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Punerea în practică a capacităților dezvoltate de
sărbătorirea Nașterii lui Bahá’u’lláh la mișcarea zonelor
geografice
După sărbătoririle la nivel mondial ce au marcat bicentenarul Nașterii lui Bahá’u’lláh, Casa
Universală a Dreptății a afirmat, în mesajul său de Riḍván 2018, că „astăzi comunitatea mondială
bahá’í nu mai este aceeași cu cea care a pornit pe calea primelor șase cicluri ale Planului actual” și a
descris un salt fără precedent în capacitatea comunității. Credincioșii și prietenii lor s-au ridicat cu
vitalitate și hotărâre pentru a vorbi despre Frumusețea Binecuvântată și învățăturile Sale, pentru a
invita un număr semnificativ de oameni să Îi sărbătorească viața și pentru a le insufla vecinătăților și
satelor viziunea unei strădanii comune.
Capacitățile consolidate de sărbătorirea bicentenarului au condus la o remarcabilă mișcare a
zonelor geografice din întreaga lume pe calea dezvoltării. În prezent, încă și mai conștientă de
misiunea sa, comunitatea mondială bahá’í este hotărâtă să valorifice avântul creat, astfel încât
energiile spirituale emanate de fiecare demers dedicat cinstirii Frumuseții Binecuvântate să fie
canalizate către îndeplinirea unei părți considerabile din obiectivele Planului de Cinci Ani pe
parcursul ciclurilor care ne rămân până la cea de-a două suta comemorare a Nașterii lui Báb.
Această ediție a Reflecțiilor asupra creșterii vă va împărtăși câteva relatări despre modul în
care comunități aflate într-o varietate de locuri și împrejurări progresează către cel de-al doilea jalon și
îl depășesc.
Inspirându-se din lecțiile învățate în timpul pregătirilor pentru bicentenar, acești prieteni
aplică strategii clare și verificate, pe fondul unor eforturi susținute și a unei concentrări pe măsură,
pentru a promova creșterea în sânul comunităților și a le sprijini să identifice oportunități pentru
propriul lor progres spiritual. Aceste relatări ne mai arată și faptul că spiritul de camaraderie și
colaborare, capacitatea de a vedea dincolo de obstacole și atitudinea perseverentă pot contribui în
mare măsură la stabilirea unui model de creștere pe termen lung într-o zonă geografică.
***
Ridicarea, în vecinătăți și sate, a unui grup în continuă creștere de indivizi, cu sprijin de la
prietenii din zonele geografice avansate
În următoarele două relatări, veți vedea cum facilitatorii dintr-o zonă geografică mai avansată au
contribuit la progresul rapid ale unei comunități vecine, permițându-i să depășească cel de-al doilea
jalon. Prima relatare este despre un nucleu de prieteni care a fost sprijinit de resursele dintr-o zonă
mai avansată să dezvolte capacitatea în vecinătate și să dea un nou avânt programului de creștere
din zona sa. A doua relatare este despre o persoană care a făcut pionierat într-o zonă apropiată
pentru a le prezenta locuitorilor Revelația lui Bahá’u’lláh, convingând un mare număr de oameni să
primească îmbrățișarea tot mai cuprinzătoare a activităților bahá’í.
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BELGIA
În orașul Namur, situat în Zona geografică Sud a Belgiei, mai mulți prieteni și-au unit
eforturile pentru a analiza realitatea cu sprijinul unor credincioși veniți în vizită. Au participat la
întâlniri de reflecție unde s-au studiat călăuziri și s-au împărtășit experiențe și perspective
pătrunzătoare ale zonelor mai avansate. Aceasta i-a ajutat pe prietenii din Namur să își aprofundeze
înțelegerea modului în care trebuie să transpună elementele Planului de Cinci Ani în demersuri zilnice
și săptămânale care să pună în legătură un cerc tot mai mare de oameni cu Revelația lui Bahá’u’lláh.
