هوالّله
ای منجذبۀ ملکوت الّله نامه که در عید ایستر مرقوم نموده بودی رسید از مضمون نهایت سرور حاصل گردید که الحمد لّله
چنین جمعّیتی بجهت تربیت اطفال بیکس و معیشت ایتام تشکیل شده و از هر مّلت و مذهب در این جمعّیت داخل امیدم
چنان است که بالطاف خاّص ۀ خدا این جمعّیت موّفق گردد و روز بروز ت رّقیات معنوّیه و ماّد ّیه نماید و عاقبت در زیر خیمۀ

یکرنگ ملکوتی داخل شود و در کشتی وجود حقیقی آرام یافته از جمیع مخاطرات نجات یابد و وحدت عالم انسانی در قطب
عالم علم افرازد تحّیت و مهربانی مرا بآن دو خواهر برسان و بگو هرچند گرفتار زحمات شدیده شدهاید ولی الحمد لّله کسان
بیکسانید و یتیمان را دو مادر مهربان این خدمت در ملکوت الهی مقبول حضرت یزدان ایکاش نفوس سائره نیز قدری باین نّیت
و خدمت قیام مینمودند و بآن زن محترمۀ امریکائی از قبل من احترام ابلاغ دار و بگو خدمت بیثمر نمینمائی این خدمت برّب
البشر است زیرا این اطفال ابناء ملکوتند و بیگناه بر فطرت اصلّیهاند لهذا سزاوار هر رعایت و محّبت و چون بس ّن بلوغ رسند از
خدا خواهم که موّفق بمحّبت الهی گردند تا زحمات شما ثمرۀ حقیقی دهد و همچنین بآن خانم جوان که همکار شماست

تحّیت و مهربانی من برسان و بگو که امروز اهل عالم هر یک فکر راحت و منافع خویشند و در ظلمات طبیعت غرق تو شکر
کن خدا را که موّفق بر آن شدی که راحت و خوشی دیگران میطلبی اطفال یتیم میپروری و بیکس و معین را مادر مهربانی این
از اساس متین حضرت بهآءالّله است یقین بدان که نتائج ممدوحه یابی و بمس ّرت ابدی فائز شوی اگر حضرت کشیش
کلیسای انگلیس را دیدی از قبل من تحّیت و احترام برسان و بگو که عالم انسانی را نظیر کرۀ زمین مواسم و فصولی است
فصل زمستان را مقتضیاتی و موسم تابستان را لوازمی همی نطور عالم انسانی را امروز مقتضیاتی و لوازمی این مقتضیات و لوازم که
سبب حیات ابدی عالم انسانی است تعالیم حضرت بهآءالّله است در این عصر این است کلیسای حقیقی از خدا خواهم که

در این کلیسا کاهن اعظم گردی ای لیدی محترمه بدو دختر عزیزت از قبل من نهایت مهربانی برسان همواره در حّق آنان دعا
مینمایم و طلب عنایت بیپایان کنم در خصوص خانه هر نوعی که مصلحت میدانید مجری دارید بامةالّله المحترمه وردّیه از

قبل من تحّیت برسانید فیالحقیقه فوت خواهر بسیار بر انسان سخت است ولی باو بگوئید محزون مباش ناله و فغان نکن
پریشان مشو زیرا آن خواهر مهربان را در جهان بیپایان خواهی یافت و در نهایت سرور مشاهده خواهی کرد به پسر عزیزت از
قبل من نهایت اشتیاق و مهربانی ابلاغ دار و علیک البهآء الأبهی
 ۶جون ١٩٢٠
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