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Eforturi pentru îndeplinirea obiectivelor Planului de Un An 
(partea a II-a)  

 În mesajul său din 25 noiembrie 2020, Casa Universală a Dreptății a făcut un apel la prietenii 
din zonele geografice unde un proces înfloritor de creștere este deja în desfășurare să consolideze 
realizările obținute și să cultive „condițiile necesare pentru primirea unor numere tot mai mari de 
suflete în îmbrățișarea largă a unei comunități recunoscute pentru tăria sa morală și orientarea sa către 
exterior.” Fundamentală în acest proces s-a dovedit a fi antrenarea credincioșilor din întreaga zonă 
geografică într-un model de acțiune în cadrul căruia trăiesc, muncesc sau învață, alături de 
concentrarea eforturilor asupra centrelor de activitate intensă din sate și vecinătăți, unde toate 
elementele din cadrul Planului „se înlănțuie și se leagă în modul cel mai vizibil, sporind puterea 
comunității în câmpul acțiunii.” 

 Această ediție din Reflecții asupra creșterii – cea de-a doua dintr-o serie dedicată Planului de 
Un An – prezintă relatări despre instituțiile și agențiile care-i sprijină pe prieteni în eforturile lor de a 
răspunde acestei chemări; unii răspund angajându-se zi de zi, pe tot cuprinsul zonei geografice, în 
interacțiuni cu suflete deschise către cercetarea chestiunilor spirituale, iar alții răspund la 
receptivitatea din interiorul satelor și vecinătăților 

***** 

Relatările de mai jos descriu cum agențiile din două zone geografice i-au ajutat pe toți credincioșii să 
cultive caracterul devoțional al comunității, sprijinind, în același timp, nucleul de prieteni ce servesc 
într-un centru de activitate intensă să amplifice procesul de construire a comunității. Datorită acestor 
eforturi, prietenii din ambele zone geografice au depășit cel de-al treilea jalon la începutul Planului 
de Un An. 

ARGENTINA 

 În lunile care au precedat Planul de Un An, prietenii din zona geografică May Maxwell 
Norte și-au fixat ca obiectiv intensificarea eforturilor de amplificare a spiritului de adorație colectivă 
din cadrul comunității. Unul dintre prietenii implicați a descris acest proces. 

Membrul Corpului Auxiliar a început să se întâlnească în fiecare săptămână cu câțiva 
asistenți, cu membrii Comitetului Zonal de Creștere și cu secretarul Consiliului Bahá’í 
Regional ca să reflecte asupra modului în care se poate mări numărul de întâlniri 
devoționale din zona geografică în vederea ridicării caracterului devoțional al 
comunității. Frecvența acestor întâlniri le-a permis să fixeze obiective simple de 
îndeplinit până la sfârșitul fiecărei săptămâni și să adapteze cursul acțiunilor viitoare. 
Studiind și reflectând asupra călăuzirilor relevante, ei au realizat că în conversațiile și 
activitățile de pe cuprinsul zonei geografice erau, de fapt, implicate multe persoane – 
chiar dacă în grade de implicare diferite – și au reușit să conceapă strategii pentru a le 
sprijini să se ridice și să servească. 

Studiul compilației Rugăciunea și viața devoțională pregătită de Departamentul de 
Cercetare al Centrului Mondial Bahá’í i-a ajutat pe membrii agențiilor să reflecteze 
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asupra influenței rugăciunii în viețile lor și în cele ale prietenilor care încep să se roage 
împreună. Ei și-au mai dat seama de faptul că dorința de a se ruga pentru cei aflați la 
nevoie le-a întărit multor prieteni hotărârea de a deschide astfel de spații devoționale. 
Pentru a le sprijini eforturile, s-a organizat o întâlnire în vederea analizării unor 
concepte din Cartea 1, care a dus la crearea a două cercuri de studiu. 

Membrii agențiilor au mai observat că, atunci când credincioșii inițiază o activitate, 
chiar și cu puțini participanți, li se alătură rapid și alte persoane, ceea ce duce la crearea 
unei atmosfere de sprijin reciproc. Acest spirit de însoțire reciprocă, alături de o 
orientare către exterior, atrage suflete din comunitatea largă. Adunarea Spirituală Locală 
contribuie la această mișcare încurajând familiile să inițieze propriile întâlniri 
devoționale. 

