یاران روحانی اهلل ابهی
همانگونه که از قبل زیارت فرموده اید ،بیت العدل اعظم الهی در پیام رضوان  1401پیروان امر الهی را که"عازم حرکت به افقی جدید
"هستند  ،به عنوان راکبین "سفینۀ امر الهی دانسته "و اشاره میفرمایند که " سفینۀ امر الهی هر طوفانی را که پیش آید مقاومت"می نماید.
این سفینه ایست که "بادبانش را اریاح تأییدات الهیّه همچنان افراشته میدارد و آن را به سوی مقصدش به پیش میبرد".و میفرمایند":
ستارۀ قطبی این سفینۀ مقدّس"که در همه شرایط آن را در مسیر نگاه داشته و هدایت میکند،همانا" عهد و میثاق حضرت بهاءاهلل است".
در این برنامه بر آنیم که ضمن مطالعه آثار مبارکه هر چه بیشتر بر اهمیت تمسک بر عهد و میثاق الهی ،تأمل نمائیم و بیندیشیم که چگونه
میتوانیم در همه شرایط و با وجود تمامی مشکالت ،متوجه این ستاره بمانیم تا حتی به اندازۀ سرموئی از این راه حیاتبخش انحراف
نجوئیم

قدمهایتان استوار

حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
"بدان عروۀ وثقی که از اول ابداع در زبر والواح و صحف اولی نازل ،عهد و میثاق است".
بهاءاهلل شمس حقیقت 36 5
عنوان :ستارۀ قطبی این سفینۀ مقدّس ،عهد و میثاق حضرت بهاءاهلل است
قسمت روحانی
-1مناجات شروع
 -2آیاتی از آیات مبارکۀکتاب مستطاب اقدس
-3لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
 -4بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء
قسمت اداری
 -5قسمتی از پیام بیتالعدل اعظم مورخ نوروز 1979
--6قسمتی از قانون اساسی بیت العدل اعظم الهی
-7اهمیت عهد و میثاق الهی
-8عهد و میثاق بهائی چیست؟
-9شور و مشورت
 10برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز
قسمت اجتماعی
-11انس و الفت
-12مناجات خاتمه (به انتخاب جمع)

-1مناجات شروع
هواالبهی
ای خدای مهربان ،شکر تو را که بیدار نمودی و هشیار کردی ،چشم بینا دادی وگوش شنوا احسان نمودی ،به ملکوت خویش داللت
کردی و به سبیل خود هدایت فرمودی ،راهِ راست بنمودی و در سفینۀ نجات در آوردی .خدایا مرا مستقیم بدار و ثابت و راسخ کن ،از
امتحانات شدیده ،محفوظ بدار و در حِصن حَصین عهد و میثاقت مَصون و مَأمون فرما .تویی توانا و تویی بینا و تویی شنوا .ای خدای
مهربان ،دلی عطا کن که مانند زجاج به سِراج محبّتت روشن باشد و فکری عطا کن که به فیضِ روحانی ،جهان را گلشن نماید .تویی
بخشنده و مهربان و تویی خداوند عظیم االحسان .

عع
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد سوم صفحه  6شماره 11

-2آیاتی از آیات مبارکۀکتاب مستطاب اقدس
خلق مَن فاز به قد فاز بکلّ الخیر ...
انّ اوّل ما کَتَب اهلل عَلی العباد عرفان مشرق وحیه و مَطلع اَمره الّذی کان مقام نفسه فی عالم االمر و ال َ
اذا فزتم بهذا المقام االسنی و االفق االعلی ،یَنبغی لکلّ نفسٍ اَن یتّبع ما امر به من لَدی المقصود .النّهما معاً ال یقبل احدهما دونَ االخر ...
انّ الّذین اوتوا بصآئر من اهلل یَرون حدود اهلل السّبب االعظم لنظم العالم و حفظ االمم  ....انّ الّذین نَکَثوا عهد اهلل فی اوامره و نَکصوا علی
اَعقابهم .اولئک من اهل الضّالل لدی الغنیّ المتعال....

