ّ
تصمیمات ّ
مهمی که جوانان در بارۀ جهت زندگی دوران بزرگسالی خود میگیرند مشخص خواهد ساخت که آیا خدمت به امر الهی
فقط فصلی کوتاه و به یاد ماندنی از ّایام جوانی آنان بوده و یا به محوری ثابت برای حیات دنیویشان تبدیل شده و همچون دریچهای
است که از طریق آن همۀ اقدامات دیگر مشاهده میشوند و مورد ّ
تعمق قرار میگیرند.

قسمتی از پیام  29دسامبر 2015

عنوان :ابعاد ّ
مهم یک زندگی منسجم که شایستۀ جوانان بهائی است
ِ
قسمت روحانی
 -1مناجات شروع
 -2دعای دسته جمعی به انتخاب جمع
 -3لوح مبارک حضرت بهاءالله
 -4لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
قسمت اداری
 -5ابعاد ّ
مهم یک زندگی منسجم
ِ

 -6از جمله نفوسی باشید که در ایام حیات از وجود بهره یی گرفتند و ثمره ای بردند .
 -7زندگی همراه با خدمت
 -8نقطه نظرگاه جوانان باید همواره متعالی باشد
 -9تحصیالت حرفه ای و شغلی بخشی از خدمت جوانان به امر الله
-10چگونه ازدواج بین دو نفس می تواند ّقوۀ عظیمی در زندگی دیگران باشد
- 11عشق فزایندۀ جوانان به حضرت بهاءالله سبب میشود که فرزندان خود را با ّ
محبت الله پرورش دهند
-12شور و مشورت
-13برنامه نونهاالن و نوجوانان
قسمت اجتماعی
-14الفت وپذیرائی
 9-15بار ذکردسته جمعی "یا الله المستغاث" به نیت موفقیت تمامی جوانان در نیل به یک زندگی منسجم

یاران روحانی
با تقدیم تحیات ،برنامه ای که تقدیم می گردد براساس هدایات بیت العدل اعظم الهی مندرج در پیام  29دسامبر  2015درخصوص
جوانان می باشد.همانگونه که مستحضر می باشید در این هدایات ضمن تأکید به لزوم ارائۀ خدمت به آستان الهی در سنین جوانی
،موارد دیگری نیز مطرح شده و لزوم توجه به آنها به عنوان ابعاد گوناگون یک زندگی منسجم  ،به جوانان واعضای جامعه ،توصیه
گردیده است.موارد مورد نظر عبارتند از
-1خدمت به امرالهی
-2تحصیل علوم ومعارف
-3ازدواج
-4فرزندپروری
-5اشتغال
در این برنامه سعی گردیده به شکلی مختصر به هر یک از این ابعاد پرداخته شود تا مشخص گردد که در مجموع توجه به تمامی این
ابعاد است که می تواند نشانه ای از بهره مندی یک جوان از یک زندگی منسجم باشد.در قسمت شورومشورت نیز قصد بر آن است
که برای نیل به چنین شکل از زندگانی هم نقش جوانان مورد بررسی قرار گیرد و هم لزوم توجه والدین ونیزجامعه بهایی ونهایتا عزیزان
به این حقیقت متذکر گردند که انتخابها و تصمیمات جوانان در سنین جوانی است که می تواند متضمن ادامه خدمات دردیگرایام
حیاتشان باشد
مؤید باشید

امیدواریم با همراهی شما عزیزان این مهم حاصل گردد

-1مناجات شروع
ای یار مهربانم آن عز یز جانم جوان روحانی و جان رحمانی را در هر بامدادی امدادی بخش و در هر شامی کامی عنایت کن صبحش را
خندان کن و شبش را روشنتر از مه تابان دیدهاش را روشن کن و سینهاش را رشک گلزار و چمن نما گلبن دلش را ّ
بطراحی گلهای معانی
ّ
مزین فرما و روح پر فتوحش را بفیض روح القدس ّ
ّ
مؤید کن نطقی گویا ده که حیرت بخش طوطیان شکرشکن گردد و حنجری خوش
الحان عنایت فرما که شهنازش آفاق را بجنبش و حرکت آرد ای خداوند بیهمتا جوان روحانی نامیدی روح امید بدم و رکنی شدید کن و
ّ
محویت و فنا و انقطاع از ما سوی وحید و فرید فرما توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده و پر عطا
در خضوع و خشوع و
عع

