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 همراهان روحانی
 با تقدیم تحيات امنع ابهی

زمينه الزم و شوروشوق کافی  ،اميدواریم برنامه گذشته که با عنوان " اليوم تکليف کل تبليغ است چه رجال،چه نساء" تقدیم گردید
جهت برنامه ریزی مجدانه برای ایام مبارکه دویستمين سال تولد حضرت     بهاء الله را فراهم نموده باشد .همانگونه که از قبل نيز 

الم بهائی ، ما ذکر گردید در این برنامه سعی می نمائيم با تآمل و تفکر بر برخی از تجارب و نيزبا توجه به  فضای موجود در سراسر ع
نيز بالنسبه به بضاعة و امکانات خود در خصوص برگزاری هرچه باشکوهتر این اعياد برنامه ریزی نموده و با مشورت یکدیگر برای 

 .معرفی حضرت بهاءالله به دیگران آماده گردیم
 متمنی است قبل از اجرای برنامه موارد ذیل را مورد عنایت قراردهيد

 
 قصدداریم برای ایام پيش رو برنامه ریزی نمائيم و به همين سبب برای اری ذکر گرد د که قبل از آغاز بخش اد

 استمداد از تأیيدات الهيه بخش اداری را با مناجاتی زیبا از قلم حضرت ولی محبوب امرالله آغاز می نمائيم
  ایام مبارک نه تنها برای بهائيان  برنامه با این تأکيد مورد مطالعه قرار می گيرد که متوجه باشيم این 8و 7قسمتهای

 سراسر عالم مقدس می باشد بلکه مورد توجه سائرین نيز در جامعه جهانی قرار گرفته است
  بخش تآمل و تفکری بر رشد با استفاده از پيام محفل ملی امریکا خطاب به جامعه بهایی امریکا وخبرنامه رشد شماره

رد تآمل نمائيم و بادرک اهميت توجه به هر یک تجارب مربوطه را تهيه گردیده وهدف آن است که بر هر مو 37
 مورد مطالعه قراردهيم

  اقدام به برنامه ریزی  2016الزم به ذکر است این تجارب مربوط  به جوامعی است که یک سال زودتریعنی درسال
 ی دراختيار قرارداده اند. درخصوص برگزاری جشنهای مولود نموده اندوحال تجارب خود را برای استفاده عالم بهائ

  قسمت شورومشورت به برنامه ریزی )فردی و محلی (درخصوص این ایام خاص ،اختصاص خواهدداشت.مطمئنا
همراهی و تالش شما درجهت متمرکزنمودن اذهان بر وظایف روحانی خویش  ونيز توجه به اهميت این فرصت 

 هور الهی ، مثمرثمرات عدیده خواهد بود.مغتنم وجهان شمول برای آشناکردن سائرین با این دو ظ
 
 
 

 اميدآنکه هرکدام بتوانيم به آنچه به آن مأموریم موفق گردیم                                    
 
 
 
 
 



 مناجات شروع-1
 ُهو الّله

 
القدس بخش و ندای ملکوت ابهی  روح فحهجمالت گرفتار نما نت ای پروردگار مرا بيدار کن هشيار نما از غير خود بيزار کن و به محبّ  
قی نجات ده تا جز رضای از هربندی آزاد کن و از هر تعلّ  .جاج قلب بر افروزقّوت روحانی عطا کن و سراج رحمانی در زُ  .گوش رسانه ب

تشنگان را آب حيات  .نفوس غافله را هشيار کنم و ارواح خفته رابيدار نمایم .غير ازروی تو نجویم و دون راه تو نپویمه تو نطلبم و ب
ی عنایت یيدتأ .م توئیه هيرعين و ظ  اّما پشت و پناهم توئی و مُ ،فقيرم  ،ذليلم،هر چند حقيرم .هی دهم البخشم و مریضان را شفای 

 ع ع بينا . فرما که کّل حيران گردند . خدایا توئی مقتدر و توانا و بخشنده و دهنده و

 60مجموعه مناجاتها چاپ آلمان ص       

 

 

 

 

 

 بيانات مبارکه حضرت بهاء الله-2

وان جاری . آیا می نوشيد ومخمود مشاهده    می شوید و یا ملتفت نيستيد ؟ ، ای اهل بهاء " ي  قسم به بحر معانی که از هر کلمه بحر ح 
ت ی الماِلک " ناطقند و جميع مأل اعلی اهل انشاء را به " جاء  ر   د ا  و  ب  امروز جميع ذّرات به ندای " ق  ِئذ  ک و الُملُک ی   ِلّله " بشارت مي م 

آیا آذان از اصغای این نغمات روحانّيه محروم است و یا به اسباب ظاهره از آن ممنوع ؟ بشنوید ندای مظلوم را و وقت را از . دهند 
 دست مدهيد .