-3لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
ای مستبشر به الطاف یزدانی ،قومی بر آنند که سبب نجات ،اقرار به وحدانیت الهی است و حزبی بر آنند که این کفایت ننماید بلکه
منضَم به اعمال صالحۀ رحمانی و شِرذَمه ای بر آنند که مؤید به اخالق حمیدۀ ربانی و

طایفه ای بر آنند که جامعیت جمیع مراتب

کمال روحانی و جمال وجدانی و آنچه در نزد اهل اهلل مسلّم و متحتّم و متین و متیقّن و محکم است ،ثبوت و رسوخ و استقامت بر عهد
و پیمان و میثاق حضرت رحمانی ،چه که از خصائص این ظهور اعظم و حقایق این رمز منَمنَم است و جامع جمیع مراتب.
پیام آسمانی جلد  1صفحه 133

 -4بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدالبهاء میفرمایند:
 ..در روایت است که در یوم قیامت لواء حمد مرتفع گردد و عَلَم ارجمند پرچمش در اوج اعلی متحرّک و متموّج .هر نفسی در زیر آن
عَلَم درآید نجات یابد و هر کس سایۀ آن لواء بر او افتد  ،حیات باقیه جوید .هیچ دانی که آن عَلَم محمود و لواء مَعقود چه بود؟ آن عَلَم
مبین عهد و میثاق عظیم است و آن لواء غَرّاء  ،ایمان و پیمان ربّ کریم .پس خوشا حال کسی که در آن سایه در آید.
مائده آسمانی  -جلد  - 5ص 242
و در بیانی دیگر میفرمایند
هیچ قّوه ای وحدت عالم بهائی را جز میثاق الهی محافظه ننماید و الّا اختالف مانند طوفان اعظم عالم بهائی را احاطه نماید .بدیهی است
که محوروحدت عالم انسانی قوّه میثاق است و بس
مکاتیب ج 3ص29

-5قسمتی از پیام بیتالعدل اعظم مورخ نوروز 1979
"هنگامی که بیقانونی در عالم تداول یابد ،موقعی که حکومتها اعتالء و انحطاط یابند ،هنگامی که گروههای رقیب و امم متخاصم،
هر یک به نفع خود ،به نزاع مشغول شوند ،مصیبت مظلومان و محرومان قلب هر بهائی حقیقی را محزون سازد و فریاد اعتراض او را بلند
کند یا خشم علیه مرتکبین بیعدالتی را برانگیزد .زیرا این زمان امتحان است که کالم حضرت بهاءاهلل را به خاطر آرد که" ،بگو ای
غافلین ،قسم به خداوند یوم موعود فرا رسید؛ یومی که بالیا و محن ،فوق رأس و تحت اَرجل شما ظاهر و به این بیان ناطق گردد ذوقوا
بمَا اکتسبَت أیدیکم1".
حال ،زمانی است که هر یک از آحاد مؤمنین به حضرت بهاءاهلل باید به میثاق الهی متمسّک باشد ،در مقابل هر وسوسهای برای درگیر
شدن در منازعات عالم مقاومت نماید ،و به خاطر داشته باشد که حامل امانتی گرانبها ،یعنی پیام الهی است؛ پیامی که فقط آن است که
میتواند بیعدالتی را از عالم محو و نابود سازد و امراضی را که هیکل و روح انسان بدان مبتال گشته ،عالج و درمان نماید .ما حامالن
کالم الهی در این یوم هستیم و هر قدر افق نزدیک تیره و تار باشد ،باید با علم به این که کاری که انجام میدهیم کار خدا است و
والدتی را برای عالم به ارمغان خواهد آورد که جالل و شکوهش متألألتر از درخشانترین رؤیاهای ما و فراتر از عالیترین آمال ما
خواهد بود ،با مسرّت پیش برویم( ".ترجمه)
()1نقل ترجمه بیان مبارک از ظهور عدل الهی ،ص166

-6قسمتی از قانون اساسی بیت العدل اعظم الهی
حضرت بهاءاللّه مصدر وحی الهی در این دور افخم و مَ طلع امر و منشأ عدل و رافع صلح اعظم و بانی نظم بدیع در انجمن بنی آدم و
منبع الهام و واضع اساس مدنیّت الهیّه در عالم و مؤلّف قلوب و محیی امم و داور کردگار و شارع امر پروردگار ،استقرار ملکوت اهلل را
در بَسیط غَبرا ،اعالن ،و حدود و احکامش را نازل و اصولش را معیّن و مؤسسأتش را ایجاد فرمود و برای آنکه قوای قدسیّۀ منبعثه از
ظهور اعظمش از مجرای صحیح و در جهت مقصود ،همچنان سَرَیان و جَرَیان یابد ،اساس متینی را بنیاد نهاد که قوّۀ دافعه اش متتابعاً در
دورۀ میثاق و دور والیت امر نیّر آفاق ،ضامن اصالت و کافل وحدت اصلیّۀ امر مبینش بوده و باعث ترّقی و تقدّم جهانگیر آئین نازنینش
گردیده است و حال همان قوّۀ عظیمۀ میثاق ،مقاصد جانفزایش را به واسطۀ اجرائات بیت العدل اعظم استقرار بخشد و بیت العدل اعظم
که یکی از دو وصّی حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء ست مقصد اعالیش آنکه قدرت و سیطَرۀ الهیّه که از مصدر شریعۀ ربّانیّه
جاری گشته ،تَسلسل و استمرار یابد و وحدت جامعۀ پیروانش محفوظ گردد و تعالیمش از تصرّف و انحراف و تصلُّب مبرّی و مصون
ماند(.ترجمه)

