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Eforturi pentru îndeplinirea obiectivelor Planului de Un An 
(partea I)  

 În cele douăsprezece luni care servesc drept important preludiu la Planul de Nouă Ani, 
comunitățile reflectează asupra semnificației „acelui moment de o amărăciune nesfârșită când Cel 
Care a fost Misterul lui Dumnezeu a plecat din această lume.” Casa Universală a Dreptății scria, în 
mesajul de Riḍván din acest an către bahá’íi lumii, despre felul cum comunitatea „a câștigat forță 
rapid și este gata să facă pași mari înainte.” Toate învățăturile din ultimii douăzeci și cinci de ani au 
fost dobândite cu greu, prin eforturile herculeene ale prietenilor, iar „lecțiile învățate vor da formă 
viitorului comunității și relatarea modului în care ele au fost învățate aruncă lumină asupra a ceea ce 
va urma.” Calitățile credinței și perseverenței se îmbină cu dorința de învățare, modelând progresul 
Cauzei în fiecare țară și în fiecare regiune. 

 Această ediție din Reflecții asupra creșterii este prima dintr-o serie în două părți. Prezintă 
relatări despre modul în care prietenii reflectează asupra vieții lui ‘Abdu’l-Bahá și asupra puterii 
Legământului al cărui Centru era El, în pregătirea centenarului Înălțării Sale, precum și relatări despre 
felul în care comunități care și-au demonstrat forța servesc drept rezervoare de experiență pentru 
altele.  

***** 

Relatările de mai jos descriu modurile în care prietenii de la nivel local, regional și național Îl 
cinstesc pe ‘Abdu’l-Bahá pe parcursul centenarului Înălțării Sale și consolidează legătura cu 
Legământul a celor profund implicați în procesul de construire a comunității. 

POLONIA 

 De câteva luni, Adunarea Națională Spirituală încurajează prietenii să reflecteze asupra vieții 
lui ‘Abdu’l-Bahá și asupra puterii Legământului și să transpună aceste reflecții în acțiuni individuale 
și colective; au rezultat mai multe abordări care mobilizează eforturile credincioșilor în moduri 
diverse. 

 În cadrul pregătirilor pentru comemorarea centenarului Înălțării Sale, instituțiile au planificat 
nouă întâlniri online care urmează a se desfășura pe parcursul Planului de Un An, având ca temă 
„Cum să călcăm pe urmele lui ‘Abdu’l-Bahá”. Participanții care au fost prezenți până acum s-au arătat 
bucuroși că pot intra în legătură unii cu alții pentru a studia, a reflecta și a învăța în spiritul unității. De 
asemenea, ei ne-au împărtășit că, cu cât află mai multe despre viața Dascălului, misiunea Sa și 
importanța Legământului, cu atât mai mult aceste teme le modelează conversațiile cu prietenii. 

 A fost amplificat și simțul de acțiune unificată datorită credincioșilor care răspund din toată 
inima la cerințe și la oportunitățile de creștere. 

Pentru a consolida două vecinătăți din zonele geografice Cracovia și Poznań, 
Adunarea Națională a reflectat asupra mesajului din 25 noiembrie 2020 din partea Casei 
Universale a Dreptății către bahá’íi lumii și a făcut un apel către unii dintre prieteni ca 
aceștia să se ridice ca pionieri interni. Pentru întărirea acestor demersuri au fost 
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organizate la nivel național două campanii de rugăciuni pe parcursul mai multor 
săptămâni. În cadrul primei campanii, o rugăciune aleasă din Tabletele Planului Divin a 
fost recitată din oră în oră; în cadrul celei de-a doua, prietenii au fost îndemnați să recite 
Tableta lui Ahmad în fiecare zi. În câteva săptămâni, nouă suflete curajoase s-au ridicat 
pentru a se stabili ca pionieri în cele două vecinătăți. Până la Riḍván 2021, Cracovia a 
devenit prima zonă geografică din Polonia care a trecut de cel de-al doilea jalon. 

Cercurile de studiu al cărților aflate mai sus în secvența de cursuri și-au intensificat 
activitatea, ajungându-se la un număr fără precedent de prieteni care studiază Cartea 8. Meditând la 
însemnătatea trecerii în neființă a lui ‘Abdu’l-Bahá, credincioșii din întreaga țară relatează și studiază 
povestiri despre viața Sa – unele dintre ele proaspăt traduse în limba poloneză – în spații comunitare, 
întâlniri devoționale, lecții pentru copii, cercuri de studiu, Sărbători de 19 zile, Zile Sfinte și vizite 
acasă: 

Un grup de prieteni a studiat cartea lui ‘Abdu’l-Bahá intitulată Secretul civilizației 
divine. Învățăturile dobândite în cadrul acestor întâlniri continuă să inspire conversații 
semnificative. În timpul Postului, fiecare zi a fost dedicată unuia dintre cei 19 discipoli 
ai lui ‘Abdu’l-Bahá și povestirilor despre iubirea ce I-au purtat-o, precum și despre 
viețile lor de servire cu spirit de sacrificiu și devotament. În una din vecinătăți, prietenii 
au profitat de perioada de izolare pentru a-și împărtăși scurte povestiri despre viața lui 
‘Abdu’l-Bahá și a cânta împreună cântece în videoconferințe. 

S-au intensificat recent eforturile de traducere în poloneză a literaturii bahá’í despre 
Legământ și viața lui ‘Abdu’l-Bahá. Trustul Editorial Bahá’í din Polonia a pus la 
dispoziție o carte pentru copii cu povestiri despre ‘Abdu’l-Bahá, pe care prietenii o 
oferă prietenilor lor și familiilor. În vara acestui an a fost publicată o traducere a celor 
26 de rugăciuni ale lui ‘Abdu’l-Bahá nou-lansate și este în curs de traducere cartea 
Selecții din Scrierile lui ‘Abdu’l-Bahá. 