  257ص  2آیات الهی ج                      

به ،در تبليغ به کلماتی تکّلم نمائيد که حرارت محبت الهی ازو ظاهر باشد اگر سامع مشتعل شد و به رحيق استقامت فائز گشت 
تدریج ادراک می نماید آنچه ازو مستور است . قلم اعلی به عبارات مختلفه ذکر حکمت و مراتب آن را نمود و می نماید تا کل ازو 

 .قسمت برند و نصيب بردارند 

 3امر وخلق ج  464ص                                                                             



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-3

 هو الّله

ر اند که الحمد الّله در تبليغ لسان بليغی داری و دای بنده جمال قدم، حضرت زین نهایت ستایش از ایمان و ایقان و عرفان شما نموده
اليوم جوهر فضائل و لطيفه آمال و مواهب .باعث کامرانی  ،البّته چنين منقبت سبب مسّرتست و چنين جانفشانی.بيان جوهر عرفان 
هر مرغ خوش آواز چون نغمه خوشی .نفحات ملکوت روح و ریحان یابد ه ذکر رحمن مشغول گردد و قلب به اینست که زبان ب

اميدوار از تأیيد  .اینست طریق ثابتين راسخين.اینست سبيل مخلصين .خود بيشتر از سایر مرغان به هيجان و حرکت آید ،بسراید 
و عليک   تا از آیات محکمات تکوین گردی و مطابق تدوین شوی،شبهات  ۀپروردگارم که موّفق بر نشر نفحات فرماید و مؤّید بر ازال

 ع ع   الّتحّية و الّثنآء

                                                             
 103ص5مکاتيب حضرت عبدالبها ج

 

 

 

 

 

 مناجات  -5

ای قوی قدیر و حافظ امين اغنام تو هستيم محافظه نما منادیان امر توایم تأئيد و توفيق بخش. ناشرین نفحه طّيبه مسکيه الهّيه 
مقّدس نما. حامل پيام نجاتيم به اعمال و اخالقی ملکوتی در انجمن عالم مبعوث فرما.  هستيم . ما را از مادونت فارغ کن و پاک و

منتظر ظهور بشارات توئيم و دل به وعده های محکمت بسته، قّوه ات را نمایان نما و به تحّقق آمال این قلوب محترقه را شاد و 
ر وجه این ستمدیدگان مفتوح کن و عظمت و سطوت قدیمه مستبشر کن....حال وقت نصرت و عّزت است ابواب آسایش و جالل را ب

. .ات را نمایان نما. بهائيان مظلوم را قوت عنایت کن و مفتخر و مشتهر نما و عالم ملک را در ظل ظليل شریعت مقدسه ات درآور.
                              توئی مقّلب قلوب و کاشف کروب . توئی سميع و مجيب و توئی قادر و توانا.

 (1926-1922توقيعات مبارکه ) 115ص 



 دوستان عزیز،-6

العاده مهم صورت گيرد و های این دو عيد فوقدانند که بررسی بيشتری از نحوۀ برگزاری جشنالعدل اعظم ... حال مقتضی میبيت 
دسامبر آمده است، این اّیام متبّرکه را باید فرصتی مخصوص دانست برای  29 پيام در که گونه همان  تهّيۀ تدارکات الزم آغاز گردد.

خواه ارتباط فاميلی یا عالیق مشترک،  —تر اجتماع و با همۀ اشخاصی که به نوعی با آنان ارتباط دارند تماس با اقشار هر چه وسيع
جميع از ظهور نفس مبارکی که دقيقًا دویست سال پيش  تا —همکاری شغلی یا مطالعاتی، روابط همسایگی، و یا صرفًا آشنایی تصادفی 

 متوّلد شد و مقّدر بود حامل پيام جدیدی برای نوع بشر گردد به وجد و سرور آیند.

