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 چکیده ای از نحوه ی آشنایی خانواده ی ما با امر مبارک است.این نوشته، 

همسرم  5831و  5831زندگی میکنیم. در طی سالهای   ...شهرستانهای استان )ر( و همسرم آقای )ح( در یکی ازمن  

پخش می شد آشنا گردید و طی این مدت هر  "رادیو پیام دوست  "به طور اتفاقی با مطالبی که از برنامه رادیویی به نام 

می کرد. در بعضی مواقع آن برنامه ها را ضبط میکرد و  گوش "هوشمند فتح اعظم"چهارشنبه شب به صحبت های آقای 

 جسته و گریخته چیزهایی را در مورد تعالیم و دیانت جدید برایم بیان می کرد. امّا من چندان توجهی نمی کردم.

مانی که ا یک نفر بهایی در استرالیا بوسیله ایمیل ارتباط داشت. این ارتباط ادامه پیدا کرد تا زبعد از مدتی همسرم ب 

همسرم سریع آن  .همسرم از ایشان خواست اگر کتابی دارند برایش ایمیل کنند. او هم بخش اول کتاب یک روحی را فرستاد

با یکدیگر در مورد مطالب این  باید .را خواند و گفت : پس بقیه کتاب چی؟ او گفت که این روش مطالعه ی این کتاب نیست

 هر دو نفر با یکدیگر جور نبود، این رابطه قطع شد. های آزاد رور زمان چون ساعتمکتاب صحبت و گفتگو کنیم. ولی به 

که به شهرستان شما برای   ...شهرایمیل همسرم با یک نفر در تهران ادامه پیدا کرد و او گفت که دوستی دارم در  

بسیار برایم جالب بود بود  ،رایم مطرح کردکاری می آید، به او می گویم تا بدیدنتان بیاید. وقتی همسرم این موضوع را بانجام 

 که او چه شخصی هست و چه می خواهد بگوید؟

روز موعود فرا رسید و آقای )ر( به شهرستان ما آمد و همسرم ایشان را برای ناهار به منزل آوردند. من هم به خاطر  

ک سالم وخداحافظی بود و بس. ولی مالقاتم در حد ی ،ت و رسوم و محیط حاکم بر شهرستانهای کوچکاعتقادات و سنّ

ب صدایش را که با همسرم صحبت میکرد می شنیدم و حتی مناجاتی را که زیارت کردند را شنیدم. عصر همان روز هم کتا

 .برگشت  ...شهرچشمه ی محبّت را به همسرم داد و به 

( قرار باوّل با آقای ) .ه بود رفتنفر دیگر که آقای )ر( معرفی کرد 2برای مالقات   ...شهردو روز بعد همسرم به 

او سوال  و عصر هم به خانه آقای )الف( و شب به منزلمان برگشت. وقتی که آمد، زیاد ازگذاشت و صبح به دیدن ایشان رفت 

 و تا حدی تحت تأثیر قرار گرفته بود. بخصوص از رعایت ادب و رفتار آنها. نکردم ولی او تعریف کرد

دعوت کرد تا به نزل آقای )الف( رفت و آنها را رفت و عصر به م  ...شهرای انجام کاری به روز بر 2مجدداً بعد از 

منزلمان بیایند. آنها نیز این پیشنهاد را پذیرفته و برای تعطیالت عید قرار گذاشته بودند. وقتی همسرم این موضوع را برایم 

ار است رخ دهد.  تمام آن چند روز را با انتظار و سوالهایی در تعریف کرد دلشوره پیدا کردم زیرا نمی دانستم چه اتفاقاتی قر

سوالهایی از قبیل این افراد چه کسانی هستند ؟ آیا می توانم به راحتی با آنها ارتباط برقرار کنم ؟ اگر قرار شد  .ذهنم گذراندم

ادا کاری کنم تا به آنها خوش نگذرد. و م از این بود که مبسچند روزی اینجا بمانند من باید چگونه با ایشان رفتار کنم؟ تر

 !اینکه اصالً چه کارهایی را باید انجام دهم؟ همه اینها را در ذهنم مرور میکردم به غیر از دین و تعالیم جدید
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به اطرافیانم گفتم که  ،تمام میهمانیهای عید را گرفته بودم ،باالخره روز دیدارمان مشخص شد و من که از قبل

 .بیایند و کسی در این چند روز به خانه ما نیاید  ...شهررار است از دوستان همسرم ق

آقای )الف( زنگ زد که ما  .وّل وقت بیدار شدم و ناهار را آماده کردما 5831صبح یکی از روزهای فروردین ماه 

القات با آنها آنجا را در و از قبل همسرم برای این م ،هستیم که یکی از مکانهای تفریحی نزدیک شهرستان ما میباشد ...نزدیک

در بین راه خیلی نگران بودم و قلبم به  ،تا در محیطی زیبا و نشاط آور با یکدیگر آشنا شویم. ما حرکت کردیم ،نظر گرفته بود

دیدم چند خانم در کنار هم ایستاده اند، نزدیک روز چه خواهد شد ؟ تا اینکه به محل رسیدیم،  2این درتپید که  شدت می

روبوسی و تبریک سال نو خانمی از انمی جلو آمد و با رویی گشاده و برخوردی گرم خودش را )ن( معرفی کرد و پس رفتم خ

من آنقدر دستپاچه شده بودم که  ،دیگر با همان حالت جلو آمد و خودش رو )م( معرفی کرد بعد بچه هاشون رو معرفی کردند

دیک ما آمدند و با من نیز احوالپرسی کردند  و تبریک سال نو گفتند. این نفر آقا نز 8خودم را معرفی نکردم. در همین زمان 

برقرار کنم بطوری  انم با آنها ارتباطهیچ فکر نمی کردم که با این راحتی می تو .اولین دیددار من با آنها بود و شروع خوبی بود

 از آغاز یک دوستی را یاد آوری می کند. ت بخشسال آن مکان و همان دیدار برایم خاطره ای لذّ 8که حاال پس از گذشت 

سوار ماشین شدیم و به محلی در همان نزدیکی که برای استراحت کردن آماده شده رفتیم. همسرم جلوتر رفت و 

جای مناسبی را پیدا کرد و سپس همگی با وسایلی که برای نشستن و صرف صبحانه الزم بود به آنجا رفتیم. همسرم اطراف 

را بازرسی کرد و تعدادی بطری خالی و پالستیک را برداشته و کمی دورتر پرتاب کرد. با رسیدن دیگران، مان  محل نشستن

. برای من خیلی آقای )الف( پالستیکها و بطریها و آشغالهای اطراف را کامال جمع کرده و به درون اولین سطل زباله انداخت

