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استمداد از تأییدات الهی و بهره مندی از هدایات اخیر بیت العدل اعظم بنا بر اهمیت ایام پیش رو در این برنامه نیز سعی میگردد با 
الهی و نیز با مطالعه و تأمل در خصوص تجارب احباء در اقصی نقاط عالم بهائی بیش از پیش بر این واقعه بزرگ یعنی جشنهای 

را انجام دهیم وهمگام با سایر عزیزانمان در دویستمین سال تولد مبارک متمرکز شویم و با شور وشوق فراوان برنامه ریزیهای الزم 
 دجانتان خوش با            سراسر عالم از این فرصت مغتنم نهایت استفاده را بنماییم



 مناجات شروع-1 
بارقۀ  کوتاه گردد و، این حزب مظلوم را موفق نما که به خدمت عالم انسانی مؤید گردند تا دست تطاول ظلم وُعدوان ای پروردگار

وحدت  و اعتساف برافتد.الفت بی پایان به میان آید و عزت ابدیه عالم انسان م نتشر شود.عدل وانصاف تأسیس گردد.بنیان جور
روی زمین  و یگانگی و آزادگی بنیاد بیگانگی براندازد تعصب دینی ووطنی وجنسی وسیاسی از میان برخیزد و عالم انسانی جلوه کند.

 ع ع       مهربان درخشنده و توئی بخشنده و و توانا و عزیز و تویی مقتدر مبین شود. غرب آیات باهرۀ نور شرق و و بهشت برین گردد
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 هوالله
ما تشاء واّنک انت المؤّید الموِفُق رب اّید عباَدَک علی تبلیِغ امرَِک وَنشر نفحاتک واعالء کلمِتک بین الَوری اّنک انت المقتدر علی 

 الکریم
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 بیان مبارک حضرت بهاء الله -4

بشطر الهی دعوت نماید انشآء الّله جهد بلیغ نمائید  الیوم یوم نصرت امر الهی است بر هر نفسی الزم که در کمال استقامت ناس را
که ثمر هر نفسی اثر  نفس و هوی بافق قدس ابهی توّجه نمایند  از نفوس اثر محبوب بوده و خواهد بود چه بّرّیهکه شاید گمگشتگان 

ناطق شوید و لّله تبلیغ امر نمائید باعراض  و اقبال ناظر نباشید بلکه  اوست نفس بی اثر مثل شجر بی ثمر در منظر اکبر مذکور  لّله
لدی الّله اینست فضل اعظم و رستگاری ابدی و ثمرجاودانی و عنایت حّق در کّل احیان و مدد بخدمتی که بآن مأمورید  من  ناظر

 فیضش در کّل اوان رسیده و خواهد رسید.  
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 بیان مبارک حضرت عبدالبهاء-5
کمر بر تبلیغ امر الله  ی بجان و دل در نهایت هّمتالهی موکول بر آن اگر نفس بساط تبلیغ باید در جمیع احیان ممدود گردد زیرا تأیید

به مدارای الهی و محّبت و مهربانی و  ماند ولی باید بحکمت باشد و حکمت این است که نبندد البّته از تأیید  ملکوت ابهی محروم
 کّلی فراموش نماید.ه پردازد و بصمت و سکوت ه ب و اخالق رحمانی و اعمال و افعال رّبانی تبلیغ نماید نه اینکه صبر و بردباری

نمائید که حکمت مذکوره در کتاب نفس تبلیغ است ولی بمداراتا تأییدات   خالصه احّبای الهی را فردا فردا بتبلیغ امر الله تشویق
 الهّیه احاطه نماید و توفیقات صمدانّیه رفیق گردد"
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 وست عزیزروحانید

 لطفا مطالب ذیل را به خانم...ابالغ فرمائید:

درتاریخ  مرقومۀ آن خواهر گرامی ودرخواست هدایت درموردچگونگی بزرگداشت دویستمین سالگرد میالد جمال اقدس ابهی درایران
 به بیت العدل اعظم واصل گشت مقرر فرمودند به شرح ذیل مرقوم گردد. 2017مه  30

شما که مشحون ازعواطف لطیفه وروح تمسک به عهد ومیثاق الهی می باشد مشام جان وروان را معّطر ومعنبر نامۀ پرمهر
صالح امریه وگسترش رفاه همگانی وعبودیت محضۀ نمود.الحمدلله عالقمند خدمت به امر مبارک وبه وطن مألوف هستید وترویج م

