
 دوستان عزیز الله ابهی

 با امید به موفقیت روز افزون آن عزیزان در خدمت به آستان الهی

."به نیت مطالعه پیام رضوان تهیه گردیده است .ضمن شمرید غنیمت را وقت و مدهید دست از را فرصتبرنامه ای که این بار  تحت عنوان" 
برنامه ریزی می فرمائید،در اینجا نیز سعی گردیده با طرح چند سؤال بتوانیم بر مهمترین اینکه مطمئنا مطالعه پیام را به طور مجزا با جمع خود 

 مطالب آن تأمل نمائیم به همین منظور چند نسخه از این بخش در برنامه قرار گرفته است

 مطلبی که در زیر میآید صرفا برای آشنائی با مفهوم نمادهاست و الزم نیست که در جمع مطالعه گردد 

مند و پرمحتوا با های یک مهاجر داخلی، در جهت شروع مکالمات هدفهای حاصله از اقدامات شخصی احّبا، و یا احیانًا فّعالّیتصتفر 
یک حلقۀ مطالعه مرّکب از چند دوست یا همکار،   کند.ساکنین محل نحوۀ آغاز فرایند رشد در یک محدودۀ جغرافیایی را تعیین می

هر یک از این  -حّله، گروهی برای نوجوانان در ساعات بعد از مدرسه، یک جلسۀ دعا برای دوستان و بستگان کالسی برای چند کودک م
شرایط ممکن است ایجاب   های بعدی تابع مسیری نیست که از قبل مشّخص شده باشد.پیشرفت  تواند محّرک رشد باشد.اقدامات می

این امکان نیز وجود دارد که هر چهار   ها افزایش یابد.تر از سایر فّعالّیتد و به میزانی سریعنماید که به یک فّعالّیت اساسی اولوّیت داده شو 
اّما   های نوشکفته تحّرک بخشند.های سّیار دعوت شوند تا به مجموعۀ فّعالّیتممکن است گروه  فّعالّیت اساسی با سرعتی مشابه پیش رود.

های اساسی در داخل هر محدودۀ جغرافیایی باید به میزانی انسجام حاصله بین فّعالّیت  ها باید یکسان باشد.نتیجۀ نهایی قطع نظر از ویژگی
 هایبدین معنا که جلسات دعا، کالس  برسد که در مجموع بتوان یک برنامۀ نوپا جهت ترویج و تحکیم پایدار امر الله را مشاهده نمود.

اند های متسلسل مؤّسسۀ آموزشی را طّی کردهشود که دورههای نوجوانان، با هر ترکیب و هر تعداد، توّسط کسانی اداره میکودکان و گروه
این نخستین حرکت منابع انسانی به میدان عمل   بندند.دهند پایها ترویج میو به آن بینش تقلیب و تغییر فردی و جمعی که این دوره

 باشدیک اّولین نماِد پیشرفت از نمادهای متعّدِد یک فرایند رشد پایدار میسیستمات

ای که به "آغاز" یک برنامۀ کند، آن لحظهها تداوم پیدا میگیرد و دوستیمی یابد، ساختارها شکلدر این صحنه که فرایندها بسط می... 
گاهانه است که همۀ  عناصر الزم برای تسریع ترویج و تحکیم امر الله نه تنها موجود بلکه فشردۀ رشد معروف گردیده نشانۀ این تشخیص آ

هایی از گروه  الّتوسعه و خودکفا برای تهذیب روحانی یک جمعّیت است:از کارآیی الزم نیز برخوردار است و عالمت بلوغ نظمی دائم 
ها به نوبۀ خود باعث شوند و این فّعالّیتهای مربوطه مشغول میکنند و به فّعالّیتهای مؤّسسۀ آموزشی را طّی میدوستان به طور مداوم دوره

پیوندند و بدین ترتیب گسترش ای از آنان به فرایند مؤّسسۀ آموزشی میگردد که پیوسته درصد قابل مالحظهافزایش تعداد مقبلین جدید می
رشِد پایدار است که دوستانی که در محدودۀ جغرافیایی به این قابلّیت، نماِد دیگری از پیشرفت در یک فرایند   گردد.سیستم تضمین می