Rezultatul a fost că ritmul de dezvoltare al zonei a crescut sesizabil. Evidențiem mai jos câteva feluri
în care prietenii au reușit să își intensifice modelul de acțiune și să conducă această zonă la depășirea
celui de-al doilea jalon:
În timpul Planului precedent, aveam circa patru sau cinci activități de bază risipite în cele trei
localități ale zonei geografice Sud; în orașul Namur propriu-zis, aveam în desfășurare doar o
activitate de bază – uneori două. După ce trecuse un an din Plan, am ajuns la 15 activități de
bază și, deși se depuneau eforturi concertate, credincioșii nu reușeau să mărească participarea
peste acest nivel. Pentru stimularea creșterii, s-a lansat, în colaborare cu membrul Corpului
Auxiliar, inițiativa de a ni se trimite trei facilitatori călători cu experiență de la Bruxelles – o
zonă geografică mai avansată aflată în apropiere. În plus, un tânăr s-a mutat la noi de la
Bruxelles, pentru o perioadă de servire ca pionier într-o vecinătate cu potențial.
Împreună, am decis să lansăm o campanie intensivă de trei săptămâni, de expansiune și
formare. Obiectivul nostru a fost să ne adresăm locuitorilor dintr-o vecinătate mai dens
populată din Namur pentru a ridica resurse locale din acea comunitate. S-au dedicat două
săptămâni propovăduirii și o săptămână pregătirii intensive a noilor prieteni în cadrul
cursurilor de institut. Persoanele noi pe care le cunoșteam își exprimau dorința de a începe
imediat prima carte din secvența cursurilor de institut și chiar de a participa la eforturile de
propovăduire din următoarea zi.
După încheierea acestei perioade de trei săptămâni, echipa de facilitatori vizitatori a continuat
să se deplaseze la Namur săptămânal pentru a îi însoți pe prietenii de aici în deschiderea și
consolidarea de noi activități de bază. Facilitatorii au instituit și o întâlnire săptămânală în
care toți cei implicați aveau posibilitatea de a se uita pe listele de prieteni, a da telefoane și a
planifica următorii pași din activitățile lor.
După o lună, resursele locale proaspăt ridicate participau zilnic la studiu, ceea ce le-a permis
să finalizeze primele cărți din secvența de cursuri, să inițieze întâlniri devoționale, să
vizioneze filmul Lumina lumii, să organizeze șezători cu familiile și vecinii și să analizeze
modul în care pot să creeze, în cadrul rețelelor lor de cunoștințe și prieteni, mai multe grupuri
care să studieze Cartea 1, Reflecții asupra vieții spiritului.
După ce am asistat la acest prim val de prieteni care au intrat în secvența de cursuri, ne-am dat
seama că era nevoie de un spațiu în inima vecinătății unde prietenii să își poată continua
pregătirea și să primească un cerc mai larg de oameni în procesul de institut.
În urma acestor eforturi, am ajuns la un număr de 20 de persoane care facilitau 20 de
activități, printre care trei grupuri de juniori și o lecție pentru copii. Pe măsură ce prietenii din
vecinătate își desăvârșeau pregătirea, începeau și ei să inițieze activități de bază pe cont
propriu.
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Astfel, am învățat să inițiem și să menținem un model de acțiune într-o comunitate în creștere.
În primul rând, am învățat că formarea unui grup și munca intensă, cu eforturi zilnice sau
săptămânale depuse în cadre restrânse, pot alimenta apariția unui program intensiv de
creștere. Am văzut că esențial în acest proces este să învățăm să planificăm pași simpli, dar
rapizi care pot face ca într-un timp scurt să parcurgem o distanță mare.
În continuare, am identificat cât de important este ca nucleul tot mai mare de prieteni locali să
fie însoțit îndeaproape, în timp ce noi persoane interesate sunt primite cu brațele deschise în
demersurile de construire a comunității. Pe măsură ce procesul de creștere avansa, noi grupuri
de tineri, în majoritatea lor studenți, și-au exprimat dorința de a-și dedica timpul servirii
Cauzei. Un tânăr din oraș, pe care l-am cunoscut în timpul campaniei de propovăduire din
Namur, s-a alăturat Credinței și, în nici o lună, își dedica o mare parte din săptămână servirii
alături de alt tânăr bahá’í.
Am mai învățat cât de valoroase pot fi ajutorul și experiența zonei geografice mai avansate a
Bruxellesului. Pe lângă sprijinul pe care l-au primit la începutul acestui demers, tinerii din
Namur au participat și la un curs intensiv de pregătire pe durata întregii veri la Bruxelles,
alături de tineri din întreaga țară. Scopul acestui curs a fost ridicarea unui cadru de învățători
pentru lecții pentru copii, de animatori și de facilitatori. Se preconizează că tinerii din Namur
vor acumula rapid experiență activând în zona geografică mai avansată pe durata verii, apoi
vor exploata această experiență în comunitatea lor, contribuind astfel și la întărirea unei
culturi de sprijin reciproc între tinerii din prima linie a acestui proces.

