حضرت بهاء الله می فرمایند:
" روز روز شماست و هزار لوح گواه شما .بر نصرت امرقيام نمائيد و بجنود بيان به تسخير افئده وقلوب اهل عالم مشغول شوید ".
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عنوان :دمی میاسائید ونفسی برنیارید مگربه محبت او
قسمت روحانی
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-2مناجات دوم
 9 -3بار ذکر دسته جمعی "یا الله المستغاث"
-4نصوص مبارکۀ حضرت بهاءالله
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قسمت اداری
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-8شورومشورت (هریک از ما چگونه ميتوانيم ضمن انجام وظایف فردی خود،مشوق وحامی یکدیگردراین مسير باشيم؟)
قسمت اجتماعی
-9الفت وپذیرایی
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یاران و همراهان عزیز با تقدیم تحيات امنع ابهی ،
این برنامه فرصت مغتنمی فراهم می آورد تا در جمع کوچک خود به مطالعه پيام مهيمن رضوان جاری بپردازیم.به همين منظور تقاضا
ميشود در صورت امکان  ،به جهت تسهيل درمطالعه  ،پيام مزبور متناسب با تعداد شرکت کنندگان تهيه و در اختيار عزیزان قرار گيرد.
هدف از این مطالعه،دقت بيشتر در مطالب مطروحه در پيام است علی الخصوص که بيت العدل اعظم الهی هر یک از ما را در این ایام
مبارکه و سنه مقدس به تفکر وتأمل دعوت فرموده و می فرمایند:
ّ
تفکر و ّ
تأمل نمایيم که به فضل
" .ای دوستان گرامی و محبوب آیا سزاوار نيست که در شروع سالی بس فرخنده و مبارک هر یک از ما
ّ
و عنایت الهی به انجام چه اعمال ّ
طيبۀ طاهرهای میتوانيم موفق شویم؟"

با توجه به این هدایت معهد اعلی که قبل از این سوال پایانی مطرح فرموده اند:
" هدف بهائيان از هر کمکی به حيات اجتماع خود ،ترویج وحدت و یگانگی است و هر یک از مجهودات جامعهسازی نيز به همين منظور
صورت میگيرد".
بی مناسبت نيست که نظر جمع را به فرایند جامعه سازی ومجهودات مربوطه جلب نمائيد.
همانگونه که واقفيد معهد اعلی به سه فرایند پی در پی در سبيل بسط امرالله واستقرار مدنيت الهی اشاره فرموده اند:
الف)فرایند ظرفيت سازی
ب)فرایند جامعه سازی
ج)فرایند اجتماع سازی
عالم بهائی در طی سالها تالش()2010-1996موفق شد با اتکاء به مؤسسه آموزش وسلسله دوره های روحی به افزایش منابع انسانی
در جریان توسعه وتحکيم امرالله نائل شودیاران الهی با مطالعه این دوره ها وانجام تمرینات وفعاليت های مربوطه قادر شدند تاقابليت
خویش رابرای انجام فعاليتهایی که به "اقدامات اساسی"موسوم است واساس نقشه های متوالی از آن زمان تا حال را درتشکيل
ميدهد،توسعه دهند .در واقع این سالها از جهتی فرصتی گرانبها برای کسب تجربه در انتشارسریع ،مؤثرووسيع پيام حضرت بهاالله در
انحاءعالم بوده واز سوی دیگر با توسعه این فعاليتها تآثيرعميق بر حيات مؤمنين جدید ومحيط پيرامون خویش بگذارند.
در سال  2010ميالدی معهد اعلی انظار عموم احبای باوفا را به این نکته جلب نمودند که با توجه به توفيقات درخشان در گسترش
امر الهی درمحدوده های جغرافيائی مختلف در سراسر عالم ونيز توانمندیهای مؤمنين قدیم وجدیدکه ناشی از بکاربستن شيوه های
صحيح اقدام وعمل بر طبق بينش های مؤسسه آموزشی بوده است یاران الهی باید اقدامات خویش را در بستر "جامعه سازی "ببينند