Pentru a scoate în evidență șansa unică pe care o au prietenii de a-L cinsti pe Dascăl 
contribuind la construirea Mausoleului Său, Adunarea Națională a conceput o inițiativă specială de 
strângere de fonduri. Acest demers este gândit ca o călătorie de 3.183 de kilometri între HaGíratu’l-
Quds Național din Varșovia și locul noului Său Mausoleu, iar fiecare contribuție îi aduce pe prieteni 
mai aproape de Dascălul cel îndrăgit. Indivizii contribuie din toată inima, iar comunitățile locale 
organizează strângeri de fonduri; toată lumea parcurge drumul umăr la umăr. 

ZAMBIA 

 Pentru a pune în legătură populația comunităților lunda din Zambia, estul Angolei și 
Republica Democratică Congo cu centenarul Înălțării lui ‘Abdu’l-Bahá și cu Ziua Legământului, 
Adunarea Spirituală Națională din Zambia a pregătit o traducere în limba lunda a compilației intitulate 
Povestiri despre ‘Abdu’l-Bahá. Membri ai institutului de pregătire și ai agențiilor zonale din provincia 
de Nord-Vest facilitează studiul la nivel de sat al acestei compilații și al unei traduceri recente a 
primei unități din Cartea 8. În acest fel este îmbogățită capacitatea prietenilor de a purta conversații 
despre ‘Abdu’l-Bahá și viața Sa. Pe parcursul ultimului an au fost organizate întâlniri de aprofundare 
a Legământului și a semnificației acestuia pe tot cuprinsul zonei geografice, în sate și cu familiile, 
prietenii folosindu-se de fiecare ocazie pentru a se ruga, a le împărtăși povestiri celorlalți și a-i invita 
să se alăture activităților de construire a comunității. 
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 În timpul vizitelor la părinții juniorilor și ai copiilor, tinerii din zona geografică Mwinilunga 
Centru dau explicații despre comemorarea centenarului, discută despre treapta unică a lui ‘Abdu’l-
Bahá, citesc povestiri despre El și vorbesc despre importanța adunării laolaltă a membrilor familiilor 
și ai comunității pentru a reflecta asupra vieții Sale dedicate servirii. Mulți părinți cărora le-a fost 
insuflată dorința de a participa se gândesc acum la felul în care se pot manifesta în viețile lor calitățile 
lui ‘Abdu’l-Bahá. Membrii unei familii ne-au împărtășit cum se pregătesc de comemorare: 

Ne folosim de acest prilej pentru a ne ruga împreună și a purta conversații despre viața 
lui ‘Abdu’l-Bahá, atât în familia noastră, cât și într-un grup cu alte trei familii. Am 
constatat că este foarte util să citim povestirile traduse deoarece ne ajută să vorbim 
despre ‘Abdu’l-Bahá. Membrii mai mici sunt nerăbdători să evidențieze câteva dintre 
calitățile Sale și se pregătesc să spună povestea vieții Sale în timpul comemorării 
centenarului. Am identificat recent o altă familie receptivă și i-am invitat pe membrii 
acesteia la întâlnirile devoționale ale familiei noastre. După întâlniri, vorbim cu ei 
despre viața lui ‘Abdu’l-Bahá. Acum sunt dornici să găzduiască următoarea întâlnire 
devoțională cu grupul nostru de familii și să pregătească materialul pentru aceasta. 

În zona geografică Mwinilunga Est, unul dintre animatori ne-a povestit cum se pregătesc el 
și grupul său de juniori pentru comemorare. Grupul cuprinde nouă participanți care studiază acum Să 
învățăm despre excelență, al șaselea text din programul de împuternicire spirituală a juniorilor. 

Când am primit un exemplar al cărticelei Povestiri despre ‘Abdu’l-Bahá, l-am parcurs 
atent și am observat că are nouă povestiri pe care le puteam citi cu juniorii mei. Le-am 
citit și am reflectat asupra calităților și atributelor Dascălului pe care le putem aplica în 
viața noastră de zi cu zi. Juniorii s-au hotărât să memoreze cel puțin una dintre 
rugăciunile Sale și să le-o spună părinților. Auzindu-și copilul rostind „Abdu’l-Bahá” 
după citirea unei rugăciuni, o mamă a întrebat: „Cine este Abdu’l-Bahá?”. Juniorul i-a 
explicat că El este Servitorul omenirii și exemplul perfect al faptelor bune. Apoi i-a mai 
povestit despre viața de servire a Dascălului și i-a enumerat câteva dintre calitățile Sale. 
Mama a fost foarte impresionată și, data următoare când ne-am întâlnit, m-a întrebat 
dacă-i pot vizita familia în mod periodic pentru a le împărtăși povestiri similare. Juniorii 
au decis să pregătească scenete care portretizează unele dintre calitățile lui ‘Abdu’l-
Bahá și plănuiesc să le prezinte în timpul comemorării centenarului. 

REPUBLICA DEMOCRATICĂ CONGO 

 Cu sprijinul deplin al instituțiilor și agențiilor, un grup de femei din zona geografică Baraka a 
găzduit recent o conferință de propovăduire axată pe mișcarea femeilor și îndeosebi a mamelor și pe 
participarea lor tot mai intensă la activitățile de construire a comunității. Peste 2.000 de prieteni de 
toate vârstele – femei, bărbați și copii – au participat din mai multe zone geografice din regiunea Sud-
Kivu. Conferința le-a oferit o ocazie de a reflecta asupra vieții lui ‘Abdu’l-Bahá, asupra semnificației 
Legământului și asupra contribuției fiecărei persoane la atingerea obiectivelor fixate de Casa 
Universală a Dreptății. Membrul unei instituții a descris acest moment: 

Nouă grupuri corale au însuflețit cu cântece și dansuri conferința care a durat trei zile, 
inspirând numeroase conversații semnificative. S-a compus muzică special pentru cele 
trei teme ale conferinței: viața lui ‘Abdu’l-Bahá, femeile și procesul de construire a 
comunității, precum și contribuirea la Fond. Au fost prezenți și demnitari printre care 
s-au numărat căpetenia tradițională a teritoriului Fizi, conducători ai bisericii și doamna 
viceprimar din Baraka. Aceasta a declarat că îi este foarte recunoscătoare comunității 
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bahá’í pentru că a organizat un spațiu atât de valoros unde se poate discuta rolul și 
contribuția semnificativă a femeilor la fiecare nivel al societății. 