 اشتغال دارند باید به آن برسند. فّعالّیت
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گاهی از مقتضیات ظه ... ور امر الهی برای زندگی آغاز تحّرکی جدید در زمینۀ اقدام اجتماعی یکی از نتایج طبیعی افزایش منابع و ازدیاد آ
های جامعه اغلب به طور دهی روحانی به نوجوانان و یا مشاورات در بارۀ شرایط محّلی در گردهماییبرنامۀ توان  یک جمعّیت است.



ی به تدریس تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد مثاًل ارائۀ کمکاین مجهودات می  شود.چنین اقداماتی می ارگانیک موجب شروع این
بعضی از این ابتکارات   ها.گیری از بیماریهایی در جهت بهداشت بهتر و پیشهایی برای بهبود محیط زیست، و فّعالّیتکودکان، طرح

گاهی   کند.یابد و به تدریج رشد میتداوم می در نقاط مختلف، تأسیس مدرسۀ جامعه بعد از افزایش توّجه به آموزش صحیح کودکان و آ
تواند از طریق کار یک سازمان های دوستان میدر مواقعی تالش  آن به طور طبیعی از مطالعۀ مواّد مؤّسسه حاصل شده است. به اهّمّیت

یک اقدام اجتماعی هر چقدر هم در ابتدا کوچک باشد   کند بسیار تقویت گردد.ملهم از تعالیم بهائی که در آن حوالی فّعالّیت می
شمار و اهّمّیتی فراوان برای قرون آینده دهد که امکاناتی بیمیعّیت در درون خود قابلّیتی بسیار مهم را پرورش ایست از اینکه یک جمنشانه
مجموعۀ این چنین   توان تعالیم این ظهور اعظم را در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی به کار گرفت.قابلّیت یادگیری اینکه چگونه می  دارد:

کند و همان طور که انتظار های متداول در اجتماع در سطح فردی و جمعی نیز کمک میابتکاراتی به غنی کردن مشارکت در گفتمان
پیشرفتی که بالقّوه از همان ابتدا در الگوی عمل یک  —شوند رفت دوستان بیش از پیش به اشتغال فزاینده در حیات اجتماع جلب میمی

 باشد اّما اکنون آشکارتر شده است.ودۀ جغرافیایی موجود میمحد

ای در مسیر حرکِت خویش گواه آن است که فرایند مسّبب این حرکت از استحکام الزم برای تداوم رسیدن یک جمعّیت به چنین نقطه
د رشد مهّم دیگری برای پیشرفت یعنی سّومین این است نما  سازی و ادارۀ امور برخوردار است.های قابلّیتمشارکت فزاینده در تمام زمینه

تواند الگویی این نماد حاکی از وجود سیستمی است که می  نماد از زمانی که فرایند رشد در یک محدودۀ جغرافیایی آغاز گردیده است.
ل مردمی اعّم از زن و مرد، و پیر تواند سبب اشتغاپویا از حیات جامعه را در مراکز متعّدد یکی بعد از دیگری گسترش دهد، الگویی که می

این الگو تا به حال در حدود دویست محدودۀ جغرافیایی با شرایط اجتماعی و   و جوان به کار تقلیب روحانی و اجتماعی خودشان گردد.
شهود شود و این اقتصادی گوناگون به وجود آمده است و انتظار این جمع آن است که تا پایان نقشۀ آینده، در چند صد محدودۀ دیگر م

 توانند از آن الهام بگیرند.کنند میای است که احّبایی که در هزاران محدودۀ جغرافیایی در سایر نقاط تالش میآینده
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 مناجات شروع-1