În timp ce aceste strădanii erau în desfășurare, agențiile zonale se consultau și asupra 
procesului de creștere din vecinătatea San Pedro. Ele au conștientizat faptul că nucleul de prieteni care 
serveau acolo avea nevoie de mai mult sprijin pentru a putea antrena o proporție tot mai mare din 
populația locală în demersurile de construire a comunității. Pentru a susține eforturile nucleului, doi 
pionieri tineri din altă zonă geografică au fost invitați să-i ajute pe cei care serveau deja în mod 
intensiv în San Pedro. 

A fost organizată o sesiune de orientare de trei zile pentru ca toată lumea să fie la curent cu 
procesele în desfășurare. Reflectând asupra experienței acumulate, participanții au cercetat principii și 
metode pentru ridicarea capacității populației locale și extinderea cercului de locuitori implicați în 
procesul de construire a comunității, în grade diferite de implicare, cu accent special pe cultivarea 
mișcării tinerilor. Coordonatorul regional, membrul Corpului Auxiliar, secretarul consiliului de 
institut și secretarul Consiliului Bahá’í Regional au fost cu toții prezenți la această întâlnire, oferind 
informații despre alte zone geografice aflate pe același drum de învățare. În fiecare după-amiază, 
prietenii vizitau case din vecinătate pentru a pune în aplicare conceptele asupra cărora reflectaseră 
dimineața. 

 Pe parcursul săptămânilor următoare, după ce au studiat ce-a de-a doua temă din materialul de 
la conferința de tineret și după ce au fost invitați să viziteze grupuri de juniori active, mai mulți tineri 
localnici au început să studieze cursurile de institut și să facă primii pași către servire – o tânără a 
organizat o întâlnire devoțională cu familia ei, un tânăr a sprijinit o lecție pentru copii, iar un al treilea 
a servit drept co-animator al unui grup de juniori. Pentru a valorifica acest avânt, prietenii din nucleu 
și-au intensificat eforturile, organizând fiecare lună a ciclului de creștere în trei faze: găsirea de noi 
oameni, pregătirea acestora și apoi sprijinirea lor în inițierea de noi activități. Și prietenii au continuat 
să avanseze cu secvența de cursuri și au organizat spații în care cei care servesc ca facilitatori în 
vecinătate să poată reflecta asupra calității demersurilor lor. După ce au participat la un seminar zonal 
axat pe diseminarea învățărilor acumulate în zone geografice avansate cu centre de activitate intensă, 
ei și-au extins eforturile și asupra familiilor tinerilor implicați, concentrându-se pe un grup mai mic 
din vecinătate și începând să preconizeze implicarea întregii populații din acel grup în procesul de 
construire a comunității. În prezent, la proces participă prin conversații circa 100 de familii, din care 
multe au copii angajați în activitățile educaționale. Multe dintre aceste familii organizează și întâlniri 
devoționale în casele lor. 

TURCIA 

 Cu numai patru luni rămase din Planul de Cinci Ani precedent, prietenii care servesc în zona 
geografică Hatay 1 s-au hotărât să intensifice ritmul de creștere în câteva vecinătăți unde locuiau 
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credincioși, vizitând familii pentru a cultiva un spirit de adorație și servire în cât mai multe case. În 
plus, fiecare membru al agențiilor zonale și-a fixat obiectivul personal de a începe câte o activitate 
nouă. Aceste inițiative i-au inspirat și pe alți prieteni din zona geografică să-și aducă contribuția la 
dezvoltarea Cauzei. 

 În ciuda condițiilor restrictive create de pandemie, au fost vizitați numeroși credincioși. S-au 
format echipe compuse și din membri ai instituțiilor pentru vizite sistematice la domiciliu în vecinătăți 
în care prietenii se străduiau să-și intensifice activitatea. Campaniile de rugăciune pentru reușita 
tuturor eforturilor depuse pe tot cuprinsul zonei geografice i-au inspirat pe credincioși să dedice mai 
mult timp și mai multă energie atingerii obiectivului până la Naw-Rúz. 50 de persoane au studiat 
ediția revizuită a Cărții 1, iar numărul întâlnirilor devoționale s-a dublat până la jumătatea lunii mai. 