Au fost depănate povestiri despre felul în care ‘Abdu’l-Bahá a servit umanitatea – 
despre cum îi ajutora pe sărmani și pe nevoiași și cum a propovăduit Credința Tatălui 
Său în călătoriile Sale pe mai multe continente. Mamele, familiile lor și tinerii au fost 
încurajați să-I calce pe urme și să se ridice să servească în calitate de pionieri, 
facilitatori mobili și membri ai echipelor de propovăduire din regiune. Participanții au 
vorbit despre comemorarea centenarului Înălțării Sale și toată lumea a fost invitată să se 
pregătească pentru a întâmpina un număr tot mai mare de familii la evenimente și 
pentru a oferi darul servirii către îndrăgitul nostru Dascăl. Un episcop a comentat că a 
învățat de la bahá’í să abandoneze prejudecățile și atașamentul față de funcții și să aibă 
un spirit de devoțiune, precum și faptul că toată lumea are responsabilitatea de a 
propovădui Credința și de a contribui la Fond. 

Prietenii și-au amintit și de femeile exemplare din istoria Credinței în regiune care și-au 
dedicat viața servirii. Una dintre acestea a finalizat primele șapte cărți din secvența de 
cursuri deși nu știa să citească, însă era o excelentă vorbitoare și organizatoare. Spre 
sfârșitul conferinței, membrii Adunării Spirituale Naționale au evidențiat două roluri 
esențiale ale mamelor: să invite și să însoțească sufletele în cadrul demersurilor de 
expansiune și de consolidare și să organizeze activități sociale și economice care să 
răspundă nevoilor familiilor și ale Credinței. 

După discuții, un membru al Adunării Naționale și patru membri ai Corpului Auxiliar 
au găzduit o consultare specială cu 18 reprezentante ale mamelor din zonele geografice 
care aveau participanți de față. Femeile au împărtășit felul în care au înțeles temele 
conferinței, experiențele lor de aplicare a acestor teme în viața de servire și modul în 
care ele cresc o nouă generație de mame devotate Credinței. Ele au reflectat și asupra 
vieții lui ‘Abdu’l-Bahá și asupra modurilor în care El Și-a servit Tatăl. Inspirate de 
exemplul Dascălului, participantele ne-au transmis următoarele: 

Trebuie să urmăm Planul și dorințele Casei Universale a Dreptății 
studiind secvența principală de cursuri și participând la activitățile de 
bază și la vizitele acasă. Învățăturile bahá’í ne-au încurajat să propagăm 
Credința. Astăzi, propovăduim mai întâi în familiile noastre, apoi 
vecinilor, apoi în întreaga noastră zonă geografică și în zonele geografice 
învecinate. 

Prietenii au remarcat cât de multe mame sunt în prima linie a Planului, asumându-și 
responsabilitatea pentru atât de multe activități. Iată câteva exemple ale demersurilor 
lor: 

Noi, mamele, organizăm săptămânal vizite acasă pentru a vorbi despre 
Credință; și, în fiecare sâmbătă, facem contribuții în natură sau în bani 
pentru a-i delega pe alții. 

Vizităm pe toată lumea ca să-i încurajăm să participe la activitățile 
institutului de pregătire și la Sărbătoarea de 19 Zile. Lucrăm și unele din 
câmpurile noastre pentru a genera fonduri cu care să sprijinim activitățile 
de bază. 
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Participăm constant la întâlnirile organizațiilor umanitare pentru a 
construi relații cu membrii acestor organizații și cu autoritățile de stat și 
pentru a discuta despre Credință cu aceste persoane. În felul acesta ne-am 
împrietenit cu doamna viceprimar și am reușit s-o invităm să participe la 
această conferință. Am ajuns să facem cunoștință cu căpetenia 
tradițională din Baraka atunci când a participat la întâlnirile devoționale 
pe care le ținem periodic. 

Lucrăm câmpul alături de toate femeile și organizăm întâlniri devoționale 
înainte să începem munca, în care studiem și un citat. Acum, prietenele și 
tovarășele noastre de muncă își trimit copiii la lecțiile pentru copii ținute 
de noi. Împreună cu soții lor, participă la cercuri de studiu. De asemenea, 
și-a început activitatea o școală a comunității. Eu sunt învățătoare de 
lecții pentru copii și am 24 de elevi în clasă. 

Am fost însoțite de tinerii noștri în studierea Cărților 1 și 3 din cursurile 
de institut, după care am început lecțiile pentru copii. Tratăm copiii cu 
blândețe și înțelegere, iar ei se simt apreciați. La ora actuală, avem cinci 
lecții pentru copii ținute de mame din vecinătatea noastră, care a devenit 
un centru de activitate intensă. 

Avem un program de munci agricole în fiecare sâmbătă și mergem 
împreună pe câmp. Discutăm despre anumite Scrieri, iar seara organizăm 
fie o întâlnire devoțională, fie vizite acasă. În acest ciclu, femeile au 
primit în rândul lor trei credincioase noi, iar una dintre acestea este 
prezentă la conferință. 

 

STATELE UNITE 

‘Abdu’l-Bahá a vizitat orașul New York, Orașul Legământului, în timpul călătoriilor Sale în 
America din 1912. Anul acesta, grupuri de prieteni ce participă la întâlniri devoționale și cercuri de 
studiu, alături de indivizi și familii, spun rugăciuni în unele dintre locurile pe care le-a vizitat. 
Participanții la o tabără recentă de institut au mers la Biserica Înălțării, unde ‘Abdu’l-Bahá a rostit 
prima Sa cuvântare publică în America, pentru a se ruga și a citi câteva povestiri. În plus, Adunarea 
Spirituală Națională a organizat proiecte de servire a comunității pentru a ajuta Bowery Mission, o 
organizație creștină locală care îi sprijină pe cei săraci și pe care ‘Abdu’l-Bahá a vizitat-o în perioada 
petrecută în oraș. Celelalte locuri unde prietenii Îl rememorează pe Dascăl sunt: casa lui Juliet 
Thompson; locurile de veșnică odihnă ale lui William Hoar și Chester I. Thacher, care au fost numiți 
discipoli ai lui ‘Abdu’l-Bahá de către Shoghi Effendi; și A Patra Biserică Unitariană din Brooklyn, 
unde ‘Abdu’l-Bahá a revelat rugăciunea care începe cu cuvintele „O, Doamne! Educă-i pe acești 
copii.” 

