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 مناجات شروع

 هُو اللّه                                                

ه روح خت جمالت گرفتار نما نفای پروردگار مرا بیدار کن هشیار نما از غیر خود بیزار کن و به محبّ  

جاج قلب بر رسان. قوّت روحانی عطا کن و سراج رحمانی در زُالقدس بخش و ندای ملکوت ابهی بگوش 

قی نجات ده تا جز رضای تو نطلبم و به غیر از روی تو نجویم و افروز از هر بندی آزاد کن و از هر تعلّ

دون راه تو نپویم نفوس غافله را هشیار کنم و ارواح خفته را بیدار نمایم تشنگان را آب حیات بخشم و 

م توئی ه هی دهم. هر چند حقیرم؛ ذلیلم؛ فقیرم؛ امّا پشت و پناهم توئی و ُمعین و ظهیرالای مریضان را شف

 ع ع بینا . ی عنایت فرما که کلّ حیران گردند . خدایا توئی مقتدر و توانا و بخشنده و دهنده وییدتأ

 61ص  مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان                                   
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 لوح مبارک حضرت بهاءاهلل

موریّت خود بر خراب أنمائی که اریاح نظر به ممثل اریاح باش در امر فالق االصباح . چنانچه مشاهده می

أموریّت خود داشته و دارد مه نماید . نه از معمور مسرور و نه از خراب محزون و نظر بو معمور مرور می

. احبّاء حقّ هم باید ناظر باصل امر باشند و به تبلیغ آن مشغول شوند ، للّه بگویند و بشنوند ، هر نفسی 

 اقبال نمود آن حسنه باو راجع و هر نفسی که اعراض نمود جزای آن به او واصل .

 005ص  0آیات الهی ج                                                                         
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 نصوص حضرت بهاءاهلل

 حضرت بهاء اهلل می فرمایند:

 0."آن مأمورید مِن لَدَی اللّهکه ب لِلّه تبلیغ امر نمائید به اعراض و اقبال ناظر نباشید بلکه ناظر بخدمتی "

 بیانی دیگر می فرمایند:در 

توکّل بخدا کن هر چه پیش آید همان خوش است اضطراب جائز نه دنیا تماشاگاه انقالب است انسان  "

نباید از چیزی متأثّر شود بلکه در نهایت گشایش و سرور وجدان و اطمینان خاطر و متانت و استقرار 

 4."رفتار کند 

 و نیز می فرمایند:

 ۀحرکت نکنند و به غیر از راه خدا نپویند از باد،ست باید احبّای الهی جز به رضا رضا ا ،جوهر کلّ خیر "

 3."حرکت نمایند  ،سرمست باشند و در اقلیم تفویض، تسلیم 

 021گلزار تعالیم بهائی ص -4        97گلزار تعالیم بهائی ص -0   

 412گلزار تعالیم بهائی ص -3   
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 بی ریا خوبی کنید و منتظر نتیجه هم نباشید

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

ابراز محبت و اظهار خدمت وقتی مفید و مقبول و الیق شئون ایمانی است که مقدس و مبری از شائبه ریا 

ولو آن مقصود و منظور هر قدر فی حد ذاته  ،ن ملحوظ شودباشد واال اگر مقصود و منظوری هم در ضم

باز هم این نیکوکاری آلوده به ریاکاری است و فی سبیل اهلل محسوب نه و چندان  ،مقبول و مقدس باشد

تأثیری در عالم وجود ندارد... فیضان باران رحمت الهی را مشاهده نمائید که چگونه بر عاصی و مطیع 

ی دانید که چگونه باید آیت این رحمت الهی باشید و در هنگام ریزش و عطا به آن وقت م ،یکسان نازل

هیچ قیدی و به هیچ شرطی قائل نشوید ولو این که آن قید هم هلل باشد... شما هر قدر می  توانید بی ریا 

 خوبی کنید و منتظر نتیجه هم نباشید ...

 375-377خاطرات نه ساله صص                                                                    
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 شیوه های الهی ضرورتاً نباید با اندیشه و افکار بشری مطابق باشد

روش و شیوه های الهی ضرورتاً نباید با تدابیر و طرحهای ساخته بشری مطابق باشد. ما باید منتهی تالش 

کوشش خود را به عمل آوریم تا این که آئین الهی به طور روز افزونی انتشار یافته و بنای آن مستحکم و 

گردد. اما هرگز در هیچ شرایطی نباید این فکر در ذهن ما خطور نماید که چنین پیروزی به طور عمده 

سایل و ابزاری در دستان صرفاً بستگی به تالش هر چند مؤثر و هماهنگ و پر ثمر ما دارد؛ بلکه ما فقط و

قدرت او هستیم و این مطمئناً از عدم بصیرت )کوتاهی نظر( ما خواهد بود که تصور کنیم عوامل کنترل 

 کننده دستگاه عظیم و الهی امراهلل هستیم.

