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Ella Goodall

هوالّله
اّیتها المنجذبة بنفحات الّله اّنی قرأ ت تحریرک المؤّرخ  ٢۵ینایر سنة  ١٩٠٣و اّطلعت بمضمونه المشحون بالمعانی البدیعة و
دعوت الّله ان یؤّیدک علی بّث اسرار الّله و ینطقک بالّثنآء علیه فی المحافل العلیا و یحیی بک قلوبًا مّیتة غافلة عن ذکر الّله
طوبی لوالدتک اّلتی آمنت ب رّبها و قامت علی خدمة الّله فی کرمه العظیم اّن رّبک یؤّیدها بفیوضات روح القدس فی هذا العصر

المجید

و اّما الجواب اّلذی نطقت به لأحدی تلامذتک اذ سألت فنعم ما نطقت به فیلیق للعبد الّدعآء و الاستمداد من الّله و
الّتض ّرع و الابتهال الیه هذا شأن العبودّیة و ال ّرّب یقّدر ما یشآء بحکمته البالغة و لیس للعبد ان یشکو بشیٍء ما من قّدر الّله الأمر

امره یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید و اّما عبدالبهآء ظمآن للکأ س الّطافحة بصهبآء الفدآء فی سبیل الّله و یشتاق ان یلقی طریحًا
علی الّت راب مسفوک الّدم متقّطع الأعضآء و بّلغی تحّیتی الی امةالّله اپرسون و قولی لها اّن رّبک اختارک لحّبه و اصطفاک لعرفانه
حّتی تقتبسی من نار محّبته و تنجذبی بنفحاته و لا تعادل هذه الموهبة کنوز الأرض کّلها بل سلطنة الّدنیا بأ سرها اعرفی قدرها و

قّدری شأنها و بّلغی تحّیتی و ثنائی الی امةالّله مسیس کروپر و قولی لها اّن الّش رق اهت ّز و اّن الغرب انتعش من نفحات رّبک قد
ارتفع ضجیج المناجاة فی مشرق الأذکار فی کّل الولایات من ایران حّتی فی ممالک ال ّروس و علت کلمة الّله و انتشرت آیات
الّله سوف تسمعین صیحة یا بهآء الأبهی من کّل الآفاق عند ذلک تستبشر المؤمنات و المؤمنون من علّو امر الّله و من هنا اهل
البیت کّله ّن یهدونک الّتحّیة و الّثنآء ع ع
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