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  عبدالبهاء حضرت مبارك لوح .2

 هواهللا

 و قوت نهايت در را خود و نمائي فراموش را پيري البته ، است مبارك قدر چه خطاب اين بداني اگر اهللا امه اي
 و تر و جوان جان چون.  اجساد نه است ارواح به حكم الهي درگاه در زيرا ؛ نمائي مشاهده جواني لطافت و طراوت

  ع ع.  باشد نوح سفينه بقاياي از تن ولو ؛ گردد جنان حوريات غبطه ، شد تازه

 29 ص 7 ج مكاتيب                                                                                          
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 حكايت .5

 كه را عميقي محبت فيضي جناب ، كالينز اميليا امراهللا ايادي زندگي مورد در " ميلي " عنوان با كوچكي كتاب در
 ولي حضرت صعود از بعد.  دهند مي شرح را مبارك هيكل به او خالصانه محبت و داشتند ميلي به امراهللا ولي حضرت
 ، ميلي چگونه كه آورند مي ياد به فيضي جناب.  كرد تحمل را آن استقامت كمال در اما ، شد دلشكسته ميلي امراهللا
 جناب.  كردند مي ياد امراهللا محبوب ولي حضرت ايام از و نشستند مي امراهللا ايادي دفتر در ايشان و خانم روحيه
 : نويسند مي فيضي

 كه پرسيديم او از روز يك وقتي و ؟ چرا ؟ چرا:  كرد مي تكرار غالباً ميلي ، غموم و احزان احاطه احيان در
 اين.  نيستم تبليغ و سفر به قادر و ضعيفم و مريض من ؟ ام زنده من چرا:  گفت او ؟ چيست سؤال اين از مقصودش
 در كوچكي نفتي بخاري كه امراهللا ايادي دفتر در زمستاني روز يك در گفتگو اين ؟ دارد اي فايده چه من زندگي

  ؟ نيست سرد خيلي هوا ، عزيز ميلي:  گفتم او به من.  گرفت صورت ، بود روشن آن

 را رسيده هاي نامه ، بگيريم جلسه ، بنشينيم جا اين در آسوده و راحت توانيم مي چگونه:  گفتم.  چرا:  داد جواب
 اين.  بخشد گرمامي و است روشن هنوز كوچك بخاري اين كه علّت اين به ؟ بفرستيم پيام بهائي عالم براي ، بخوانيم
 نهايت در و سوزد مي   دارد نفت كه مادام ؛ هرگز ؟ كند مي سفر آيا ؟ كند مي صحبتي آيا ؛ گويد نمي هيچ بخاري
 دارد مصداق ما جسماني راحتي مورد در اين.  كنيم مي كار ما كه است حرارت اين در و دهد مي گرما ما به سخاوت

 و دهيم ادامه را كار 1963 سال تا كه ببخشد نيرو و قوت ما به كه است بيشتر روحاني حرارات به ما نياز قدر چه حال ؛
 بخاري همان تو ، من عزيز حال.  سپاريم مي   اعلي معهد دست به را چيز همه موقع آن.  برسانيم مقصد به را بار

  .  كنيم مي سفر و نويسيم مي ، كنيم مي صحبت ما و سوزي مي   هستي روحاني

 312 و 311 ص دلها فاتح                                                                                                         
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 شود مي انگاشته ناديده ها بزرگتر حرمت وقتي .4

 ، گردد مي ضعيف نسلها بين متقابل درك و تفاهم ، شود مي    انگاشته ناديده جامعه ابراك و والدين حرمت وقتي
 تجربياتي حاصل از جامعه ، افتد مي خطر در جامعه وحدت و شود مي ايجاد شكاف جامعه در ، بازد مي رنگ محبت
     تلقين جامعه از كثيري گروه به يعني سالمندان به قدري كم و حاصلي بي احساس ، ماند مي نصيب بي قيمت ذي
 وقار و آرامش ، خورد مي هم به جامعه تعادل ، ماند مي باز درخشش از زيبا عواطف ، بازد مي رنگ ادب ، گردد مي
 پروردگار رضاي از جامعه ، يابد مي ازدياد مضرّ اعتيادات ، يابد مي  گسترش خشونت ، بندد مي بر رخت جامعه از

 و فرد روحاني تعالي باالخره و گرداند مي بر رو جامعه از بركت و خير ، گردد مي سلب الهيه تأييدات ، شود مي دور
  . گردد مي آغاز اخالقي و معنوي تدنّي و كُند جامعه

 81 ارديبهشت  عائله حيات احتفال برنامه از برگرفته                               
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 ما و سالخوردگان .3

 درس خود قدماي از جامعه.  اند نموده خود از پس نسل بالندگي و رشد فداي را خود جواني و حيات سالخوردگان
 را درستكاري و راستي و تقوي و ايمان ، جامعه متقدمين.  است آموخته بردباري و تحمل ، شجاعت ، شهامت ، اراده
 خود جواني و حيات و هستي ما والدين.  اند داده ياد ما به ايم شده غرّه آن به امروزه كه را موفقيت رموز و تعليم ما به
 سالها آنان.  اند نكرده كوتاهي فداكاري گونه هيچ از مقدس وظيفه اين انجام راه در ، نموده ما تعليم و تربيت فداي را
 داشته قوه در آنچه ، نموده اوالد ترقّي و رشد فداي را خود استعدادات و قوا جميع ، حقيقي محبت و عشق سائقه به
 امكاني حوادث و جسماني امراض و آفات از ما حمايت و حفظ جهت و اند داده انجام ما آسايش و رفاه براي اند

 پر دامان در ما.  ايم داشته دريافت آنان واسطه به را خود وجود گرانبهاي موهبت ما.  اند انداخته خطر به بارها را خود
 ما همه از مهمتر.  ايم رسيده بلوغ به و ايم كرده    عبور كودكي دشوار و سخت مراحل از مادر و پدر اين عطوفت
 همه اين جواب بپرسيم خود از بايد.  داريم آنان از را خويش معنوي و روحاني حيات و بهاءاهللا حضرت به خود ايمان
  بدهيم؟ بايد چگونه را زحمت و تالش همه اين ، ايثار و گذشت همه اين ، محبت

 81 ارديبهشت  عائله حيات احتفال برنامه از برگرفته                                                                                