آستان مقدسش را مّد نظر دارید.بهائیان ممتحن آن دیار درطی چند دهۀ گذشته شاهد بحرانهای متعدد بوده ومانند زرخالص در 
ۀ منبعثه از این آتش امتحانات پی در پی رخ برافروخته گوی سبقت را در میدان استقامت ربوده اند. درک کامل اثرات قوای روحانی

جهان با  ثبوت و رسوخ و تحمل این شدائد وبالیا آسان نیست.ازیک طرف سبب شده است که پیروان جمال مبارک درسایرنقاط
شوروهیجانی بس شدیدتر به خدمت در سبیل حق ودرراه پیشرفت تمدن به پا خیزند.ازطرف دیگر فصل جدیدی درنگرش هموطنان 

ت جامعۀ بهائی وقیام چشمگیر آنان به ت وموقعیَ الهی گشوده است.بیداری ایرانیان شریف نسبت به هویَ شما نسبت به آیین نازنین 
قصد  دفاع از حقوق حقۀ آن مظلومان چه دردرون وچه در خارج از کشور، همدلی وحمایت آنان نسبت به مظالم وارده عالقۀ رو به 

همبستگی آنان با شهروندان بهایی آن سرزمین در جهت بنای اجتماعی متنوع افزایش آنان به آشنائی با حقایق و تاریخ امرمبارک، و
ومتحد نمونه هایی از پیروزیهایی است که در پرتو تأییدات ملکوتی محقق گردیده است. مالحظه فرمائید که آنچه به زعم متعصبین 

جمالقدم وموجب احترام واعتماد همگان  به نیت ذّلت وخمودت امر مبارک انجام شد چطور سبب آگاهی وبیداری وجدان درموطن
ق کلیه وعود الهیه محفوظ وتحقَ  نسبت به آن دوستان فداکارگشته است.آن خواهر محترم باید اطمینان داشته باشند که امرالله مآالا 

 ست محتوم.اامری 



با گفتگو دربارۀ ظهور ،مقام زندگی  دویستمین سالگرد میالد حضرت بهاء الله فرصتی گران بها برای عاشقان جمال اقدس ابهی است تا
پیامبرالهی برای این عصر مشعشع یزدانیوشرح اثرات سازندۀ تعالیم وحدت بخش آن حضرت درسراسر عالم قلوب را به نور امید 

طریق  ر سازند. این قبیل اقدامات درایران البته با رعایت حکمت کامل با در نظر گرفتن حرمت شرائط محل اقامت ازوشادمانی منوَ 
تا  بسنجددشرایط خود رامؤمن بایاقدامات فردی وجمعی ولی بدون تحریک احساسات عمومی انجام شود. هرفرد و هر خادم 

راازظهورنفس مقدسی که از میان هم وطنان  بیشتری ازاقوام،دوستان،همسایگان،همکاران وآشنایان خود چهدرصورت امکان تعداد هر
که پیام مبارک اوحال سرلوحه زندگی فردی واجتماعی تعداد کثیری از مردم عالم ازهرقوم شان برخاسته است مطلع سازد،نفسی 

 وقبیله ونژاد می باشد.

معهد اعلی در اعتاب مقدسه علیا به یاد آن خواهر محترم  و دیگر عزیزان  دل و جان آن خطه مبارک به دعا و مناجات مشغول و 
 لت می نمایند.در این سالیان پر افتتان مسأتان غنی متعال  موفقیت بیش از پیش یک یک را در خدمت به آس

 با تقدیم تحیات                                                                             

 العدل اعظمبیت  نشاءداراال                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آفریقا

 آفریقای مرکزی

می  و دارند شرکت جامعه سازی فّعالّیتهایر د اکنون که کردیم شناسایی را مبارک امر نیبمح از نفر ٨0 خانواده ها: حدود بر تمرکز
 کردند. شروع خود خانواده های از ما بپیوندند آنها به مهم جشنهای این به دیگران دعوت در توانند

 اّولین که هایی خانواده از و کنند را بررسی جامعه پیشرفت تا می شوند برگزار بار یک هفته ای جامعه: جلسات منّظم جلسات برگزاری
 .شروع می کنند حمایت کنند محّله شان در را خود مکالمات