 ُهوالّله

 پیروان و اند تو سلسبیِل  تشنۀ تو، صحرای سرگشتۀ و اند تو صهبای سرَمسِت  و تو آستاِن  بندگاِن  و اند تو یاراِن  نفوس این انباز، بی محبوِب  ای
 انوارِ  مطالعِ  و شوند توحید اسرارِ  مظاهرِ  اعلی، مأل موهبِت  و گردند ُهدی آیِت  یک هر آنکه تا کن عطا توفیق فرما تأیید تو، جلیِل  دلیِل 

 سبِب  جویند، تقوی و رحمت پناِه  و شکنند هم در را هوی و نفس سپاِه  الیموت، حيّ بخِش  حیات جیوش و شوند ملکوت جنودِ  تجرید،
 حضرت موهبِت  بادۀ مستاِن  سر و گردند الهی بزِم  حریفان ُکّل  که فرما عنایتی آمرزگار، ای پروردگار ای. بخشند نجات روِح  و شوند حیات
 ع ع       .یزدانی

 228 ص آلمان چاپ مناجاتهای                                      

 

 بیانات حضرت عبدالبهاء-4

 سرعت کمال با اعلی ملکوت جنود و اشراق غایت در اعظم نّیر و تأثیر نهایت در رّبانی تعالیم آهنگ و نامتناهی الهی فیوضات لّله الحمد
 و انجذاب غایت در نفوس و خلف و سلف هّمتهای بر فائق احّبا هّمت و روشنتر کهربائی ضیاء از قلوب و تیزتر شمشیر از زبانها هجوم در
 آالیش و نعمت و آسایش و راحت از کرد نباید فتور ئیدقیقه شمرد غنیمت بسیار باید زمانیرا و وقت چنین اشتعال نهایت در الّله محّبت نار
 جدید عصر این در ساطعه اشّعه و یابد نفوذ شّدت ملکوتّیه قوای تا کرد وجود ملیک حضرت فدای را جمیع شد منقطع باید مال و جان و

 42 ص 3 ج مکاتیب                                          نماید روشن را عقول و افکار عالم

 بیماری را شفا و نگرفته بر در خزان را بهار تا و نمائید تعجیل است باقی حیات تا.احدیت آستان عبودیت و است خدمت به قیام ،یوم یوم این
 در نمایند امر این وقف را خود که نفوسی. است الهی تأیید مغناطیس مستقیم صراط به نفوس هدایت یوم این در.نمائید قیام نشده غالب
 معدوم هرگز و بود خواهد حرکت و تمّوج در الزال کلمه آن نماید نطق حقیقت کلمۀ یک یوم این در که هر.هستند الهی حفظ صون

 .شد نخواهد

 119ص 1922-1926 مبارکه توقیعاتنقل در                

 

 بیانات مبارکه حضرت بهاء الله -3

َل  استقامت کینونت که قیامی.  نما قیام حّق  خدمت بر حّق  قدرت و حّق  عنایت و حّق  اسم به"  را قلوب و افئده محّبت نار از. وراِئه َعن َتَهلَّ
 در آزاد و فارغ و شوند مقّدس اشارات و شئونات و شبهات جمیع از مخلصین قلوب و افئده تا دار منّور را وجوه معرفت نور از و نما مشتعل

 ای مّواج وصال بحر مشتاقان ای و جاری رحمت فرات ، تشنگان ای بگو.  گردند مشغول امرش تبلیغ و ثنا و ذکر به الهی دیار و ممالک



 چه برای از را آذان و لسان و وقت چه برای از را قلب و ایدداشته نگاه روز چه برای از را چشم.  آشکار و ظاهر مقصود حضرت ، منتظران
 الوقَت  انَّ  تالّلهِ : " گوید می گوش . ناطق"  ترانی ُانُظر"  کلمه به عالم مقصود که چه منست یوم یوم:  میگوید الّندا باعلی امروزبصر ؟ هنگام
 که نفسی برای از طوبی هزار صد.  متکّلم"  یومی الیوَم  َانَّ "  به بیان ملکوت در لسان و است مرتفع کبریا شطر از احلی ندای که چه"  وقتی