 Agențiile zonale au început să-i sprijine pe prietenii din fiecare casă bahá’í să organizeze câte 
o întâlnire devoțională. Membrii echipei din vecinătatea Çekmece au răspuns la această inițiativă 
îndreptându-și atenția către familiile din jurul lor care erau implicate în procesul de construire a 
comunității pentru a-i identifica pe cei care puteau fi încurajați să-și deschidă casele pentru întâlniri 
periodice de rugăciune. Într-o perioadă de două săptămâni au fost inițiate numeroase întâlniri 
devoționale noi. Unul dintre prieteni a descris efectul pe care acest lucru l-a avut asupra vieții de 
familie din această vecinătate. 

A fost încurajator să le vedem pe mame preocupate de modul în care se comportă copiii 
lor când se roagă și să auzim relatări despre cum citesc copiii lor rugăciuni înainte să 
meargă la culcare. Unul dintre tați memorase câteva citate deoarece voia să sprijine 
eforturile copilului său de a le învăța pe de rost. 

Sporind caracterul devoțional al comunității și acordând o atenție continuă procesului 
educațional, prietenii din Hatay 1 și-au îndeplinit obiectivul de a depăși cel de-al treilea jalon până la 
Riḍván 2021. 

*** 

Descrierea de mai jos demonstrează cum o serie de tabere de juniori au devenit un mijloc de a 
împuternici prietenii dintr-o comunitate să se implice în conversații cu familiile din jurul lor și să 
contribuie la progresele Credinței în zona lor geografică. 

KAZAHSTAN 

 Cu câțiva ani în urmă, reflectând asupra modului în care puteau să implice în acțiuni colective 
un număr mai mare de credincioși din zona geografică Almaty, agențiile și instituțiile au analizat 
realitatea comunității și au conștientizat faptul că demersurile cu juniorii erau o zonă al cărei potențial 
nu era exploatat. Toți prietenii realizau că programul de împuternicire spirituală a juniorilor putea fi 
un portal de creștere, însă susținerea grupurilor de juniori se dovedise dificilă de-a lungul timpului și 
mulți dintre juniorii împrăștiați prin toată zona geografică nu participau cu regularitate la program. 
Comunitatea a rezonat cu ideea de a se organiza o tabără adresată juniorilor și părinților lor, iar 
Adunarea Spirituală Locală a sprijinit inițiativa. Tabăra a devenit o ocazie pentru prieteni de a-și 
dezvolta capacitățile de a împărtăși Scrierile Sfinte și de a vorbi despre program cu cei invitați. 

 Timp de circa două luni înainte de prima tabără, cu sprijinul agențiilor zonale și al unui 
membru al Corpului Auxiliar, părinții de juniori provenind atât din comunitate, cât și din societatea 
lărgită, au participat la o întâlnire săptămânală în care au făcut cunoștință cu animatorii și s-au 
familiarizat cu diversele texte ale programului. Printre subiectele de discuție s-au numărat caracterul 
specific al adolescenței timpurii și modalități prin care reprezentanții acestei vârste pot fi ajutați să 
treacă încrezători prin această etapă a vieții. Atmosfera caldă și veselă, precum și conținutul acestor 
întâlniri, le-au oferit părinților limbajul necesar să descrie programul în mod fluent în discuțiile cu 
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prietenii și cunoștințele și să invite mai mulți juniori în tabără. Reflectând asupra rugăciunilor și 
studiind Cuvântul Creator, părinții au început în mod treptat și firesc să-și deschidă casele pentru 
întâlniri devoționale și să le împărtășească și altora rugăciunile în cadrul interacțiunilor de zi cu zi. 

 Prima tabără a avut 50 de participanți: juniori – inclusiv cei din familiile bahá’í –, rudele și 
familiile lor. Ei au fost sprijiniți de 50 de tineri și adulți care au ajutat în diverse moduri, asigurând 
reușita taberei. Până în mai 2020 fuseseră deja organizate patru tabere, câte una pe ciclu. Numărul de 
participanți creștea de la o tabără la alta, în special din rândul celor din comunitatea lărgită. Numeroși 
adulți și tineri au fost implicați în aspecte ale taberelor: i-au invitat pe juniori și pe părinții lor, au 
acumulat experiență servind ca animatori sau au ajutat cu partea de logistică, gătind, făcând curățenie 
sau ocupându-se de măsuri de siguranță. În prima zi, părinții erau adunați laolaltă pentru o trecere în 
revistă a programului și o prezentare a textelor pentru juniori. Această sesiune de orientare îi făcea să 
înțeleagă mai bine importanța educației spirituale și intelectuale a juniorilor și îl împuternicea pe 
fiecare părinte să-și asume cel puțin o responsabilitate în timpul taberei. 