 جهان، از شماریبی نقاط در الهی یاران که اميدوارند اعظم العدل بيت  ها باید عمدتًا در سطح محّلی باشد.محّل برگزاری این جشن
ری بيابند که حيات و ظهو مظهر دو از شایسته تجليل برای ایمبتکرانه طرق شهری، مراکز در چه و روستایی هایودهمحد در چه

 .... ها خواهد بود.بخش خاطرهها زینتشان در این جشنرسالت مقّدس

تابان در افق جهان و تأثير آن بر های هماهنگ برای ابالغ مفهوم و معنای ظهور پياپی دو اختر ها تالشدر کانون برگزاری این جشن
شرایط و مقتضيات مختلف خواهد داشت و شامل نمودهای هنری و فرهنگی  به بستگی البّته اقدامات این تنّوع  باشد.نوع بشر می

 با همراه ابتکاراتی چنين  تصویری و انتشار نشرّیات و کتب.-های صوتیشماری خواهد بود، از جمله سرودها، اجرای برنامهبی
حضرت  دِل بسياری از افراد که تا کنون با نام در را اعجاب و کنجکاوی بارقۀ قطعاً  پروقار حال عين در و افزاروح گستردۀِ  هایجشن

 که گرددمی استنباط بهتر زمانی الّله امر حقيقِی  کنندۀتقليب قواِی  ولی  اند بر خواهد افروخت.اعلی و حضرت بهاءالله آشنایی نداشته
  هائيان در هم تنيده شده است.ب زندگی پود و تار با جا همه در سودمند خدمِت  و عبادت چگونه که دریابند تجربه به خود مردم

 تأثيرِ  به تواندمی فردی هر آن در که آیدمی پدید سالهپنج نقشۀ سازِی جامعه هایفّعالّيت درون از براستی جمعی حيات الگوی
ۀ هّمت روحيّ  شک بدون سالگیدویست هایجشن از یک هر  .شود واقف اند،بوده آن حامل ظهور مظاهر که الهی تعاليم بخِش حيات

.... هدف از ارسال این پيام در این زمان آنست که شما عزیزان .و وفا را در تمامی اقدامات واالی یاران الهی بر خواهد انگيخت
الوقوع را به جوامع خود خاطرنشان سازید و دوستان را به شروع تهّيۀ قریب  فرصت کافی داشته باشيد تا اهّمّيت این دو جشن

 از حاصل جهانی بستگیهم و مشترک تجربۀ حّس  ایجاد گيرد صورت باید آنچه جوانب از یکی  تدارکات الزم تشویق نمایيد.
 به که آوردمی هم گرد را نفوسی و شودمی برگزار متنّوع بسيار هاییمحل در و کوتاه زمانی مّدت در که است شماریبی هایگردهمایی

 .باشندکه محّرک و نيروبخش یک فرایند مبرم تقليب فردی و اجتماعی می اندافکنده نظر ایمقّدسه طلعات الیزاِل  جالل

  2016  مه        المللی ترجمه به زبان فارسی(ای از نامۀ داراالنشاء بيت العدل اعظم خطاب به محافل مّلی )هيئت بينترجمه

 

 

 



 :جمهور هندوستانای از پيام رئيسترجمه - 7

دویستمين سالگرد توّلد بهاءالله، پيامبر و شارع دیانت  خویش را به جامعۀ بهائی هندوستان به مناسبت آرزوهای قلبی صميمانه و گرم
زمانی بود که اّول  گونه که مناسباألرض اهل آن" همان بهاءالله "عالم یک وطن محسوب است و من علی  دارم. پيامبهائی، ابراز می

 .چنان مناسب حال امروز عالم استبار ایشان بيان نمود، هم

سان خود کشور بوده ای که از نظر تنّوع همجامعه باشد،ترین جامعۀ بهائی در جهان میهندوستان مفتخر است که محّل اسکان بزرگ
 .زیستی نموده استوطنان خویش از هر مذهب و مرامی در کمال صلح و هماهنگی همهم سال گذشته با 150و در خالل 

شماری تالش گام با افراد بیدهد و همادامه می ای که به حيات خویشميراث بهاءالله در اقدامات جامعۀ بهائی نمودار است، جامعه
 .ورزدهمگان اهتمام  تحّقق بخشد و در راه صلح و شادکامی نماید که نوایای بهاءالله رامی

سالگرد را فرصتی بدانند تا در زندگی بهاءالله، در  نمایم که دویستميناز جامعۀ بهائيان کشور و از تمامی اهالی هندوستان دعوت می
 .نمایند تفّکر انسانی و در آثار عظيم ایشان در بارۀ تقليب اخالقی و روحانی فرد و اجتماع تأّمل و گاه ایشان برای وحدت عالمدید