 

*** 
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Următoarele relatări sunt despre felul în care comunități care și-au demonstrat forța le sprijină pe 
cele din jurul lor. Prima relatare descrie cum zone geografice avansate contribuie la progresul 
comunităților de pe continentul lor; a doua relatare arată felul în care prietenii dintr-o regiune au 
fost sprijiniți de regiunile mai puternice din jurul lor; a treia relatare este despre contribuția 
credincioșilor dintr-o zonă geografică la mișcarea din alte zone geografice din regiunea lor; iar 
ultima relatare arată cum Adunarea Spirituală Locală dintr-un sat sprijină procesul de dezvoltare din 
satele vecine. 

EUROPA 

 Corpul Continental al Consilierilor din Europa acordă o atenție semnificativă diseminării 
sistematice a învățărilor dinspre zonele geografice cele mai avansate către cele unde creșterea încă nu 
s-a intensificat. În ultimii cinci ani, Corpul Consilierilor a inițiat seminarii în trei zone geografice 
avansate de pe continent – Gran Canaria, Centrul Țărilor de Jos (Utrecht) și, mai recent, Viena – 
pentru a împărtăși informații și experiențe agențiilor și resurselor cheie din zonele geografice care se 
îndreaptă către primirea unor numere mai mari. 

 În anul 2020, Corpul Consilierilor a găsit modalități creative de a ține un seminar în timpul 
pandemiei. Au fost aduși laolaltă prieteni cu experiență din trei zone geografice rezervor – patru 
membri ai Corpului Auxiliar și o persoană resursă pentru programul de împuternicire spirituală a 
juniorilor – pentru organizarea unui program online cu vizite pe teren virtuale. Temele seminarului au 
fost lucrul cu familiile, contribuția deosebită a mamelor, mișcarea tinerilor și a juniorilor în câmpul 
servirii, precum și pregătirea sistematică a indivizilor și formarea de prieteni care pot servi drept 
colaboratori pentru a sprijini agențiile de la nivel de zonă geografică să facă progrese în procesul de 
construire a comunității în vecinătăți. 

 Au fost invitați să participe la conversațiile din timpul seminarului circa 320 de prieteni din 
32 de centre de activitate intensă avansate de pe cuprinsul Europei, precum și coordonatori de institut 
regionali și membri ai Adunărilor Naționale Spirituale și ai Consiliilor Bahá’í Regionale relevante. 
Consilierii s-au consultat cu consiliile institutelor de pregătire asupra diseminării informațiilor și 
învățărilor de la această întâlnire către alte centre de activitate intensă. 

 Deși seminarul a fost gândit să dea un impuls inițial eforturilor din vecinătăți, în afara 
cadrului strict al acestui eveniment, Consilierii mai doreau să afle cum pot valorifica ajutorul venit din 
partea unor echipe de indivizi cu experiență pentru a sprijini cu regularitate participanții care 
activează în diverse vecinătăți. Cu două săptămâni înainte de seminar, Consilierii au organizat o 
întâlnire cu membrii Corpului Auxiliar și cu echipa de organizare pentru a discuta programul și rolul 
lor în sprijinirea participanților înaintea, în timpul și după finalizarea seminarului. 

 În cadrul pregătirilor pentru seminar, membrii Corpului Auxiliar i-au ajutat pe prieteni să 
citească realitatea vecinătăților lor, să își documenteze învățările și să formuleze sau să rafineze 
descrierea drumului prin care au dobândit experiență de-a lungul anilor; să vizualizeze cu ajutorul 
cercurilor concentrice participarea tot mai largă a persoanelor angajate în procesul de construire a 
comunității; și să-și identifice obiectivele învățării. 

 Echipa de organizare era foarte conștientă și de necesitatea cultivării unei atmosfere spirituale 
în timpul seminarului. Fiecare dimineață începea cu întâlniri devoționale pe anumite teme și cu 
contribuții muzicale, ceea ce i-a ajutat pe participanți să intre în legătură cu ‘Abdu’l-Bahá și să-I caute 
confirmările. 

 De-a lungul anilor, Consilierii au observat că vizitele pe teren s-au dovedit a fi un element 
valoros în cadrul unui seminar eficace, așa că nu au vrut să piardă sau să minimalizeze această 
componentă, chiar dacă seminarul a trebuit să fie ținut online. De aceea, o parte semnificativă a 
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programului s-a concentrat pe vizite virtuale pe teren în fiecare dintre vecinătățile alese din cele trei 
zone geografice avansate. Echipele din aceste trei zone geografice au fost încurajate să se gândească 
la crearea unui mediu în care participanții să se simtă ca și cum ar vizita zona geografică, așa că 
fiecare echipă și-a prezentat vecinătatea prioritară și a făcut un tur al acesteia. Unul dintre prietenii din 
zona geografică Gran Canaria descrie un astfel de tur: 

Pentru a crea o experiență de vizitare a vecinătății cât mai personală, ne-am îngrijit ca 
unul dintre prieteni să se plimbe cu bicicleta ținând o cameră video și să transmită în 
direct, în timp ce noi descriam realitatea vecinătății. Participanții au putut vedea străzile 
și locurile pe care le-ar fi vizitat, precum și felul în care erau aplicate conceptele la 
activitățile care se desfășurau acolo. Astfel, au conștientizat contextul din jurul 
eforturilor noastre. În fiecare dimineață, „vizitatorii” ascultau conversațiile echipelor 
care activau în vecinătăți, ceea ce le-a permis să-și facă o idee despre felul în care se 
prezintă o săptămână din viața prietenilor și despre munca lor pentru atingerea 
obiectivelor. Participanții ascultau discuțiile și reflecțiile animatorilor, facilitatorilor și 
colaboratorilor de pe teren, puneau întrebări despre proces și observau cum se 
desfășoară conversațiile acestora cu populația locală. 

