OTROŠKI RAZREDI BAHA’I
Zakaj otroški razredi Baha'i?
Otroški razredi Baha'i so odprti za otroke vsakršnih verskih, rasnih in kulturnih ozadij in niso razredi
indoktrinacije, ki so običajni v mnogih drugih religijah. Otroci se sicer učijo načel, naukov in osnovnega
verovanja Vere Baha'i, a poudarek je na tem, da se otrok nauči razmišljati sam, da premišljuje in
uporablja duhovne zakone v življenju posameznika in družbe. Še posebej pomembno je, da v prvih
letih otroštva posvetimo dovolj pozornosti razvoju duhovnih vrlin in tistim naukom, navadam in
vedenju, ki sestavljajo bistvene lastnosti duhovnega bitja.
Nekatera načela na katerih temelji vzgoja Baha'i
- Vsak otrok je enkratno stvarstvo Boga, obdarjen z lastnimi talenti in sposobnostmi. 'Na človeka
glejte kot na rudnik, poln biserov neprecenljive vrednosti. A le izobrazba lahko povzroči, da
razkrije svoje zaklade in omogoči človeštvu, da si lahko z njimi pomaga.'
- Človeška bitja so ustvarjena plemenita - 'Plemenitega sem te ustvaril...'
- Vsakdo ima sposobnost prepoznati Božje Manifestacije, slediti Njihovim zakonim in duhovno
napredovati.
- Ljubezen do Boga in strah pred Njim morata biti vključena v srca otrok že v njihovih najzgodnejših
letih. Ljubezen do Boga in strah pred Njim (kar pomeni, da če Ga užalostimo, bomo ustavili pritok
Njegove ljubezni do nas samih) so najboljša sredstva za to, da preprečimo, da otroci delajo slabo
in s tem jih tudi spodbujamo, da delajo dobro.
- Noben otrok ni nepopravljiv. Vsi so lahko dobri in lahko razvijejo duhovne lastnosti.
Kaj učimo na otroških razredih Baha'i?
Vsaka lekcija ima temo, ki se povezuje z enim duhovnim načelom, kot je enotnost, pravica,
resnicoljubnost, prijaznost in služenje. Sestavljene so iz naslednjih petih delov:
- Molitve in citati: učenje in pomnenje molitev pomaga, da v otroka zasadimo seme komunikacije in
zaupanja v Vsemogočnega. Primer: 'O Bog, varuj me, vodi me, naredi iz mene sijočo luč in
bleščečo zvezdo. Ti si Mogočni in Silni.' Učenje in pomnenje Božanskih verzov pomaga tudi pri
izboljšanju otrokovega značaja. Primer: 'Blagoslovljen je ta, ki se druži z vsemi ljudmi v duhu
pooplne prijaznosti in ljubezni.'
Pesmi: so povezane s temo lekcije
- Zgodbe: izvirajo iz Baha'i in Nebaha'i virov in kažejo uporabo teh duhovnih načel v življenjih
posameznikov.
- Igre: otroci se igrajo igre, kjer med sabo sodelujejo, tako se naučijo sodelovanja.
- Barvanje: otroci barvajo sliko, ki temelji na temi lekcije.
Kaj je Baha'i?
Beseda Baha'i dobesedno pomeni sledilec Baha'u'llaha (Božje Slave). Baha’u’llah (1817-1892) je ime
ustanovitelja vere Baha'i, ki je učil, da so vse velike božje vere resnične in, da prihajajo iz istega Vira.
Pojavile pa so se ob različnih časih in na različnih krajih z namenom dajati duhovno izobrazbo in, da
pospešijo razvoj človeštva in, da mu pomagajo 'ponesti naprej vedno napredujočo civilizacijo.'
Bistvena načela Vere Baha'i so enost Boga, religij in človeštva. Med mnogimi družbenimi in duhovnimi
nauki so: neodvisno raziskovanje resnice, usklajenost med religijo in znanostjo, odprava vsakršnih
predsodkov, enakopravnost med moškim in žensko in obstoj življenja po smrti.
Zakaj verska vzgoja?
Zadnji svetovni dogodki so pomgali, da smo bolj kot kdajkoli prej prepoznali nevarnost religioznih
indoktrinacij in fanatizma. Ne smemo pa dopustiti, da bi nas ta želja po tem, da se izognemo
indoktrinaciji ali katekizmu, privedla do ohlapnosti v religioznemu nauku. Doktrine, ki niso upoštevale
verske vzgoje otrok in, ki so jih prepustile samim sebi, da si pridobijo lastne standarde in verovanja,
kar naj bi bila odločitev, neodvisna od vpliva družbe, so močno prispevala k današnjemu stanju
moralne dezintegracije. V svetu v katerem živimo obstajajo politični, ekonomski in kulturni interesi, ki
agresivno promovirajo lastne željene vzorce mišljenja in vedenja. Pa četudi temu ne bi bilo tako, ni
razloga, da bi predvidevali, do bo nova generacija otrok zmožna ustvariti boljši svet, brez izobrazbe, ki
je v svojem bistvu duhovna. Človeštvo, ki je prepuščeno lastnim sredstvom, brez božjega vodstva, ni
proizvedlo ničesar dugega, razen kaosa, nepravičnosti in trpljenja. V kakšni družbi bi živeli, če bi pri
svojih otrokih upoštevali naslednji opomin: '...vzgajajte jih na prsih Božje ljubezni in jih vzpodbujajte k
stvarem duha, da bodo svoje obraze obrnili proti Bogu; da bodo njihova pota v skladu s pravili
dobrega vedenja in, da bo njihov značaj neprekosljiv; da bodo usvojili vse milosti in hvalevredne
lastnosti človeštva; da bodo dosegli dobro znanje o različnih vejah učenja, da bodo od vsega začetka
svojega življenja duhovna bitja...'