REPUBLICA DEMOCRATĂ CONGO
Satul Tshiabobo este situat în zona geografică cu același nume din regiunea Eastern Kasai a
Republicii Democrate Congo. În anul 2017, Credința a fost introdusă aici de către un pionier din zona
geografică vecină Mwene-ditu. Vă prezentăm în continuare adaptarea unei relatări care descrie felul
în care s-a desfășurat în sat procesul de creștere, cu ajutorul pionierului și a unui facilitator vizitator.
Odată ce a ajuns în sat, pionierul a început să se angajeze cu locuitorii în conversații firești
despre Bahá’u’lláh și Misiunea Sa. Când a devenit limpede faptul că populația era interesată
și receptivă, pionierului i s-a alăturat un facilitator mobil. Datorită colaborării dintre ei, mai
multe persoane au putut lua contact cu Credința și s-au format două cercuri de studiu; ulterior,
s-au stabilit două întâlniri devoționale. A fost inițiată și o lecție pentru copii cu circa 25 de
participanți.
Această comunitate a organizat o festivitate cu ocazia bicentenarului Nașterii lui Bahá’u’lláh.
Prietenii au conlucrat pentru a întâmpina mai mult de 600 de persoane pe parcursul a două
zile. Printre participanți s-au numărat conducătorul mai multor sate, câțiva conducători la
nivel de vecinătate, un inspector de poliție și liderul comunității musulmane din sat. În urma
festivității, mulți dintre participanți au ajuns să îmbrățișeze Credința, iar comunitatea bahá’í a
început să crească.
După sărbătorirea bicentenarului, s-au văzut semne clare de transformare la nivelul
comunității, iar activitățile bahá’í și-au intensificat prezența în viața colectivă a satului.
Caracterul devoțional al comunității a fost consolidat prin întâlniri de rugăciune ținute
dimineața la care participa mare parte din populația satului. Seară de seară, în fiecare
vecinătate, un crainic umbla pe străzi chemându-i pe locuitori la întâlnirea de a doua zi
dimineața. Chiar și conducătorul principal participa, la fel ca și ceilalți lideri din sat.
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Lecțiile pentru copii nu mai făceau față la numărul de participanți, căci familiile au trimis
peste 400 de copii. Ca reacție la acest fenomen, unii prieteni din sat au făcut cursuri pentru a
sprijini lecțiile.
Cu ajutorul asistentului unui membru al Corpului Auxiliar, satul și-a ales prima Adunare
Spirituală Locală de Riḍván 2018.
Cei doi prieteni care au ajutat la demararea procesului de construire a comunității din
Tshiabobo au continuat să servească alături de locuitorii satului, ținând cercuri de studiu și
ridicând mai departe capacitatea populației locale.
***
Canalizarea energiilor creatoare ale indivizilor către planurile pregătite de instituții
Următoarea relatare ilustrează modul în care un credincios a răspuns chemării Consiliului Regional
Bahá’í de a reveni în zona sa geografică natală și a se angaja în conversații cu membrii comunității
sale pentru a cerceta împreună felul în care învățăturile lui Bahá’u’lláh și procesul de construire a
comunității pot constitui răspunsul la aspirațiile și preocupările lor. În doar două cicluri, această
zonă a avansat în mod semnificativ pe drumul dezvoltării. În prezent, prietenii sunt implicați într-un
program intensiv de creștere. Instituțiile regionale și naționale au avut un rol vital, dând tonul
creșterii și oferind sprijin permanent.

PAPUA NOUA GUINEE
În perioadele dinaintea și de după bicentenarul Nașterii lui Bahá’u’lláh s-au depus eforturi
uriașe pentru a aduce sufletele mai aproape de Frumusețea Binecuvântată în Papua Noua Guinee.
