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منشینید و خود را  شاى عزيزان من محزون مشويد افسرده مگرديد خامو

پريشان و مأيوس مکیند من با شما هستم و شما را در حصن رعايت و کنف 

حمايتم گرفته در هر آنی تائید و توفیقی جديد نمايم وفا بامر بها نمائید و تا 

ش بکوشید و نفس اخیر مانند اين عبد در خدمت امر اهلل و عبوديت آستان

هجران من ملول مشويد و از  زجانفشانی نمائید و از يکديگر سبقت گیريد ا

خائف و مضطرب مگرديد از مصائب امکان ادنی شئون دنیا و حوادث زمان 

تزلزلی در امر اهلل حاصل منمائید چه که شمائید جند اهلل و شمائید جمع اهل 

امت عظمی و زيور اخالق و استقبها که در اين گوفان بال بمظلومیت کبرى و 

حلل تقديس و طراز تقوى بین مالء انشاء مبعوث خواهید شد نصرت امر 

عزت الهی نمائید و متدرجا اين جهان تاريک پر و حشت و انقالب را باوج 

ابديه در ظل امر اهلل در سايه سرا پرده نجات در آوريد اى ياران من و انصار 

من فتور و اهمال منمائید و اين فرصت گرابها را از من در اين سبیل بعد از 

گرديد و از نعمت عظمی تاج  خاسردست مديد واال عاقبت خود خائب و 

وم نمائید گمان ننمائید که از سکون احدى از احبا يه خود را محردعزت اب
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وهنی بر امر اهلل وارد گردد ال واهلل رجالی مبعوث شوند و گوى سبقت را از 

يند پس بکوشید و همت موفور ار نو مبذول داريد من با شما هستم میدان بربا

و در ساحت کبريا در محضر حضرت اعلی و جمال ابعی بشديد القوى تائید 

کل متحدا متفقا قیام نمائید تا باين مقام بلند اعلی  كنمتان نمايم و داللت 

اينست اى  و بفوز لقا در عالم باال فائز نشويد نبینیدرسید و اال مرا ديگر 

 احباى عبد البهاء سبب سرور و فرح روح من در ملکوت ابهی 

 بندءه آستانش شوقی 

 


