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 هو اللّ 
 

شکر کنيد رّب اجلنود را که از  ،أيّها املختارون فی ملکوت األهبی
آمسان غيب را کبًا علی السحاب نزول بعامل ملک فرمود و از پرتو مشس 
حقيقت شرق و غرب روشن گشت و ندای ملکوت بلند شد و مناداين 

اعلی بشارت ظهور دادند و عامل وجود ابهتزاز آمد و  ملکوت آبهنگ مأل
مجيع خلق چنانکه حضرت مسيح ميفرمايد در خواب بودند يعنی يوم ظهور 
و نزول رّب اجلنود در خواب غفلت غرق بودند چنانکه در اجنيل ميفرمايد  

خانه خرب ندارد. ئ من مانند آنست که دزد در خانه است و صاحبکه جم
ا ها بنور هدی ابز شد و گوشهمشا را از ميان خلق انتخاب فرمود و ديده

آبهنگ مأل اعلی مهراز گشت دهلا زنده شد و جاهنا حيات جديد ايفت و از 
موهبت کربی هبره و نصيب گرفت شکر کنيد خدا را که دست موهبت کربی 
چنان اتج مرّصعی بر فرق مشا هناد که جواهر زواهرش الی االبد بر قرون و 

صد را ارمجند اعصار ميتابد بشکرانه اين هدايت کربی مّهت را بلند کنيد و مق
حکام اهلی بقّوت اميان مبوجب تعاليم اهلی رفتار منائيد و اعمال را تطبيق اب

ت کنيد و مبوجب آن فرمائيد کلمات مکنونه تالوت منائيد و مبضمون دقّ 
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لواح طرازات و کلمات و جتّليات و اشراقات و بشارات را اعمل منائيد 
قيام منائيد ات آنکه هر يک مشعی  ابمعان نظر خبوانيد و مبوجب آن تعاليم اهلّيه

ل گلشن رائحه طّيبه منتشر گروشن گرديد و شاهد اجنمن شويد و مانند  
منائيد چون حبر پرجوش و خروش شويد و چون ابر فيض آمسانی مبذول 

بنشانيد و علم صلح  گداريد آبهنگ ملکوت اهبی دمسار گرديد و آتش جن
دت و دين را وسيله حمّبت و موّ  ديبلند منائيد وحدت عامل انسانی ترويج ده

جبميع بشر مشريد و مجيع خلق را اغنام اهلی دانيد و خدا را شبان مهرابن 
پرورد و در مچن و مرغزار رمحت خويش بشناسيد که مجيع اغنام را می

اينست سياست اهلی، اينست  .ميچراند و از چشمه عنايت مينوشاند
ابری  .عامل انسانی که از مجله تعاليم اهليستموهبت رمحانی، اينست وحدت 

ابواب موهبت مفتوحست و آايت اهلی مشروح نور حقيقت اتابنست و 
لطاف بی اپاين. وقت را غنيمت مشريد جبان بکوشيد و خبروشيد ات اين ا

جهان ظلمانی نورانی گردد و اين عامل تنگ و اتريک گشايش ايبد و اين  
ود و اين عامل جسمانی هبره و نصيب از گلخن فانی آئينه گلشن ابقی ش

فيوضات رمحانی ايبد بنياد عناد برافتد و اساس بيگانگی ويران گردد و بنيان 
يگانگی مرتفع شود ات شجره مبارکه بر شرق و غرب سايه افکند و در قطب 
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امکان خيمه وحدة انسان افراخته شود و علم حمّبت و الفت در مجيع آفاق 
ی حقيقت اوج گريد جهان سراسر جّنت اهبی شود و  موج زند و موج دراي

لطاف رّب اگل و رحيان موهبت کربی بروايند اينست وصاايی عبدالبهاء از 
اجلنود اميدوارم که سبب نورانّيت و روحانّيت بشر گرديد و قلوب خلق را 
ارتباط حمّبت خبشيد مردگان قبور نفس و هوی را بقّوه کلمة اّلّل زنده کنيد و  

نوار مشس حقيقت بينا منائيد و عليالن روحانی را بی بصريت را ابکوران 
شفای رمحانی خبشيد از الطاف عناايت حضرت مقصود چنني اميدوارم و 
مهيشه بذکر و فکر مشا مشغومل و برّب امللکوت مناجات مينمامي و گريه و 
 زاری ميکنم ات مجيع اين موهبت را مبذول فرمايد و قلوب را مشروح منايد و

 و عليکم البهاء االهبی  .روحها را وجد و طرب دهد و جذب و وله خبشد
 

ای پروردگار مهرابن اين نفوس ندای ملکوت شنيدند و انوار مشس حقيقت 
ديدند و در فضای جانفزای حمّبت پريدند عاشقان روی تواند و منجذابن 
 خوی تو و آرزومند کوی تو و متوّجه بسوی تو و تشنه جوی تو و مشغول

 ١٩١٩آب ٢٠  عبگفتگوی تو توئی دهنده و خبشنده و مهرابن    ع