 
 
 قطعنامه شورای شهرکمبریج به مناسبت دویستمين سالگرد تولد حضرت بهاء الله -8

 زند؛ ودویستمين سالگرد توّلد بهاءالله، بانی امر بهائی، را رقم می 2017اکتبر  22-21از آنجا که 
خوانده، در حالی که نفرت و تعّصب مذهبی همچنان به از آنجا که بهاءالله پيروان جميع ادیان را به تعاون و تعاضد و دوستی فرا 

  زند؛ وخشونت، ظلم و ستم، و تروریسم دامن می
از آنجا که بهاءالله بر برابری حقوق زنان و مردان صّحه گذاشته، در حالی که ظلم و ستم نسبت به زنان همچنان بسياری از جوامع را 

 از ترّقی و پيشرفت باز داشته؛ و
هاءالله تعليم داده که عالم انسانی یک خانواده است و طالب از بين رفتن نژادپرستی و تعّصب نژادی شده، در حالی که از آنجا که ب

 نژادپرستی هنوز به صورت شرارت مستمّر باقی مانده؛ و
به تعليم و تربيت هنوز  از آنجا بهاءالله لزوم تعليم و تربيت عمومی برای پيشرفت جوامع را اعالم کرده، در حالی که دسترسی عمومی

 حاصل نشده؛ و
از آنجا که بهاءالله افراط و تفریط در فقر و ثروت را منع و طالب کاهش فاصله این دو شده، در حالی که ميلياردها نفر هنوز در فقر و 

 برند و بخش اعظم ثروت عالم در دست معدودی نخبگان قرار دارد؛ ومشّقت به سر می
گرایانه و ایجاد نظام امنيت جمعی دعوت کرده، در حالی که قصور هبران جهان را به ترک مخاصمت و رقابت مّلیاز آنجا که بهاءالله ر

 در این امر سبب وقوع دو جنگ جهانی، منازعات متعّدد دیگر، و تجارت حجيم جهانی تسليحات گشته؛ و
که پيروان جميع ادیان و سایر مردمان فراتر از تعّصبات  ها و وضعيت جهانی مستلزم آن استاز آنجا که فاصلۀ وسيع بين این آرمان

 ها با یکدیگر همکاری نمایند، بنابرایننظرانه قيام نمایند و برای تفاهم و صلح بين انسانکوته



نماید  رأی این شورا بر آن قرار گرفت که، شهر کمبریج، در تصدیق اهّميت این دویستمين سالگرد، کّليه شهروندان را تشویق و ترغيب
 که برای تحّقق اصول صلح، عدالت، و وحدت نوع بشر که بهاءالله ترویج نموده، تالش نمایند.

  
 

 

 تأمل وتفکری بر رشد)قسمت اول( -9
 

گزارشهای رسيده از دارالتبليغ بين المللی برنامه هایی ا ست که افراد ،جوامع ومؤسسات امری درهمه جا برای بزرگداشت دویستمين 
 .جمالقدم طرح کرده اندسال والدت 

 )این گزارشها حاوی نکاتی است که قابل تآمل می باشد( 

شرکت دادن هرفرد وخانواده بهائی درامورمربوط به مراسم بزرگداشت وتشویق آنان به جستن وتبليغ کسانيکه با آنان ارتباطی -1
 داشته اند یا ارتباطی دارند.

 یک تجربه

 یگروه مسئول آماده ساز کی. میکرد یمقدمات جنش ها را آماده م گریکدیو با  میکه دائمًا با هم در ارتباط بود میبود ميما دو ت
 یم یخانگ یدارهایکه هر روز به د یهمه کسان انيمسئول دعوت کردن و برنامه جلسه. شور و شوق در م گریتدارکات بود و گروه د

کردند تا آنجا که  تیپول نقد از جشن ها حما ایتبرعات به صورت کاال  میبا تقد ییبها یاز خانواده ها یاري. بسافتیپرورش  ميرفت
 جشن ها کاماًل خود بسنده برگزار شد. نیا

دیداروگفتگو با همه کسانيکه درفعاليتهای اصلی مشارکت دارند به ویژه با افرادی از اجتماع خارج وخانواده هایشان به جهت -2
 مشارکت درگفتگو راجع به تعاليم حضرت بهاءالله با شماربيشتری از مردم تقویت پيوندشان با امر بهایی ودعوت آنان به

 یک تجربه

خانواده را شناسایی کردیم که برای جشنها دعوت کنيم.همه آنها خانواده های شرکت کننده های کالس اطفال،گروههای  60ما 
مپ تزیين شده به آنها دادیم.به همه خانه ها نوجوانان وحلقه های مطالعه بودند.یک کارت دعوت درست کردیم وهمراه با یک ال

 یکی پس از دیگری رفتيم وحيات دو مظهر ظهور را برای آنها بازگو کردیم ودعوت نامه ها را به ایشان دادیم.

