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پاسخ مشتاقانه ياران در جميع قارات جهان را به نقشه چهار ساله كه در عيد رضوان 
  .مي نمائيمو تحسين  گرديد با قلوبي پر امتنان اعالم زگذشته آغا

ي اقدامات پر دامنه اي را به منظور ي ملّاي و محافل روحان همشاورات مشاورين قار
طرح ريزي برنامه هاي اجرايي نقشه چهار ساله آغاز نمود كه اعضاء هيئتهاي معاونت و 

 اي ي و منطقهات ملّبدين ترتيب خصوصي. ي نيز در آن مشاركت داشتندمحافل روحاني محلّ
ه نقشه  جهان شمول تنها تهياما اثر و ثمر اين اقدام. هاي فرعي منظور گرديد در تنظيم نقشه

هاي اختصاصي براي كشورهاي مختلف نبود بلكه سبب توسعه روابط همكاري دو جناح 
نظم اداري گرديد كه طاليه خوش آيندي را از پيروزي هايي كه در پي خواهد آمد نمودار 

  .سازد مي
سرعت عمل در تأسيس قريب به دويست مؤسسه آموزشي در دوازده ماه گذشته 

ريزي  بسياري از اين مؤسسه ها از مرحله طرح.  از اثر فوري نقشه چهار ساله استحاكي
.  شروع به كار نموده و اولين دوره هاي آموزشي را آغاز كرده اندسازماني فراتر رفته، عمالً

عالوه بر اين، در جميع موارد ذيل مي توان آگاهي مشتاقانه ياران را نسبت به اهميت تمركز 
مقصد اصلي نقشه يعني حصول پيشرفتي مهم در جريان دخول افواج مقبلين قوي در تحقق 
اعزام مهاجرين و مبلغين سيار داخلي و بين المللي، بذل توجه بيشتر از طرف : مالحظه نمود 

افراد احبا به توكيل در تبليغ، تهيه مقدمات الزم براي حصول اطمينان از تشكيل محافل 
، كوششهاي روز افزون جهت تشكيل مرتب جلسات دعا روحاني محلي در روز اول رضوان

و مناجات، و توسعه اقدامات براي استفاده از هنر در مجهودات تبليغي و ديگر فعاليت هاي 
  .جامعه بهائي

ساير موفقيت هاي سال گذشته را نيز نمي توان ناديده انگاشت، اقداماتي كه مؤيد 
 به ،و نتايج حاصله از اقدامات مزبور استارزش شايان مجهودات گوناگون جامعه جهاني ما 

 4تملك آپارتمان واقع در ساختمان شماره : كنيم  ذكر چند نمونه از اين موفقيت ها اكتفا مي
در پاريس كه موالي محبوب حضرت عبدالبهاء در  Avenue de Camoensدر خيابان كاموئن 
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 بودند، تخصيص اجالسيه هنگام سفر تاريخي به شهر مزبور در آن سكونت اختيار فرموده
 آگست هفتاد و پنجمين سالگرد ورود امر 14مجلس نمايندگان فدرال در برزيل در روز 

 روحيه ءالبها امهحضرت نظيري كه در آن  بهائي به آن كشور همراه با مراسم رسمي و بي
خانم بعنوان مهمان عاليقدر حضور داشتند و باالخره گشايش صفحه مخصوص جامعه بين 

 در ماه جوالي گذشته تحت World Wide Webلي بهائي در شبكه مخابرات الكترونيكي المل
 كه تا امروز متجاوز از پنجاه هزار بيننده از بيش از نود كشور مختلف »جهان بهائي«عنوان 

  .ي در حدود دويست نفر اين برنامه را مالحظه نموده اندزداشته يعني بطور متوسط رو
 قرار ها ني مشروعات جبل كرمل تحت الشعاع اين پيروزيپيشرفت طرح هاي ساختما

اين چشمگير از جمله پيشرفتهاي . نگرفته و شتاب شگفت انگيز خود را حفظ نموده است
 ارتفاع  ،استقرار ستونهاي مرمرين در ساختمان مركز مطالعه نصوص و الواح، مشروعات 