مکاتیب عبدالبهاء ج  8ص 69

-3لوح مبارک حضرت بهاءالله
هوالعلیم الخبیر
الهیه فائز شوی  .چون در ّاول جوانی به عرفان مشرق وحی ّ
ای جوان  ،انشاء الله به عنایت رحمن به فیوضات نامتناهیه ّ
مزین شدی از
ّ
ّ
ّ
حق بخواه تا موفق شوی به امری که در دفتر عالم باقی و پاینده بماند  .هر امری را فنا اخذ نماید مگر امری که ِلله گفته شود و عملی
ّ
َ َُ ّ َ
َ
سئل الل َه ان ُی َوفقک علی
که ِلله ظاهر گردد  .او را فنا اخذ ننماید  .جهد کن تا از رحیق باقی بیاشامی و به کوثر استقامت فائز گردی  .ن
ذکره و ثنائه و خدمته و ُی َؤی َدک علی ما یبقی به ذکرک فی کتابه ُ
المبین  .قدر این ّایام را بدان و این کلمات عالیات را که از منظر اکبرارسال
شده چون بصر حفظش نما .
آیات الهی ج 2ص 349

-4لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
دوست عزیز مهربان اثر کلک گهربار سبب سرور ابرار بود و مضمون ،مشحون به احساس وجدان دلیل جلیل بر سلوک سبیل محبت
الله بود و برهان انجذاب به نفحات الله .امید چنانست که آن یار مهربان در مراتب کماالت انسانی و خصائل و فضائل روحانی ترقیات
کافی وافی نمایند .مانند شمع روشن شوی و به مثابۀ ستارۀ درخشنده از افق ایمان و ایقان تابنده و درخشان گردی تا نفوسی که همدمند،
همراز شوند و هم آهنگ و هم آواز گردند  .سبب هدایت کل شوی و جمیع را به جهان الهی بخوانی و در عالم ملکوت در آری چنان
هدایت کنی و داللت نمایی که هر یکی انجمن عالم را سراج منیر گردند و شبستان حقیقت را نور هدایت شوند به اطوار و رفتار وگفتارسبب
عزت عالم انسانی گردندوبه اخالق وکردار فرشتۀ آسمانی شوند.اینست عزت ابدیه ،اینست زینت حقیقت انسانیه ،اینست سزاوار
جوانان این قرن مبارک واینست شایان نورسیدگان این عصر مقدس .
پیام آسمانی ص 106

 -5ابعاد ّ
مهم یک زندگی منسجم
ِ

ً
جوانان بعد از آشنایی با سرشت واالی رسالت آیین بهائی و با چشماندازی که برای عالم انسانی تصویر میکند ،طبیعتا اشتیاق به