یعنی اینکه اوآل سعی نمایند اقدامات اساسی در محله های خویش راانسجام بيشتری ببخشند ورشد ارگانيک امر را در محدوده های
جغرافيایی سکونت خویش تضمين نمایند واز سوی دیگر با توجه به نياز ها واحتياجات روزافزون نفوس در محيط خویش سعی نمایند با
این نفوس جدید اال قبال به مطالعه تعاليم الهی پرداخته با بکار بستن این تعاليم برای این نيازها پاسخ الزم ومؤثر را در ميدان عمل
بيابند.
بدیهی است این مرحله خود مقدمه ای درخشان در تحول جامعه بشری وورود به مرحله ای پيچيده تر دربسط امر الهی وتولد مدنيتی
بی مثيل است .مدنيتی که از بعد مادی وروحانی درپرتو پيام شفابخش حضرت بهاالله تحولی عميق یافته به سوی یگانه هدف این ظهور
اعظم یعنی وحدت عالم انسانی حرکت ميکند.این مرحله که به "اجتماع سازی "موسوم وتعدادی از محدوده های پيشرفته تر در فرایند
رشد در حال تجربه مراحل اوليه آنند حامل فرصتها وچالش ها ونيازهای متعددی هستند که بسختی ميتوان آنها را پيش بينی نمود.
حال درخاتمه این پيام بيت العدل اعظم احبای سراسر عالم را به "مجهودات جامعه سازی" یعنی اقدامات فشرده تبليغی در  4زمينه :
برگزاری جلسات دعاتشکيل کالسهای اطفالتشکيل گروههای تواندهی نوجوانانواداره حلقه های مطالعهکه هدف همه این اقدامات ترویج وحدت ویگانگی در اجتماعات بشری است دعوت ميفرمایند.واینست آن اعمال طيبه طاهره ای که
معهد اعلی اميدوارند ازهریک ازما به منصه ظهور رسد.
اميد آنکه هر یک از ما بتوانيم نقش و وظيفۀ خود را آنطور که شایسته است ایفاء نمائيم.

-1مناجات شروع
ّ
این مظلوم عوض کل استغفار مينماید و یقول:
الهی الهی اوليای خود را حفظ فرما .توئی آن کریمی که عفوت عالم رااحاطه نموده بر عبادت رحم فرما و تأیيد نما بر اعمال و اخالق و
اقوالی که الیق ّایام توست  .بيك کلمه عليا بحر بخششت ّ
مواج و بيك اشراق ّنيرامر آفتاب جود و غفران ظاهر و هویدا  .همه بندگان

تواند و به اميد کرمت زندهاند  .دست قدرت از جيب ّقوت بر آر و این نفوس در گل مانده را نجات ده  .توئی مالك اراده و سلطان جود
ّ
ّ
ال اله اال أنت العزیز الوهاب.
ادعيۀ حضرت محبوب ص341

-2مناجات دوم
هواالبهی
ای پاک یزدان ّقوت و قدرتی عنایت فرما و عون و عنایتی مبذول کن تا به وصایا و نصائحت قيام نمائيم و به نفحات خلق و خویت به
احيای عالم و امم پردازیم به موجی از امواج بحر اعظمت جهان ایجاد پر ازلئالی حکمت گردد و به فيضی از بحر رحمتت ،فضای امکان
رشک روضۀجنان گردد .پای استقامتی عنایت فرما و ّقوۀ ثبوت و رسوخی ببخش تا بر آنچه سبب اعالء کلمۀ امر تو است قيام نمائيم
و بر هدایت من علی االرض بایستيم  .ع ع
مناجاتهای چاپ آلمان ص 72

-4نصوص مبارکۀ حضرت بهاءالله
خيمهء امر الهی عظيم است جميع احزاب عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت  .روز روز شماست و هزار لوح گواه شما  .بر نصرت امرقيام
نمائيد و بجنود بيان به تسخير افئده وقلوب اهل عالم مشغول شوید  .باید از شماظاهر شود آنچه که سبب آسایش و راحت بيچارگان