 Deși intenția a fost ca tururile să fie organizate în direct, participanții din fiecare zonă 
geografică au pregătit și un clip video înregistrat în prealabil pentru situația în care restricțiile ar 
fi fost mai severe în timpul seminarului. Participanții au muncit înainte de seminar pentru a 
identifica informațiile și imaginile reprezentative pentru fiecare vecinătate, precum și întrebări 
pentru reflecție care să ajute la înțelegerea principiilor și dinamicilor presupuse de aplicarea 
călăuzirilor. 

 În plus, în cadrul programului, fiecare nucleu se întâlnea zilnic după-amiaza și desfășura 
activități locale legate de subiectul zilei pentru a pune în practică imediat conceptele învățate. În 
fiecare seară, membrii Corpului Auxiliar și Consilierii îi strângeau laolaltă pe prietenii pe care-i 
însoțeau pentru a reflecta asupra lucrurilor pe care le văzuseră în cursul zilei, asupra învățărilor 
pe care le dobândiseră, asupra modului în care puteau aplica aceste învățări în propria lor 
vecinătate și asupra modalităților de diseminare a învățărilor pe cuprinsul zonei geografice. 

 În ultima zi a seminarului, participanții au fost rugați să articuleze viziunea pentru 
următorul ciclu și să discute despre modul în care prietenii care servesc în vecinătățile lor vor fi 
însoțiți pe măsură ce-și continuă munca, aplică în servire învățăturile pe care le-au dobândit și 
diseminează aceste învățări și către alte persoane din zonele lor geografice. Participanții au fost 
încurajați să evite tendința de a copia pur și simplu ce văzuseră la alții și să reflecteze împreună 
asupra modului în care ar arăta transpuse în practică, în propria lor realitate, călăuzirile Casei 
Universale a Dreptății și învățările dobândite la seminar. Membrii Corpului Auxiliar au rămas în 
legătură cu acești prieteni și după seminar, sprijinindu-i să pregătească planuri anuale și 
trimestriale și să analizeze implicațiile acestor planuri asupra activităților de zi cu zi. Membrii 
Corpului Auxiliar au precizat că seminarul le-a clarificat rolul pe care-l au în sprijinirea 
eforturilor prietenilor din aceste cadre. 

 Deși organizarea seminarului în mediul online a fost percepută inițial ca un neajuns, 
această soluție a prezentat mai multe avantaje. Au putut participa mai multe persoane deoarece 
nu a fost nevoie de deplasări. Dacă, înainte, fiecare dintre cele trei zone geografice avansate își 
ținea propriul seminar, iar participanții puteau vizita o singură zonă geografică, de această dată, 
ei au avut posibilitatea de „a vizita” toate cele trei zone geografice în cadrul aceluiași program și 
au beneficiat de experiențele nemijlocite care au fost generate. În sfârșit, pentru mulți prieteni, 
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îndeosebi pentru cei care servesc în zone geografice aflate într-o etapă de creștere mai timpurie, 
seminarul a constituit prilejul de a vedea cum operează zilnic prietenii din centrele de activitate 
intensă cele mai avansate. Reflectând asupra acestei experiențe, Consilierii au comentat: 

A fost deosebit de încurajator să vedem că toți participanții au reușit să facă pași 
importanți după seminar și că procesele de învățare au fost consolidate în fiecare 
vecinătate pe baza întrebărilor analizate pe parcursul seminarului. În colaborare cu 
Consilierii, unii participanți au fost rugați să organizeze seminarii asemănătoare pentru 
prietenii care servesc în cadre restrânse, în grupuri de zone geografice învecinate din 
regiunile sau țările lor de pe cuprinsul Europei, în scopul extinderii modelului de 
acțiune intensivă în mult mai multe vecinătăți de pe continent. 

STATELE UNITE 

 Când mai aveau patru cicluri până la finalul Planului de Cinci Ani, prietenii din zona 
geografică Treasure Valley din regiunea Northern Plains și-au propus să depășească cel de-al treilea 
jalon, sperând să servească drept sursă de experiență și de resurse pentru alte zone geografice din 
regiune. Până în acel moment, eforturile se concentraseră în special pe nucleele de tineri din două 
centre de activitate intensă, care își implicau colegii de la nivel local în procesul de institut. Agențiile 
zonale au conștientizat faptul că atingerea unui nivel superior de intensitate va necesita participarea 
unui număr mult mai mare de credincioși, așa că au luat legătura cu prietenii din zonele geografice din 
regiunea învecinată care aveau o realitate similară – și care trecuseră recent de cel de-al treilea jalon –, 
cu scopul de a învăța de la ei. Această colaborare, pe lângă faptul că a servit ca mijloc de diseminare a 
informațiilor dinspre o regiune către alta, a și contribuit major la amplificarea entuziasmului și 
hotărârii de a avansa rapid către obiectiv. 

 Membrul Corpului Auxiliar, un asistent și Comitetul Zonal de Creștere din Treasure Valley 
s-au întâlnit cu membrii Corpului Auxiliar care servesc în zonele geografice Salt Lake City și 
Albuquerque din regiunea învecinată. Ei s-au consultat cu privire la direcțiile de acțiune care ar putea 
contribui la dezvoltarea capacității Comitetului Zonal de Creștere, la extinderea rolului pe care acesta 
îl joacă în progresul zonei geografice și la transformarea membrilor săi în surse de bucurie, iubire și 
sprijin pentru prieteni. În plus, au fost create spații în care membrii Comitetelor Zonale de Creștere 
din cele trei zone geografice să-și împărtășească informații prin apeluri telefonice și video, cu 
participarea membrilor Corpului Auxiliar și a coordonatorilor de institut care sprijină zona geografică 
Treasure Valley. 

 Multe dintre conversațiile lor s-au axat pe rolul întâlnirilor devoționale de a-i încuraja pe 
credincioșii din întreaga zonă geografică să cultive adorația colectivă invitându-și prietenii și membrii 
familiei să se reunească periodic pentru rugăciune, în special pentru cei afectați de pandemie. Pentru a 
crea condițiile de sprijin și iubire care să inspire tot mai mulți prieteni să se ridice în acest fel, 
Comitetul Zonal de Creștere din Treasure Valley a identificat câteva persoane care aveau experiență 
în a invita prieteni din comunitatea lărgită la întâlnirile lor devoționale și care au colaborat cu alți 
credincioși. Acești prieteni le-au ajutat pe potențialele gazde să inițieze întâlniri simple, dar 
înălțătoare, pentru rugăciune. Fiecare credincios a fost încurajat să înceapă prin a organiza acasă la el 
întâlniri devoționale cu membrii familiei, apoi să invite și alte suflete receptive. Sărbătorile de 19 Zile 
și întâlnirile de reflecție le-au oferit prietenilor ocazii de a-și împărtăși ceea ce învățau și de a se 
inspira din eforturile altora. 

