
 سروران روحانی با تقدیم تحیات

در آثار مبارکه الهیه مقام و موقف فرد مؤکدا مورد توجه قرار گرفته و وظایف روحانی بسیاری در مسیر 
رشد و تعالی فردی و تالش در مسیر پیشرفت عالم انسانی به او محول گردیده است و همواره مذکور 

        ناپذیر فرد  گشته است که نیل به اهداف متعالیه جامعه در گرو اقدام و فعالیت مستمر و خستگی
 می باشد

فرد می بایست خود ابتکار عمل را در دست گرفته و با پشتگرمی به  ،بدیهی است برای حصول موفقیت
و نیز با هماهنگی با اهداف و نقشه های جامعه مستمرا قیام  هدایتهای آثار مبارکه و بیت العدل اعظم الهی

 ."اخذ نکند ودع  و را ق  ا" نماید قیامی که به فرموده حضرت بهاء الله

تقدیم میگردد سعی بر آن است که اهمیت و ." فرد بهائی مبتکر اقدام منظم" در این برنامه که با عنوان 
امید آنکه تأمل در این امر مهم هر یک از ما را بیش .ضرورت این قیام از سوی فرد مورد بررسی قرار گیرد

 ک و جامعه بشری متذکر دارد از پیش به اجرای تعهداتمان در قبال امر مبار

 همواره مؤید باشید        

 

 

 

 

 

 

 



 :حضرت ولی امرالله می فرمایند

 مقابله و مبارزه ای روحانی،چنین سرسختانه و مصّرانه، و در عین حال عظیم و پرشکوه ابتدائًا و بدون"
سرنوشت کل جامعه موکول و منوط به  ،هیچگونه تردیدی،متوجه فرد مؤمن است،که در آخرین وهله

 .اوست
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 مناجات شروع-1

و                                                                    الّله ه 

نادیاً  و الوری بین   محّبِتک   بنار مشتعالً  و االبهی ملکوتک الی منجذباً  والهاً  ترانی إلهی إلهی  فی بملکوتک   م 
رجاءِ  الّشاسعةِ  الّدیار هذه

 
الً  ِسواک عّما منقطعاً  األ کِّ تو  احة   تارکاً  علیک م  خاء   و الرَّ  هائماً  االوطاِن  عِن  بعیداً  الرَّ

لداِن  هذه فی تبِتک   ِالی خاضعاً   الّتراِب  علی طریحاً  غریباً  الب  لیا ع  ظمی جبروِتک   ِالی خاِشعاً  الع  ناجیاً  الع   فی م 
ْنِح  ْسحار بطون و الّلیالی ج 

 
عاً  األ تضرِّ بتِهالً  م  وِّ  فی م  د  نی حّتی اآلصاِل  و اْلغ  یِّد  ؤ   نشر و امرِک   خدمةِ  علی ت 

بِّ  مغارِبها و االرِض  مشارِق  فی کلمِتک   اعالءِ  و تعالیِمک   دْ  ر  ْزِری اشد 
 
ْقنی و   أ فِّ لِّ  عبودّیِتک   علی و   القوی بک 

بِّ  الّدیار هذه فی وحیداً  فریداً  تترْکِنی ال و ْحشتی فی آِنْسنی ر  ربتی فی جاِلْسنی و و  یِّد   انت   اّنک غ  ؤ  ْن  الم   ِلم 
  ع ع.   القدیر   القوّي  انت   اّنک و تشاء ما علی تشاء

 فرامین تبلیغی                                  

 مناجات دوم-2

و الّله         ه 

جمالت گرفتار نما نفخه روح  ای پروردگار مرا بیدار کن هشیار نما از غیر خود بیزار کن و به محّبت    
قّوت روحانی عطا کن و سراج رحمانی در زجاج قلب بر  القدس بخش و ندای ملکوت ابهی بگوش رسان

روی تو نجویم و دون راه  بندی آزاد کن و از هر تعّلقی نجات ده تا جز رضای تو نطلبم و بغیر از افروز از هر
ا آب حیات بخشم و مریضان را بیدار نمایم تشنگان ر تو نپویم نفوس غافله را هشیار کنم و ارواح خفته را

عنایت  هر چند حقیرم ذلیلم فقیرم اّما پشت و پناهم توئی و معین و ظهیر هم توئی تأییدی شفای الهی دهم
  . خدایا توئی مقتدر و توانا و بخشنده و دهنده و بینا. فرما که کّل حیران گردند 