روزگار است  .کمر ّ
همت را محکم نمائيد شاید بندگان از اسيری فارغ شوند و به آزادی رسند  .امروز نالهء عدل بلند و حنين انصاف
مرتفع  .دود تيرهء ستم عالم و امم را احاطه نموده  .از حرکت قلم اعلی روح جدید معانی به امر آمر حقيقی در اجساد الفاظ دميده شد
و آثارش در جميع اشيای عالم ظاهر و هویدا .اینست بشارت اعظم که از قلم مظلوم جاری شده
آیات الهی ج  1ص18
ّ
باید حزب الله که به اسم حضرت ّقيوم از رحيق مختوم آشاميدهاند به ذکر و ثنا وخدمت امر قيام نمایند  .جنود نصرت و ظفر ،اخالق
ّ
ّ
محبت و شفقت ودیانت و امانت ّ
و اعمال ّ
کل به طراز ّ
مزین گردند
طيبهء طاهره بوده و هست .بگو یا حزب الله ّ ،التقوی ّ ،التقوی  ،باید
ّ
ّ
ّ
 .هر نفسی به این صفات فائز شد قولش مؤثر و عملش مؤثر و ذکرش مؤثر .
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-5لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
هوالله
ای یاران الهی واماء رحمانی نام مبارک محبوب بيهمتا جمال ابهی را درمنتهای جذب ووله به یادآرید وزبان گشایيد تا ساحت دل از
ّ
اندوه آب وگل ّ
منزه ومقدس شود وروحانيت کبری جلوه نماید آیات توحيد اشراق کند وفيض جدید نازل گردد وتأیيد شدید حاصل
شود.نام او درمان هردردی است وحرات بخش هرسردی،دریاق اعظم است وطلسم اکرم زندگی دوجهان است ونجات دهندۀ گمراهان
ّ
.اليوم این اسم مقدس حرز عالميان است وپناه آدميان .نغمۀ الهيست ورنۀ رحمانی .پس ای یاران وفا نعرۀ یا بهاء االبهی برآرید وای
طالبان جمال کبریا به افق اعلی توجه کنيد.دمی مياسائيدونفسی برنياریدمگربه محبت او و موهبت او و به ترویج آیات او و اثبات ّ
بينات
او این است مغناطيس تأیيد ،اینست قوۀ جاذبۀ توفيق.
عع
بشارة النور ص 462

مناجات خاتمه
ّ
هوالله
ای موالی شفوق و حنون ،از ملکوت ابهایت نظری به حال این پروردگان ید عنایتت افکن و حزب مظلومت را ق ّوت و شهرتی ده ،آتش
فرقت و حرقتت بنشان و به ماء معين هدایت منعلیاالرض تسکين و تخفيف ده .قلوب پژمردۀ دوستان را به بشارتی جدید مشعوف
ّ
کن و بنيان مجيد امرت را در آن اقليم مقدس استوار و مرتفع فرما .هر مشکلی را به ید قدرتت رفع کن و وحشت و اضطراب را به
ّ
آسایش دل و جان تبدیل ده .آشفتگان رویت را به تحقق آمال تسليت بخش و این آوارگان مستمند را در کهف حراست و حمایت محفوظ
دار.