برایم مهم بود. در حینی که من و خانم )م( مشغول سفره انداختن بودیم  نمی دانم چرا ولی تمام رفتار و گفتار آنان ،جالب بود

آنها هم با بچه ها برای شستن دستهایشان رفتند.سپس هر کدام صبحانه ای را که همراه داشت در سفره گذاشت و همگی 

د که ناگهان یکی از آنها های )م( داشتند بازی میکردنبچه صبحانه ای را در محیطی بسیار صمیمی خوردیم. بعد از صبحانه 

سنگی را پرتاب کرد و به صورت خانم )ن( برخورد نمود. من یک لحظه جا خوردم که حاال باید چه کاری انجام دهم و اگر من 

حسابی دعوا کنیم و اگر الزم  بود که بداخالقی کنیم و بچه ها راجای آنها بودم چه میکردم؟ چیزی که یاد گرفته بودیم این 

ا محروم کنیم. امّا دیدم در عین نگرانی همه خانم )ن( طوری وانمود کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده و آقای )ب( از بچه شد آنها ر

هایش خواست تا بیایند و نتیجه کارشان را که ایجاد زخمی تقریباً عمیق بر روی صورت یک نفر که در حال خونریزی بود را 

و خوشی همه چیز تمام شد. این هم درسی بود که یاد گرفتم. بعد از دیدن از مشاهده کنند و عذر خواهی کنند و به خوبی 

منطقه تفریحی به خانه آمدیم و در راه بازگشت ) بر عکس زمان آمدن( حال و هوای خیلی خوبی داشتم. اصالً فکر نمی کردم 

 !در عرض یکی دو ساعت با آنها اینقدر صمیمی بشوم

اینکه کنار ظرفشویی رفت و اجازه خواست تا ظرف ها را بشوید. من هم برای زمانی که به منزل رسیدیم )ن( به 

احساس راحتی کند قبول کردم. بعد از ناهار آقای )الف( گفت من ماهی معموال نمی خورم امّا خوش مزّه بود و خوردم. برایم 
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با صداقت و شوخ طبعی آنرا مطرح خورد که ما نفهمیدیم تا زمانی که خودش غذا را  لش آنچنانجالب بود که بر خالف می

 دیگری شد. ساین نیز درکرد.

من و خانم )م( به آشپزخانه رفتیم و مشغول باقال پاک کردن شدیم که سواالتم  ،خانم )ن( و دخترش کمی خوابیدند

شد و به جمع ما  را شروع کردم و بعد هم به اتاق رفتیم و بقیه سواالتم را پیگیری کردم که در این حین خانم )ن( نیز بیدار

از این می ترسم که این مثل یک قصه باشد و  ،پیوست. یکی از سواالتم این بود که شما چیزهای قشنگی در تعالیمتان دارید

وجود خارجی نداشته باشد، یعنی چندان رسمیتی نداشته باشد و مثل بعضی از مردم که از یک سری اعتقادات به ظاهر زیبا 

د باشد. چرا تا حاال نه خبری از این دین بوده و نه خبری از پیامبرش؟ همیشه به ما گفته شده که امام ولی توخالی پیروی میکنن

و سوال من همیشه این بود که چگونه ایشان با اسب و شمشیر به مبارزه  ،زمان خواهد آمد ولی اکنون در غیبت به سر می برد

هر کدام با رعایت حکمت جوابهایی دادند، از  خواهد رفت؟ )م(و)ن(با سالحهای امروزی یا بهتر بگویم این دنیای هسته ای 

جمله مثالی که )م( از تغییر فصول زد و برایم قابل قبول و مفهوم بود امّا هنوز مطمئن نبودم. بعد ازظهر به تفریح رفتیم و شب 

 بی داشتم.روز خیلی خو مهمان آنها بودیم و بعد با بچه ها بازی کردند و به استراحت پرداختیم.

ای مدتی آنها را تنها صبح روز بعد صبحانه را آماده کردم و همه در اتاق نشستند، احساس کردم که بهتر است بر

بعد از چند دقیقه  خانم )ن( به دنبالم آمد و گفت که آیا مایلم به جمع آنها بپیوندم برای برگزاری  .به اتاق خودم رفتم ،بگذارم

م دیدم همه در کمال ادب نشسته اند و پس از لحظاتی سکوت خانم )م( شروع به تالوت یک جلسه دعا؟ وقتی وارد شد

یا مظهر  ،یا نوراً فوق کل نور ،یا نورالنور "مناجات کرد و بعد به ترتیب بقیه نیز دعاهایی را خواندند و با ذکر دعای گروهی 

جلسه دعا را به پایان رساندند. برای من این نوع دعا  ،که حال و هوای خاصی به آن جلسه داد "یا رحمن یا رحیم  ،کل ظهور

فقراتی از کلمات  بودند، های خانم )م(بچه خواندن خیلی جالب بود و حالتی خاص داشت، حتی کوچکترین افراد جمع نیز که دو

ه شدم که خانم )ن( ت متوجآماده شدند و چون در این مدّ  ...شهربعد از خوردن صبحانه برای برگشتن به  .را خواندندمکنونه 

شاغل هستند از ایشان شماره ای نگرفتم تا مزاحمشان نباشم، احساس کردم که به نحوی گرفتارند ولی از خانم )م( شماره تلفن 

همراه و منزلشان را گرفتم و ایشان همچنین آدرس ایمیل خودشان را نیز به من دادند تا هر وقت مایل بودم به هر نحوی که 

 شان تماس بگیرم.راحت ترم با ای

در چشمانم حلقه زد، باور نمی کردم این طور جای خالی تک تک آنها را پس از رفتن آنها به اتاقم رفتم و اشک 

ولی دیدم نمیشه. برای چند دقیقه ای در سکوت نشستم  !احساس کنم. دلم می خواست مثل بچه ها بنشینم و زار زار گریه کنم

خچال است، زنگ زدم که بیایند ظرف و یک سری وسایل که جامانده بود را ببرند به امید یادم آمد که ظرف ساالد )م( در ی

اینکه شاید برای چند لحظه ای هم که شده آنها را ببینم ولی آنها رفتند. پسر کوچکم که دو تا همبازی هایش رفته بودند 

؟ من هم تمام مدت به فکر خاطرات و  ...امدند؟ وناراحت بود و گریه می کرد و می گفت : چرا تا شب نماندند؟ چرا زودتر نی

نمی توانستم جوابی به او بدهم. تازه فهمیدم تأثیری که آنها گذاشتند بر روی کل خانواده بوده نه فقط  .لحظات این دو روز بودم

 و تمامی افراد خانواده دل تنگ بودند. !من
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ی زد می فهمید که من مشکلی دارم. تا این که چند برای چند روزی حال و هوای خوبی نداشتم و هر کس که زنگ م

من هم که حسابی دلتنگ بودم با شنیدن صدای آنها کلی  .و تشکر کردندروز بعد )م( و )ن( هر دو جداگانه تماس گرفتند 

زیرا فرزند  دعوت کردند و قراری برای بعد از تعطیلی مدارس با آنها گذاشتم  ...شهرذوق کردم و روبراه شدم. آنها ما را به 

اوّل و دوّم ما بخاطر شرایط خاصی که دارند باید در زمانی به مسافرت میرفتیم که دغدغه درس و مدرسه را نداشته باشند. 

