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کالیفورنیا

بواسطۀ مسیس گودال

جناب علیقلیخان علیه بهآء الّله الابهی
هوالّله
ای بندهٴ درگاه جمال مبارک نامهٴ مؤّرخ به  ٢٢جون  ١٩٠٩واصل گردید الحمد لّله مکاتیب مرسلهٴ اینعبد واصل گردیده و شما و

ضجیع محترمه و نور دیده مظهر نهایت مهربانی در کالیفورنیا شدید علی العجاله این تابستانرا بخوشی و راحت خواهید گذرانید
و امر الّله بدرجهئی قّو ت گرفته که پریزیدانت شما را دعوت مخصوص نموده و با امة البهآء در منزل پریزیدانت ملاقات نمودید

ای خان شکر کن خدا را ببین تأییدات جمال مبارک بعبدالبهآء چه میکند با وجود این قّو ت و نصرت ملکوت ابهی بعضی
بیفکران و بیخردان خیال مقاومت دارند و هدم بنیان پیمان خواهند هیهات هیهات
باری از امة البهاء مس بارنی مرقوم نموده بودید الحمد لّله بآنچه باید و شاید قیام نموده و مینماید امیدوارم که در قطب
امکان ثابت نماید که امة البهاست چنان نعرهٴ یا بهآء الابهی بزند که سامعین را متحّی ر و مدهوش نماید چنان نطقی بگشاید که
جمیع حاضرین انجمن فریاد برآرند طوبی لک طوبی لک یا امة البهآء ح ّق ا که تو کنیز بهائی و انشآء الّله نطقی که روحانّیه در

مجمع شیکاغو نمود سبب تشویق و تحریص بر تأ سیس مشرق الاذکار گردد فی الحقیقه روحانّیه روحانّیه است در مجامع و
محافل نطقهای بلیغ نموده و مینماید و نطقش تأثیر دارد
و شما هر وقت در مجامع اغیار از ایران صحبت میدارید حکایة از تأثیر تعالیم جمال مبارک در ایران و تبدیل اخلاق
ایرانیان و انتشار بهائیان و ترویج اّتحاد و صلح و سلام و وحدت کلمهٴ عالم انسان بنمائید که تعالیم بهآءالّله چنین تأثیر کرده

است من بملکوت ابهی عجز و زاری نمایم و تض ّرع و بیقراری کنم و از برای تو الطاف بیپایان طلبم

از رعایت و احترام و مهربانی میزبان مرقوم نموده بودید ملاحظه کن که فضل و موهبت حضرت مقصود چه تأثیری در
قلب معهود نموده که چنین رفتار نماید باری انشاء الّله بهّم ت میزبان در محّل ییلاق کنار دریای محیط بخدمت امر الّله موّفق

میشوید و نوعی حرکت مینمائید که سبب حیرت میزبان گردد

احّبای الهی در امریکا باید روح مجّس م تج ّرد مشّخ ص تنزیه مصّور تقدیس مکّم ل باشند اگر چنین روش و سلوک شود
قسم بجمال مبارک که کلمة الّله در نهایت سرعت در عروق و شریان عموم نفوذ نماید باری الحمد لّله در مجامع سائر طوائف

خطابها مینمائید و بمناسبت ذکری از امر الّله میکنی

و اّما مستر روبرت خبر صعود آن قلوب را محزون نمود فی الحقیقه در نهایت خلوص بود سبحان الّله چه شمع نورانی
در آن زجاج سیاه افروخت الحمد لّله که آن شمع از زجاج ترابی بملکوت باقی صعود نمود و در انجمن آسمانی ساطع و
لامع گشت و الحمد لّله که انگشت مبارک او را بخاتم قد بدئت من الّله و رجعت الیه م زّی ن نمودید این نیز دلیل بر خلوص
اوست و در خاتمهٴ انفاس بالّله ابهی موّفق گردید و تأثیر در قلب حاضران نمود

ای پروردگار ای آمرزگار روبرت عزیز را در ملکوت خویش سرفراز کن و در حدیقهٴ جّنت ابهی با مرغان چمن همدم و
همراز نما ای خداوند آگاه هرچند آن بیگناه رنگ سیاه داشت ولی مانند مردم دیده با رنگ سیاه معدن نور تابان بود ای آمرزگار

آنمشتاق را فائز بدیدار کن و آن تشنه را از آب حیات سیراب نما توئی بخشنده و آمرزنده و مهربان

دستور العملی بجهت تربیت اطفال خواسته بودید تا بحال فرصت نشد منبعد مرقوم میگردد و ارسال میشود

در خصوص مسئلهٴ سفارت مرقوم نموده بودید تشّبث نمائید انشاء الّله اسباب حصول میّس ر میشود و من بآ ستان مقّدس
تض ّرع و زاری میکنم و طلب تأیید از برای شما مینمایم و علیک البهآء الابهی ع ع
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