هوالّله
بواسطة انطون افندی
امةالّله المنجذبة هلن کودال علیها بهآء الّله الأبهی
He is God

Helen Goodall

Baha-ullah El-Abha be upon her

Through Anton Effendi

هوالّله
اّیتها المنجذبة بنفحات الّله اّنی قرأ ت تحریرک المرسل الی انطون افندی العزیز و اّطلعت بمضمونه الّداّل علی ثبوتک و
استقامتک علی امر الّله و فرط انجذابک بنفحات الّله و قیامک علی خدمة امر الّله
و اّما ما کتبت عن َخ َدمة تلک الّس ّت المحترمة فنعم ما اجریت فابذلی جهدک بهذا الخصوص حّتی تنفخی روح محّبة
الّله فی تلک الّن فوس و ینجذبوا الی ملکوت الّله اّن هذا سبب الّتأیید لک فی جمیع الّشؤون
و اّما معنی الکلمات المکنونة الّداّل علی اّن الانسان یترک نفسه المراد اّنه یترک شهواته الّن فسانّیة و حا ّسّیاته البش رّیة و
اغراضه الّش خصّیة و یطلب الّن فحات ال ّروحانّیة و الانجذابات الوجدانّیة و یستغرق فی بحر الفدآء منجذبًا الی الجمال الأبهی

و اّما معنی الکلمة المکنونة الّناطق بالعهد اّلذی وقع فی جبل فاران المراد اّنه بالّنسبة للحّق الماضی و المستقبل و الحال
زمن واحد و اّما بالّنسبة الی الخلق الماضی مضی و زال و الحال فی ال ّز وال و الاستقبال فی حّی ز الآمال و من اساس شریعة الّله
اّن الّله فی کّل بعث یأخذ عهدًا من جمیع الّن فوس اّلتی یأتی الی نهایة ذلک البعث الیوم الموعود بظهور شخص معهود فانظری

الی موسی الکلیم اّنه اخذ عهد المسیح فی جبل سینآء عن جمیع الّن فوس اّلتی اتت فی زمن المسیح فهؤلآء الّن فوس ولو کانوا بعد
موسی الکلیم بأعصار و قرون ولکن من حیث العهد المقّدس عن الأزمان کانوا حاضرین ولک ّن الیهود غفلوا عن ذلک و لم

یتذّکروا فوقعوا فی خسران مبین
و اّما العبارة اّلتی تدّل اّن علی الانسان ان ینقطع عن الّن فس فالمراد منها ایضًا ان لا یطلب لنفسه فی هذه الّدنیا الفانیة
شیئًا فینقطع ای یفدی نفسه بجمیع شؤونها فی مشهد الفدآء عند تجّلی رّبها
و اّما العبارة اّلتی کنُت فی ِقَدم ذاتی بضّم الّتآء هی الّص حیحة لا بفتحها
و اّما مسئلة اّلتی کانت متعّل قة بعبارة جناب میرزا اسدالّله فقلنا له ان یح ّرر جوابًا علیها و علیک الّتحّیة و الّثنآء ع ع
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