 Comitetul Zonal de Creștere a mai învățat și cum să colaboreze mai îndeaproape cu Adunările 
Locale la cultivarea caracterului devoțional al comunităților lor. A fost instituit un model de 
planificare și reflecție cu membrii celor patru Adunări Locale de două ori pe ciclu, inclusiv o 
consultare după întâlnirea de reflecție a zonei geografice. Acest spațiu le-a oferit Comitetului și 
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Adunărilor ocazia de a-și clarifica viziunea cu privire la Plan și de a dezvolta o înțelegere comună a 
obiectivelor. În plus secretarii Adunărilor se întâlneau la jumătatea ciclului pentru a monitoriza 
progresul în atingerea obiectivelor, a-și împărtăși informații și a discuta despre modalități de depășire 
a dificultăților. Apoi, Adunările se consultau cu comunitățile lor pe marginea rapoartelor de la 
secretari. Colaborarea dintre Comitetul Zonal de Creștere și Adunările Locale, precum și implicarea 
acestora în sprijinirea indivizilor și familiilor în deschiderea de spații colective pentru întâlniri 
devoționale, a dus la creșterea numărului acestor întâlniri la peste 70. Consolidarea caracterului 
devoțional și însuflețirea crescută din cadrul comunității au contribuit semnificativ la depășirea de 
către prieteni a celui de-al treilea jalon. 

REGATUL UNIT 

 Răspunzând la un apel național din partea Adunării Naționale Spirituale, mai mulți prieteni 
s-au ridicat să servească drept pionieri în calitate de facilitatori mobili, pentru a da o mână de ajutor 
unor zone geografice învecinate aflate într-un stadiu de dezvoltare mai timpuriu. Într-un timp relativ 
scurt, prietenii din zona geografică Solent – în unul dintre județele cele mai bogate din țară – au 
depășit cel de-al doilea jalon. 

 La începutul Planului precedent, exista un mic grup de prieteni, din care făceau parte și două 
familii, care organizau numai câteva activități de bază în zona geografică. Își doreau mult să 
intensifice munca de propovăduire și să mărească numărul activităților. Membrul Corpului Auxiliar și 
coordonatorul de institut subregional au făcut mai multe vizite și, în urma consultărilor, a fost 
identificată o vecinătate cu potențial de a deveni zonă în care să se depună eforturi de propovăduire 
intense. Au fost desfășurate mai multe proiecte de propovăduire cu sprijinul câtorva tineri bahá’í de la 
universitatea locală și al câtorva prieteni din localitățile învecinate. Ca rezultat, numărul activităților 
de bază a crescut și una din familiile din vecinătate a îmbrățișat Credința. Zona geografică a trecut de 
primul jalon pe baza forței acestei vecinătăți. 

 Pentru a întări eforturile de pe tot cuprinsul zonei geografice, cinci prieteni s-au ridicat să 
servească în calitate de facilitatori mobili în mai multe vecinătăți. Cu sprijinul membrilor Corpului 
Auxiliar și al unui facilitator regional de creștere, un prieten cu mai multă experiență a coordonat 
eforturile acestor facilitatori, însoțindu-i săptămânal în studierea primei unități a Cărții 10 din 
secvența de cursuri și consultându-se cu ei cu privire la pașii următori. Fiecare facilitator a intrat în 
legătură cu membrii câte unui nucleu de vecinătate diferit, întâlnindu-se cu aceștia online, într-un 
spirit și un mod inspirate de studierea Cărții 10. 

 Conștienți că interacțiunile lor la nivel local trebuie să fie caracterizate de o prietenie 
adevărată, să nu conțină nicio urmă de paternalism și să se desfășoare în spiritul ajutorului reciproc și 
al învățării, facilitatorii mobili au purtat conversații simple și iubitoare cu prietenii din fiecare 
vecinătate. Aceste conversații au evoluat în spații devoționale pentru nuclee și pentru alte persoane 
din jurul acestora, pe măsură ce se extindeau. A fost încurajată o cultură a dezvoltării prin consultările 
dintre facilitatori și prieteni asupra oportunităților și nevoilor care apar în cadrele locale și s-au format 
mai multe cercuri de studiu. 

 Pe când aceste demersuri erau în desfășurare, o familie cu experiență în procesul de construire 
a comunității s-a ridicat să facă pionierat. Consiliul Bahá’í Regional s-a consultat cu familia, care s-a 
mutat într-o vecinătate receptivă. Întrucât familia avea și copii, juniori și tineri, s-a putut integra rapid 
în viața comunității de acolo. 

 S-au făcut progrese rapide pe cuprinsul zonei geografice prin impunerea unui ritm de reflecții 
și consultări săptămânale între membrii Corpului Auxiliar, facilitatorul de creștere și persoana care 
coordona munca facilitatorilor mobili, între facilitatori și prietenul cu experiență care îi însoțea și între 
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facilitatori și cei care trăiau și serveau în vecinătăți. Acest sistem de sprijin reciproc și coordonare de 
la nivel regional către nivelul local a cultivat un proces continuu de învățare. 

 Un număr tot mai mare de prieteni din nuclee învață acum să aplice modelul de acțiune, 
reflecție, consultare și studiu. S-au înmulțit întâlnirile devoționale în toată zona geografică și trei 
grupuri cu prieteni din comunitatea lărgită parcurg Cartea 1. Numeroși credincioși poartă conversații 
semnificative cu prietenii lor din localitate și organizează șezători periodice, demonstrând orientarea 
tot mai către exterior ce caracterizează o zonă geografică ce a depășit acum cel de-al doilea jalon. 

