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مائده آسمانی ج  4ص46

با تقدیم تحیات
همانطور که از قبل وعده داده شده بود این برنامه نیز به تأمل در خصوص یکی از مهمترین مطالب مطروحه در پیام رضوان 2017
می پردازد وقصد آن است که هریک از ما با دقت در مواضیع مطرح شده به اهمیت وظایف خود دراین ایام مبارکه بیش از پیش
واقف گردیم
بیت العدل اعظم الهی جشنهای مربوط به دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله را " نشانهای از مغتنمترین فرصت جهانشمولی که
تا به حال برای مرتبط ساختن قلوب با جمال اقدس ابهی پیش آمده است  ".میدانند .براین اساس سعی می نمائیم ضمن توجه به
اهمیت این وظیفه روحانی یعنی تبلیغ امرالهی ورساندن پیام مبارک به سائرین،براین نکته نیز تأکید نمائیم که "همگی به انجام این
وظیفۀ ارزشمند دعوت "شده ایم و هیچ کدام" نباید خود را از شادمانی حاصله از این خدمت محروم "نماییم.
پیشنهاد میگردد در قسمت شور و مشورت با عنایت به اینکه همگی به انجام این وظیفه ارزشمند فراخوانده شده ایم ،این
سؤاالت را مطرح فرمائید که:
 -1چرا این وظیفه ارزشمند است؟
 -2چگونه هرکدام ازما میتوانیم علی رغم ناتوانائیها ومحدودیتهای فردی دراین اقدام جمعی شرکت نمائیم؟
دربرنامه تجربه ای از سرزمین یمن مطرح گردیده است واین تجربه از این قرار است که احباء سال گذشته برای جشن تولد
حضرت بهاءالله برنامه هایی را تدارک دیده و دوستان خود را دعوت نموده اند.واین تجربه احساسات فردی است که به این
مراسم دعوت شده است
با توجه به اینکه امسال از اهمیت تاریخی بی نظیری برخورداراست وهریک از ما می بایست تمام تالشمان را برای بهره مندی از
این فرصت مغتنم به کاربریم.در برنامه بعد با بیان تجارب بیشتر وهمفکری با یکدیگر برای برنامه های پیش رو برنامه ریزی می
نمائیم

امید آنکه هر کدام بتوانیم به آنچه به آن مأموریم ،عامل گردیم

 -1مناجات شروع
ّ
ای خدای مهربان شکر ترا و نیایش ترا که بندگان درگاه ّ
احدیتت را از هر آالیش پاک و مقدس فرمودی و بتأیید ملکوت غیب جمال
ابهایت ّ
مؤید کردی  ...ای پروردگار وقت هجوم جنود ملکوت ابهی است و زمان تأیید و نصرت بمالئکهء مأل اعلی  .آنچه وعده
ُ
فرمودی وفا فرما و این جامهای درد آلود را صهبای عنایت افاضه کن  .این جمع پریشان تواند و این حزب بی سر و سامان تو ملجأ و

پناهی جز رکن شدید ندارند و مرجع و مالذی جز کهف منیع نجویند  .اگر یاری و یاوری فرمائی این مرغان ضعیف عقاب کاسر گردند
ّ
و اگر مدد غیبی رسانی این موران نحیف شکوه سلیمانی بنمایند ّ .ذره نابود در ظل عنایتت آفتاب انور است و قطره ناچیز بفیض
اعظمت بحر اخضر  .اگر حقیریم اگر فقیریم اگر ذلیلیم اگر اسیریم در سایه الطافت باسم مبارکت معروف و شهیر و توئی دستگیر و
مجیر هر مستجیر  .خدایا تو واقفی و دانا که جز خیر ّنیتی نداریم و بغیر صلح و صالح با عموم مقصدی نجوئیم طیوریم بال و پر
ّ
ّ
شکسته بال و پری عطا فرما تا سبب راحت و آسایش عالم وجود شویم و علت خیر خواهی کل نفوس گردیم خدمت بعالم انسانی
ّ
کنیم و ّ
همت در منفعت عمومی نمائیم ...خدایا ما را موفق بعمل بگردان تا بآنچه امر فرمودی قیام نمائیم جز تو نجوئیم و نگوئیم و
جز در بیابان ّ
محبتت نپوئیم.

منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبها جلد دوم ص 15

مناجات خاتمه
هواالبهی
ای پاک یزدان ّقوت و قدرتی عنایت فرما و عون و عنایتی مبذول کن تا به وصایا و نصائحت قیام نمائیم و به نفحات خلق و خویت به
احیای عالم و امم پردازیم به موجی از امواج بحر اعظمت جهان ایجاد پر از لئالی حکمت گردد و به فیضی از بحر رحمتت فضای
امکان رشک روضه جنان گردد پای استقامتی عنایت فرما و ّقوه ثبوت و رسوخی ببخش تا بر آنچه سبب اعالء کلمه امر تو است قیام
نمائیم و بر هدایت من علی االرض بایستیم  .ع ع
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-2لوح مبارک حضرت بهاءالله
بسمه الغفور الکریم
ّ
ّ
ّ
امروز روزیست که کل احباب باید به شطر وهاب ناظر باشند و بخدمت امر الله قیام نمایند در امر این مسجون ببصرحدید و قلب
ّ
ُ
ّ
متحرک
لطیف  ،تفکرکن ...مع آنکه در سجن اعظم به بالیای ال تحصی مبتال در جمیع احیان قلم اعلی بذکر مالک اسماء مشغول و