 مشخصه طبقات حدائق مقام هجوساختمان دارالتبليغ تا طبقه هفتم و آشكار شدن تدريجي و
در ارتباط با پيشرفت ساختمان اين طبقات بايد به . اعلي بصورت چشم اندازي وسيع است

واهد گذشت نيز اشاره خاز خياباني كه طبقات مزبور از فراز آن قسمتي پائين بردن سطح 
ار داشت همچنين بايد تملك و سپس تخريب ساختماني را كه در ابتداي دامنه كوه قر. نمود

با انهدام . متذكر شد، و آخرين مانع براي تكميل طبقات تحتاني مقام اعلي محسوب مي شد 
اين بنا مسيري پر شكوه تا مقام مقدس اعلي و ماوراء آن يعني تا باالترين نقطه كوه كرمل 

  .ادامه خواهد يافت
يين شده ادامه تقديم تبرعات به صندوق ابنيه قوس كوه كرمل به ميزاني كه هدف تع
نيازهاي . براي سال گذشته را تأمين نمود در پيشرفت اين مشروعات مدخليتي شديد داشت

ين مشروعات با تبرعات بال انقطاع ياران اعم از غني و فقير كه با شهامت و فداكاري امالي 
گردد برطرف مي شود و ضروري است كه در سالهاي باقيمانده نيز اين شيوه  تقديم مي

به موازات اين مساعي و با همان شور و شوق و بطور مداوم مجهودات .  يابدمرضيه ادامه
 براي رفع احتياجات نمشابهي نيز بايد از طرف محافل روحاني و افراد ياران در سراسر جها

  .مبرم صندوق بين المللي مبذول گردد
تجربه حاصل از آغاز فرخنده نقشه چهار ساله الجرم قلوب اعضاي جامعه جهاني 

ائي را مطمئن مي سازد كه براي اجراي اقداماتي كه در پيام هاي نقشه ذكر شده و در نقشه به
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الوه بر اينها عآنچه .  مجهزندهاي اجرائي محافل روحاني ملي و محلي منظور گرديده كامالً
در ابتداي دومين سال نقشه بويژه موجب دلگرمي و تحسين است شرايط و احوالي است كه 

حصول . ل روحاني ملي رواندا را در ايام عيد رضوان ميسر ساخته استتشكيل مجدد محف
اين پيروزي در بحبوحه بحران تعداد محافل روحاني ملي را كه در رضوان آينده مي توانند 
در هشتمين كانونشن بين المللي در مركز جهاني بهائي شركت نمايند به يكصد و هفتاد و پنج 

يم كه تا آن زمان كه به نيمه نقشه چهار ساله مي رسيم عالم بسيار مشتاق. محفل بالغ مي سازد
لي به پيشرفتي حبهائي در زمينه افزايش منابع انساني و بلوغ محافل روحاني و تكامل جوامع م

  .عمده نائل آيد
مدتي كوتاه كه تا خاتمه قرن مانده فرصتي است كه بيش از آنچه بتوان بيان كرد 

 در اين لحظات تاريخي، مساعي متحد و مستمر ياران در شايسته و مطلوب. رزش استا پر
مسئوليت . العالمين است  ربةسراسر جهان براي پيشبرد جريان دخول افواج مقبلين به شريع

هاي فوري و اجتناب نا پذير، هر مؤسسه امري و هر عضو جامعه بهائي را بر آن مي دارد كه 
چون فقط زمان كوتاهي . غ مبذول داردبراي حصول سرنوشتي كه حق وعده فرموده سعي بلي

 هيچ وقتي نبايد ضايع شود و هيچ فرصتي  ،باقيمانده و اهداف بسياري را بايد متحقق ساخت
دوستان عزيز، اطمينان داشته باشيد كه جنود مالء اعلي آماده اند تا هر . نبايد از دست رود

ظيمي سازد كه در اين ايام نفسي را كه قيام نمايد و خدمات خود را وقف نمايش روحاني ع
  .گردد مساعدت و تأييد نمايند  در صحنه عالم نمودار ميخطير تدريجاً

  با تحيات ابدع ابهي
  بيت العدل اعظم
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