 
 مالی:

 هستند محّلی مقامات برای خاص دعوتنامه های و پرچمها و ایجاد مبارک امر متنّوع موضوعات دربارۀ نمایشهایی تهّیۀ حال در جوانان
 دعوت محّلی فولکلور گروه چند از که شد گرفته تصمیم و شدند مرور منطقه در مهم فولکلور هنرهای همۀ برنامه ریزی، جلسۀ یک در
 و رقص شعر، خوانندگی، نمایش، داستانگویی، شامل است، پیش در که مبارک یوم دو از یک هر در هنری عمل آید... برنامه های به

 خواهدبود. بی کالم موسیقی
 

 آفریقای جنوبی
 مشورت باشد مناسبتها این اهّمّیت شایستۀ که نحوی به 2017 اکتبر در سالگرد دویستمین با مرتبط جشنهای روح و ماهّیت دربارۀ
 هنرها، و تصویریصوتی ، محتواهای از استفاده با آنهادهند  ترتیب را فّعالّیتها و رویدادها ای از گستره گرفتند تصمیم دوستان کردند
 گرفته، صورت آن استقرار مسیر در که هاییی فداکار ویژه به جنوبی، آفریقای جامعۀ تاریخچۀ و مبارک امر تاریخ دربارۀ ای برنامه

 خواهندکرد. تهّیه
 ارائه هستند جهان سراسر همچنینمنطقه و  سازی جامعه فرایند از بخشی که اساسی فّعالّیتهای دربارۀ اّطالعاتی هنری، غرفۀ یک

 داد. خواهد
 

 زامبیا
 کالسهای در کم سن وسالی که نفوس والدین با روابط بهبود و خانواده نیایش خصلت تقویت شده خاّصی توّجه آن به که حوزه یک

 می باشد. می کنند، شرکت نوجوانان گروههای و کودکان
 شودمی  گسترده های خانواده شامل طبیعتاا  که کنند سازماندهی خانوادگی دعای زیادی جلسۀ تعداد گرفتند تصمیم  

 این از . وشوند تبدیل جامعه ماّدی و روحانی رفاه دربارۀ مشورت و تأّمل برای فضایی به توانندی م جلساتی چنین که شد احساس
 حضرت آن میالد سالگرد دویستمین تدارک بهاءالله در حضرت شخصّیت با قلوب ساختن برای مرتبط فرصتی عنوان به جلسات

 استفاده کردند.
 



 جنوبی و شمالی آمریکای
 کلمبیا

 دارند انتظاری چه ما از 2016مه1٨ موّرخ پیام در اعظم العدل بیت که کردیم تأّمل موضوع این دربارۀ مؤسسات، جلسۀ این طّی 
 دربارۀ مکالمه ای می توانستیم که کسانی جمله از کنیم، تهّیه داریم آنها با ارتباطی که کسانی همۀ از فهرستی گرفتیم تصمیم

 تصوّ  فهرست، تهّیۀ تجربۀ. کنیم دعوت جامعه سازی فّعالّیتهای به را به پیوستن آنها و کنیم آغاز  بهاءاللهبا آنها حضرت شخصّیت
 به جشنها را نفر هزار چند می توانند بالقّوۀ – نفر 30 تا 20 حدود مثالا  از متشّکل – کوچک گروهی چگونه که بخشید ما به لیه اوّ  ری

 نمایند.  دعوت
 

 مکزیک
 بهاءالله حضرت حیات از داستانهایی نیایش، شامل جلسه ای تحت عنوان "عاشق بهاء الله شدن" ترتیب داد که ما جامعۀ ژانویه، در
 آن که زمانی در را ایشان زندگی رویدادهای که گفتند مبارک حیات از داستانهایی مختلف سنین از دوستان .بود ویدیویی های برنامه و

وقتی حضرت بهاءالله .هستم ساله فالنقدر من" :کردندمی  روایت ترتیب این به را داستان .کردی م روایت بودند آنها همسّن  حضرت
 بود.آنهاحاکم  بر بسیاری وقار و شد می ارائه خاّلقانه طرقی به حکایات ایندراین سن بودند..."