 La un an distanță, juniorii mai mari care participaseră la prima tabără intraseră în categoria 
tinerilor și studiau secvența de cursuri. Unii au început să servească în calitate de învățători de lecții 
pentru copii, iar alții, cu ajutorul credincioșilor din localități, au organizat grupuri de juniori în mai 
multe vecinătăți de pe cuprinsul zonei geografice. Institutul i-a însoțit pe tineri să-și continue studiul 
secvenței de cursuri și a organizat întâlniri periodice pentru învățători și animatori. 

 O familie care avea două fiice de 11 și 14 ani a fost printre participanții la prima tabără. După 
un timp, în vecinătatea lor s-a format un grup de juniori din care făceau parte fiica mai mică și 
prietenele sale, iar părinții au început să participe la o întâlnire devoțională și să studieze prima carte 
din secvență. Fiica mai mare a devenit până la urmă animatoare de grup de juniori și a îmbrățișat 
Credința. Demersurile au luat avânt și unul dintre coordonatorii zonali s-a mutat acolo; această 
vecinătate este în prezent un centru de activitate intensă. 

 Încrederea cu care prietenii de pretutindeni interacționează cu alții a dat un nou elan 
procesului de creștere prin conversațiile pe care le poartă cu vecinii, vizitele acasă pe care le fac și 
invitațiile pe care le adresează indivizilor și familiilor la un număr tot mai mare de întâlniri 
devoționale. Datorită numărului tot mai mare de indivizi care se ridică să-i servească pe cei din jurul 
lor, zona geografică Almaty a depășit cel de-al treilea jalon. 

*** 

În relatarea următoare, orientarea către exterior a prietenilor dintr-o zonă geografică avansată i-a 
ajutat să-și dezvolte capacitatea de a crea relații apropiate cu persoanele din societatea pe larg 
implicate în procesul de construire a comunității și de a purta cu acestea conversații despre Persoana 
lui Bahá’u’lláh și despre învățăturile Sale. 

FILIPINE 

În General Trias City, una dintre cele cinci zone geografice din regiunea Luzon de Sud care 
au depășit cel de-al treilea jalon în cadrul Planului de Cinci Ani precedent, prietenii au învățat să 
susțină peste 230 de activități. Multe dintre acestea sunt întâlniri de rugăciune între părinții 
participanților la grupurile de juniori și la lecțiile pentru copii. Ei duc acum mai departe procesul de 
creștere printr-un model constant de propovăduire a Cauzei și de primire a familiilor și a tinerilor în 
brațele comunității bahá’í. 

Un element important în progresul zonei geografice General Trias City este orientarea 
către exterior a prietenilor. Ei se implică cu regularitate în propovăduirea Credinței, fie 
în cadrul unor inițiative personale sau în cadrul unor demersuri colective. Poartă 
constant cu prietenii și vecinii conversații despre Bahá’u’lláh, învățăturile Sale și 
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activitățile de construire a comunității din zona geografică. Un alt element esențial pe 
care prietenii l-au învățat de timpuriu este importanța dezvoltării de relații strânse cu 
părinții copiilor și ai juniorilor care participă la activități. Aceste relații au avut un efect 
major nu doar asupra părinților, ci și asupra copiilor, care se bucură să vadă prietenia 
dintre învățătorul sau animatorul lor și părinții lor. 

Adesea, copiii sunt cei care își invită părinții să afle mai multe despre Bahá’u’lláh și Credința 
Sa. Unul dintre prieteni ne-a împărtășit un exemplu: 

Atunci când pandemia era la început și lecțiile au fost întrerupte pentru o perioadă, doi 
părinți au venit cu copiii lor în vizită la unul dintre învățători. Părinții tocmai aflaseră 
despre Credință fiind încurajați de copiii lor, care participau la lecții, și i-au spus 
învățătorului despre transformarea pe care o observaseră în copii de când aceștia 
începuseră să meargă la lecții. În ziua aceea, ambii părinți și-au declarat credința în 
Bahá’u’lláh, vărsând lacrimi de bucurie alături de copiii lor. Aceștia din urmă au spus 
că, în sfârșit, familia lor este o familie bahá’í. După aceea, mai multe familii l-au rugat 
pe învățătorul copiilor lor să le viziteze casele ca să le spună mai multe despre Credință. 