خدمت را احساس میکنند .. .
ّ
با وجود اینکه انتظار انجام اقدامات مهم از کسانی که تا این حد در مسیر خدمت ّفعالاند انتظاری به جا است ولی اح ّبا باید از داشتن
دیدگاهی محدود نسبت به تمهیدات رسیدن به ّ
سن بلوغ اجتناب نمایند .فارغ البال بودن و داشتن وقت ،بسیاری از جوانان را قادر
ً
مستقیما با نیازهای جامعه تطبیق دهند ولی باید به خاطر داشت که با گذشت ّ
سن از بیستسالگی افقهای
میسازد تا خدمت خود را
موجود برایشان وسعت مییابد و دیگر ابعاد ّ
مهم یک زندگی منسجم که به همان اندازه درخور ستایش و نیازمند کوشش است به
ِ
مرور مورد ّ
توجه بیشتر آنان قرار میگیرد .برای بسیاری از جوانان تحصیالت عالیه یک ّ
اولویت فوری خواهد بود که بسته به
فرصتهای موجود ممکن است دانشگاهی و یا حرفهای باشد و بدین ترتیب فضاهای تازهای برای تعامل با جامعه به روی آنان گشوده
ً
عمیقا از نصایح قلم اعلی آگاه میشوند که میفرمایند " ّ
تزوجوا یا قوم لیظهر منکم من یذکرنی
میشود .به عالوه زنان و مردان جوان
ً
بین عبادی" و "بر کل الزم که به صنایع و اکتساب مشغول گردند ".جوانان با انتخاب شغل طبعا میکوشند تا در رشتۀ خود ّفعال
باشند و یا ّ
ّ
مستمر تعالیم الهی شوند و همچنین میکوشند تا در شغلشان
حتی موجب پیشبرد آن در پرتو بینشهایی حاصله از مطالعۀ
نمونۀ درستکاری و کمال باشند .حضرت بهاءالله توصیه میفرمایند که "ای بندهٴ من بهترین ناس آنانند که به اقتراف تحصیل کنند
حب ًا ّلله ّ
و صرف خود و ذوی القربی نمایند ّ
رب العالمین ".این نسل جوان خانوادههایی تشکیل خواهند داد که زیربنای جوامعی

شکوفا را تضمین خواهد کرد .عشق فزایندۀ جوانان به حضرت بهاءالله و ّ
تعهد شخصیشان به انجام موازینی که حضرتش آنان را به
رعایت آن دعوت فرموده سبب میشود که فرزندان خود را با ّ
محبت الله که "با شیر مادر ممزوج شده" پرورش دهند و همواره
ّ
ّ
ظل تعالیم الهی پناه جویند ... .تصمیمات ّ
مهمی که جوانان در بارۀ جهت زندگی دوران بزرگسالی خود میگیرند مشخص خواهد
در
ساخت که آیا خدمت به امر الهی فقط فصلی کوتاه و به یاد ماندنی از ّایام جوانی آنان بوده و یا به محوری ثابت برای حیات دنیویشان

تبدیل شده و همچون دریچهای است که از طریق آن همۀ اقدامات دیگر مشاهده میشوند و مورد ّ
تعمق قرار میگیرند.

قسمتی از پیام  29دسامبر 2015

 -6از جمله نفوسی باشید که در ایام حیات از وجود بهره یی گرفتند و ثمره ای بردند .
بیت العدل اعظم الهی میفرمایند:
واقعیات زندگی هر یک از شما عزیزان در شرایط بسیار متفاوتی شکل گرفته است اما آرزوی ایجاد تغییر سازنده و داشتن توانایی ارائه
خدمات هدفمند که هر دو از ویژگی های این مرحله از زندگی شما است نه منحصر به نژاد یا ملیت و نه وابسته به موقعیت مالی و مادی
است  .ایام درخشان جوانی را که شما اکنون می گذرانید همگان تجربه کرده اند اما دورانی است کوتاه و در معرض ضربات نیروهای
اجتماعی فراوان بنابر این چقدر مهم است که نهایت کوشش را مبذول دارید تا از جمله نفوسی باشید که به فرموده حضرت عبدالبهاء
در ایام حیات از وجود بهره یی گرفتند و ثمره ای بردند .
بیت العدل اعظم