است همچنین بایدنفوس مقبله بهتمام ّ
همت برخدمت امر قیام نمایند و سلسبیل عرفان که از بحر بیان رحمن جاری است ،بر عباد
ّ
کل به حیوة باقیه فائز شوند و ازاثواب خلقۀ عتیقه فارغ گردند ومن غیر سترو حجاب به وجه حق ّ
توجه نمایند.
الهی مبذول دارند تا

ّ
این است تکلیف کل ...

ّ
مشیت و ارادۀ خود را در ّ
بگوش جان ندای الهی را اصغا نما و ّ
مشیت و ارادۀ او فانی نما .یعنی نخواه مگر آنچه را او خواسته .قد عفاالل ُه
ّ
ع ّما سلف .ان شاءالله باید از بعد به آنچه مأمور شده عمل نمائی و ساقی این خمر باقی باشی .این است فیض اعظم که از بحر قدم
ُ
ّ
فیضان نموده ان اشرب و کن من الشاکرین.
آثار قلم اعلی جلد  5ص57

-3مجموعه نصوص مبارکه حضرت عبدالبهاء
تکلیف هر نفسی از احبای الهی آن است که شب و روز آرام نگیرد و نفسی برنیارد جز به فکر نشر نفحات الله یعنی به قدر امکان
بکوشد که نفسی را به شریعه بقا هدایت نماید و احیا کند زیرا این اثر از او در اعصار و قرون متسلسل گردد چه که از هادی اول تتابع
و ترادف و تسلسل در مومنین دیگر کند عاقبت یک نفس مقدس سبب احیا صد هزار نفوس شود.
توقیعات مبارکه () 1926 -1922ص126
حضرت عبدالبها می فرمایند :الیوم منبع تأئید و مهبط توفیق تبلیغ است هر نفس زبان به بیان برهان گشاید و حضرت یزدان را
بستاید و محافل را به ذکر اسرار الهی بیاراید البته به جنود مالء اعلی مدائن قلوب بگشاید .این است تکلیف کل ...
ص 53ماخذ اشعار در آثار بهائی جلد 3
ّ
ّ
"الیوم تبلیغ امر الله اعظم امور است و هر نفسی قیام برآن نماید نفحات معطره تربت مقدسه از دور بمشام او رسدو حکم زائر یابد
ّ
تأییدات ّ
صمدانیه رخ بگشاید".
غیبیه احاطه کند و توفیقات
مائده آسمانی ج  9ص37

 -4فردبهائی به منزلۀ تاروپود است
حضرت ولی امرالله می فرمایند:
" قیام و کوشش در خدمت امر هر قدر دشوار و موجب زحمت باشد افتخار آمیز است در درجه اول ّ
متوجه یکایک افراد احباست که
در هر حال سرنوشت تمام جامعه به آنها بستگی دارد .فرد بهائی به منزله تار و پود جامعه است که کیفیت و نفاست بافت آن بسته به
اوست .او در حکم یکی از حلقه های بیشمار زنجیر محکمی است که اکنون کره ارض را احاطه نموده است ".
حیات بهائی ص44

ّ
-5هرنفسی یک مبلغ بالقوه است
حضرت ولی امرالله می فرمایند:
"...تازمانیکه کلیۀ احباء درک نکنند که هرنفسی قادر است درحدخودپیام الهی راابالغ نماید ،نمیتوانند امیدوار باشند به اهدافی که
محبت وحکمت حضرت عبدالبهاء ،برایشان مقرر فرموده است ،نائل شوند.اینکه بعضی از مبلغین فصیح وتوانا همۀ مسئولیت
انتشارامرالله را به عهده گیرند،فایدۀ چندانی ندارد.زیرا چنین اقدامی نه تنها با روح تعالیم مبارکه منافات دارد ،بلکه با ّ
نص صریح
آثارحضرت بهاءالله وحضرت عبدالبهاء که هردو وجود مبارک ،وظیفۀ تبلیغ را ،نه همچون ادوار گذشته بردوش طبقه ای خاص ،بلکه
بردوش هریک از پیروان مؤمن ومخلص ومستقیم خود قرارداده اند،تناقض دارد .بنابراین تبلیغ کلمة الله امری اجباری و عمومیست.
ّ
تا کی می خواهیم دراجرای این فرمان الهی تعلل کنیم؟فرمانیکه ضرورت وحکمت کامل آن را فقط نسلهای آینده ،ادراک توانند
ّ
ّ
کرد.دراین امر مبارک مبلغ مخصوص وجود ندارد.هرفردی یک مبلغ بالقوه است.فقط باید آنچه را خداوند بدو عطا کرده است ،به
کاربرد و به این وسیله ثابت کند که به اعتماد و امانت او وفادار است...
انوار هدایت ش 2001