 . نداشت باز باقی ملکوت از را او فانیه اشیای و ننمود منع الجواهر جوهر از را او َاعراض تلّونات و عالم شئونات

 10ص 2 ج الهی آیات      

 و در بیان دیگری می فرمایند:

.  ثناست و ذکر و استقامت و نصرت و خدمت روز امروز.  مسطور الهی کتاب در اعمال سلطان از او شود صادر عاملی از امروز عملی هر"
 احاطه را عالم ظهور آفتاب انوار اشراقات که چه ، گردد فائز بحر عظمت به که مقتدر قطره و رسد آفتاب مقام به که قادر ذّره الیوم الّله َلَعمُر 

 و قرون که چه  ، شمارید غنیمت را وقت ، نمائید قیام ایجاد مالک امر نصرت بر اّتحاد و حکمت و هّمت کمال به ، الّله حزَب  یا.  نموده
 29ص 2 ج الهی آیات     . المبین کتاِبه فی الّدین یوِم  مالُک  بذلک َشِهَد  َقد.  نماید نمی معادله آن از آنی به اعصار

 

 بخش اول-5

 ۲۰۱۹ رضوان پیام

 (بدیع ۱۷۶) میالدی ۲۰۱۹ رضوان جهان بهائیان به خطاب اعظم العدل بیت پیام از ایترجمه

 (فارسی زبان به ترجمه المللیبین هیئت)

 فرمایند مالحظه عالم سراسر در اعظم اسم ستایندگان

 محبوب، و عزیز دوستان

 که شگرفی توفیقات پاس به شکرانه گرفته، بر در را مشتاقان این امید و شکرانه از عمیق احساساتی رضوان اعظم عید شدن نزدیک با
 .دارد بر در نزدیک آیندۀ که آنچه برای امید و نموده آن کسب به قادر را پیروانش بهاءالله حضرت

 سریع ترّقی.  است ازدیاد به رو همچنان گشت ایجاد جهان سراسر در بهاءالله حضرت میالد سالگرد دویستمین هایجشن با که تحّرکی
 جامعه اخیر جهانی توفیقات از ایچکیده در اعضایش، از بیشتری تعداد نیروی از استفاده توانایی و آن روزافزون قابلّیت اعظم، اسم جامعۀ

 بیست دنبالهء کنونی سالۀپنج نقشۀ.  است مالحظه قابل خصوص به سازیجامعه هایفّعالّیت افزایش جمله، از.  است مشهود وضوح به
 تعداد تنها نقشه، این اّول نیم و سال دو در آنکه توّجه قابل و است هافّعالّیت این سیستماتیک تکثیر و تلطیف جهت بهائی عالم تالش سال

 هر در است قادر که داده نشان اکنون بهائی جهانی جامعهء.  یافت افزایش صد در پنجاه از بیش به گیریچشم طور به اساسی هایفّعالّیت
 به عمل و روحانی هایواقعّیت در تفّحص در را آنان داده، مشارکت هاییفّعالّیت چنین در را نفر ملیون یک از بیش زمان از مقطع

 به ضروری بسیار است پاسخی که یافته افزایش برابر دو از بیش به تقریباً  دعا جلسات تعداد کوتاه، مّدت همین در.  نماید مدد مقتضیاتش



 در جدیدی روح مناجات و دعا جلسات زیرا است امیدوارکننده بسیار پیشرفت این.  برکت منبع و امید منشأ از بشرّیت روزافزون بیگانگی
 مجهودات آن واالی هدف تقویت موجب شودمی همراه سنین همۀ برای آموزشی مجهودات با وقتی نیایش جلسات.  دمدمی جامعه حیات

 هایمحدوده از دسته آن در همه از بیش واقعّیت این.  گرددمی است بشر نوع به خدمت و خداوند عبادت به ممتاز جوامعی پرورش که
 توسعۀ مسیر در رشد نماد سّومین از احّبا و داشته تداوم بهائی هایفّعالّیت در افراد از زیادی تعداد مشارکت که است مشهود جغرافیایی