 دخترم کالس پنجم و پسر کوچکمان دوّم دبستان. ،در آن زمان پسر بزرگم کالس سوّم راهنمایی بود

گذاشتند. شب به منزل آقای )الف(  رفته بود و   ...شهرشی در ایام عید رضوان بود که برای همسرم یک دوره آموز

عدد سی دی برایم آورد یکی مناجات  2 دند. فردای آنروز که همسرم برگشتآقای )ب( هم با خانواده اش به آنجا رفته بو

صوص هدیه های بود از طرف خانم )م(. من هدیه را دوست دارم بخ "نغمه های بدیع  "بود از طرف آقای )الف( و دیگری 

 ویژه را. آنها ر گوش کردم و خیلی خوشم آمد.

رفتیم. از زمانی که من دوستان   ...شهرپس از تعطیلی مدارس با آنها قراری گذاشتیم و یک روز بعد از ظهر به 

حدی نیز به دیدن آنها بروم فکرهای زیادی کردم و احساس عجیبی داشتم و تا جدید را دیده بودم تا حاال که می خواستم 

متعصب بودم ولی در بعضی مواقع نیز بی توجه. گاهی وقتها در انجام اعمال دینی خود کوتاهی می کردم یا آن چیزی را که 

یا این سوال پیش می آمد که چرا سفارش شده زن باید در خانه دین فرموده بود را میدیدم که عملی نبود حالم گرفته می شد. 

 ....به این حد احساس میشه و چراهای دیگه باشد امّا امروزه وجود زن تا

خانم )ن( بدون روسری آمد به پیش باز و دست دادن  ،رسیدیم و شب به خانه )الف( رفتیم  ...شهرباالخره ما به 

ایشان با همسرم نیز در اولین لحظه دیدار برایم تازگی داشت. بعد آقای )الف( آمد و با ذکر اهلل ابهی و دست دادن به همه و 

دختر ایشان با ظاهری آراسته و مرتب، کم کم مرا برای روبرو شدن و پذیرفتن چیزهای تازه آماده   2خوش آمد گویی و دیدن 

 م جالب بود.یبعد از دقایقی آقای )ب( با خانواده نیز آمدند و نحوه ی برخورد و دیدار همه برا کردند.

و یا شنا می کردند  ،همه با هم بازی می کردند .وز خوبی بودبا پیشنهاد آنها فردا برای گردش به یک باغ رفتیم و ر

من از هیچ چیز خبر نداشتم ولی  .با هم شوخی می کردند بدون اینکه کسی دلخور بشه. عصر همگی به خانه آقای )ب( رفتیم

می خواهند انجام از همسرم پرسیدم چه کاری  .می دیدم که صحبتهایی رد وبدل میشد، گفتند می خواهیم کتاب مطالعه کنیم

. کالس با دعا و مناجات )جلسه دعا( بدهند؟ گفت : کتابی هست که برای بیشتر آشنا شدن با این دین باید آن را بخوانیم

 حاال من مونده بودم با راهی که میخواستم شروع کنم و در ابتدای اون قرار گرفته بودم و بی خبر از همه چیز. ،شروع شد

وحی خوانده شد، تکرار شد و در مورد آنها با یکدیگر صحبت کردند و هر کس نظرش را ر 5 نصوص بخشی از کتاب

، بعدها متوجه شدم که چون جلسه اول بود زیاد کار بیان کرد. دو صفحه از این کتاب خوانده شد و بعد استراحت کردیم

شب بعد از خوردن شام به خانه ی آقای  د.وصفحه اکتفا کردند. من هنوز متوجه نبودم که چه میش 2نکردند و فقط به همان 

کارها و اتفاقات آنروز کردم و نمی دانستم که مطالعه به این صورت  ن موقع مروری بررفتیم و استراحت کردیم. در آ )الف(
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که گروه مطالعه چی هست؟ گفت : برای ، از همسرم سوال کردم  گشتیممی یعنی چه؟ روز بعد که به شهرستان خودمان بر

و خدمت به نوع بشر و هم چنین آشنایی با تعالیم دیانت بهائی آشنا شدن با روش ساختن دنیایی بهتر با کمک یکدیگر بیشتر 

کتاب را به همراه دوستان بخونیم و درباره ی همه ی مطالب صحبت کنیم و هر کدام نظر خودمان را همانطور که  1باید 

 رک کنیم.دیدی آزادانه بیان میکنیم تا به خوبی آنها را د

روز بعد با هماهنگی قبلی به خانه ی آقای )الف( رفتیم، این بار راحت تر بودم.  51طبق قراری که گذاشته بودیم 

ر بیشتری خواندیم و در زمان استراحتی که بین خواندن مطالب در نظر میگرفتیم به شوخی و بازی های گروهی همان روز مقدا

و خداحافظی از دوستان برایم سخت بود و هم برای خواندن مطالب کتاب دلتنگ برگشتن هم دوری عصر هنگام  .می گذشت

به همین دلیل، هفته ی بعد که قرار بود با یکی از بستگان به سفر برویم، تعدادی از بیانات رو در دفترچه یادداشت  بودم.

آشنا شده بودم و کتاب نماز را  "اهلل ابهی  "مرتبه  51کردم که در طول سفر آنها را حفظ کنم. در این دیدارها با ذکر یومیه 

هم که برایم ایمیل کرده بودند. نماز کوچک را نیز در دفترچه یادداشت کردم تا در فرصت ماسب آنرا حفظ کنم.در طول 

 روز مجدداً به دیدار عزیزان رفیتم. 51سفر با بستگانم، توانستم هم بیانات و هم نماز را حفظ کنم و بعد از 

مطالعه به طور مرتب برگزار می شد و من در طی این ایام هم درسهای دبیرستان را مطالعه می کردم )که کالسهای 

دلهره ای نداشتم به دالیلی آنها را نیمه کاره رها نموده بودم( و هم به طور فعال در گروه مطالعه شرکت میکردم و البته دیگر 

ف می شد و کم کم جای خود را به یک اطمینان قلبی می داد. حتی برای و نگرانی هایی که در مورد تصمیم جدید داشتم برطر

بزرگترین دغدغه ذهنی خود در رابطه با اطرافیانم )که در صورت متوجه شدن آنها چه باید پاسخ بدهم ( نیز راه حلهایی پیدا 

 کردم.