بندۀ آستانش شوقی

پيام رضوان بيت العدل اعظم الهی (بخش اول)
"قيام جامعۀ اسم اعظم را در ميدان خدمت مالحظه نمایيد! تنها یک سال بعد از شروع نقشۀ جدید ،گزارشهای واصله از وسعت
ا
ّ
مجهودات و آغاز موف ّقيتها حکایت میکند .سرعت بخشيدن به پيشرفت پنج هزار برنامۀ رشد مستلزم کوششی کامال بیسابقه
ّ
است .تعداد کثيری از دوستان با درکی قاطع از اصول بنيادین نقشه بر حسب نيازهای آن عمل نموده جد ّیت و فداکاری خود را در
ّ
ّ
کيفيت اقدامات خویش نشان میدهند .بر طبق پيشبينی قبلی ،بعضی از برنامههای فشردۀ رشد که برای مدتی مدید تداوم داشتهاند
حال گنجينهای از معلومات و ذخيرهای از منابع شده ،نواحی اطراف خود را حمایت نموده ،انتشار سریع بينش و تجربه را تسهيل
ّ
ّ
مینمایند .مراکز ّفع ّ
اليت فشرده ،آن محلهها و روستاهایی که کار جامعهسازی در آن تمرکز بيشتری دارند ،ميادین مستعدی را برای
تقليب جمعی فراهم میآورند .سپاه گسترده و پرشور اعضای هيئت معاونت و مساعدینشان ّ
مشوق مجهودات دوستان بوده به آنان
ّ
موقعيتهای گوناگون به پيش ببرند و رویکردهایی متناسب با شرایط هر محدودۀ جغرافيایی
کمک میکنند که چگونه فرایند رشد را در
ّ
بيابند .شوراهای منطقهای بهائی با حمایت محافل روحانی ملی میآموزند که چگونه میتوان پيشرفت نقشه را همزمان در طيفی از
محدودههای جغرافيایی سرعت بخشيد .این وظيفه در بعضی کشورهای کوچک که شورای منطقهای وجود ندارد ّ
توسط نهادهای
ّ
جدیدی در سطح ملی انجام میگيرد .گرچه همان طور که از هر فرایند ارگانيک انتظار میرود پيشرفت سریع حاصل در بعضی نقاط در
ّ
دیگر مناطق هنوز ظاهر نشده است ولی تعداد کل برنامههای فشردۀ رشد در جهان هماکنون در حال افزایش است .به عالوه ،مشاهدۀ
افزایش قابل مالحظۀ ميزان مشارکت در ّفع ّ
اليتها در ّ
طی چهار دورۀ ّاول نقشه موجب سرور این مشتاقان است".

-1بيت العدل اعظم الهی چه عواملی را در رسيدن جامعه به موفقيتهای مورد اشاره ،مؤثردانسته اند؟

پيام رضوان بيت العدل اعظم الهی (بخش دوم)
"بدین ترتيب عالیم دستآوردهای سال جاری به سختی میتواند نویدبخشتر از این باشد و براستی چه ارمغانی به حضور حضرت
ّ
بهاءالله در دویستمين سال والدت آن حضرت میتواند شایستهتر از جهد بليغ عزیزانش در اتساع حيطۀ امر مبارکش باشد؟ بنا بر
این ّاولين جشن از دویستمين سنۀ ميالدین که عالم بهائی برگزار مینماید ّایامی است بس شورانگيز و نشانهای از مغتنمترین فرصت
جهانشمولی که تا به حال برای مرتبط ساختن قلوب با جمال اقدس ابهی پيش آمده است .اميد چنانکه در ماههای آینده همگی با
ّ
ّ
موقعيت گرانبها ،فرصتهای موجود در هر فضایی را با هشياری غنيمت شمرده عموم را با حيات و رسالت اعالی حضرت
توجه به این
ّ
بهاءالله آشنا سازند .برای استفادۀ کامل از فرصتهای تبليغی موجود در عالم بهائی گفتگوهای ممکن با هر فردی از افراد باید خالقانه
ا
مورد ّ
تأمل قرار گيرد .در این چنين گفتگوهای هدفمندی ادراک افزایش مییابد ،قلوب منشرح میشود و در مواردی تقليب بغتتا
ایجاد میگردد .همگی به انجام این وظيفۀ ارزشمند دعوت میشوند و هيچ کس نباید خود را از شادمانی حاصله از این خدمت محروم
ا
نماید .از آستان مبارک حضرت محبوب عالميان رجا مینمایيم که امسال تماما سرشار از سرور منبعث از آگاه نمودن نفوسی از طلوع
یوم الله باشد ،سروری که پاکترین و شيرینترین سرورها است".

با توجه به اینکه بيت العدل اعظم الهی دویستمين سال والدت حضرت بهاءالله رانشانه ای از "مغتنمترین فرصت جهانشمولی که تا
به حال برای مرتبط ساختن قلوب با جمال اقدس ابهی پيش آمده "...ميدانند،
-1همگی به انجام چه وظيفۀ ارزشمندی دعوت شده ایم؟
 -2به نظر شما منظور از گفتگوهای خالقانه چيست؟ وچه نتایجی خواهد داشت؟

