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 دوستان عزیز و محبوب،

که با اشتیاق فراوان منتظر استقبال از همۀ شما در ارض اقدس و حضورتان در کنفرانس مشترک امروز، روزی 

اینکه برگزاری این  خود را از  تأّسف مراتب صفحاتمایلیم با نگارش این   ،ای بودیممشاورین قاّره  هایبا هیئت

قلبیّۀ  اشواق داریم.  بیان پذیر نگشت، به سبب شرایط کنونی جهان امکان  ها آرزویش را داشتیمی که مّدتیگردهما

اّما ُبعد مسافت از شّدت    را که امیدوار بودیم حضورًا به شما ابراز داریم اکنون باید از راه دور ابالغ گردد.خود 

 کاهد.شما عزیزان داریم نمی محبّتی که نسبت به تک تک 

  علنی قرائت بار  اّولینبرای الواح مبارکۀ وصایای حضرت عبدالبهاء پیش در چنین روزی صد سال یک

نفوسی که برای  اهلل را تعیین فرمودند،  موالی حنون در آن سند نفیس تاریخی وظایف حضرات ایادی امر  .گردید

فرمودند    مأموراهلل را  ایادی امر .  حضرت عبدالبهاءبه وجود آمدت های معاونت ترویج و صیانهیئت  کمک به آنان

پردازند و تأکید فرمودند که باید مظهر   “اهلل و تربیت نفوس و تعلیم علوم و تحسین اخالق عموم نشر نفحات”که به 

باید تقوای الهی ظاهر و از اطوار و احوال و کردار و گفتار ”باشند به نحوی که  “جمیع شئون  تقدیس و تنزیه در”

عالم بهائی به آن مشغولید   همۀخدماتی را که هر یک از شما در  ادزمان یزیارت این کلمات در این    “.آشکار باشد

که  است سۀ مشاورین مؤسّ  تمامی مدیوندر سراسر جهان براستی  کند.  جامعۀ بهائیدر ذهن این مشتاقان زنده می 

 که  شودمی نفوسیشامل 
ّ
معاونت، و مساعدین قائم   ای، اعضای هیئت ه مشاورین قارّ  به عنوانهای گذشته سال  طی

خورد بدون چنین های اخیر که امروزه در جهان به چشم میانگیز دهه های شگفت پیشرفت   اند.به خدمت بوده 

همانا  اهدر این پیشرفت حیاتی و ضروری  کمکی  پذیر نبود.امکانوس فن اینجانب  از ای خدمات خالصانه

ای بیدار و هوشیار، پرشور و با درایت، و مؤّسسه  المللی بوده است: دارالتّبلیغ بین  ۀهای مؤّسس هدایات و تشویق

 .ناپذیرخستگی کامًال 
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و تأّمل  قتعمّ مقتضیات آن و در اید را داشته ساله نه  ۀی با تمهیدات نقشیفرصت آشناشما عزیزان تا به حال 

  به ظهور برایخود ی ی های جغرافیاحدودهم، دامنۀ میادین خدمت مؤمنین در مبرهن استکه  همانطور  اید.نموده

شما باید به همین منوال دامنۀ اموری که گسترش یافته است.  ین بهائی یآسازی هر چه بیشتر نیروی اجتماع رساندن

های در زمینه  مشارکت  قابلیّت   پرورش شما جزء الینفّک مساعی    است.گسترش یافته نیز   نماییدبه آن توّجه مجّدانه 

تا قابلیّت کسب شده  است دوستان کمک به  جزء الینفّک و به همان میزان  است جامعۀ بهائی مجهودات   مختلف  

علیم و  تبرای تان طور کلّی برای انجام وظایف ه ی به این دو نیاز و بیدر پاسخگو  ۀ ظهور برسانند.به منّص در عمل را 

آموزشی    ۀمؤّسس  .باشیدمی آموزشی  ۀکی بر کارآیی فرایند مؤّسسزیادی متّ  تا حدّ شما البتّه یب اخالق، ذته وتربیت 

به همان  نیز  مؤّسسه  ۀپراشتیاق شما برای توسع مایتحبوده و   شما خدماتای ضروری برای وسیله  از آغاز تأسیس

شما با  وجه امتیاز روابط که  یچشمگیرصمیمانه و  همکاری مشاهدۀ روح این  بر بنا  است.ضرورت داشته  اندازه