که مطالبی برای یک ضیافت م و بعد از چندی از ما خواستند یآشنا شدروزه  19در طی همین دوره ها با ضیافت 

و از بین آنها مطالبی را . البته اول قرار شد که موضوعی را انتخاب کنیم و هر خانواده در آن رابطه مطالبی را بیاورد آماده کنیم

یک خانواده مسئولیت جهت برنامه انتخاب کنیم. بعدا به این نتیجه رسیدیم که روش مناسبی نیست و قرار شد که هر دفعه 

ه برنامه و نیز نظامت را به عهده داشته باشد. زمانی که نوبت ما شد، سوالهایی را که برایم پیش آمد از خانم )م( پرسیده و تهی

بعدها متوجه این موضوع شدم که مطالب را جمع آوری کردم و برای اولین بار برنامه ضیافت را تهیه کرده و آنرا اجرا نمودم. 

بتوانیم مستقل باشیم و منتظر دیگران نباشیم. چند ماه بعد با تهیه یک پرینتر و یاد گرفتن روش  این کارها جهت این بود که ما

استفاده از سایتهای موجود در فضای اینترنت دیگر الزم نبود مطالب را با دست بنویسیم و پیدا کردن مطالب نیز راحت تر 

 شد.

ی بود آقای )ب( با خانواده و یکی از دوستان شعبان که روز شهادت حضرت رب اعل 23در همان سال در روز 

شهادت را برگزار کردیم و برایم بسیار جالب بود که به غیر از جلسه  و با همدیگرمان با هماهنگی قبلی به منزل ما آمدند 

 عزاداری به روش معمول جامعه چه کارهای دیگری می توان انجام داد.
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ه چگونه میتوان مطالب را به روشی حکیمانه و تأثیر گذار بیان کنیم و شروع شد و یاد گرفتیم ک 2ایام گذشت، کتاب 

از ما خواسته شد که تمرینات کتاب را به صورت عملی انجام دهیم و در این رابطه می توانیم جمع مشورتی نیز با یکدیگر 

ی میگیرند. حتی نمیشود یا داشته باشیم. کار سختی بود زیرا محیط ما کوچک است و مردم نیز در تقالید از یکدیگر پیش

به نام )س( نزدیکان خود صحبت کرد. یک روز همسرم این موضوع را با دوستانمان مطرح کرد که با یکی از دوستان قدیمیش 

به شور و موضوع را شروع کرده و ایشان نیز بسیار از طرح موضوعات اینگونه خوشش آمده بود و پس از چند بار مالقات 

طی مشاوراتی که انجام شد به این  شده بود و سوال همسرم این بود،  حاال در این مرحله چه باید بکنم؟ اشتیاق او افزوده 

را شروع کنیم و در صورت امکان این  5نتیجه رسیدیم که باید جلسه دعایی را برایش ترتیب دهیم و بعد از آن مرحله، کتاب 

ا کند. بعد از برگزاری جلسات دعا و صحبتهای اولیه نهایتاً برای موضوع به صورت ارتباط خانوادگی بین دو طرف ادامه پید

 یو با دوستش، آقای )س( قرارکه در دسترس داشتیم پرینت کردیم  فایل کامپیوتریآن کتاب را از روی  ،5شروع کتاب 

کار را انجام  که ایشان مطرح کرده بود بهتر است در این فصل که هوا خوب است در طبیعت این گذاشت برای جلسه اوّل

دهیم.اولین جلسه در کوهی که در آن نزدیکی است انجام شد، قبل از جلسه دوم آقای )س( گفت که با یکی از بستگان 

نزدیکش به نام )ش( که به ایشان اطمینان کامل دارد در این مورد صحبت کرده و موارد را برای ایشان گفته و ایشان نیز 

ی ندارد او را نیز برای جلسه بعد بیاورم؟ کتابی هم برای آقای )ش( پرینت گرفتیم و جلسه بسیار مشتاق می باشد. اگر اشکال

در  ؛بیایند مانتمام شد. همسرم آنها را دعوت کرد تا به منزل 5دوّم با هر دو نفر در کوه برگزار شد و ادامه پیدا کرد تا کتاب 

از طریق همسرم در مورد آنها داشتم از قبیل اینکه آقایان )س( و و فقط اطالعات کمی این مدّت من هرگز آنها را ندیده بودم 

)ش( در روستای مجاور زندگی میکنند و همچنین آقای )س( تحصیالت دانشگاهی دارد و آقای )ش( نیز دیپلمه است و 

شود. با همسرم در ازخانواده ی شهدا. نمی دانستم برای دیدار اوّل چگونه باید برخورد کنم تا سوء تفاهمی برایشان حاصل ن

مورد این موضوع مشورت کردم و بر اساس تجربه خودمان با دوستانمان به این نتیجه رسیدیم که خیلی نباید سخت بگیرم و 

 معمولی برخورد کنم)زیرا در محیطی کوچکتر از محیط ما زندگی می کنند(.

والپرسی کرده و خوش آمد گفتم  در حالی که بلوز آنها رفته و با آنها اح آنها آمدند، به استقبال وقتی که در روز مقرر

و دامن پوشیده بودم و روسری هم بر سرم بود ولی مطمئن بودم که این پوشش من برای آنها آن هم برای اولین دیدار سخت 

ادامه آنها را در  !است؛ روبرو شدن با زنی برای اولین بار که او را  تا به حال  ندیده اند، آن هم با پوشش غیر معمول جامعه

برای مدتی کوتاه تنها گذاشتم و پس از چندی برای پذیرای نزدشان رفتم و در مدت زمانی که آنها در منزل تشریف داشتند 

من هم آنجا بودم ولی سعی کردم که کمتر صحبت کنم و تا آخر کار کم کم وضعیت بهتر شد و سنکینی فضا شکسته شد و 

کلیپ آن شب همسرم کتاب را ادامه نداد و تنها یک جلسه آشنائی بود و در این مدت  رامش بیشتری حاکم گردید.آاحساس 

 2اماکن مقدسه را به آنها نشان داد که بسیار مورد نظرشان قرار گرفت. همان شب از آنها خواستم برای شروع کتاب هایی از 

