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احبّای ممتحن و باوفای جمال قدم در سرزمین مقدّس ایران مالحظه فرمایند
شواهد روزافزون انحطاط نظم عالم ،اشاعۀ تعصّبات مذهبی ،و سردرگمی همگانی در ح ّل مشکالت عدیدۀ نوع بشر از یک طرف ،و اخبار
دستآوردهای چشم گیر حاصله از همکاری و تشریک مساعی پیروان حضرت بهاءهللا با دوستان و همدالن برای ایجاد اجتماعی م ّتحد از طرف
دیگر ،بیش از پیش یادآور بیانات حضرت ولیّ عزیز امر هللا در توصیف دو فرایند توأمان تخریب و سازندگی است .انشاءهللا با مطالعۀ پیام مورّخ
 ١٣دسامبر  ١١٧۵این جمع خطاب به کنفرانس هیئتهای مشاورین قارّهای در ارض اقدس و همچنین پیام مورّخ  ١ژانویه  ١١٧٢خطاب به بهائیان
عالم تصویری روشن از پیشرفت امر مبارک در سراسر جهان کسب نمودهاید و همانند خواهران و برادران روحانی خود در پهنۀ گیتی از تکمیل
موفّقیّتآمیز نقشۀ پنجسالۀ کنونی و طلیعۀ فرصتهای گرانبهای پنج سال آینده مسرورید .در اوّ لین روز کنفرانس ،به دنبال قرائت پیام  ١٣دسامبر
و تأمّل در قابلیّتهای جامعۀ اسم اعظم برای تح ّقق بخشیدن به اهداف جدید نقشه ،آن خادمان برازندۀ امر هللا با مباهات از استقامت سازنده و
فداکاریهای بیشمار شما عزیزان یاد نمودند و در مدح و ثنای شما نغماتی دلنواز سرودند و در هنگام تشرّ ف به اعتاب مقدّسه جهت نزول تأییدات
مأل اعلی برای یکایک شما دعا نمودند.
الحمد هلل که احبّای عزیز مهد امر هللا در طیّ بیش از صد و هفتاد سال گذشته سهمی بسزا در انتشار امر الهی و پیشبرد مدنیّت ربّانی داشتهاند .از
قیام و اسفار تاریخی طلعات حروف حیّ و جانفشانیهای مؤمنین اوّ لیّه گرفته تا تشکیل ّ
منظم اوّ لین کالسهای تعلیم جوانان در عالم بهائی؛ از
پیشگامی در تأسیس مدارس نوین برای دختران و پسران تا بذل مساعی مستم ّر در راه اشاعۀ دانش و خرافاتزدایی؛ از ج ّدیّت در راه ترک
تعصّبات تا ترویج برادری و یگانگی؛ از پیشبرد هنر و موسیقی تا اقدامات وسیع در زمینههای علمی ،اقتصادی ،اجتماعی و عمرانی؛ از اجرای
برنامههای ّ
مؤثر برای تربیت روحانی فرزندان و تحکیم خانواده تا تالش برای برقراری تساوی کامل زنان و مردان؛ از تأکید بر حقیقتگویی و
صداقت به عنوان شالودۀ کلّیّۀ صفات انسانی تا تقویت بینشی عمیق برای دیدن رفاه و سعادت فردی در رفاه و سعادت عمومی؛ از اعتقاد به رعایت
اصول اخالقی در جمیع شئون تا تمسّک به مشورت در امور و توسعۀ فرهنگ یادگیری در جهت بنای جامعهای پویا؛ از حرکت خیل مهاجرین
داخلی و بینالمللی برای استقرار وحدت و یگانگی در اقصی نقاط عالم تا پیگیری فرایض روحانی انفرادی توسّط آحاد احبّا در این ایّام پرآالم؛ از
مشارکت در گفتمانهای مفید اجتماعی تا همکاری با دیگر شهروندان عدالتپیشه برای خدمت به وطن مألوف  -همگی گواهی است صادق بر آنکه
اعضای جامعۀ اسم اعظم در آن سرزمین مقدّس از بدو طلوع شمس حقیقت در نهایت فداکاری و تحت هر شرایطی همواره در راه سقایت شجرۀ
امر الهی و استقرار تمدّنی مادّی و معنوی در صفّ اوّ ل خادمین امر هللا بوده و هستند.
در هنگام دعا و مناجات به یاد شما عزیزان هستیم و اطمینان داریم که با الهام از پیامهای مذکور و با در نظر گرفتن شرایط محلّی و علیرغم
فیروز ا ّتحاد و مشارکت م ّ
ؤثرتر و وسیعتر
مشکالت فراوان ،کما کان به مجهودات ثمربخش خود ادامه میدهید زیرا به یقین مبین میدانید که روز
ِ
در بنای اجتماعی شکوفا در پیش است.
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