Instituțiile regionale au făcut planuri speciale la care indivizii au contribuit cu entuziasm și
creativitate. Unul dintre credincioșii care servește în regiune povestește cum a început întregul proces
în zona geografică Lovongai:
S-a organizat o întâlnire în care prietenii ce servesc în instituțiile și agențiile regionale au
elaborat strategii pentru fiecare zonă-țintă din regiunea noastră. S-a hotărât ca. Consiliul
Regional Bahá’í să îi roage pe prietenii ce provin din acele zone să își viziteze locurile natale
pentru a spori gradul de conștientizare a bicentenarului Nașterii lui Bahá’u’lláh și a pune în
practică o strategie pentru fiecare zonă; în Lovongai, obiectivul era să stabilim un cerc de
studiu pentru Cartea 1, să începem o întâlnire devoțională și să ținem o întâlnire pentru
tineret.
Ajuns acasă, am participat la o întâlnire comunitară pentru a mă familiariza cu realitățile
satului. S-au discutat dificultățile cu care se confruntă tinerii, iar liderii locali au căutat
modalități prin care să implice tineretul în viața comunității. În mod firesc, aceasta mi-a dat
ocazia să le prezint ideea unei întâlniri pentru tineret și să le explic scopul acesteia. Le-am
vorbit despre temele analizate în materialele de la conferințele de tineret, cum ar fi perioada
tinereții, începutul adolescenței și sprijinul și asistența reciprocă. Le-am explicat că, imediat
după întâlnirea de tineret, putem începe, cu aceiași participanți, studierea Cărții 1, pentru ca
tinerii să învețe să se angajeze în rugăciune și să cultive caracterul devoțional al satului.
Le-am împărtășit faptul că ambele programe se bazează pe învățăturile Credinței Bahá’í și
le-am vorbit despre Fondatorul acesteia, Bahá’u’lláh. Liderii locali și comunitatea au sprijinit
ideea mea.
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Alături de secretarul Consiliului Regional, m-am întâlnit cu președintele comitetului de
planificare al satului, cu liderul satului și cu un pastor local. De asemenea, ne-am adresat
comunității și în cadrul altor întâlniri, în încercarea de a identifica tinerii pe care să îi invităm
la întâlnirea de tineret. Au mai avut loc conversații și în timpul vizitelor acasă la părinți, când
le-am cerut permisiunea ca tinerii să fie scutiți timp de trei zile de la sarcinile din sat ca să
poată participa la întâlnirea de tineret. Cu această ocazie, le-am vorbit părinților și despre
materialele studiate la întâlnirile de tineret și despre temele din Cartea 1. Prin acest proces, am
identificat câțiva tineri care au fost instruiți să devină coordonatori ai întâlnirii. În final, la
întâlnire au participat 24 de tineri și, ulterior, au luat ființă două cercuri de studiu al Cărții 1.
După ce au încheiat studiul Cărții 1, facilitatorul i-a însoțit pe participanți în efectuarea de
acte de servire. Doi membri ai consiliului regional de institut au venit apoi să faciliteze studiul
Cărții 3, Cum să predăm lecții pentru copii, Anul 1, precum și un nou studiu al Cărții 1. Ca și
la primele cercuri de studiu, participanții au fost sprijiniți în realizarea componentelor practice
aferente, în inițierea unui act de servire și în demararea studiului unei noi cărți din secvență.
În doar două cicluri, o zonă care inițial avea o singură întâlnire devoțională și nu avea niciun
locuitor bahá’í a ajuns să numere 17 întâlniri devoționale cu peste 200 de participanți, 10
lecții pentru copii, 11 grupuri de juniori și trei cercuri de studiu. Unii dintre acești participanți
și-au declarat credința în Bahá’u’lláh, așa că, de Riḍván 2018, comunitatea și-a ales prima
Adunare Spirituală Locală.
Una dintre dificultățile cu care s-au confruntat prietenii la început a fost opoziția manifestată
de o biserică din sat, care a luat măsuri pentru a îi împiedica pe copii să participe la lecții.
Totuși, după mai multe consultări cu liderii religioși în care acestora li s-au explicat scopul
Credinței Bahá’í și demersurile de construire a comunității, tinerilor li s-a permis să se
întâlnească în grup și să servească drept învățători la lecțiile pentru copii și drept animatori ai
grupurilor de juniori.
Am văzut cu ochii noștri transformările prin care au trecut tinerii în urma studierii cursurilor
de institut – cel mai mult s-au transformat bărbații tineri care au abandonat obiceiurile
distructive ale alcoolului și drogurilor. Tinerele și tinerii au legat prietenii și s-au sprijinit între
ei în activitatea de ameliorare a condițiilor din sat. Pe măsură ce părinții observau schimbările
la copiii lor, începeau să își conștientizeze și propriul rol în sprijinirea eforturilor de construire
a comunității. I-am auzit pe tineri spunând: „Acum Îl cunoaștem pe Dumnezeu și avem o
relația cu El și, de asemenea, ne cunoaștem și pe noi mai bine.”