PAKISTAN 

 La începutul Planului anterior, un grup de zone geografice rurale din regiunea Sindh și 
Balochistan a instituit programe intensive de creștere. Una dintre aceste zone geografice era Matli. 
Deși era una din zonele geografice mai avansate din acel grup, prietenii de acolo au simțit nevoia să 
reflecteze profund asupra realității lor și să identifice capacitățile necesare pentru continuarea 
procesului de dezvoltare și pentru sprijinirea zonelor geografice adiacente. După studierea și 
reflectarea asupra călăuzirilor, prietenii au realizat că procesul de institut încă nu prinsese rădăcini în 
zona lor geografică, deși numeroase persoane finalizaseră secvența principală de cursuri. Trebuia 
lărgit bazinul de facilitatori eficace care îi puteau însoți pe participanți pe parcursul studiului și al 
elementelor practice. Prin acest proces, prietenii au generat experiențe și învățări care i-au ajutat să 
depășească cel de-al treilea jalon și le-au permis  ca, la rândul lor, să sprijine în mod sistematic zonele 
geografice adiacente, ajutându-le să-și intensifice procesul de creștere. 

Ca prim pas, ne-am concentrat atenția pe un singur sat și am colaborat îndeaproape cu 
un grup de tineri adulți, ridicându-le capacitatea de servire și ajutându-i să avanseze în 
secvența de cursuri și să-și invite colegii să li se alăture pe acest drum. Datorită unui 
ritm constant de cercuri de studiu și campanii de institut, au început să li se alăture tot 
mai mulți oameni, unii veniți din satele învecinate. 

În același timp, în vederea ridicării unui cadru de facilitatori, i-am identificat în rândul 
tinerilor adulți pe aceia care aveau potențialul de a servi în această calitate, dar aveau 
nevoie de un plus de experiență și de încrede în sine. I-am grupat pe perechi și i-am 
însoțit în timp ce activau în calitate de co-faciliatori în cadrul unor cercuri de studiu 
pentru tineri din timpul unei campanii de institut. În fiecare seară, se reuneau pentru a 
reflecta asupra experiențelor lor și a planifica ziua următoare. I-am încurajat să fie 
foarte atenți la conținutul și componenta de exerciții a fiecărei cărți de institut. De 
exemplu, în timp ce facilitau studiul Cărții 1, au învățat să-i sprijine pe tineri să formeze 
întâlniri devoționale și să poarte conversații despre importanța rugăciunii cu părinții și 
prietenii lor. După finalizarea Cărților 3 și 5, i-au ajutat pe tineri să țină lecțiile și să-și 
facă planuri personale de acțiune clare și tangibile pentru formarea de lecții pentru copii 
și de grupuri de juniori. Imediat după studiul intensiv, facilitatorii au luat măsuri pentru 
a-i însoți pe acești tineri în satele lor și a-i ajuta să-și pună planurile în practică. De 
asemenea, au purtat conversații cu părinții tinerilor și cu anumiți bătrâni ai satelor 
pentru ca aceștia să înțeleagă și să sprijine mai bine procesul educațional și activitățile 
de construire a comunității. 

Datorită acestui model de studiu, exersare și însoțire, a fost mărită capacitatea și s-au 
dobândit în întreaga zonă geografică informații noi despre susținerea conversațiilor, 
organizarea întâlnirilor devoționale și a activităților educaționale și predarea de cursuri 
de institut. Ca rezultat, zona geografică a început să avanseze, iar prietenii au fost 



Reflecții asupra creșterii – numărul 46, septembrie 2021 Pagina 11 

cuprinși de bucurie și de un entuziasm proaspăt când tinerii au continuat să se sprijine 
reciproc și să se reunească în spații de reflecție. 

Pe măsură ce prietenii din Matli transmiteau mai departe ceea ce învățau în întâlnirile 
regionale, un spirit similar s-a aprins în toată regiunea. Un prieten din Matli, alături de câțiva prieteni 
din zona geografică Diplo, și-a îndreptat atenția asupra zonelor geografice vecine, una dintre acestea 
fiind Mithi. 

Am vizitat zona geografică Mithi pentru a identifica un sat mai receptiv și, în cele din 
urmă, am găsit unul care se cheamă Mayari, cu circa 400 de case. Acolo am explicat că 
vrem să-i invităm pe locuitori să participe la un proces educațional care va construi 
capacitatea de dezvoltare spirituală și materială în toată lumea din localitate. Am descris 
fiecare imperativ educațional și am detaliat întrucâtva componentele practice. După ce 
am stat de vorbă cu căpetenia satului, aceasta s-a arătat interesată de planurile noastre și 
s-a oferit să ne găzduiască. În această perioadă, căpetenia a vizitat de două ori și zona 
geografică Matli pentru a vedea cum se desfășoară procesul ajuns într-un stadiu mai 
avansat. Apoi ne-a dat binecuvântarea să începem studiul cursurilor de institut cu tinerii 
din satul său. Mulți dintre aceștia aveau mai mult timp liber decât de obicei din cauza 
restricțiilor impuse de pandemie. 

Așa că am continuat conversațiile și început cercuri de studiu cu tinerii satului. 
Căpetenia a participat și ea la câteva sesiuni și ne-a mărturisit că conținutul studiat este 
foarte eficace și necesar în ziua de astăzi, încurajându-ne să ne continuăm demersurile. 
Mai mulți tineri au finalizat studiul Cărții 1 și au fost rapid însoțiți să inițieze întâlniri 
devoționale în sat. Câțiva au avansat la Cartea 3 și au început să țină lecții pentru copii 
imediat după aceea. 

În timpul activității din vecinătăți și sate, am observat că, după ce locuitorii satelor 
ajung să ne cunoască și intră în proces, încep să ne considere de-ai lor. Ne invită la 
evenimente precum ceremonii de nuntă și alte sărbători importante, ceea ce, în cultura 
sindhi, este un semn că au încredere în noi și ne consideră parte din familia lor. Când 
părinții și bătrânii înțeleg procesul de la bun început, au încredere în el și îl sprijină, 
ceea ce îi susține pe tineri în eforturile lor. De aceea, formăm mai întâi legături de 
prietenie și purtăm conversații periodice cu părinții și cu bătrânii, după care le 
prezentăm procesul institutului de pregătire. Dacă au o părere bună despre acesta, își 
vor încuraja copiii și tinerii să participe. 