فت را داشته باشیم. در مورد ضیافت سوال به منزل تشریف بیاورند تا بعد هم برای تشکیل ضیافت بتوانیم راحت تر ضیا

به آنان داده شد. یکی از آن عزیزان گفت برای اینکه مزاحم شما نباشیم ضیافت در منزل برگزار کنیم ولی  کردند و پاسخی

و طرح این موضوع که اصال موضوع مزاحمت نیست و مطالعه کتاب را به روش قبل انجام دهیم که نهایتاً با مشورت همگی 



9 
 

به این نتیجه رسیدیم حاال ما همگی یک خانواده هستیم  و هدف همه هم یکی است ونیز تعارفی هم در کار نیست، در نهایت 

ری کالس است که هر دو را در منزل برگزار کنیم. خالصه اینکه در پایان کار، قرار شبهای برگزاکه برای رعایت حکمت بهتر 

 .را گذاشتیم

هفته بعد خیلی زود رسید و آنها آمدند و من نیز در کالس شرکت کردم، تا آن وقت برای شروع کالسهایشان 

جلسه همیشه با یک مناجات و یا با یک ذکر دسته جمعی بود ولی در آن جلسه پیشنهاد جلسه ی دعا برای شروع را دادم.  

ت عبدالبهاء را که  حفظ بودم خواندم، در واقع به طور اتفاقی آخرین نفر بودم و پس دعا شروع شد و من هم مناجاتی از حضر

هر چه کند او کند ما چه توانیم  " !از دقایقی سکوت یکی از عزیزان گفت : این چه دعایی بود که خواندی؟ عجب مناجاتی

م و همسرم دوباره آنرا خواند که تاثیری دو خیلی جالب بود. کتابچه چشمه محبت را آوردم و مناجات را نشانشان داد ".کرد

 چندان داشت و همگی برای مدتی به تفکر فرو رفتیم. 

پس از مدت کوتاهی متوجه مواردی در نحوه ی اجرای گروه مطالعه شدم و پی گیری شد.  2گروه مطالعه با کتاب 

هد و نیز به سواالت کتاب نیز خود پاسخ می آن این بود که همسرم خودش مطالب را می خواند و توضیحی اگر الزم باشد مید

آنها گوش می کردند و یادداشت برداری می کردند و این کامال با روش مشارکتی که خود ما با آن روش کار کرده  !گوید

تا بودیم متفاوت بود.به طوری که عزیزان متوجه نشوند یادداشتی را برای همسرم گذاشتم حاکی بر اینکه از آنها نیز بخواهد 

و خودم هم سعی کردم با طرح یک سری سوال روند را روان تر و تسهیل نمایم تا آنها برای شروع  ،مطالب را به نوبت بخوانند

راحت تر مشارکت کنند. همسرم نیز متوجه منظورم شده بود و از آنها به ترتیب می خواست تا در خواندن مطالب و ارائه ی  

ود که تا مدتی ادامه داشت. زمانی که دوستانمان رفتند از همسرم پرسیدم که چرا نظرات مشارکت کنند و این چالشی ب

به نظرم آمد که بعضی مطالب برایشان  5اینگونه عمل کرده است، و با کمال تعجب اینگونه مطرح کرد که در ابتدای کتاب 

من هم سخت بود و نمی دانستم چه  را به عهده گرفتم. گفتم که روزهای اول برایمشکل است و خودم خواندن و توضیحات 

کار باید بکنم ولی چون می خواستند که مطالب را بخوانم و اگر نظری دارم ارائه دهم عادت کردم و حاال می دانم که اگر 

 اشتباه هم بگویم یا بخوانم اتفاقی نمی افتد و این خود الزمه ی یادگیری است.

دو در قسمت شور و پیشنهادات گفتم خیلی برای آنها جالب بود داشتیم،  "ضیافت  "چندی بعد ضیافت با موضوع 

سوالهائی کردند و جوابهائی را   .پرسیدند شهادت چه کسی؟ همسرم گفت: حضرت باب .هفته بعد شهادت حضرت اعلی است

؟ ما که کشاورز از همسرم پرسیدند تو مرخصی میگیری .به حکمت برایشان بازگو کردیم و اینکه از ایام محرمه بهائی می باشد

که به همه ی   ...آیا کس دیگری نیز با ما در این جلسه خواهد بود ؟ زمان اجرای آن چیست؟ وهستیم چه کاری باید بکنیم؟ 

رفته   ...شهرآنها پاسخ داده شد و توضیحات کاملتر را موکول به جلسات بعد کردیم. چند روز بعد که به دیدار دوستان در 

دادیم و آنها همکاری الزم را برای تهیه برنامه جلسه شهادت با ما انجام دادند. ولی در مورد حضور بودیم ماجرا را شرح 

خودشان به این نتیجه رسیدیم که به صالح نیست که آنها فعال حضور داشته باشند و این وظیفه ی خود ما می باشد تا آنها را 

عزیزانمان از عدم حضور دوستان متوجه شدند خیلی غصه مساعدت و همراهی کنیم. در برگشت به شهرستان زمانی که 
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خوردند. دو روز قبل از یوم شهادت، خبر دار شدیم دوستی که در تهران ساکن هستند و از قبل با ایمیل با ایشان در تماس 

دار دوباره این عزیز . دیگر الزم به بیان شور و شعفمان برای دیبه اینجا خواهد آمد ...،شهربا هماهنگی دوستانمان در  ،بودیم

 نمی باشد.

طبق مشاوراتی که با دوستانمان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بهتر است قبل از جلسه شهادت، برای آشنائی 

را مطالعه کنیم و به همین منظور طی دو  4بیشتر آن عزیزان با حضرت رب اعلی  و عظمت ظهور ایشان قسمتهایی از کتاب 

کردیم و صبح یوم شهادت با آمادگی بیشتری حاضر شدند. در این زمان چون متوجه شدند که مهمانی شب این مطالب را کار 

برایمان میرسد تمام سوالهایشان در مورد ایشان بود؛  همسرم برای آوردن آن عزیز به ترمینال رفت و من نیز در این حین 

از جمله اینکه چند ساله  !دائما از مهمانمان سوال میکردندم  را گذاشتم که برایشان بسیار جالب بود ولی  5552فیلم کنگره 

؟ ما چه کار باید بکنیم !است ؟ مجرد است یا متأهل ؟ در این چنین روزی احباء وقتی به یکدیگر میرسند روبوسی میکنند یا نه

همین زمان همسرم و آن عزیز . در گیر این گونه موضوعات نکنیدگفتم راحت باشید و خودتان را در در جواب به آنها  . ...؟ و

عزیز مسافرمان نیز بی تابانه به رسیدند، به استقبالش رفتم و دوستانمان در وسط اتاق ایستاده انتظار ورودش را می کشیدند. 