Cu timpul, tinerii au participat la un seminar de institut pentru a își continua pregătirea în
secvența de cursuri și pentru a aprofunda cunoștințele despre cadrul Planului de Cinci Ani.
Însoțiți de membrii consiliului institutului de pregătire și ai Consiliului Regional Bahá’í,
precum și de un membru al Corpului Auxiliar, ei au exersat și servirea în calitate de
învățători, cu scopul de a da o mână de ajutor satelor vecine în viitor.
***
Purtarea de conversații despre Persoana lui Bahá’u’lláh și Revelația Sa și punerea prietenilor în
contact cu procesul de construire a comunității
Această relatare care vine dintr-o comunitate de mici dimensiuni demonstrează felul în care
demersurile inițiale de propovăduire pot fi cultivate prin iubire și dăruire, prin efort sistematic și o
viziune limpede, astfel încât un grup tot mai mare de prieteni să poată institui un model de creștere
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prin care să-și promoveze propria dezvoltare spirituală și să contribuie la îmbunătățirea comunității
lor.

SAINT VINCENT ȘI GRENADINELE
În micul sat Owia de pe Saint Vincent, una dintre numeroasele insule risipite prin Caraibi,
viața comunitară a înflorit din semințele sădite de un credincios și îngrijite cu iubire de prieteni veniți
în vizită. Prin acțiuni atent planificate, aceștia au obținut roade vizibile într-un timp scurt. Această
relatare oferă un exemplu al modului în care se poate stimula deschiderea către Credință a unei
comunități, precum și a modului în care se poate stabili rapid un model de acțiune prin concentrarea
susținută asupra cultivării procesului de construire a comunității într-o populație locală.
Prima scânteie a propovăduirii a apărut atunci când un credincios din Barbados s-a întors în
vizită la Owia ca să le mulțumească agenților de la secția de poliție pentru bunătatea cu care fusese
tratat în urmă cu 37 de ani, când se pierduse pe insulă. În timpul șederii sale, a profitat de ocazie ca să
le împărtășească tuturor celor ce îi ieșeau în cale adevăruri despre Bahá’u’lláh și Misiunea Sa.
Încurajat de deschiderea și receptivitatea oamenilor din sat, credinciosul a revenit după câteva luni
însoțit de o mică echipă, cu intenția de a continua să propovăduiască și de a sprijini inițierea
activităților din procesul de institut. În continuare, vă prezentăm adaptarea unei relatări care ne-a fost
împărtășită de coordonatorul regional de institut și în care se descrie cum semințele sădite au început
să dea roade:
Înaintea sosirii, am luat legătura cu cei doi tineri care acceptaseră Credința în timpul primei
noastre vizite și i-am rugat să ne ajute să organizăm o întâlnire în prima zi a lunii bahá’í. Spre
surprinderea noastră, s-au strâns vreo 40 de persoane. După rugăciuni și cântece, am ținut o
șezătoare în care s-au împărtășit Învățături și s-au pus multe întrebări. La finalul serii, noi
persoane s-au alăturat comunității bahá’í. În ziua următoare am purtat din nou conversații cu
participanții, acordând o atenție deosebită zugrăvirii unei viziuni cu privire la dezvoltarea și
bunăstarea comunității. Toată lumea a fost de acord că, în două zile, echipa ar trebui să
inițieze un cerc de studiu pentru Cartea 1.
În ziua primei întâlniri, membrii echipei au convenit să se împartă în grupuri mai mici și să
țină fiecare o activitate diferită: un cerc de studiu pentru Cartea 1 pentru adulți, o întâlnire pentru
tineret și o lecție pentru copii. În tot acest timp, propovăduitorul vizitator continua să converseze cu
tot mai mulți oameni despre Bahá’u’lláh și despre activitățile care aveau loc.