-7اهمیت عهد و میثاق الهی
عهد و میثاق "محور وحدت عالم انسان است" زیرا وحدت و اصالت نفس امراهلل را محافظت نماید و آن را از فساد افرادی مصون دارد
که فهم خویش را یگانه مالک اعتقاد صحیح تعالیم الهی شمارند .این نفوس در ادوار گذشته سبب انشقاق ادیان بوده اند .به عالوه عهد
و میثاق الهی مستند و متکّی به نصوص قاطعۀ حضرت بهاءاهلل است لهذا اگر نفسی عهد و پیمان جمال ابهی را قبول نماید حضرت بهاءاهلل
را قبول کرده و اگر رد نماید ،حضرت بهاءاهلل را انکار کرده است
ترجمه قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ  33ژانویۀ 1982

-8عهد و میثاق بهائی چیست؟
عهد و میثاق صرفاً دربارۀ ظهور مظهر ظهور جدید و جانشینی مرکز منصوص بعد از درگذشت حضرتش نیست .بلکه به روابط میپردازد:
رابطهء بین خدا و فرد ،بین فرد و مظهر ظهور ،بین فرد و امر مبارک ،میان آحاد مومنین ،و بین افراد و تشکیالتشان .عهد و میثاق پیوند
وظیفه و نیز پیوند عشق و محبت را در هر یک از این روابط تعریف میکند .
حرکت از عرفان به ایقان و از اطاعت به تسلیم محض مستلزم انضباط روحانی است .عاشق باوفا در کمال سرور و انبساط به آنچه که
احکام الهی بر او توصیه نموده ،اقبال نماید .حضرت بهاءاهلل تأیید میفرمایند" ،ان الذی وَجَد عَرفَ الرّحمن و عَرف مطلع هذا البیان انّه
یَستقبل بعینیه السّهام الثبات األحکام بین األنام ".عاشق باوفا در فیوضات حاصله از نماز و روزه مستغرق میگردد؛ از آب حیاتبخش
کالم الهی جرعههای عمیق مینوشد؛ به نار اشتیاق به تبلیغ مشتعل میشود؛ از تنبلی و تفریحات ناالیقه اجتناب نماید؛ و در سبیل خدمت

برای رفاه جمیع نوع بشر ،اهتزاز و انبساط یابد .عاشق باوفا ناظر به این بیان حضرت بهاءاهلل است که" ،اجعلوا اشراقکم افضل من عَشیّکم
و غدکم أحسن من أمسکم".
جامعهء نفوس باوفا در امتحانات در کمال اطمینان و بردباری ثابت میماند .به نحوی سیستماتیک فعالیت میکند ،همواره در صفوف
منظم پیش میرود ،حتی وقتی که قوای مخالف از داخل و خارج مهاجم هستند ،به وعدۀ مظفریت نهایی اعتماد تام و اعتقاد راسخ دارد.
خلق تفکری جدید ص  32و33

-9شور و مشورت
بیت العدل اعظم در پیام رضوان  1401می فرمایند :
هر چقدر مجهودات دوستان در ترویج کالم الهی افزایش یابد نیروهای بازدارنده که دیر یا زود از جهات مختلف با آن مواجه خواهند
شد نیز قوّت بیشتری خواهد یافت .پس دوستان باید فکر و روح خود را در مقابل امتحاناتی که مطمئنّاً پیش خواهد آمد تقویت نمایند
تا مبادا این امتحانات موجب اختالل در یکپارچگی مجهوداتشان گردد .البتّه پیروان حضرت بهاءاهلل به خوبی آگاهند که سفینۀ امر
الهی هر طوفانی را که پیش آید مقاومت نماید و در مراحل متوالی سفرش نامالیمات و تالطمات بسیاری را پشت سر گذاشته و اکنون
عازم حرکت به سوی افقی جدید است .بادبانش را اریاح تأییدات الهیّه همچنان افراشته میدارد و آن را به سوی مقصدش به پیش
میبرد .ستارۀ قطبی این سفینۀ مقدّس ،عهد و میثاق حضرت بهاءاهلل است که آن را در مسیر محقّق و مطمئنّ خود راهنماست .امید آنکه
همۀ راکبینش مشمول عنایات جنود آسمانی گردند.

با توجه به هدایت بیت العدل اعظم الهی چگونه میتوانیم در همۀ شرایط متوجه این ستاره قطبی به عنوان راهنما ی مسیرمان بمانیم؟