-7زندگی همراه با خدمت
حضرت بهاء الله می فرمایند  " :طوبی از برای نفسی که در اول جوانی و ریعان شباب بر خدمت امر مالک مبدا و مآب قیام نماید و به
ً
حبش مزین شود  .ظهور این فضل اعظم از خلق سموات و االرض است  .طوبی للراسخین و نعیما للثابتین " ..
حضرت ولی امرالله نیز بر اهمیت خدمت برای جوانان تاکید فرمودند " تمام امید حضرت ولی امرالله برای ترقی و توسعه آتی امر مبارک
به احبای جوان و فعالی مانند شما است هیکل مبارک مسئولیت حفظ روح خدمت ایثارگرانه در میان سایر احبا را به عهده جوانان می
گذارند  .بدون روح مزبور هیچ امری با موفقیت انجام نخواهد شد  .اما وقتی این روح حاکم باشد حصول فتح و ظفر  ،هر قدر که دشوار
ً
باشد  ،مسلم و حتمی است  " .زندگی همراه با خدمت برای هر فرد بهایی متضمن دو زمینه کامال مرتبط است  :خدمت به عالم انسانی
و خدمت به امر الهی  .خدمت به عالم انسانی حول استفاده از داروی شفابخش حضرت بهاءالله برای درمان امراضی است که عالم
انسانی با آن مواجه است  .خدمت به امر مبارک متضمن انواع وظایف برای رشد و توسعه امر مبارک است
جوان تواند عالمی را به حرکت در آورد ص 44

-8نقطه نظرگاه جوانان باید همواره متعالی باشد
بیت العل اعظم الهی می فرمایند :
" جوانان باید در کلیه فعالیت های خود به سطوح عادی قناعت ننمایند و به سوی قلل رفیع حرکت کنند  .ایشان باید محیط زندگی
خود را همواره ارتقاء دهند  ،چه در اتاق های مدارس یا سالن های مراکز تحصیالت عالی یا در کسب و کار یا تفریحات یا فعالیت های
امری و خدمات اجتماعی .
فی الواقع جوانان باید با اطمینان خاطر به مصاف مشکالت جدید بروند  .ایشان باید با اتصاف به تواضع و فروتنی و تمسک به امر و
عبودیت محضه  ،در اعلی مراتب تخصص  ،تجارت  ،هنر و صنعت قرار گیرند تا پیشرفت و توسعه عالم را استمرار دهند  .فقط در این
صورت روح امر می تواند بر این حوزه های مهم فعالیت بشری تجلی کند  .هدف ایشان باید تسلط بر مفاهیم وحدت بخش و تکنولوژی
های رو به تکامل این عصر ارتباطات باشد  .آنان می توانند بل ملزم به انتقال مهارت هایی هستند که ثمرات شگفت انگیز ومهم گذشته
ایام را برای نسل های آینده محفوظ نگاه دارد  .تحولی که مقدر است در ساختار جامعه رخ دهد به طورقطع بستگی فراوان به موفقیت
انوار هدایت ص  803ش 2154

جوانان در تهیه مقدمات جهان فردای خود دارد " .

-10چگونه ازدواج بین دو نفس می تواند ّقوۀ عظیمی در زندگی دیگران باشد
بیت العدل اعظم الهی می فرمایند:
"ازدواج بین دو نفس که در این ّایام زنده به پیام الهی گشته و حیات خود را وقف خدمت امرش نموده اند و برای خیر عالم انسانی می
کوشند  ،می تواند ّقوۀ عظیمی در زندگی دیگران باشد و برای سایر ّ
احبا و نیز غیر بهائیان سرمشق و مایۀ الهام گردد ".
حیات بهائی گردآوری(دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بیت العدل اعظم الهی)

-9تحصیالت حرفه ای و شغلی بخشی از خدمت جوانان به امر الهی
بیت العدل اعظم الهی می فرمایند :
" جوانان بهایی باید تشویق شوند که به تحصیالت حرفه ای و شغلی خود به عنوان بخشی از خدمتشان به امر الهی و در متن ایام حیاتی
که وقف پیشبرد مصالح امرالله خواهد شد  ،بیندیشند " .
جوان تواند عالمی را به حرکت در آورد ص 46

تقسیم اوقات بین خدمات امرالله و اشتغاالت مادی
" آن چه حضرت ولی امرالله راجع به تقسیم وقت میان خدمت امر و انجام سایر مسئولیت ها به شما فرمودند تکرار نصایح حضرت
بهاءالله و حضرت عبدالبهاء به سایر دوستان بوده است  .این موضوع در واقع ترکیب دو آیه کتاب اقدس است که یکی هر بهایی را به
انتشار امرالله ترغیب می نماید و دیگری اشتغال به حرفه ای که نفعش به جامعه برسد ملزم می نماید  .حضرت بهاءالله در یکی از
الواح