 حّد  این تا رشد فرایند آن در که جغرافیایی هایمحدوده تعداد کنون تا نقشه آغاز از که است جمع این سرور موجب.  اندگذشته خود جامعۀ
 .است گشته بالغ پانصد قریب به اکنون و شده مضاعف نموده، پیشرفت

 بیت العدل اعظم الهی چه قدمهائی را به عنوان چکیده ای از توفیقات جهانی اخیر جامعۀ بهائی بر میشمارند؟-

 افزایش تعداد جلسات دعا در عالم را در برگیرنده چه نتایجی می دانند؟ -

 

 بخش دوم-6

 درخشان مانده باقی نقشه از که سالی دو اندازچشم.  نماید منعکس را وقوع حال در تقلیِب  کامل میزان تواندنمی البّته مختصر بررسی این
 انتظارمان برحسب که جغرافیایی هایمحدوده از دسته آن در رشد فشردۀ هایبرنامه از شده آموخته هایتجربه وسیع انتشار.  است

 المللی،بین دارالّتبلیغ.  است شده گذشته سال در زیادی توفیقات حصول باعث اند،شده منابع از ایذخیره و هاآموخته از ایگنجینه
 هایبینش تا گردند مندبهره یادگیری تسریعِ  این از بتوانند جهان نقاط همۀ در احّبا اینکه برای ناپذیرشانخستگی معاونین و ایقاّره مشاورین

 تعداد در که است خرسندی موجب.  اندنکرده فروگذار اقدامی هیچ از گیرند کار به خود محیط هایواقعّیت با رابطه در را شده کسب
 تأّمل و عمل با که گرفته شکل دوستان از مرکزی هستۀ یک آنها، هایدهکده و هامحّله در و جغرافیایی، هایمحدوده از ایفزاینده
 مؤّسسۀ قدرتمند وسیلۀ از دوستان این.  است نیاز مورد اقدامی چه زمان هر در شاناطراف محیط در رشد فرایند پیشرفت برای که یابنددرمی

 به که کسانی تعداد عمل، ضمِن  در و گیرندمی بهره گرددمی تقویت جامعه ماّدی و معنوی رفاه به کمک قابلّیت آن طریق از که آموزشی
 همه منّظم، جهد و جّد  با اّما.  است متفاوت بسیار محل تا محل از طبیعتاً  رشد خصوصّیات و شرایط.  یابدمی افزایش پیوندندمی آنان
 نفوس دیگر با متعالی و هدفمند گفتگویی به مبادرت محیطی، هر در.  باشند داشته هافّعالّیت این در مؤّثری پیش از بیش مشارکت توانندمی
 ترفروزان احّبا قلوب در ایمان شعلۀ چه هر.  است سرورانگیز بسیار شود،می روحانی استعداهای برانگیختن موجب تدریجاً  یا سریعاً  که

 عشق از سرشار قلبش که فردی برای و.  کرد خواهند احساس را بیشتری مجذوبّیت گیرندمی قرار حرارتش معرض در که آنان گردد،
 آنان تجربه کسب در و گردد خدمت مسیر به ورود در آنان مشّوق که سرشتهم نفوسی یافتن از ترشایسته عملی چه است، بهاءالله حضرت

 و سیر همان در را دیگران نموده، قیام مستقاّلً  و گشته استوار خود ایمان در که نفوسی مشاهدۀ از ترعظیم شادی چه و کند، همراهی را
 .گذران عمر این لحظات ترینمغتنم جمله از اینست.  نمایندمی مساعدت روحانی سلوک

به فرمودۀ بیت  العدل اعظم الهی چه چیز مغتنم ترین لحظات عمر گذران هر یک از ما محسوب می گردد؟موفقیت در آن منوط به چه -
 اقداماتی است؟

 