                         که از قبل هیکل مبارک خطاب به یکی از یاران عز نزول یافته است(             0932فوریه  01)از توقیع مورخ 

 0329انوار هدایت ش 
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 4102قسمتی از پیام رضوان 

هر موقیعت خاصی چالش های مربوط به خود را داراست و وقوف بر این واقعیت، هر جامعه ای را قادر 

در دیگر نقاط عالم بهائی آموخته می شود بهره گیرد بلکه بر این دانش می سازد تا نه تنها از آن چه 

اندوخته شده نیز بیفزاید. آگاهی از این حقیقت شخص را از جستجوی بیهوده برای یافتن یک فرمول 

عمل انعطاف ناپذیر آزاد می سازد و در عین حال امکان آن را فراهم می سازد که بینش های کسب 

الهام بخش فرایند رشدی باشد که در هر محیط شکل خاصی به خود می  ،ناگونشده در محیطهای گو

که مولد آشفتگی و یا فلج  "شکست"و  "موفقیت"گیرد. این رویکرد با تصورات کوته بینانه ای از مفاهیم 

 کننده اراده است کامالً در تضاد می باشد. انقطاع الزم است؛ هر گاه که اقدام و فعالیت کلّاً به خاطر

رضای الهی انجام شود هر چه پیش آید به او تعلّق دارد و هر پیروزی که به نام او حاصل گردد موقعیتی 

 است برای ستایش او.

 4102پیام رضوان                                                                                          
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 احساس قصور و شکست فی نفسه موجب شکست است

به نظر این هیأت ابراز اشتیاق مفرط به اغتنام فرصت برای رفع موانع تبلیغی به نحوی شدید و آنی و نیز 

نگرانی بیش از حد درباره وضع کنونی جامعه ممکن است نتیجه معکوس بخشد. با آن که امکان رشد و 

بیش از آن است که در حال حاضر دیده می شود آن محفل و یاران الهی نباید به محض توسعه جامعه 

رو برو شدن با وضعی که امید بخش نیست احساس قصور و شکست کنند؛ زیرا پرداختن به این گونه 

افکار خود موجب رکود در پیشرفت امر می گردد. در برابر تمایل به یأس که گاه معلول شوق به کسب 

 آنی است باید با سعی در درک عمیق تر سنت الهی ایستادگی کرد.خشنودی 

 )دستخط معهد اعلی به محفل روحانی ملی امریکا( 94زر و آتش ص                                    
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 چشمی بربند و چشمی بر گشا

از تمام کارهایی که در حیات خود انجام می دهیم لحظاتی که به نشر نفحات اهلل می گذرد شامل 

تأییدات خاص الهی است. اما باید همیشه به خاطر داشته باشیم سروری که در هنگام تبلیغ به دست می 

فراموش کنیم  آوریم از نفس تبلیغ و مشارکت در بحث و تأمل در کلمه اهلل حاصل می گردد. اگر این را

افکار دیگر نور سرور را در قلب ما ضعیف بلکه خاموش خواهند ساخت. چنانچه به نحوه استقبال نفوس 

بسیار اهمیت دهیم و یا تحت تأثیر انتقادات سایرین قرار گیریم و یا منتظر تشویق و تحسین و تمجید 

حین تبلیغ الهام بخش ما باشد  دیگران باشیم، لذت و شوق تبلیغ را از دست می دهیم. آنچه باید در

محبت الهی است نه آرزوی موفقیت و یا حصول منفعت، یا معروفیت و شناسایی و تحسین دیگران. ،

می فرمایند: ای صاحب دو  الزمه تبلیغ سرور انگیز است. حضرت بهاءاهلل،انقطاع از جمیع این شئون 

 یعنی به جمال قدس جانان. ،عالم و عالیمان؛ برگشا یعنی از ،چشمی بربند و چشمی بر گشا بربند،چشم 

 05قیام به خدمت ص  -دفتر دوم                                                         
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 سهم خود را ادا کنید

مودند: اگر روزی رسد که مشاهده کنی هزارها و میلیون روزی حضرت عبدالبهاء به من )لوا گتسینگر( فر

ها نفر به امراهلل بگروند نباید تعجب کنی و خیلی خوشحال شوی و اگر در ظرف یک روز هزاران نفر را 

دیدی ولی هیچ کس اقبال نکرد نباید مضطرب و مغموم گردی. باید بدانی که این امر الهی است. امری 

هد ماند؛ پیش خواهد رفت و رشد و ترقی خواهد کرد و از تو هم هیچ کاری است که باقی و برقرار خوا

 ساخته نیست مگر آن که همان سهم کوچک خود را ادا کنی.

 205لوا گتسینگر ص                                                                                  

 

 
 