 به خود عشق از آن در و کرده ضبط دقیقه ای یک ویدیویی آنها از یک هر .دادند ارائه جوان هفت یا شش را ویدیویی های برنامه .
 .کرد نفوذ ،کردند تماشا را آنها که کسانی همۀ قلوب در و بود احساس ازسرشار شده ضبط ویدیوهای .بودند گفته بهاءالله  حضرت

 
 پورتوریکو

 و کنند ابالغ او به را امرمبارک گذارند، میان در او با را دعایی می خواهند که افرادی از فهرستی مستمّراا  که دارد وجود تبلیغی تیم یک
 تیم اعضای .می کند تهیه کنند دعوت اجتماعی جلسات از یکی به را او

 بیشتری نفوس و می آورند وجود به دوستی پیوندهای آنها .کنند آغاز بامعنایی مکالمۀ می گذرد راهشان در که کسی هر با تا آماده اند
 حلقه های دارند برنامه و انداخته اند راه به مطالعه حلقۀ یک هم حاال همین آنها .می کنند دعوت سالگرد دویستمین جشنهای به را

 .کنند آغاز بیشتری
 

 ایاالت متحده
 را 6 کتاب و 4 کتاب ،2 کتاب از مربوطه بخشهای دوستان آن،صبحها، طّی  که شد سازماندهی نیز روزه سه تبلیغی سمینار یک

 .رفتند بیرون منازل در مالقات انجام یا جدید ارتباطات منظورایجاد به بعدازظهرها، و کردند بازخوانی
 شد انجام شمالی کارولینای در تراینگل جغرافیایی محدودۀ در مشابهی تبلیغی تالش

 در قدیمیتر آشنایان برای پیش سالها لله ازبهاءا حضرت حیات دربارۀ مکالمات از بعضی که کرد اشاره معاونت هیئت یک عضو
 دوستان ترتیب، این به .بود عمومی فضاهای در اّتفاقی برخوردهایی حاصل دیگر مکالمات بعضی که حالی در بودند، انجام دست



 یک نظر تبادل یک فرصتها این که این از نظر صرف دارند، بیشتری آمادگی ویژه دوران این فرصتهای اغتنام برای کردند احساس
 .ساخت مرتبط مبارک جمال به را قلوب بتوان آنها در که ساعته یک یا ای دقیقه سی یا باشند ای دقیقه

 
 

 آسیا
 قرقیزستان:

 عنوان به که رسیدند بینش این جغرافیایی به این محدودۀ در دوستان اعظم، العدل بیت طرف از 2016 مه 1٨ پیام مطالعۀ از پس
 کنند تقویت را نوجوانان روحانی تواندهی بهاءالله حضرت میالد سالگرد دویستمین تکریم در خود سهم
 همسایگانمان و دانشگاهها در دوستانمان با جامعه سازی فرایند دربارۀ را بسیاری مکالمه های واقعّیت، به برنامه این تبدیل برای

 به. بپیوندند ما به تسلسل دوره ها مطالعۀ و مشّوق عنوان به خدمت در کردیم دعوت عالقه مند افراد از و کرده ایم آغاز درخوابگاه
 ملتمس مبارک جمال از مشتاقانه سحرگاهی، دعاهای در . دهیم تشکیل نوجوانان گروه 5 یک هر گرفتیم تصمیم گروه، یک عنوان

 فرمایند. حمایت را اهداف این به بخشیدن تحّقق برای تالشها یمان که بوده ایم
 

 امارات متحده عربی
 بیابند مبارک یوم دو گرفتن جشن برای ابتکارآمیز راههایی و تماس بگیرند جامعه افراد همۀ با تا کرد تشویق را دوستان محّلی محفل

 عروسی کارت شبیه برخی – کردند تهّیه دعوتنامه از گوناگونی باشند.دوستان شکلهای داشته نحوی مشارکت به خواستندمی  همه
 یا کودک که والدینی همۀ منازل مالقات به و خریدند زیادی گل گلدانهای بودآنها کارت روی نوشته دست صورت به برخی بودند، و

 فّعالّیت یک در پیشتر که را کسانی همۀ همچنین آنها. رفتند داشت مشارکت گروه نوجوانان یا کودکان کالس یک در نوجوانشان
وبدل کردند.  رّد  هم با بودند کرده تهّیه مبارک یوم شوق به که تزییناتی و پرچمها کرده بودند،مالقات کردند. دوستان شرکت اساسی