پيام رضوان بيت العدل اعظم الهی(بخش سوم)
"سردرگمی ،بیاعتمادی و ابهامات حاکم بر جهان به ّ
تعهداتی که اجرای آن وظيفۀ جميع مؤمنين میباشد ّ
فوریت بيشتری
میبخشد .دوستان باید براستی از هر فرصتی استفاده کنند تا نوری برافروزند که بتواند راه را روشنی ،مضطرب را اطمينان و نااميد را
اميدواری بخشد .اندرز حضرت ّ
ولیامرالله به زبان انگليسی خطاب به یک جامعۀ بهائی را که گویی برای زمان ما بيان شده به خاطر
ّ
مستوليه دچار سستی و از هم گسيختگی
میآوریم که میفرمایند "هر چه تار و پود اجتماع کنونی تحت تأثير فشار مصائب و بالیای
ّ
ّ
بيشتری گردد و هر چه بروز شکافها به گسستگیها سرعت بخشد و جدایی ملت از ملت ،طبقه از طبقه ،نژاد از نژاد ،و کيش از کيش
ّ
مضاعف گردد ،مجریان نقشۀ الهی باید با انسجام بيشتری در حيات روحانی و اقدامات اداری خویش معيار واالتری از مجهودات منظم،
از تعاون و تعاضد و از پيشرفت هماهنگ در مشروعات جمعی خود نشان دهند ".حضرت شوقی افندی که همواره بر ّ
اهم ّيت روحانی

ّ
امور امری و عزم جزمی که ّ
احبا باید با آن وظایف مقدسۀ خویش را انجام دهند تأکيد میفرمودند همچنين در مورد مداخله در
جر و بحثها انذار فرموده و در مقامی دیگر ّ
مشاجرات سياسی بحثانگيز ،درگيریها ،و ّ
احبا را در بيانی به زبان انگليسی هشدار میدهند
خاصگرایی و ّ
تا "بر هر گونه ّ
تحزب ،مجادالت بيهوده ،محاسبات واهی و تمایالت زودگذر که چهرۀ جهانی در حال ّ
تحول را آشفته و
ّ
ّ
ّ
توجه آن را به خود مشغول میدارد ،فایق آیند ".این مشاجرات چون ترشحات و کفهای الینفک امواجی است که پی در پی اجتماعی
ّ
متشتتکنندۀ افکارند زیانهای فراوانی به دنبال دارد .همان طور
عاصی و غير ّمتحد را مغشوش میسازد .دلمشغولی به عواملی که

که پيروان حضرت بهاءالله به خوبی واقفند ،رفاه نهایی عالم انسانی مستلزم آن است که نوع بشر از تفاوتهای موجود فراتر رفته
وحدت خود را به نحوی استوار تثبيت نماید .هدف بهائيان از هر کمکی به حيات اجتماع خود ،ترویج وحدت و یگانگی است و هر یک
از مجهودات جامعهسازی نيز به همين منظور صورت میگيرد .برای کسانی که از نفاق و اختالف خسته شدهاند ،جوامعی که در سایۀ
ّ
اسم اعظم نضج میگيرند مثالی است قدرتمند از آنچه که از طریق اتحاد میتوان به آن توفيق یافت.
ّ
این جمع به درگاه حضرت ّ
رب االرباب شاکر است که الحمد لله خيل عظيمی از عزیزانش با نثار تمامی آنچه دارند به طرق متعدد
میکوشند تا پرچم وحدت عالم انسانی به اهتزاز آید .ای دوستان گرامی و محبوب آیا سزاوار نيست که در شروع سالی بس فرخنده و
ّ
ّ
تفکر و ّ
تأمل نمایيم که به فضل و عنایت الهی به انجام چه اعمال ّ
طيبۀ طاهرهای میتوانيم موفق شویم؟"
مبارک هر یک از ما
-1چه عاملی در شرایط کنونی تعهدات مؤمنين را نسبت به انجام وظایفشان فوریت می بخشد؟
-2براساس دوبيان مبارکه حضرت ولی امرالله:
الف:احبا را به چه اموری تأکيدوترغيب ميفرمایند؟
ب:مارااز چه اموری برحذرداشته اند؟
-3رفاه نهایی عالم انسانی مستلزم چيست؟
-4به نظرشمادرشرو ع سالی بس فرخنده ومبارک هریک ازمابه انجام چه اعمال طيبه طاهره ای می توانيم موفق شویم؟

