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Credincioșilor reuniți la Întâlnirea Instituțională pentru Estul Europei 
 
 
Mult iubiți prieteni, 
 
            
           În timp ce implorăm la Pragul Sacru pentru lansarea cu succes a Planului de Nouă Ani 
în întreaga lume, gândurile noastre se îndreptă în mod special către voi, cei care ați venit 
laolaltă în inima unei regiuni care este, la acest ceas dramatic, cuprinsă de atâta suferință și 
nesiguranță. Suntem profund mișcați de strădaniile unificate ale popoarelor țărilor voastre de 
a răspunde acestei crize urgente prin acordarea de asistență și adăpost celor afectați și 
strămutați de pe meleagurile lor. În mijlocul acestei tragedii, multitudini de oameni de pe tot 
cuprinsul Europei de Est sunt din nou în căutarea unor răspunsuri la întrebări existențiale. Ce 
altceva decât remediul divin al lui Bahá’u’lláh le poate vindeca rănile și oferi speranță și 
viziune pentru o lume mai bună? Unde altundeva, dacă nu în lăuntrul strădaniilor de clădire a 
comunității ale Cauzei Mângâietorului lumii pot atât de mulți copii și tineri găsi promisiunea 
unei societăți bazate pe adevăr și dreptate? Contăm pe voi cei care ați fost chemați să serviți 
în instituțiile și agențiile Credinței spre a exercita un efort puternic în fiecare dintre țările 
voastre pentru a atrage un număr semnificativ de suflete către mesajul Său, în mod special 
în zonele geografice în care un program de creștere se află în desfășurare și să vă bazați pe 
metodele și instrumentele Planului pentru a răspunde nevoilor și aspirațiilor populațiilor 
voastre. 
 
       În timp ce vă stabiliți obiectivele pentru ciclurile care urmează, ar trebui să păstrați în 
minte urgența prezentei situații și magnitudinea inițiativei globale pe cale să înceapă și să vă 
asigurați că eforturile voastre le depășesc pe toate cele pe care le-ați depus anterior. În lunile 
din urmă, oamenii din regiunea voastră au fost treziți la o conștientizare nouă și au 
demonstrat mare inventivitate și inițiativă. Fie ca aceasta să fie mărturia capacității larg 
răspândite care există pentru a susține munca Cauzei. Profitați de moment pentru a ajuta și a 
împuternici sufletele receptive să fie vârful de lance al procesului de construire a comunității 
și aveți încredere în capacitatea lor de a prelua responsabilitatea acestei creșteri și a 
consolidării comunităților. 
 
       Din păcate, răsturnări dramatice au afectat periodic estul Europei, iar cea mai recentă 
dintre ele a zguduit lumea. Voi, care sunteți descendenții spirituali ai marilor propovăduitori 
ai Cauzei din acea regiune dețineți cheia soluționării definitive a sursei suferinței oamenilor. 
Vă asigurăm de dragostea noastră statornică și de rugăciunile noastre fierbinți la Mausoleele 
Sfinte ca voi și comunitățile voastre să vă puteți îndeplini rolul vital pe care sunteți sortiți să 
îl jucați în înălțarea societății voastre. 
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