*** 

În următoarea relatare, agențiile zonale care servesc o populație indigenă au extins procesul de 
acțiune, reflecție și consultare în rândul unor grupuri de familii pe care le-au însoțit în acțiunea 
de a-i implica și pe alții în procesul de construire a comunității. În același timp, agențiile au 
acordat în continuare atenție ocaziilor de a ajuta familiile să îmbrățișeze Credința. 

COSTA RICA 

Zona geografică Talamanca, situată în sud-estul țării, adăpostește o comunitate 
indigenă de o dimensiune considerabilă. Agențiile zonale, cu participarea plină de dăruire a 
tinerilor, se concentrează pe ridicarea capacității unor grupuri de familii de a propovădui 
Credința în mod direct și de a întâmpina un număr tot mai mare de persoane în procesul de 
institut. 

La începutul anului 2021, în cadrul fazei de expansiune, agențiile au organizat o 
campanie de vizite acasă care s-a bazat pe o serie de materiale despre caracterul spiritual al 
inițiativei mondiale, nucleul în creștere, rolul institutului, procesele de integrare și dezintegrare 
și sprijinul reciproc. Pentru pregătirea acestor vizite, 51 de tineri au fost invitați să servească 
drept facilitatori ai cercurilor de studiu al materialelor cu aceste familii. Agențiile au analizat 
unde locuiește fiecare dintre tineri și au identificat satele pe care le puteau vizita, venind alături 
de tineri în aceste vizite. 

De asemenea, agențiile au realizat că întâlnirea de reflecție planificată la începutul 
ciclului trebuia adaptată pentru a respecta regulile de sănătate publică și pentru a fi pe măsura 
creșterii care avusese loc în zona geografică. Agențiile au hotărât să organizeze reflecțiile sub 
formă de întâlniri mai multe, în cadre mai restrânse, între grupuri de familii, oferindu-le tuturor 
ocazia de a participa și de a vedea că fac parte din procesul de creștere. Numeroși membri ai 
acestor familii au afirmat că, în spațiile de reflecție mai mari, nu au simțit că participă, ci că 
doar îi ascultă pe cei aflați în prima linie a activităților. Însă acum, în aceste grupuri de 
dimensiuni mai mici, ei se simțeau liberi să-și exprime ideile și sentimentele cu privire la 
subiectul în discuție. În plus, întâlnirile erau pătrunse de un spirit de bucurie care le-a apropiat 
pe familii unele de altele. 
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În luna următoare, tinerii au însoțit familiile în acțiunea lor de a-i implica pe cei din jur 
și au continuat să studieze diversele teme din materiale. Până la sfârșitul acestei faze, fuseseră 
purtate conversații cu peste 400 de persoane și multe dintre acestea se angajaseră să participe la 
procesul de institut și la propovăduire. 

Agențiile îi considerau pe tinerii care însoțiseră familiile drept vajnici „soldați ai lui 
Bahá’u’lláh”. I-au invitat la întâlniri pentru a sărbători, a-și împărtăși experiențele și a vorbi 
despre efectul pe care îl avusese servirea asupra lor. Tinerii descriau bucuria servirii și a găsirii 
de ocazii de a-i ajuta pe ceilalți. De exemplu, în timpul vizitelor lor, observaseră că este nevoie 
de cărți de rugăciuni și de alte materiale, așa că au dus în sate un catalog de cărți bahá’í, apoi au 
revenit cu acele cărți pe care familiile voiau să le citească – de exemplu, povestiri din viața lui 
‘Abdu’l-Bahá. 

Pe măsură ce se gândeau din ce în ce mai mult la tineri și la dezvoltarea lor, agențiile 
zonale au realizat că trebuiau să-i sprijine să avanseze cu studiul secvenței de cursuri pentru ca 
tinerii să poată servi într-un mod și mai eficace. Până la sfârșitul ciclului, câțiva dintre tineri își 
începuseră propriile cercuri de studiu sau întâlniri devoționale, iar unii organizau inițiative de 
acțiune socială. 

