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 ستایندگان اسم اعظم در مهد امر هللا مالحظه فرمایند

ای جدید از بهار روحانی در حیات عالم نواز است و فصلی بدیع در حیات پر رمز و راز طبیعت و مرحلهای دوستان رحمانی، آغاز بهار دل
در   عصر نزول فیوضات الهی است و هنگام شادمانی و انتشار نغمات رّبانی.  نوروز است و تجدید حیات کائنات در جلوه و بروز.  انسانی.

دوست آن سرزمین مقّدس شادباش و تهنیت اعتاب مقّدسۀ علیا به یاد شما عزیزان هستیم و این عید سعید را به شما و همۀ شهروندان شریف و صلح
 گوییم.می

 الحقیقه هر روزی که انسان بهشود ولی به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء فیور گرامی داشته میها است که این فرخنده عید باستانی با فرح و سرقرن
الحمد هلل زندگی شما وقف گسترش وحدت و یگانگی و   یاد خدا باشد و به ترویج اخّوت و خدمت به نوع بشر پردازد آن روز عیدی مبارک است.

حضرت   جمیع اّیام بالقّوه حکم عید را دارد و مسّرت و شادی شما حقیقی و سرمدی است. از اینرو برای شما  همکاری در راه رفاه همگانی است.
قات رغم تضییفرمایند "در آبادی ایران و ترقّی ایرانیان بذل جهد بلیغ و سعی عظیم فرمایید"، و شما در پیروی از این بیان و علیعبدالبهاء می

وطنان عزیز خود در راه ترقّی و تعالی ایران عزیز ای برای همصداقت، همراهان شایستهوارده کما کان با وفاداری و محّبت و امانت و 
مند به ضمیر و عالقهقدر مقام و منزلت خود را بدانید و افزایش پشتیبانی اهالی کشور از حقوق قانونی شما و ازدیاد خیل ایرانیان روشن  هستید.

وع و شکرگزاری و شعف، از جمله برکات استقامت سازنده و اعمال طّیبۀ طاهرۀ خویش شمرید و آشنایی و پذیرش تعالیم الهی را با خضوع و خش
تان هدایات رّبانی، در این مسیر پر نشیب و فراز مرکب شما صبر و بردباری است، توشۀ راه  به سلوک در این صراط مستقیم ادامه دهید.

 همتا و سعادت در عالم اخرٰی.وعود حتمّیۀ الهی، و اجرتان سرور قلب موالی بیتان تأییدات ملکوتی، سرمنزل مقصودتان تحّقق پشتیبان

 بیت العدل اعظم[  ]امضا:

 


