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 ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم مالحظه فرمایند 

 دوستان عزیز و محبوب،

ق  موف   که حاضرند و معدودیدر ارض اقدس  شانکثری هستیم که ااقار ه نیمشاور  تی  لحظات در مع نی در ا

 است  ندهیآسالۀ  ۀ نهبر نقشمتمرکز  که    شانروز کنفرانس   نیو آخر   نیششم اند و  پیوستهاز راه دور به ما  ند  نشد  حضوربه  

ش قابل رؤیت است با شما  کنندگان شرکت   دراین کنفرانس که  روح توان در بارۀآنچه می  باشد.می  در شرف اتمام

  یدر عالم بهائ   تی  قابل   شیافزا  شاهد  نالعی مشاورین به رأی ،جارب ت  مشحون از . در میان گذاشت بسیار زیاد است

توانست آرزوی بینشی  این جمع نمی   .کسب نماییدتوانید  شما عزیزان می   کهبیشتری  قاتیتوف مطمئن از  و  اندبوده

الزامات نقشۀ بعدی از آنچه در مشاورات این نفوس مخلص و فداکار مالحظه شد   ۀتر در بار تر و بصیرتی روشن دقیق 

ا این البت ه آغاز کار است.  مشاورین محترم در مراجعت    راآنچه  عالم ۀپنج قار  ی خود در  به کشورهاداشته باشد.  ام 

  مشروعی که برای این حال   در  اند برای شما و کسانی که با شما قائم به خدمتند به ارمغان خواهند آورد.فراگرفته 

تان  مشارکت  هنگامخصوص ه ب  — در کنار شما خواهند بود شان معاونین شوید، مشاورین و همگانی عظیم آماده می 

هایی که در آن، دعوت  کنفرانس  ،خواهد گشتمنعقد سراسر کرۀ ارض  در ی که به زودیی هادر موج کنفرانس 

تحر ک خواهد   بهبود و اصالح عالمعالم انسانی را برای تالش در راه  رخواهانیخعمومی حضرت بهاءاهّلل جمع  

 . بخشید

ی تای این برهه از زمان را برههامر مبارک در جهان و در درون   شرایط و اوضاعتقارن   نموده بسیار پراهم 

برای آمادگی نوع انسان جهت  است روست آزمونی شدید ه ب  اکنون بشری ت با آن روکه   های جهانیچالش    است.

ت و کنار گذاشتن منافع شخصی کوتاه    واحد ۀخانواد  کینوع بشر که  یاخالق  و یروحانروشن  ت  ی  واقع نیا  قبولمد 

  مشغول بار دیگربهاءاهّلل زمان، پیروان حضرت هم   .استرا دارا  مشترکو  پرارزشوطن  کی  و است وستهی به هم پ و

این نقشه    سازی آیین بهائی هستند.برای به ظهور رساندن نیروی اجتماع  موجود  یهارصت و ف امکاناتبررسی 



  2 صفحه ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم  2022ژانویه    4

 

 

ت محب ت  عزم وآزمونی است برای صبر و استقامت،    یزندگ شان نسبت به کسانی که در کنارشان اراده، و شد 

آنان در همه جا به پرورش جوامعی کمک خواهند نمود که هدف مشترک دارند و به نیروی ات حاد برای    .کنندیم

مجهودات فراوان  در  و   جوید  یپناهمأمن و  یجوامع هر نفس نی در اباشد که    واقفند. او و تعالیبشر درمان آالم 

  ییفضا، هر نفسی جوامعۀ توسعبرای  و ،یاجتماع  بی تقلبرای ،  و تربیت میتعلبرای  ، نیایشعبادت و  برایدوستان 

صغیران  ”فرمایند:  این مشتاقان از زیارت وعدۀ حضرت عبدالبهاء در اهتزازیم که می .  بیابدرشد و خدمت  یبرا

 . “برند بزرگوار شوند و بینوایان بانوا گردند اطفال ابناء ملکوت شوند و گمشدگان بوطن الهی پی 

  امیپ  بتوانند  که مخلصی نیمؤمن  تعداد  بشارات مبارکۀ خود را نازل فرمودند،زمانی که حضرت بهاءاهّلل 

تعدادشان در اوج  به همان درجه ولی دوستان  اخالصهّلل امروز  الحمد   بود.  محدود  برسانند  تی  بشر به را حضرتش

ثابت و راسخ گردد و در هر موقعی ت و در هر محیطی به انوار  کالم الهی    شان به قو تامید چنانکه قلوب  است. 

که   ی که در سینه خواهیم داشت هنگامیی ای که بر زبان خواهیم آورد و آرزوادعیه این استملکوتی بدرخشند.  

 یم. شو ی مبارکه وارد م ۀبه روض نی مشاور تی  معامروز برای دعا به نیابت از شما در 

 [ اعظمالعدل  بیت  ]امضا: 