 -6قسمتی از پیام رضوان  2017بیت العدل اعظم الهی
براستی چه ارمغانی به حضور حضرت بهاءالله در دویستمین سال والدت آن حضرت میتواند شایستهتر از جهد بلیغ عزیزانش در
ّ
اتساع حیطۀ امر مبارکش باشد؟ بنا بر این ّاولین جشن از دویستمین سنۀ میالدین که عالم بهائی برگزار مینماید ّایامی است بس
شورانگیز و نشانهای از مغتنمترین فرصت جهانشمولی که تا به حال برای مرتبط ساختن قلوب با جمال اقدس ابهی پیش آمده
است .امید چنانکه در ماههای آینده همگی با ّ
ّ
موقعیت گرانبها ،فرصتهای موجود در هر فضایی را با هشیاری غنیمت
توجه به این
شمرده عموم را با حیات و رسالت اعالی حضرت بهاءالله آشنا سازند .برای استفادۀ کامل از فرصتهای تبلیغی موجود در عالم
ّ
خالقانه مورد ّ
تأمل قرار گیرد .در این چنین گفتگوهای هدفمندی ادراک افزایش
بهائی گفتگوهای ممکن با هر فردی از افراد باید
مییابد ،قلوب منشرح میشود و در مواردی تقلیب بغتتا ایجاد میگردد .همگی به انجام این وظیفۀ ارزشمند دعوت میشوند و هیچ
کس نباید خود را از شادمانی حاصله از این خدمت محروم نماید .از آستان مبارک حضرت محبوب عالمیان رجا مینماییم که امسال
تماما سرشار از سرور منبعث از آگاه نمودن نفوسی از طلوع یوم الله باشد ،سروری که پاکترین و شیرینترین سرورها است.

-7هدایتی از بیت العدل اعظم(دبیرخانه)
فرستاده شده با ایمیل به تمام محافل ملی
همان گونه که در پیام مورخ 29دسامبرخاطرنشان شد ،به این روزهای مقدس باید به مثابه فرصت های ویژه ای برای احباء نظر
نمود تا به لطف آن بتوانند به وسیع ترین بخش های ممکن اجتماع دسترسی پیدا کنند و با همه کسانی که با آنها ارتباطی دارند
تماس بگیرند؛ خواه این ارتباط بر اساس روابط خانوادگی باشد یا از طریق داشتن منافع مشترک ،یا روابط کاری ،یا تحصیلی ،یا
همسایگی و یا صرفا یک نوع آشنایی تصادفی .تا بدین ترتیب همگنان بتوانند در میالد کسی که دقیقا دویست سال پیش پای به این
جهان نهاد و بنا بود حامل پیام جدیدی برای بشریت باشد به شادمانی بپردازند .مرکز فعالیت ها برای مراسم دوصدساالنه باید در
سطح محلی باشد .بیت العدل اعظم پیشبینی می کنند که در مناطق بیشماری در سطح جهان خواه شهری یا روستایی ،احباء راههای
خالقانه ای را برای بزرگداشت میالد این دو مظهر دوگانه خواهند یافت و زندگی و ماموریت مقدس آنها در مراسم میالدشان بازگو
خواهد شد .این رویداد ممکن است فرصتی هم باشد برای ابتکاراتی در سطح ملی شامل گردهمایی که از مقامات و افراد برجسته ای
که به نحوی با امر ارتباط دارند برای شرکت در آن دعوت به عمل آید .اما مهمترین ویژگی مشخص این مراسم دوصد ساالنه،
شکوفایی فراوان در فعالیتهایی است که بهایی ها و دوستان آنها در جوامع محلی انجام می دهند.

تجربه یمن:
دریمن احباء به همراه دوستان وهمسایگان خود گرد آمدند تا سالروز میالد حضرت بهاءالله را جشن بگیرند.یکی از افرادیکه شرکت
کرده بود ،شرح زیر را در صفحۀ اجتماعی خود قرار داد
امروز من به همراه دوستم درجشن یوم مقدس بهائی دریمن شرکت کردیم .این اولین بار بود که من در چنین جمع بزرگی شرکت می
کردم.درعین سادگی،بسیارباشکوه وفوق العاده بود.بسیار مسرور بودیم زمانیکه شاهداین بودیم که چگونه اطفال خردسال بذرهای
محبت خودرا برای زندگی بخشیدن درقلوب ما می کاشتند.سرور وشادی این این روز مقدس وفیروز مارا احاطه کرد.آنها سرود
خواندند،رقصیدند،ونمایش اجراء کردندوزیباترین تصویربشریت را ترسیم نمودند.روزی مملو از عشق بود،روزیکه ما با جامعۀ
مذهبی جدیدی آشنا شدیم که حامل پیام بزرگی است.ما به آموزه های واالی آن که زندگی ،کار ،علم ،آزادی ،صلح ،همزیستی ،عشق،
همکاری ،تساویو ...می باشد ،محترم می شماریم .آرزو می کنم که هرچه بیشتر درموردامربهایی بیاموزم .شاید در عصری که در
ظلمت احاطه شده و عاری از عشق و صلح است ،بتوانم در اعماق آن نوری بیابم.

