بواسطۀ انطون افندی حّداد
کالیفورنیا
امةالّله اّلا گودال

c/o Mr. Anton Haddad
Ella F. Goodall

هوالّله
اّیتها المتی ّق ظة بنسمة الّله و المهت ّزة بنفحات الّله قد اّطلعت بمضمون نمیقتک الغ ّرآء و فرح قلبی بمضامینه اّلتی دّلت علی
الخضوع و الخشوع الی الملکوت الأعلی
یا امةالّله اعلمی باّن البلآء عطآء لی من رّبی و اّن المصائب مواهب لعبدالبهآء و اّن الّس جن فردوسی الأعلی و حدیقتی
الغّنآء و اّن الّس لاسل و الأغلال قلائد العقیان و عقود الیاقوت و المرجان فی عنق عبدالبهآء و اّن الّص لیب حبیبی فی سبیل البهآء

و الکبول اثر لقبولی فی عتبة البهآء هذا منتهی آمالی و غایة بغیتی و فرح قلبی و بشارة نفسی و سروری و طربی و اّنی اسئل الّله
بأن یهّیأ لی هذه المنحة الکبری و یقّدر لی شرب کأ س الفدآء او سّم نقیع ال ّردی او الوقوع فی بحور متلاطم لا قرار لها او الوقوع

فی صحرآء لا نهایة لها و اقول رّب رّب قّدر لی کّل هذا فی سبیلک و ارزقنی هذه الموهبة الکبری فی محّبتک
اعلمی یا امةالّله اّن جمیع المسائل المذکورة فی الانجیل من عجائب المسیح اّنها کّلها لها تفاسیر و تأویل ولکن لا
یعلمها اّلا کّل سمیع و بصیر یا امةالّله توّج هی الی ملکوت الأبهی و اطلبی تأیید روح القدس عند ذلک فّس ری کّل کتب و زبر و
یؤّیدک الّله علی ذلک بتأیید من روح قدسه و بّلغی تحّیتی و ثنائی علی امةالّله اّلتی لا انساها ابدًا و اذکرها دائمًا هلن برون و
قّبلی نجلها الّص غیر الجمیل من قبل عبدالبهآء و من هذا الّط رف کّل الورقات الّنورآء یصّلین علیک و یدعین لک بالّتأیید و الّتوفیق
و علیک الّتحّیة و الّثنآء و ارسلنا تحری رًا الی هلن برون ع ع
این سند از کتابخانٔه م راجع بهائی دانلود شده است .شما مجاز هستید از متن آن با توّج ه به مق ّررات مندرج در سایت  www.bahai.org/fa/legalاستفاده نمائید.
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