 میشدند داده میشد.  دعوت که کسانی به بود شده حّکاکی آنها بر بهاءالله حضرت از نصوصی که هدایایی
میدانستید که حضرت بهاءالله عاشق گل رز دیدند:"  عالمت این با رز گلهای از بزرگی سبد شدند،وارد  افراد وقتی جشنها، از یکی در

 بردارید. شاخه یک ورود حین لطفاا  بودند؟
 حضرت باب وحضرت بهاءالله قرارداده شده بود. دربارۀ جالبی حقایق با نقاشی های پایه سه اتاق، سرتاسر در "

 یک در. داشتند به عهده را آنها میزبانی و تدارکات و گرفتند جشنها برگزاری به تصمیم که بودند مبارک محبین امر این محلۀ ما دو در
 برنامه از استفاده با جلسه، طّی .کردند دعوت برای جشن از مادران گروهی از و آمدند هم گرد مطالعه حلقۀ دو محله شرکت کنندگان

 خوردند، غذا یکدیگر با آنهابهاءالله صحبت کردند. حضرت حیات و بهائی امر دربارۀ ،6 کتاب از محتواهایی و تصویریصوتی  های
 سرور و وجد در اند شده ظاهر پیش سال 200 حدود بهاءالله حضرت و باب حضرت که این درک از همه و بردند لّذت موسیقی از

 .بودند
 
 



 اروپا
 ایتالیا

 مضامینی دربارۀ2 کتاب از نصوصی و یادگیری مرزهای فیلم از بخشهایی آن در که کردند دعوت جلسه ای به را خانواده چند آنها
 کلمةالله مورد نقش و انسان نوع جامع برای مرّبی یک به نیاز بهتر، اجتماعی بنای در خانواده ها نقش تربیت، و تعلیم اهّمّیت مانند

 کودکان کالس یک به که شد استقبال کودکان از شدند. و دعوت 1 کتاب مطالعۀ به جوانان و گرفت.والدین قرار مشورت و مطالعه
 بیشتربدانند مبارک امر دربارۀ که کردند عالقه ابراز نفر نوزده بپیوندند

 بنای برای که موضوع این با افراد، با مکالمه آغاز برای می یافتیم عادیمان زندگی طول در که موقعّیتی هر از هفته، شش مّدت به  
 یک به میکردیم مالقات که را کسانی تدریج به کرد، می توان چه بهاءالله  حضرت توّسط منزله روحانِی  اصول اساس بر جوامعی

 .کردیم دعوت هفتگی جلسۀ
 ساختن آشنا برای راه خوبی 1 کتاب از نصوصی دربارۀ مکالمه ای در می کنیم مالقات که افرادی ساختن وارد که شده ایم متوّجه

 ایجاد در را زیبایی بگیرند، یاد بیشتر که می شوند مشتاق  افراد مکالمه، دو یا یک بهاءالله است.ظرف حضرت تعالیم با آنها مستقیم
 کنند. مشارکت به دعوت نیز دوستانشان از و شوند مؤّسسه فرایند وارد و ببینند خودشان جامعۀ در اّتحاد و وحدت

 برای آماده سازی است.شجاعت بیشتری به دست آورده ایم وتمایل داریم جهت کرده تغییر به شروع ما خود منش سرانجام،
 کنیم. استفاده رشد برای قابلّیتمان سنجش برای مبارک یوم هر بزرگداشت از و کنیم کار بیشتر سالگرد دویستمین جشنهای

 
 
 

 لهستان:
 با می شود ختم سال دویستمین جشن لین اوّ  به که ماههایی در آنها از یک هر و شوند حاضر تابستانه مدرسۀ در دوستان از نفر 50 اگر

 از نفس هزار بگذارد، میان در او با را مناجات و دعا چند و کند بهاءالله صحبت حضرت زندگی دربارۀ خود دوستان از تن 20 حّداقل
 خواهندشد مّطلع حضرت آن ظهور

 می تواند که نفری ٩ داشت، خواهد نفر ٩ حّداقل با مستمری مکالمات احتماالا  تالشهایی چنین نتیجۀ در فرد هر که کرد تصّور میتوان
 کند. دعوت جامعه فّعالّیتهای دیگر و جشنها به اکتبر در را آنها

 
 
 
 
 

 