 ع ع
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 حضرت بهاء الله بیانات مبارکه-3

یک این لوح امنع ل  اقدس نازل تا به تمام  ای غالم ، به لوح مالک انام از قبل فائز شدی و حال هم فضاًل ع 
الیوم بر هر نفسی الزم است که . ظاهر شوی  قلب و جان به خدمت امر الله قیام نمائی و به استقامت تمام

حتجبین  به نصرت امر مشغول ،متبکمال حک،سع بقدر و   یل ِللم  ن فاز  و و  وجود بنی  ۀثمر. شود ، طوبی ِلم 
امر بوده ، هر نفسی به آن فائز به کّل خیر فائز است و خدمت ، تبلیغ امر الهی  آدم عرفان حّق و نصرت

بنوشی و به  زوال انشاء الله الزال از رحیق بی. به حکمت محضه ، چنانچه در کّل الواح نازل شده  است
 . شطر الله ناظر باشی

 61ص 2آیات الهی ج                                                           

 اهل امکان را بحّق دعوت نماید و به استقامت کبری هر نفسی الیوم مأمور است که به حکمت و بیان    
قسم  . شرکین او را مضطرب ننمایدعاق م  نکند و نِ  اخذ ودع  بر امر مالک اسماء قیام کند ، قیامی که او را ق  

مذکور است و  او از قائمین ،ثنای حّق ما بین خلق ناطق شد به آفتاب افق امر هر نفسی که الیوم بذکر و
 . ستریح باشدراش م  لو در فِ 

 114ص 1الهی جآیات                                                                                

ن الفائزین و لو ن مِ ّدر فیه و ک  ّما ق  ک ع  م نفس  حرِ و ال ت   ن هذا البحرِ ک مِ صیب  ذ ن  الی الله خ   ن یا اّیها المسافر  ا  
د ی  ذ بِ م بغنآء الله المقتدر العلیم الحکیم خ  یغنیّن فی انفسهِ منه ل   ة  ن فی الّسموات و األرض بقطر  م   کل ّ  نَّ یرزق  

بهم قر ّ م عن حدودات البشر و ی  طّهره  ی  لِ  .ح منها علی الکائناتشِّ ّم ر  وان ث  ی  ن هذا البحر الح  مِ االنقطاع غرفة 
  نیرقّدس الم  بمنظر الله األکبر هذا المقّر الم  
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 حضرت عبدالبهاء بیانات مبارکه-4

 بیفشانید هر تخمی برکتش محدود است ولکن تخم تعالیم باید شما دهقان آسمانی گردید و تخم پاک
سالف مالحظه خرمنها تشکیل کند در ا   رون و اعصار مّتصلق   ر ّ م  آسمانی فیض و برکتش نامحدود و در م  

در  ،نازل شد معدود قلیلی بودند ولی چنان برکت آسمانی ،ثابت فوس مؤمنن نمائید که در اّیام مسیح
ّبه هفت خوشه برآرد و هر در قرآن میفرماید که یک ح   .ّل انجیل درآمدندّم عظیمی بظِ سنین معدوده ج  

بخواهد مضاعف میفرماید چه  یعنی یک دانه هفتصد دانه گردد و خداوند اگر .صد دانه بدهد خوشه
نباید نمائیم  حال نظر باستعداد و قابلّیت خویش .هدایت مملکتی شد بارکی سبببسیار واقع که نفس م

جوید و  قطره حکم دریا یابد و ذّره حکم آفتاب بلکه نظر بعنایت و فیوضات الهّیه در این اّیام نمائیم که
    ع ع علیکم و علیکّن الّتحّیة و الّثناء

 4ص 3مکاتیب ج                                                                                                                      

درگاه کبریاء لهذا نظر باستعداد  هر نفسی مؤّید ، آن مقّرب. امروز کوکب روز افروز ، تبلیغ امرالّله است  "
الهی طلب و بکمال اطمینان و  بملکوت ابهی نما و تأییدات و قابلّیت خود منما بلکه در وقت تبلیغ توّجه

 ..." بر قلب القاء میشود بگو  قّوت زبان بگشا و آنچه

 481ص  3امروخلق ج                       

 

 

 

 

 

 