می فرمایند که باالترین انقطاع در این ایام اشتغال به حرفه ای است که زندگی شخص را تامین نماید  .بنابر این یک مومن

کسی است که وقت خود را میان رفع حوائج مادی و نیز خدمت امرالله تقسیم نماید".
انوار هدایت ص  789ش 2109

-11عشق فزایندۀ جوانان به حضرت بهاءالله سبب میشود که فرزندان خود را با ّ
محبت الله پرورش دهند
اگر کودکان در خانوادهای تربیت شوند که اعضای آن خوشحال و ّمتحد و افکارو اعمالشان ّ
متوجه مسائل روحانی و پیشرفت امر باشد،
ً
می توان تقریبا مطمئن بود که آن فرزندان صفات ملکوتی کسب خواهند نمود و از مدافعان امر مبارک خواهند شد  . . .در اجرای وظایف
ّ
خود در مقام پدر و مادر  ،مانند سایر وظایفی که به عهده داریم  ،فقط می توانیم به حد ّقوۀ خود کوشش کنیم و واقف باشیم که بدون
شک در مقایسه با معیارهای واالیی که در جهت وصول به آن تالش می کنیم کمبودهایی خواهیم داشت  .ولی باید مطمئن باشیم که
خداوند کسانی را که در راه خدمت به امرش می کوشند مدد خواهد نمود و دعای ما را اجابت کرده نقایص ما را جبران خواهد کرد.
حیات بهائی گردآوری(دایرۀ مطالعۀ نصوص و الواح بیت العدل اعظم الهی)

 -12شور و مشورت
بیت ا لعدل اعظم الهی می فرمایند:
ّ
حد در مسیر خدمت ّفعالاند انتظاری به جا است ولی ّ
احبا باید از داشتن
با وجود اینکه انتظار انجام اقدامات مهم از کسانی که تا این
دیدگاهی محدود نسبت به تمهیدات رسیدن به ّ
سن بلوغ اجتناب نمایند .فارغ البال بودن و داشتن وقت ،بسیاری از جوانان را قادر
ً
مستقیما با نیازهای جامعه تطبیق دهند ولی باید به خاطر داشت که با گذشت ّ
سن از بیستسالگی افقهای
میسازد تا خدمت خود را
موجود برایشان وسعت مییابد و دیگر ابعاد ّ
مهم یک زندگی منسجم که به همان اندازه درخور ستایش و نیازمند کوشش است به
ِ
مرور مورد ّ
توجه بیشتر آنان قرار میگیرد" .
ّ
 ...تصمیمات ّ
مهمی که جوانان در بارۀ جهت زندگی دوران بزرگسالی خود میگیرند مشخص خواهد ساخت که آیا خدمت به امر الهی
فقط فصلی کوتاه و به یاد ماندنی از ّایام جوانی آنان بوده و یا به محوری ثابت برای حیات دنیویشان تبدیل شده و همچون دریچهای
است که از طریق آن همۀ اقدامات دیگر مشاهده میشوند و مورد ّ
تعمق قرار میگیرند.

 29دسامبر2015
براساس هدایات فوق ،به نظر شما:
ّ
الف:چگونه تصمیمات ّ
مهمی که جوانان در بارۀ جهت زندگی دوران بزرگسالی خود میگیرند مشخص خواهد ساخت که آیاخدمت به
امر الهی فقط فصلی کوتاه و به یاد ماندنی از ّایام جوانی آنان بوده و یا به محوری ثابت برای حیات دنیویشان تبدیل شده است؟
ب:جوانان چگونه می توانند در اخذ این تصمیمات موفق عمل نمایند؟
ج :والدین و جامعه چگونه میتوانند در این مسیر جوانان را مساعدت ویاری دهند؟