سوی آنها رفت و با روی باز آنها را در آغوش گرفت و خیلی راحت در کنارشان نشست و صحبت شان شروع شد به نحوی 

جمع را سالها با یکدیگر آشنایی دارند! پس از مدتی برنامه جلسه را شروع کردم و حضور دوستمان گرمای  که فکر میکردی

آقایان )س( و )ش(  .بیش از پیش کرده بود. در این میان از موضوعات دیگری نیز صحبت به میان آمد مانند کالس اطفال

ین موضوع مشاورات مفصلی صورت گرفت و عزیز مسافرمان درخواست شروع کالس اطفالی را در آنجا نمودند که در مورد ا

 روز یک بار برای تشکیل کالسها به آنجا بیاید. 51آقای )ر( گفت که حاظر است هر 

متفاوت. و  برنامه ادامه داشت  تا زمان تالوت زیارت نامه رسید و سپس مناجات خاتمه و مجددا طرح موضوعات 

با دوستانمان برای مطالعه   ...شهرچند روز بعد در مالقاتی که در  رفتند ادامه داشت.  ...رشهاین روند تا عصر که آقای )ر( به 

موضوع کالس اطفال را مطرح کردیم و طی مشاورات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه این است  ،کتاب داشتیم

 یم.این کالس را برگزار کن 8که خود ما با استفاده از آموزشهای کتاب 

گفتم که مایل هستم با خانم که )س(و)ش( به منزلمان آمده بودند به آنها  در یکی از شبها کهحدوداًیک ماه گذشت، 

به من بدهند. ایشان با کمال اشتیاق  آنها آشنا شوم و از آقای )س( خواستم که اگر اشکالی ندارد شماره تلفن همسرشان را

سخ به ایشان گفتم که قرار تصور نمیکنند که همسرشان دین جدید را بپذیرند! در پا ولی ذکر کردند کهشماره را به من دادند 

در این مورد با ایشان صحبت کنم بلکه می خواهم همانطور که شما با همسرم دوست هستید من هم با ایشان دوست  نیست

دادم خیر اشکالی ندارد ولی من مگر اشکالی دارد در مورد این موضوع هم صحبت کنید ؟ پاسخ  ،باشم. آقای )س( پرسید

و به این موضوع اعتماد پیدا کرد که هیچ که دوستی ما عمیق گردید  ،در ادامه ارتباطمان میخواهم با ایشان دوست باشم و

گونه ریا کاری و عدم صداقت در بین ما نیست، آنوقت اگر مایل بود در خدمت ایشان هستم، نگران نباشید و به لطف و 
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خوشحال شدند زیرا دوست داشت هر چه سریعتر همسرش نیز ایمان بیاورد و بتواند مئن باشید. ایشان بسیار عنایات حق مط

 فرزندش را نیز به کالس اطفال بفرستد. 

ایام ماه مبارک رمضان بود، چند روز بعد از دریافت شماره تلفن به منزلشان تماس گرفتم و خانمی گوشی را 

خودم را معرفی کردم. گفت شما را میشناسم زیرا همسرم گفته که شما  .هستید؟ گفتند بله برداشت، پرسیدم شما خانم )ز(

به او گفتم که دوست  !تماس می گیرید و حتی چند بار هم خواسته تا من با شما تماس بگیرم ولی نمی دانستم چه باید بگویم

کردم که به خانه ی ما بیاید. ایشان پاسخ داد که  رفت و آمد و از او دعوت دارم مثل همسرانمان با همدیگر دوست باشیم و

در یک فرصت مناسب می آیم، االن که همه روزه هستیم و شبها با اطرافیان دور هم جمع می شویم اگر چه که )س( روزه نمی 

، مهم عبادت به ایشان گفتم که هر کسی یک اعتقادی دارد، اشکالی ندارد .گیرد و می گوید ما در زمانی دیگر روزه می گیریم

خداوند است و عمل به تعالیم و اینکه همه ادیان برای سعادت نوع بشر آمده اند.) دیدم خودش سر حرف را باز کرد و شروع 

به سوال کردن نمود! پاسخی ندادم و خواستم که در فرصت مناسب به منزلمان بیاید تا با خیال راحت صحبت کنیم.(. هفته ی 

به نظر زنی آرام و خوش قلب می آمد ولی باز دلهره اضطراب داشتم ؛ صدایش را که شنیده بودم  ،نبعد قرار شد بیاید منزلما

  داشتم.

شب آرام تر از همیشه فرا رسید و آنها آمدند، به استقبالشان شتافتم و در حین احوالپرسی با آنها متوجه حالت 

نگاهش  !در جایی بنشینیم که روبروی همسرانمان نباشیمدرخواست کرد  .عجیبی در خانم )ز( شدم، حالتی بین تعجب و گیجی

به نظر می رسید که دلخوره و احساس خوبی نداره. چند دقیقه ای از هر دری حرف زدیم تا  .با نگرانی و دلواپسی  همراه بود

از آن نشنیدیم؟ این که خودش سوالهایش را شروع کرد؛ این دین چیه؟ دین بهائی یعنی چه؟ تا حاال کجا بوده که ما حرفی 

چرا تا حاال فرد بهائی را ندیده ایم؟ اصالً شما این دین را از کجا آوردید؟ چرا فقط شما پیداش کردید؟ چرا در تلویزیون و 

  ) این سواالت مرا یاد چالشهای اولیه خودم انداخت (!  ...مجله چیزی در مورد آن نمی گویند؟ و

بعد از او خواستم با ما در جلسه ی  ،تصر و مفید بدهم. هنوز نگران بودرا مخجواب هر سوالی من هم سعی می کردم 

دعا شرکت کند. یک مناجات از قبل در کامپیوتر آماده کرده بودم از همسرم و آقای )س( نیز خواستم که با ما در جلسه 

پس از اتمام دعا دیدم  ،م نریزدباشند. هنگام تالوت ادعیه و مناجات، مواظب این بودم که فرزند خردسالش تمرکز او را به ه

گفت : حرف دل مرا زد، خیلی قشنگ بود. دوباره سوالهایش شروع شد )پدر ایشان  !که اشک های چشمش را پاک می کند

سالها قبل فوت کرده بود و به عنوان یک مسلمان مومن و خوش نیّت در بین افراد شناخته شده بود( و پرسید که پدرم که 

همسرم پاسخ داد) البته همسرم دت کرده بود چون این دین را نمی شناخت تمام عبادت او هیچ و پوچ بوده؟ سالها خدا را عبا