La începutul ciclului următor, în reflecțiile lor asupra ultimelor trei luni, agențiile au 
conștientizat că era nevoie de mai mulți indivizi capabili pentru a răspunde la receptivitatea 
populației. Peste 260 de persoane din 13 sate au reflectat împreună în grupuri de familii pentru a 
se pregăti de o fază de expansiune concentrată pe găsirea de noi prieteni care să intre în procesul 
de institut. Conversațiile din aceste întâlniri s-au axat pe puterea acestui proces de a descătușa 
potențialul pentru servire al fiecărui individ. 

Faza de expansiune care a urmat a durat nouă zile – patru zile în care au fost invitați 
oameni noi în procesul de institut și cinci zile de studiu intensiv al Cărții 1. Au fost inițiate 26 
de cercuri de studiu noi totalizând 78 de participanți, iar în săptămânile următoare s-au mai 
format și altele. În plus, în timpul fazei de consolidare au fost inițiate 13 întâlniri devoționale, au 
fost reactivate cinci lecții pentru copii și s-au făcut multe vizite acasă. Toate acestea le-au 
permis agențiilor să constate că existau mulți indivizi capabili, cu o dorință adâncă de a servi și 
de a învăța. 

În timpul consultațiilor asupra ciclului precedent, agențiile mai realizaseră că se 
creaseră condiții propice pentru intensificarea învățării pe tema propovăduirii directe și a 
înrolării, remarcând că numeroase persoane care participau la demersurile de expansiune și 
consolidare se considerau deja bahá’í și puteau fi invitate să se alăture comunității. În plus, 
pentru primirea a mii de oameni în brațele Cauzei, era nevoie ca un mare număr de credincioși 
să se angajeze în acest proces de învățare. Acționând în direcția acestei viziuni, agențiile au 
reunit 115 prieteni pentru a reflecta asupra datoriei sacre a propovăduirii, a recapitula concepte 
esențiale din Cartea 6 și a alcătui echipe de propovăduire care să viziteze familiile, să le 
vorbească despre Bahá’u’lláh și să le invite să intre în comunitatea bahá’í. 

În cadrul fazei de consolidare, circa 200 de prieteni din zona geografică au participat la 
conversații bazate pe temele dintr-un clip video creat pentru o conferință recentă a comunităților 
de indigeni. Acest clip analizează viziunea lui ‘Abdu’l-Bahá așa cum este articulată în Tabletele 
Planului Divin. Potrivit acestei viziuni, „dacă va fi educată și călăuzită”, populația indigenă din 
America „va ajunge atât de luminată încât va face lumină în întreaga lume”. Consultațiile care 
au urmat i-au împuternicit pe prieteni și i-au ajutat să înțeleagă că procesul de construire a 
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comunității trebuie să aducă beneficii tuturor și că ei nu trebuie să se mulțumească doar cu 
activitățile pentru copii și tineri din comunitatea lor când în alte sate există oameni care nu au 
avut încă ocazia să participe la proces. 

*** 

Din relatarea de mai jos aflăm cum prietenii dintr-un nucleu în expansiune au învățat să 
citească realitatea schimbătoare a unei vecinătăți urbane și să reacționeze la ea și au găsit 
modalități creative de a colabora îndeaproape cu părinții, în special cu mamele, care își aduc o 
contribuție semnificativă la procesul de construire a comunității ce este în plină desfășurare. 

MALAWI 

Prietenii rememorează acțiunile întreprinse pentru a iniția și a accelera ritmul activităților în 
vecinătatea Mtandire din zona geografică Lilongwe City. 

În ianuarie 2018, câțiva prieteni din zona geografică au revenit de la un seminar 
organizat de Institutul de Studii despre Prosperitate Globală plini de entuziasm și 
animați de dorința de servire. Alături de Consilier, ei au analizat ideea de a activa în 
vecinătatea urbană Mtandire, de unde erau originari mai mulți dintre ei, și s-au arătat 
interesați de această idee. În lunile care au urmat, au făcut vizite periodice, citind 
realitatea, identificând forțele constructive și distructive din cadrul acesteia, studiind 
călăuzirile relevante și consultându-se între ei. 