 این جمع است. عمیق  مسّرتموجب است که مسئول هماهنگی مجهودات مؤّسسه هستند، نفوسی همۀ 

که چگونه   ایدنموده شرحی را که در پیام خود به مشاورین چند روز پیش ابالغ نمودیم بدون شک مطالعه 

شوند پاسخی دی که در پیگیری نقشه با آن مواجه می های متعدّ تا برای هر یک از چالش نماییدیاری باید احبّا را 

سرمشق  تأثیر  ،مفید باشد شما تأثیر پند و اندرزهای هر چقدرکه  دیواقفیم در این خصوص مطمئنّ    .مناسب بیابند

مؤمنین را با سطوح مختلف نظم اداری شما این است که مؤّسسۀ   توانایی قابل مالحظۀ   است.بودن شما بیشتر 

مهم و    ۀوظیف یک  .کندمی  تحکیم دشومی با یکدیگر آن دو موجب پیوند که را همکاری  ۀسازد و روحیّ مرتبط می 

افزایش دهید و به تأسیس و عملکرد صحیح  را که آگاهی نسبت به مقصد نظم اداری بهائی شما این است حیاتی 

های مؤّسسات بهائی در سطوح ها و پروژهارتباط دوستان را با نقشه  .یدیجدید کمک نمامحافل روحانی محلّی 

العدل اعظم را از طریق تشویق و   و بیت احبّابین پیوند  نهایتًاو  داریدبرقرار نگاه می ای و ملّی محلّی، منطقه 

از شجاعت   اینمونه  از نقشه و واضح ی درکاحبّا برای   کنید.های صادره تقویت می مطالعۀ پیام در   انآن راهنمایی

با واقعیّت اوضاع در  تانعمیقی یبه شما ناظرند.  آشنا اهلل نفحات نشرخصوص در ه اجرای تمهیداتش ب در

ت مطلوبی قرار اهلل، شما را در موقعیّ  تان از الزامات پیشبرد امرتوأم با درک کامل  ،مختلف های جغرافیایی  محدوده 

  کمکیشرایطی  ین بهائی در هر یسازی آنیروی اجتماع  رساندن شاورات راجع به چگونگی به ظهورم  بهدهد تا می

 اندیشمندانه، مبتکرانه، و به موقع ارائه دهید. 

که اکنون  یجوانانی از  بسیار  یم.نمای بنقش ویژۀ شما در تشویق جوانان یم تأکیدی بر مایل فوقعالوه بر موارد  

قیام   یک معاون و یا یک مساعد خالصانۀمشتاقانه و  های حمایت  به مدد ،موّفقندکسب پیروزی برای امر الهی به 

های شما  مسئولیّت   و دلیرانه به میدان خدمت وارد شوند. ،قدرت تأییدات الهیّه متّکی باشند به تاند آموخت نمودند،

شامل پیشبرد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، تعالی جوانان و تقویت الگوی حیات است و تر وسیع به مراتب 

 حضرت بهاءاهللهای متوالی از نفوس فداکار و مؤمنین وفادار به نسل ترّقی موجدکه   الگویی، باشدمی خانواده 
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که در سال   یجوانان  .دهندمی که بهبود عالم انسانی را بر پیشبرد منافع شخصی خود ترجیح ی نفوسخواهد شد، 

هستند که   جامعه آن قائم به خدمت خواهند بود اغلب کودکان یینها تیّ قموفّ  نیتضم  یساله برانه  ۀنقش یانیپا

 د.نیابمی و درک رسالت آن حضرت پرورش  جمال قدمعشق به با امروز 

ادعیۀ   مطمئن باشید کهتان به درگاه جمال اقدس ابهی دوستان عزیز و محبوب، در لحظات دعا و نیایش

باشد که حرکت و سکون شما از   به نیابت از شما عزیزان همراه شما است. در اعتاب مقّدسۀ علیاقلبی این مشتاقان 

بر   کهرا  به آستان مقّدس  خدمتآن الهی مدد گیرد و امید آنکه خداوند متعال موهبت ابدی   م مشیّت یت نسااهدای

 ما عنایت فرماید.به ش  ۀ او استغالب ۀ طبق اراد

 [ العدل اعظم بیت ]امضا: 