پدر ایشان را خوب می شناخت( که : خیر، پدر شما در زمان زندگانی اسم دیانت بهائی را نشنیده بود و طبق سفارشات دیانت 

جایگاه خوبی دارد و شفاعتش شامل حال شما شده که شما نیز بتوانید راه  صول و احکام الهی را به جا می آورد، قطعاً اوااسالم 

بعد از گفت و گوی زیاد خود ایشان پیشنهاد داد که  حاظر است در مطالعه کتاب و جلسات ضیافت ما را  .را پیدا کنید

جربه ی ما با دوستان که  اولین ت این موهبت الهیه را ،همراهی کند. و با حال و هوای خاصی از منزل ما رفتند. ناگفته نماند
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این مرحله رسیده بود و به چشم خویش تأییدات حق را می دیدیم بسیار لذّت بخش و غیر قابل وصف است به  جدید بود که

% هم احتمال 51روز بعد همسرش به ما گفت که حتی  داد. هایمان را می و اینکه به ما انرژی مضاعف جهت تشدید فعالیت

چنینی را در زمانی کوتاه نمی دادم! بعضی وقتها که حرفی می زدم و یا با بچه ها برخورد می کردم با طعنه می نتیجه ی این 

 ولی حاال خودش به این راحتی قبول کرد! جای تعجب است.  "گفت : دین جدیدت خواسته که این گون باشی؟ 

روزمرّه حرف میزدیم و این آغازی شد برای  از آن شب به بعد خانم )ز( با من تماس می گرفت و درباره ی چیزهای

یک دوستی ما. چند روزی گذشت و خواست که هر چه سریعتر کتاب را شروع کنیم و روند ادامه دادن آنرا مشخص نماییم.

برای آنها م و نتیجه این شد که وقتی ی( مشورت کردزو آقای )س( در مورد چگونگی شروع کتاب با خانم ) شب با آقای )ش(

 عه می آیند، همسرم با آنها و من و خانم )ز( نیز با یکدیگر کار را ادامه بدهیم.مطال

آقای )ش( که هنوز زن عقد کرده ای  داشت چند باری در مورد مسائلی با ایشان صحبت کرده بود همسرش خانم 

مه داده بود که وارد بد گروهی شده و ادا !خانواده ام فکر می کنند که کافر شده ای ،)ه( ابراز کرده بود که این حرفها را نزن

جمع شدی دیگه نمی ای، اینها چون کسی قبولشان ندارد با محبت با دیگران برخورد می کنند و یواش یواش که وارد این 

توانی از آنها دور بشوی و برایت دردسر درست میشه، من که حاظر نیستم با آنها آشنا شوم. آقای )ش( نگران بود و پرسید : 

عد از ازدواجمان ایشان نور ایمان را در قلبش حس نکند برنامه چه می شود؟ طی مشورت با یکدیگر به این نتیجه اگر ب

به نظرش احترام بگذار و بعد از ازدواج او را با ما آشنا  رسیدیم که باید مدتی را با ایشان صحبت نکرد تا زمان آن فرا برسد.

رد و خیالش راحت شود و آن وقت تصمیم می گیریم باید چه بکنیم. انشاءاهلل به کن تا متوجه بشود چیز غیر عادی وجود ندا

 ت قلبی شما و همچنین تأثیر کالم الهی قرار خواهد گرفت.مرور زمان تحت تأثیر رفتار و نیّ

خانم )ز( چند جلسه در ضیافت شرکت کرد ولی چون در یک منزل پرجمعیت زندگی میکرد نمی توانست هم برای 

و هم برای گروه مطالعه بیاید. زیرا از طرف اطافیان مورد پرسش قرار می گرفت که این همه وقت کجا  می رود؟ و او ضیافت 

شبهائی که  نیز نمی خواست که در جواب دروغ بگوید. پس تصمیم گرفت فعال فقط برای شرکت در گروه مطالعه بیاید.

 ش می برد تا او نیز در جریان جلسات ضیافت باقی بماند.شوهرش آقای )س( برنامه ضیافت را برای ،ضیافت داشتیم

خانم )ح( به منزل ما بیایند واز طرفی با همسرش شبی پس از گذشت مدتی آقای )ش( نیز ازدواج کرد و قرار شد 

باشیم. چون با آقای )س( نیز فامیل بودند، از آنها هم دعوت کردیم که بیایند تا یک جلسه آشنایی بدون ذکر موضوعی داشته 

در آخر شب که خواستند بروند ناگهان آقای )س( پرسید :  ،همین اتفاق نیز افتاد و یک مهمانی بسیار خوب با عزیزان داشتیم

ضیافت کی است؟ جواب دادم : هفته ی آینده. خانم )ح( سوال کرد ضیافت چیست؟ در آنجا چه کاری انجام میدهید؟ پاسخ 

پرسید  .میخوانیم و در مورد بعضی مسائل با هم صحبت کرده و به مشورت می پردازیمدادیم که در ضیافت با یکدیگر دعا 

که آیا من هم باید شرکت کنم؟ گفتیم که خوشحال میشویم شما را زیارت کنیم ولی اجباری نیست. جلسه ی آینده همه برای 

یکدیگر بودند خانم )ح( از خانم )س( ضیافت آمدند و برنامه را اجرا کردیم. در قسمت اجتماعی که همه مشغول صحبت با 
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سوال کرد که آیا تو این این دین را قبول داری؟ )ز( گفت : بله، اوایل برایم خیلی سخت بود اما به مرور زمان هر چه بیشتر 

)ح( پرسید چرا؟ مگر این دین چه دارد؟ )ز( پاسخ داد مطالبی را که امشب  .آشنا شدم اشتیاق و عالقه ام نیز بیشتر شد

ین نفوس دارد و از شنیدی آیا مورد خاصی در آن مالحظه کردی؟ آیا غیر از این است که سعی در ایجاد محبت و الفت ب

صحبت میکند و برای تمام آنها نیز راه کارهای عملی مطابق با این برای تمام نفوس بشر  برابری و اتحاد ،، عدالتآرامش ،صلح

این کار بتوانی خودت در مورد این موضوع هم در این جلسات شرکت کنی و با پیشنهاد می کنم شما زمان ارائه میدهد؟ 

 هیچ مشکلی وجود ندارد و ضرری نمی کنی. ،تحقیق کنی و تصمیم بگیری و اگر هم تمایل به ادامه نداشتی

اشتم به موقع خداحافظی )ح( نزد من آمد و درخواست یکی از کتابهایی را که کار میکنیم را کرد ولی چون آماده ند

شما هم بیایید و تا آن موقع  ،اگر مایل باشی جلسه بعد که با )ز( قرار گذاشته ایم برای مطالعه کتاب.ایشان گفتم که االن ندارم

 برایت یکی تهیه می کنم و از نظرات شما هم بهره مند میشویم. ایشان هم این پیشنهاد را قبول کردند. 