Femeile care participau la cercul de studiu aveau unele dificultăți cu citirea, însă momentul
era atât de înălțător pentru ele, încât nu s-au lăsat descurajate. S-au ajutat între ele la scrierea
răspunsurilor și au discutat îndelung, ceea ce a dus la râsete și bună-dispoziție. Au spus că
unele lucruri din Cartea 1 nu sunt ușor de înfăptuit, însă s-au arătat dispuse să încerce să
aplice principiile spirituale puțin câte puțin, zi de zi. La început le-a fost dificil să învețe pe de
rost, dar, prin creativitate și tenacitate, sarcina s-a ușurat și au avut curând motive să-și
sărbătorească realizările. Muzica a jucat un rol important, ajutându-le pe femei să memoreze
rugăciunile și demonstrând astfel eficacitatea utilizării artei în procesul de institut.
Tinerii au studiat o parte din materialele pregătite pentru conferințele de tineret din 2013 și au
urmărit câteva clipuri de la acele întâlniri. De aici au pornit noi discuții despre rolul lor
distinct în comunitate. În ziua următoare au început studiul Cărții 1.
De la bun început, echipa a fost atentă să mențină o viziune cu privire la evoluția pe termen
lung a comunității, urmărind să însoțească membrii comunității în mișcarea prin secvența de cursuri,
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să le aprofundeze cunoștințele despre principiile și temele spirituale ale Credinței și să cultive un
sentiment de proprietate care să îi facă pe cei din sat să își stabilească propriile activități.
Chiar și în această etapă incipientă din traseul satului către Bahá’u’lláh, atmosfera era una de
unitate și lumea își dorea să învețe și să avanseze împreună, ca o comunitate. În ultima zi a
vizitei noastre, multe persoane ne-au întrebat ce se va întâmpla după ce pleacă echipa. I-am
încurajat pe tineri, împărtășindu-le ideea de a progresa prin procesul de institut, astfel încât să
se poată ridica pe cont propriu să își servească din interior comunitatea prin organizarea de
lecții pentru copii și de grupuri de juniori, precum și prin amenajarea de spații în care să se
roage împreună și să reflecteze asupra lucrurilor pe care le învață. Ca reacție la sfaturile
noastre, tinerii au planificat să se reunească de două ori pe săptămână pentru a discuta pe
marginea conceptelor pe care le învață din Cartea 1 și pentru a memora citate. Iată un
exemplu cu adevărat promițător de tineri care preiau controlul asupra propriei dezvoltări!
Am simțit nevoia imperioasă de a păstra la cote înalte elanul din comunitate, astfel că am
decis ca echipa de sprijin să viziteze Owia în fiecare lună.
Pe parcursul lunilor următoare, s-au putut observa schimbări semnificative nu doar în fiecare
participant la activități, ci și în dinamica întregii comunități.
Le era clar tuturor că un suflu nou pătrunsese în comunitate. Adulți și tineri serveau cot la cot,
gătind în unele din zilele dedicate sesiunilor de studiu, rugându-se împreună și cântând
împreună – toate acestea constituind fenomene care, după cum ni s-a spus, nu se întâmplau în
mod obișnuit în viața cotidiană a comunității.
Un semn al schimbării în bine aduse de procesul de institut a fost sporirea sentimentului de
respect față de Scrierile Sfinte. La început a fost mai dificil pentru toată lumea să păstreze o
atitudine demnă în timpul rugăciunilor. Totuși, după studierea unității referitoare la rugăciune
din Cartea 1, adulții au început să se încurajeze între ei să facă eforturi mai mari pentru a
rămâne concentrați. Am observat că au ajuns la o înțelegere mai profundă a rugăciunii ca
formă de comunicare cu Dumnezeu.
Un alt semn al transformării care se producea ca rezultat al studiului colectiv al Cuvântului
revelat a fost acela că femeile au dobândit un simț sporit de control asupra propriei lor
dezvoltări. Una dintre ele și-a asumat sarcina de a le vizita și de a le aduna laolaltă pe
celelalte, contribuind astfel la începerea la timp a fiecărei sesiuni de studiu. O altă participantă
și-a pus casa la dispoziție pentru organizarea unei întâlniri devoționale. Era limpede cum se
formau legături de prietenie spirituală la cercul de studiu, mai ales atunci când participanții se
ajutau între ei la citit.
Tinerii și-au păstrat și ei interesul pentru studiu, așteptând cu interes să ajungă să efectueze
propriile lor acte de servire.
Deoarece studiul și acțiunea trebuie să meargă mână în mână pentru a se produce un progres
real, un rezultat major al consultărilor din timpul sesiunilor de studiu a fost faptul că fiecare
participant și-a vizualizat propria cale de servire în sânul comunității.