Strădaniile credincioșilor din Matli au contribuit semnificativ la progresele din regiune; din 
2020, șapte zone geografice au depășit cel de-al doilea jalon, iar una l-a depășit pe cel de-al treilea. În 
prezent, există 14 programe intensive de creștere în acest grup de zone geografice adiacente. 

SIERRA LEONE 

 Zona geografică Barrie Peje, situată în sudul țării, numără peste 1.500 de prieteni care 
participă la 160 de activități de bază. Zona geografică a depășit cel de-al treilea jalon în 2019 și 
servește acum ca rezervor de experiență pentru zonele geografice adiacente. În unul din sate, pe nume 
Kundowahun, o proporție semnificativă a locuitorilor s-a implicat în întâlniri devoționale, lecții pentru 
copii și grupuri de juniori. Fiecare membru al Adunării Spirituale Locale din această comunitate – 
singura din întreaga zonă geografică – desfășoară cel puțin o activitate de bază în locuința sa. 
Adunarea și prietenii din localitate au răspândit procesul de construire a comunității și în două sate 
vecine, sprijinindu-i pe locuitorii de acolo care au început să se implice în activități. 
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Adunarea Locală este foarte activă și îi sprijină pe prieteni. În urmă cu câteva luni, a 
început să se consulte cu privire la extinderea procesului de construire a comunității în 
două sate aflate la câțiva kilometri distanță – Vaama și Mapoima – și având fiecare o 
populație de circa 800 de locuitori. Aceste sate au fost selectate în urma unei serii de 
vizite efectuate de membrul Corpului Auxiliar și de câțiva asistenți care sunt sufletul 
eforturilor din Kundowahun. 

Un grup de 15 prieteni, dintre care șase sunt membri ai Adunării Locale, s-au consultat 
cu membrul Corpului Auxiliar și cu agențiile zonale. Ca urmare a acestei consultări, 
cinci dintre ei au vizitat cele două sate și au prezentat viziunea procesului de institut la 
zece bătrâni ai comunității și la 40 de tineri, care s-au arătat cu toții interesați să 
participe. 

La câteva zile după aceste vizite, în Kundowahun a fost desfășurată o campanie 
intensivă de institut în vederea pregătirii coordonatorilor de lecții pentru copii și a 
colaboratorilor pentru anii 3 și 4. În cadrul componentei de exersare, participanții au 
mers alături de echipa mobilă și de membrul Corpului Auxiliar să invite locuitorii din 
cele două sate să intre în procesul de institut. Prietenii mai tineri au interacționat cu 
tineretul, iar membrii Adunării Locale au vorbit cu adulții. În urma acestei vizite, 27 de 
adulți și de tineri din sate au început să studieze cursurile de institut și materialele de la 
conferințele de tineret. 

Doi credincioși din Kundowahun care aveau experiență în promovarea întâlnirilor 
devoționale ce devin portaluri către activitățile educaționale au fost rugați să sprijine 
demersurile din cele două sate. Timp de trei zile, aceștia au urmat un curs de orientare 
care i-a pregătit pentru acest rol. În cadrul cursului, au studiat călăuziri esențiale și au 
recapitulat cursurile de institut. În continuare, au fost însoțiți de coordonatorul de 
institut și de un pionier intern atunci când au început să faciliteze studiul primei cărți 
din secvența de cursuri cu participanți din cele două sate. La finalul fiecărei zile, acești 
participanți, care erau toți tineri, mergeau în vizită la familii pentru a le împărtăși ceea 
ce învățau. Mai multe lecții pentru copii au fost inițiate înainte de încheierea pregătirii, 
iar părinții au fost invitați să-și aducă copiii la ele. S-au format opt lecții pentru copii cu 
16 învățători noi și au început mai multe întâlniri devoționale periodice. Cei doi prieteni 
vin în vizită în fiecare săptămână și organizează spații de reflecție lunare pentru tinerii 
care au devenit învățători și gazde de întâlniri devoționale, invitându-i la întâlniri pentru 
grupul de zone geografice adiacente. 

După ce s-a finalizat pregătirea inițială, coordonatorii de institut au făcut și ei vizite 
săptămânale. În fiecare sat a apărut câte un grup de prieteni activi din care făceau parte 
și bătrânii satului. Membrii grupului au început să se întâlnească în fiecare săptămână 
pentru a reflecta asupra progreselor făcute și a răspunde la eventualele provocări cu care 
se confruntau cei care serveau. Prietenii din fiecare nucleu au construit treptat 
capacitatea de a purta conversații cu tot mai mulți tineri. În unul din sate, aceasta a dus 
la formarea unei a doua cohorte de tineri care au studiat Cartea 1 și din rândul cărora au 
apărut promotori de întâlniri devoționale. Aceștia colaborează cu învățătorii de lecții 
pentru copii pentru a iniția astfel de întâlniri în casele părinților care și-au arătat 
interesul față de educația spirituală a copiilor lor și învață să lucreze cu tinerele mame. 
Unii prieteni care s-au arătat interesați să-i ajute pe alții sunt acum însoțiți în 
dezvoltarea capacităților necesare pentru a coordona lecții pentru copii. Dornici să 
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avanseze în secvența de cursuri, prietenii au cerut ca în satele lor să fie trimiși 
facilitatori care să sprijine acest grup să studieze a doua carte din secvență. 

Ca pas următor, cei care îi însoțesc pe prieteni în aceste sate speră să sprijine nucleele să 
inițieze întâlniri de reflecție periodice și să adauge o fază de expansiune în modelul lor 
de activități. 

Adunarea Locală din Kundowahun a sprijinit aceste eforturi oferind un ajutor financiar 
pentru materialele de institut. Membrii săi vizitează periodic ambele sate și informează 
săptămânal Adunarea Locală despre progresele din ele, comunicând și eventualele 
nevoi sau dificultăți cu care se confruntă prietenii. Adunarea Locală veghează ca, în 
timp ce sunt sprijinite cele două sate, și propria sa comunitate să beneficieze de atenție 
pentru construirea capacității de primire în rândul său a unui număr mai mare de 
prieteni. 
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