 روز موعود فرا رسید و ایشان  .م. میخواستم ببینم که آیا می آید یا خیرتا رسیدن زمان جلسه ی بعد بی تاب بود

آمدند. کتابی را که تهیه کرده بودم به ایشان دادم و نحوه ی کار کردن و مشاوره را در گروه مطالعه برایش توضیح دادم. بعد 

ببینم این  ،خوانم و به آخرش که رسیدماز ایشان سوال کردم که چه احساسی داری؟ گفت : نگرانم، می ترسم این کتاب را ب

شوم و سر دو راهی بمانم.به ایشان پیشنهاد دادم که امید  اسالم باز بمانم و هم از این یکی نا هم چیزی برای ارائه ندارد. هم از

ب )ز(  بعد تصمیم بگیر. آن ش ،تمام شد احساس همان روزت را هم بنویس 5همین احساست را در جائی بنویس و وقتی کتاب 

قسمت را با هم کار کردیم. خیلی خوشش آمده بود. در همین هنگام آقایان نیز  2نبود و ما دو تائی کتاب را شروع کردیم و 

شود؟ یک دوست چه می خواستی ب !داشتند کتاب خودشان را کار میکردند. در انتها همسر )ح( پرسید که چی شد؟ گفتم هیچ

 یدن این موضوع بسیار شادمان شد.خوب جدید پیدا کردم و همسرش از شن

در یکی از جلسات ضیافت که موضوع را پوشش و حجاب در امر مبارک گذاشته بودیم و در مورد عفت و عصمت 

بسیار صحبت شد و از آثار مبارکه استمداد گرفتیم و نهایتاً به یک درک مشترک نسبت به این موضوع دست پیدا کردیم.  ...و

گر خانم )ز( عنوان کردکه وقتی برای اولین بار شما را با پیراهن آستین کوتاه و دامن دیدم خیلی بعدها در یک جلسه ی دی

تا به  ،برایم باورش سخت بود که چطور جلوی یک مرد غریبه اینگونه پوششی را انتخاب کردی! ولی به مرور برایم عادی شد

 ایم عادی بود و این مسئله برایم کامالً حل شده بود.دست دادم و خیلی برامروز که خودم برای اولین بار با یک مرد 

زیرا در محیطهای کوچک مشکالتی پیش می آید و محدودیت  ،کمی بیش از حد انتظار طول کشید ،5مطالعه کتاب 

از هر دو نفر شان  5هائی وجود دارد که سبب کندی کار میشود ولی هرگز از شور و شوق موضوع نمی کاهد. در انتهای کتاب 

سوال کردم که نظرتان در مورد گروه مطالعه و این کتاب چیست؟ )ز( گفت : وقتی همسرم )س( در  )ح(و خانم  (ز)عنی خانم ی

ولی همان شب اوّل که  ،مورد این دین با من حرف می زد خیلی ناراحت می شدم و حاظر نبودم هرگز در این راه قدم بردارم

شروع کردیم عالقه من به حدی زیاد شد که با برادر و  وض شد و وقتی کتاب را و هوای من ع برایم جلسه دعا گذاشتید حال
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و به سواالتشان پاسخ میدادم و هر جا که بلد نبودم از شما در این مورد صحبت کردم که هر دو مجردند خواهر شوهرم 

میگفت  ،تی همسرم صحبت میکردمیپرسیدم و به آنها می گفتم. )ح( نیز گفت من یک خواهر دانشگاهی دارم که در اوایل وق

که او را منصرف کن زیرا توب دردسر می افتد. من هم می ترسیدم تا اینکه ازدواج کردیم و قرار شد یک شب بیاییم منزل 

 ،من به همسرم گفتم می آیم منزلشان ولی شاید قبول نکنم که با شما در این مسیر همراه باشم. او پاسخ داد اشکالی ندارد ،شما

 ،می بینی که ما چهمی گوییم و چه کاری انجام میدهیم و شاید شکی که داری بر طرف شود. اولین جلسه که آمدم حداقل

حرفهای  ،دیدم که خبری نیست و همه چیز عادیه. در جلسه ی بعد که ضیافت بود و شرکت کردم دیدم بد که نیست هیچ

ه داشتم امّا حاال می بینم همه چیز فرق کرده و واقعیت چیزی جدیدی برای گفتن هم دارید. وقتی کتاب را شروع کردیم دلهر

حاال می خواهم هر چه سریعتر بقیه کتابها  ،اینقدر طوالنی شد 5است که تا حاال از آن خبر نداشتم، حیف شد که مطالعه کتاب 

ر می دیدم و از آن پس با اهرا مطالعه کنم. بسیارخوشحال شدم و به هر دوی آنها تبریک گفتم و تأئیدات الهی را به چشم ظ

انرژی و اطمینان بیشتری قیام به خدمت کردیم. و یاد این بیان مبارک حضرت عبدالبهاء افتادم که بیت العدل اعظم آنرا در 

   یکی از پیامهای خود خطاب به احبای ایران نقل کرده بودند:

ل مبلغین است و اگر تبلیغ تاخیر افتد این معلوم و واضحست که الیوم تائیدات غیبیه الهیه شامل حا ..." 

زیرا مستحیل و محال است که بدون تبلیغ احبای الهی تأیید یابند و در هر صورت باید  بکلی تأیید منقطع گردد.

 ". ..تبلیغ نمود ولی به حکمت.

خود را بیش از ن لحظه تا به امروز به ید قدرت الهی و با تأئیدات حق توانسته ایم جامعه ی دوستان پیرامون از آ

مشکالت و چالشها را با دعا و مناجات و طلب تأئید و طی توانسته ایم  گسترش دهیم و در این راهبا روشی سیستماتیک پیش 

کالس اطفال داریم و در حال  .از پیش رو برداریمو کسب الهام از پیامهای بیت العدل اعظم الهی مشاوراتی با دوستانمان 

و برای اولین بار نیز کالس نوجوانان هستیم. گروههای مطالعه و جلسات ضیافت نیز برقرار است  برنامه ریزی برای تشکیل

 مشرق االذکار داشتیم.

از تمامی دوستان التماس دعا داریم و از حق طالبیم تا ما را در راهی که در پیش گرفته ایم آن طور که رضای 

 .خودش است هدایت نماید

 