Întrucât regiunea număra 70.000 de locuitori distribuiți în 14 cvartale, echipa a ales 
inițial un cvartal cu o densitate mare de populație, în care se aflau circa 5.000 de 
persoane în 500 de locuințe, identificându-l ca vecinătate de interes. Cei mai mulți 
oameni din vecinătate știu să scrie și să citească, sunt tineri și se mișcă mult. 
Majoritatea lucrează în grădini sau în ateliere și există și multe mame tinere care vând 
marfă în piață. 

Procesul a avansat rapid și, în februarie 2018, echipa interacționa deja cu locuitorii 
vecinătății. Remarcând numărul mare de copii, unul dintre tineri a sugerat începerea 
unei lecții pentru copii. Numărul de doritori a fost copleșitor de mare, așa că micuții au 
fost împărțiți în mai multe clase și fiecare tânăr a început să predea la una. După o 
săptămână, unii părinți au dorit să afle mai multe despre lecții, ceea ce a oferit ocazia 
unor vizite care au consolidat implicarea și au mărit numărul de copii care participau cu 
regularitate. 

Între timp, grupuri de tineri din vecinătate au fost antrenate în conversații și au fost 
invitate să studieze materialele de la conferințele de tineret. Interacțiunea cu primul 
grup a fost dificilă, dar echipa a continuat să-și rafineze abordarea, întâlnindu-se cu 
tinerii în fiecare săptămână pentru a purta conversații și a face meditații la matematică și 
la engleză. Deși acest lucru a stârnit interesul locuitorilor, le-a provocat și suspiciuni 
unor părinți care nu înțelegeau exact ce fac tinerii. În urma unor noi interacțiuni cu 
acești părinți, îngrijorările le-au fost risipite, iar tinerii au fost încurajați să participe la 
activități. În scurt timp s-a reușit pregătirea membrilor unui grup pentru a servi drept 
învățători, ceea ce a dus la creșterea semnificativă a numărului de lecții pentru copii; 
tinerii proaspăt pregătiți au preluat și lecțiile care fuseseră inițiate de echipă. 
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Deoarece numeroase femei s-au implicat în procesul de construire a comunității, cei trei 
tineri care efectuau servire intensivă în vecinătate și-au dat seama că ar fi util să aibă și 
două coechipiere femei care să servească alături de ei. 

De atunci s-au organizat câteva sesiuni de pregătire în timpul vacanțelor școlare, iar 
extinderea eforturilor de a atrage mai mulți tineri a devenit mult mai ușoară deoarece 
bahá’íi încep să fie cunoscuți de toată comunitatea. Un element suplimentar care a 
contribuit recent la mărirea numărului de participanți la activitățile de bază și la 
fidelizarea lor a fost demersul conștient de a-i antrena pe copiii, juniorii și tinerii din 
aceeași casă. Se depun eforturi pentru a se colabora cu familii întregi prin implicarea 
părinților în întâlniri devoționale. 

Părinții au jucat un rol important în acest proces. La început, echipei i-a fost dificil să 
lucreze cu ei deoarece membrii echipei sunt tineri. Pentru a soluționa această problemă, 
echipa s-a adresat câtorva mame ai căror copii participau la activități, intenționând să 
formeze un grup de părinți cu care să se consulte și să reflecteze. În curând a apărut un 
grup de opt femei ai căror copii erau învățători și animatori activi și a fost creat un 
spațiu în care acest grup de părinți să reflecteze asupra aspectelor legate de copiii și 
familiile lor și de întreaga comunitate. 

În continuare, aceste prietene și-au îndreptat eforturile către tot mai mulți părinți, 
încurajându-i să participe la conversații și să-și deschidă casele pentru activități. De 
asemenea, părinții erau ajutați să înceapă secvența principală de cursuri de institut prin 
studiul Cărții 1, apoi erau însoțiți în crearea de întâlniri devoționale în casele lor. Pe 
măsură ce tot mai mulți părinți dezvoltau capacitatea de a vorbi despre activități și de a 
răspunde la întrebările venite de la prietenii lor și de la alți membri ai comunității, ei 
colaborau îndeaproape cu nucleul în expansiune pentru a extinde conversațiile în 
întreaga comunitate și a mobiliza mai mulți tineri în activități de studiu și de servire. În 
prezent, circa 100 de tineri își aduc contribuția la caracterul vibrant al procesului de 
construire a comunității din această vecinătate și peste 1.000 de adulți, tineri, juniori și 
copii participă la activitățile de bază. 

 

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