 تأمل وتفکری بر رشد)قسمت دوم(1
 
 امورروحانی صورت می گيردارۀ اجات که طبعا در آن گفتگو دربتقویت بنيۀ روحانی جامعه ازطریق تکثيرجلسات دعاومن -3



 یک تجربه

 نکهیمحله با مشاهده ا نياکن)مشرق االذکار( جمع شدند. س یدعا و مناجات صبحگاه یاحبا در محله ...، برا دها،يدر روز اول ع
دعا مشغولند، به وجود آمدند  ارتیبه ز گریکدینوجوانان، جوانان و کودکان در کنار  یگروه ها نيکالس اطفال، مشوق نيچگونه معلم

در محله به وجود آمده که هر هفته  ییالگو کیدعا همراه شوند. از آن زمان تا حال،  ارتیبا آنها به ز دومو مشتاق شدند تا در روز 
تمام جامعه به وجود آورده  یگفتگو درباره بهبود یرا برا ییفرصت ها یجلسات صبحگاه نیبرگزار کنند. ا یصبحگاه یجلسه دعا

     است.

 استفادۀ مبتکرانه ازهنرهای تجسمی،وموسيقی وادبيات به منظور ابالغ اهميت ظهور حضرت بهاءالله وامر مبارکش -

 یک تجربه

با روشن  از جامعه بزرگتر دعوت شد تا یبه همراه چند تن از دوستان یمحل یمحفل روحان یو مناجات از اعضا هيادع ارتیبعد از ز
کرد. بعد با  دايپ یو حضرت بهاءالله معنا و مفهوم یحضرت اعل یشرح زندگان یجشن را آغاز کنند. جلسه با معرف یکردن چراغ

برگرفته  یشیرقص و نما یتر برنامه، نوجوانان با اجرا یرسم یقسمت ها ی. بعد از اجرامیشد لذت برد ییرایو پذ دهیکه بر بایز یکيک
 یتجارب خود را از گروه ها نينوجوانان مطالعه کرده بودند پرداختند. آنها همچن یروحان یدر برنامه تواندهکه  یاز موضوعات

همان جلسه آنها همه را به آماده کردن مقدمات  یاطفال بپوندند. ط یکردند تا به کالس ها قینوجوانان بازگو کردند و کودکان را تشو
آن جامعه و شروع  یگیآوردن انوار ظهور حضرت بهاءالله در همسا یبرا 2017و  2019 یسالروز در سال ها نيستمیدو یجشن ها

 شد. یزیرشد در آن دهکده طرح ر ندیفرا

 

 حضرت ولی امرالله -13

خویش با سائر نفوس ء هر فردی از افراد که حامل پيام رحمانی است باید در جميع احيان خواه در فعالّيتهای جاریه و تماّس روزانه
در حضر و خواه در سفر بمنظور کسب معاش و یا مآرب ُاخری خواه در اّیام فراغت و صرف اوقات در مواقع تعطيل و یا هنگام  خواه

خویش شمارد و این امر مقّدس را نه تنها تکليف ء مأمورّیت و انجام امری از امور ابالغ کلمة الّله و نشر نفحات الّله را فریضه اّولّيه
افتخار عظيم خود محسوب دارد که بذر تعاليم الهّيه را در اراضی قلوب بيفشاند و مطمئن و متّيقن باشد که کلمه بل امتياز و  ،خاص

 ءشارع قدیر بنحوی که مشّيت بالغه ءابالغ ضعيف و غير مکّمل باشد قدرت محيطه ءرحمانّيه بهر نحو تلّقی گردد و هر مقدار وسيله
حانّيه اقتضا نماید آن بذر افشانده را بوسائطی که بر خاطر احدی خطور ننماید سر سبز کند و رّبانّيه تعّلق گيرد و حکمت نافذه سب

   . مثمره فرماید و کشت دهقان الهی را زرع جسيم و خرمن عظيم گرداند ءمبارکه ءطّيبه را شجره ءحّبه
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