Câțiva tineri au mers în vizită la un adult care își pierduse un prieten într-un accident tragic și
au rostit împreună rugăciuni. Alții, care își exprimaseră dorința de a lucra cu copiii, au ajutat la
organizarea activităților pentru cei mici în timpul unei petreceri de Ayyám-i-Há. La reflecțiile
ulterioare, ei au mărturisit că avuseseră o experiență minunată și că ar vrea să o mai repete. Una dintre
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tinere a arătat că învățăturile bahá’í au ajutat-o să se gândească la cum să le dea un exemplu celor mai
mici decât ea. O altă tânără și-a exprimat dorința de a lucra și ea cu juniorii.
Pe parcursul vizitelor, unul dintre membrii echipei și-a asumat pregătirea a trei tineri în prima
unitate a Cărții 3, ajutându-i să înceapă să utilizeze câteva lecții din materiale. După ce s-a
înființat lecția pentru copii, acești tineri au mărturisit că predarea în comun a lecțiilor le-a
adus mari satisfacții și le-a sporit și mai mult interesul în educația spirituală a copiilor. Am
lucrat și cu un al patrulea tânăr pentru a începe studiul Cărții 5, Să descătușăm puterile
juniorilor, și al câtorva lecții din primul text pentru juniori, Brizele confirmării. Astfel, am
reușit să formăm un grup de juniori. Ca și ceilalți, și acest proaspăt animator pentru grupuri de
juniori a fost foarte entuziasmat de crearea propriului său grup; ne-a împărtășit faptul că
pasiunea nou-descoperită de a lucra cu această grupă de vârstă specială i s-a dublat odată ce a
început să pună în practică ceea ce învățase.
A fost o mare bucurie să vedem și să simțim transformările semnificative din cadrul
comunității, manifestate, printre altele, prin creșterea per total a dorinței prietenilor de a
acumula mai multe cunoștințe prin studiu, pentru a-și servi satul. A devenit, de asemenea,
limpede că depuneau eforturi să pună în practică învățăturile în contextul vieții lor cotidiene.
În același timp, în rândul tinerilor, dar și al adulților, iubirea față de Bahá’u’lláh era într-o
continuă creștere, la fel ca și interesul față de viața Sa. Serile erau adesea dedicate conversațiilor pe
acest subiect.
Lumea punea multe întrebări despre învățăturile lui Bahá’u’lláh și dorea să audă povestiri din
viața Sa. Ca reacție la acest interes, comunitatea s-a reunit într-o seară pentru a viziona filmul
documentar Lumina lumii. În ziua următoare, la cercul de studiu, tinerii au purtat o discuție
despre revelația progresivă, stârnită de o întrebare care s-a pus despre Manifestările lui
Dumnezeu.
Au fost plănuite patru vizite lunare, fiecare cu durata de o săptămână sau mai mult, pentru
sprijinirea acestui grup în creștere de indivizi. Astfel, au început să dezvolte o viziune cu privire la
viitorul satului lor în contextul învățăturilor lui Bahá’u’lláh și să facă pași în direcția punerii în
practică a acestei viziuni. Procesul care a cultivat un nou sentiment al controlului și al scopului în
acești indivizi a dus la stabilirea de către tineri și adulți a unor activități periodice și a creat premisele
alegerii unei Adunări Spirituale Locale.
Recent, satul Owia și-a ales prima Adunare Spirituală Locală. În Prima Zi de Riḍván a avut
loc o minunată festivitate la care au participat aproape 25 de membri ai comunității. Chiar
înainte de alegeri, prietenii s-au rugat împreună, au studiat și au avut consultări cu privire la
citate ale Păzitorului despre caracterul spiritual al alegerilor bahá’í și au discutat despre unele
aspecte privind rolul Adunării Locale. Bahá’íi adulți, care votau pentru prima oară, s-au rugat
un timp îndelungat înainte de a-și duce la îndeplinire această datorie sacră. Mulți dintre ei au
ieșit din casa de mici dimensiuni unde s-au organizat alegerile și au căutat colțuri mai
întunecate afară, folosindu-și lumina de la telefoanele mobile pentru a completa buletinul de
vot. Energia umană emanată în timpul acelei întâlniri a contribuit la crearea unui moment
istoric pentru comunitatea din Owia.
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