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 خطبة كنيسة سيتي تمبل

دعا األب المبّجل ر.ج. كامبل راعي كنيسة سيتي تمبل  1911أيلول  9في يوم األحد الموافق 
حضرة عبد البهاء إلى إلقاء خطبة على رعّية الكنيسة. وبالّرغم من أّن أمر الّدعوة لم يعلن إاّل 

 الية:أّن الكنيسة لم يكن فيها موضع لقدم. وقد ألقى حضرته الكلمة التّ 

 أّيها الجمع المحترم وملتمس طريق هللا. 

الحمد هلل، قد أشرق نور الحقيقة، وهّب نسيم الّروض اإللهّي، وارتفع نداء الملكوت في  
جميع األقاليم، ونفخت نفثات الّروح القدس في هوّية القلوب، فوهبت لها الحياة األبدّية. ففي هذا 

ب وتعنبرت مشام الّروحانّيين، وماج بحر وحدة العالم القرن البديع تنّور الّشرق وتعّطر الغر 
ّن كّل إنسان منصف ليشهد بأّن هذا اليوم لهو يوم بديع،  اإلنسانّي، وارتفع علم الّروح القدس. وا 

 وأّن هذا العصر لهو عصر هللا العزيز. وعّما قريب يصبح العالم جّنة عليا.

حاد جميع الملل. في الماضي كانت إّن هذا اليوم هو يوم وحدة العالم البشرّي واتّ  
الّتعّصبات سبًبا للجهالة وأساًسا لتنازع البشر. ثّم جاء هذا اليوم الّظافر بعناية هللا القادر. وعّما 
قريب تتمّوج وحدة العالم اإلنسانّي في قطب اآلفاق، وينقطع الجدال ويزول الّنزاع، ويتنّفس صبح 

العالم إلى عالم جديد، ويصبح جميع البشر إخواًنا، وتصير كاّفة الملل  الّصلح األكبر، ويتحّول
 رايات هلل األكبر الجليل.

إّن الّنزاع وسفك الّدماء من خواص عالم الحيوان. أّما الّصلح والّصالح فمن مواهب عالم  
العدل  اإلنسان. ولقد قال حضرة بهاء هللا: العدل واإلنصاف حياة العالم. فالحمد هلل إّن علم
 مرتفع في هذه الّربوع، والمساواة بين البشر منتشرة، وكذلك الحّرّية والّراحة واألمن والّسعادة.
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 إّن هللا واحد، والجنس البشرّي واحد، وأساس أديان هللا واحد، وحقيقة الّربوبّية محّبة. 

 عانق العاشقان.فيا أّيها األحّباء! ابذلوا قصارى الجهد حّتى يتعانق الّشرق والغرب كما يت 

أي رّب! نّور هذا الجمع، وأّيد هذه الّنفوس، واجعل الوجوه نورانّية والّطباع رياًضا  
رحمانّية، وأحيي األرواح بنفثات الّروح القدس، وأعّز الّناس بالهداية الكبرى، وابذل لهم من 

وصنهم بحمايتك العطايا الّسماوّية والمواهب الّرحمانّية ما أنت به جدير، واحفظهم بحفظك، 
ورعايتك، واشملهم بألطافك اّلتي ال تتناهى، وخّصهم بعنايتك الكاملة، إّنك أنت المعطي الوّهاب 

 العليم.

  