 بخش سوم-۷

 نیز سالگرد این.  است شده شورانگیزتر اعلی رّب  حضرت میالد سالگرد دویستمین شدن نزدیک با روحانی مشروع این پیشرفت امکانات
 هاییفرصت دهد،می قرار بهائیان تمام اختیار در را شگرفی هایفرصت که ارزشمند نهایتبی است موقعّیتی قبلی سالگرد دویستمین مانند
گاه برای  پی در پی طلوع و الهی مظهر دو ظهور از حاصله آسمانی فیوضات العادۀخارق نزول و الهی یوم عظمت از شاناطرافیان ساختن آ

 دو در موجود امکانات میزان قبل، سال دو سالگرد دویستمین از حاصله تجارب اساس بر.  نمودند نورانی را جهان افق که تابان خورشید دو
 مورد میالد عید دو هایریزیبرنامه در امسال باید شد آموخته رویداد آن در آنچه همۀ و است روشن همه بر نقشه آیندۀ( ماه شش) دور

 بود خواهیم مشغول دعا به عزیزان شما طرف از مقّدسه اعتاب در مکّرراً  مشتاقان این سالگرد، دویستمین شدن نزدیک با.  گیرد قرار استفاده
 بشارت آن به حضرتش که اعظمی امر پیشبرد در بتواند اعلی رّب  حضرت برای شایسته بزرگداشتی برگزاری جهت در شما هایکوشش تا

                                            .یابد توفیق داد

 دویستمین سالگرد میالد حضرت رب اعلی چه فرصتهائی را برایمان به ارمغان می آورد؟- 

 

 بخش چهارم-8

 با که ایشالوده توسعۀ و تحکیم جهت در مجهودات سال صدیک پایان است، باقی نیم و سال دو فقط تکوین عصر قرن اّولین پایان تا
 را عبدالبهاء حضرت صعود سال صدمین بهائی جامعۀ زمان آن در.  شد نهاده بنیان مبارک امر رسولی عصر طّی  در فراوان هایفشانیجان

 تشییع مراسم.  بپیوندد اعلی رفرف در بزرگوارش اب به تا گشت آزاد جهان این قید از محبوب موالی که ایلحظه آورد، خواهد یاد به نیز
 مراسم، اختتام از پس(  ترجمه." )بود ننموده مشاهده هرگز را آن نظیر فلسطین" که بود رویدادی شد واقع صعود از بعد روز که مبارک عرش
 ترتیبی محل این که بود آن افندی شوقی حضرت نظر منظور اّما.  یافت استقرار باب حضرت مقّدس ضریح در ایحجره در مبارک عرش
 .گردد بنا عبدالبهاء حضرت مثیلبی مقام شایستۀ مرقدی مقتضی زمان در تا باشد موّقت

.  گردد مطّهر رمس آن ابدی استقرار محّل  که پردازد مقامی ساخت به که کنیممی دعوت بهائی عالم از.  است فرارسیده اینک زمان آن
 حضرت منّور مرقد ترتیب بدین و شد خواهد ساخته گردیده، متبّرک مبارک جمال قدوم به که زمینی در رضوان، باغ مجاورت در بنا این

 در معماری هاینقشه تکمیل.  گرفت خواهد قرار نمایدمی مّتصل هم به را حیفا و عّکا در مقّدسه اعتاب که هاللی آن مسیر در عبدالبهاء
 که سالی به چون لحظه، این دری .گذاشت خواهیم میان در شما با زمینه این در را بیشتری اّطالعات آینده هایماه در و است پیشرفت حال

 در عزیزان شما یکایک که منتظریم.  است لبریز شعف و شادی از مشتاقان این قلوب اندیشیم،می آن در موجود مواهب به و است پیش در
 .گردید موّفق خویش روحانی متعالی رسالت ادای به کنید،می خدمت عالم صلح به و قدم جمال امر به که کشور هر

 

الف: برای افزایش جلسات دعا در محله زندگی خود چگونه برنامه ریزی : بیت العدل اعظم الهیبا توجه به هدایتهای :    شور ومشورت-9
 ب: برای برگذاری جلسات دویستمین سال تولد حضرت رب اعلی چه تدابیری اندیشیده اید؟       خواهید نمود؟


