea de spaţii unde multiplele lor talente şi capacităţi să poată fi stimulate.

Canada

Oraşul port Hamilton din provincia Ontario se află pe ţărmurile capătului de vest al lacului 
Ontario, într-o regiune cunoscută ca Potcoava de Aur. Cunoscut pentru industria lui, Hamilton este 
unul dintre cele mai vechi oraşe din Canada şi căminul unei comunităţi crescânde de artişti şi al 
unei binecunoscute universităţi. Povestirea de mai jos este adaptată dintr-un raport înaintat de unul 
dintre prietenii ce servesc în zona geografică.

Cu o comunitate de câteva sute de persoane, participarea unui număr de prieteni din 
comunitatea mai largă şi un modest, dar crescător număr de activităţi, Hamilton a întemeiat 
un program intensiv de creştere în octombrie 2005. Totuşi, pe la începuturile acestui Plan, 
creşterea zonei geografice s-a oprit, şi curând numărul de activităţi de bază a început 
să intre în declin. Agenţiile de zonă geografică nu mai funcţionau, şi spiritul de acţiune 
colectivă a slăbit. Programul de creştere avea nevoie de revitalizare.

În luarea în considerare a paşilor ce puteau fi făcuţi, un grup dintre noi şi-a întors privirea în 
direcţia unei vecinătăţi de o bogată diversitate, în capătul de est al oraşului, unde o femeie 
bahá’í a trăit pentru mulţi ani şi a înnodat strânse legături cu vecini şi diferite organizaţii 
comunitare. Ea, cu ajutorul altor câtorva prieteni, a găzduit pentru câtva timp o întâlnire 
devoţională şi o clasă de copii. Pe durata unei vacanţe de iarnă, am început să vizităm 
familiile din vecinătate pentru a forma un grup de preadolescenţi în speranţa de a stimula 
mişcare în activităţile de bază.

Am fost însoţiţi şi încurajaţi de un membru al Corpului Auxiliar, şi în câteva săptămâni 
după primele vizite la familii, a fost format un mic grup de preadolescenţi. Aceasta ne-a 
adus entuziasm, şi am planificat o tabără pentru preadolescenţi în pauza şcolară din martie. 

Dincolo de sporirea semnificativă a numărului de participanţi la grupul de preadolescenţi, 
tabăra a contribuit la o crescândă unitateprintre noi, care curând s-a extins la comunitate 
şi la Adunarea Spirituală Locală. În planificarea pentru tabără, am realizat că vom avea 
nevoie să cerem ajutorul celorlalţi din comunitate. Nu doar că nu organizasem niciodată 
mai înainte o tabără, dar grupul de preadolescenţi era unicul din vecinătate şi compus 
în întregime din comunitatea mai largă. Aveam nevoie de ajutor pentru artă, mâncare 
şi activităţi recreative, iar comunitatea din Hamilton s-a ridicat pentru a oferi sprijinul 
ei. Câţiva membri ai Adunării Locale şi-au petrecut după-amiezile la tabără pentru a 
ajuta la activităţile artistice şi a pregăti evenimentul final, când părinţii şi prietenii din 
vecinătate erau invitaţi pentru a vedea o parte din ceea ce preadolescenţii au făcut pe timpul 
săptămânii de tabără.

După un an de efort, numărul grupurilor de preadolescenţi din vecinătate a crescut la patru. 
Lecţiile destinate copiilor au continuat, aşa cum au continuat şi întâlnirile devoţionale 
regulate, şi a existat şi un cerc de studiu nou format pentru rudele mai mari ca vârstă ale 
preadolescenţilor.
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Chemarea Casei Universale a Dreptăţii la conferinţele de tineret din februarie 2013 ne-a 
încurajat să ajungem la mai mulţi tineri şi să îi invităm să participe la procesul de construire 
a comunităţii. După conferinţă a existat un număr de campanii de institut, implicând 
oameni din vecinătate, care acum ajută la animarea grupurilor.

Spiritul de bucurie şi entuziasm din această vecinătate a ajuns la întregul zonă geografică. 
Poate fi văzut în calitatea întâlnirilor de reflecţie şi în dorinţa exprimată de prietenii care 
participă la aceste întâlniri, de a contribui la munca de propovăduire din zona geografică.

Pregătit sub auspiciile Centrului Internaţional de Propovăduire pentru instituţia Consilierilor. 
Extrasele din rapoarte citates-ar putea să fi fost editate din motive de corectare gramaticală, 
claritate sau lungimea textului. Întreaga publicaţie sau părţi ale acesteia poate fi reprodusă sau 
distrubuită în cadrul comunităţii bahá’í fără permisiune de la Centrul de Propovăduire.

1 Mesajul de Riḍván 2015 scris de Casa Universală a Dreptăţii către bahá’íi lumii.
2 Shoghi Effendi, Acest ceas decisiv: Mesaje de la Shoghi Effendi către bahá’íi nord-americani/This 

Decisive Hour: Messages from Shoghi Effendi to the North American Bahá’ís, 1932–1946
(Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2002), p.53 