 بهائیان مسئولیت عظیمی در قبال همنوعانشان دارند-5

 :حضرت ولی امرالله می فرمایند

الیوم احدی از .هر فردی مطرح می سازد شرایطی که عالم مستغرق در آن است،مواضیع بسیاری را برای
مادی گرائی،فقدان دیانت حقیقی و وجود قوای .ملل یا امم را نمی توان یافت که به بحرانها مبتال نباشد

 اعظم بحرانی که تا صۀ ظهور میرسد، کل عالم را به مرز محتماًل ن  رذیله در طبیعت بشری که بالّطبع به م  
آنها . بهائیان قسمتی از عالم هستند. کنون با آن مواجه بوده و یا در آینده روبرو خواهد شد،رسانده است

نیز فشارهای عظیمی را که امروزه بر جمیع ناس، هر کس که باشند و در هر نقطه که سکونت اختیار 
ر نقشۀ ملکوتی الهی، که روش مستقیم از طرف دیگ. رده باشند، تحمیل می شود، احساس می کنندک
ست، باالجبار به نقطۀ مهم و خطیری از شکوفائیش واصل شده اعالیت جهت تأسیس صلح و نظم جهانی ف

قلیل،بضاعت مزجاة و شهرت و نفوذ نه چندان زیاد  درم عالم، بهائیان علی رغم تعداباست،به علت نیاز م
هر یک از آنها باید ...خطیر و عظیم فراخوانده شده اند، مشاهده می کنند که برای ایفای مسئولیتی 

ارزیابی نماید که جوابش چه می تواند باشد و چه باید باشد،احدی نمی تواند این ارزیابی  را برای او 
و آنها غالبًا در . او کامال درمی یابد که آنچه از بهائیان خواسته می شود بغایت عظیم است...انجام دهد

ه با آن مواجه هستند، احساس عدم کفایت،خستگی و شاید هراس می نمایندکه امری مقابل وظایفی ک
ِمّد آنها باشد و از طرف دیگر، آنها باید متوجه باشند که قدرت الهی می تواند م  .طبیعی است ساعد و م 

ر الهی در سیم برخوردارندکه به مظهر ظهوخواهد بود،آنها باید بدانند چون از این افتخار عظیم و امتیاز ج  
این یوم اقبال کرده اند،همین فوز عظیم مسئولیت اخالقی خطیری نسبت به همنوعانشان را به عهدۀ آنها 

 .نهاده است
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 بیانات مبارکه حضرت ولی محبوب امرالله -6

 های خود اصرار ورزند و ن بوده، در خواهشتق  های م   اح نقشههر قدر هم طرّ  نمایندگان محّلی و مّلی جامعه
این مقصد جلیل باشد، هیچ  نصایحشان حکیمانه باشد،حّتی وليّ امر الله نیز بنفسه هر قدر مشتاق انجام

تنها فرد است . ای جای او را بگیرند در ایفای چنین وظیفه توانند وظیفه فرد را تعیین نمایند و یا یک نمی
مناجات جوانب  موضوع را تشخیص داده، به وجدان خود رجوع کند و با توّسل به دعا و د اهّمّیتکه بای

از قیام اوست مبارزه کند و قاطعانه به کمال  امر را در نظر گیرد و مردانه با غریزه راحت طلبی که مانع
 .که مانع از حرکت اوست به دور افکند چیز و بیهوده را سالت عالئق نابِ 

 194حصن حصین ص                        

 :و در بیانی دیگر می فرمایند

مبلغ برگزیده و مؤمن نمونه نهایتًا از یک مؤمن عادی که خود را وقف خدمت امر نماید و در تزئید 
معلومات و درک مطالب امری همت گمارد وحضرت بهاء الله را محل اتکال خود قرار دهد و آنچه در قوه 

این  .برتر و واالتر نبوده بلکه در شئون روحانی مساوی می باشند ،به خدمت امر نماید صرف قیام ،داشته
بابی است که مطمئنا و بدون تردید بروی هر یک از پیروان امر که محکم آن را بکوبند مفتوح خواهد شد 

 و هر زمان که قدرت اراده و شوق به حد کافی باشد وسائل آماده و راه باز است 
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به این معنی نیست که فرد باید صبر کند که دیگران ه معا لزوم هماهنگ کردن مساعی فرد با اقدام ج-7
در این : حضرت ولی امرالله توصیه می فرمایند.اقدام کنند یا تردیدها ونگرانیهایشان مانع اقدام او گردد

مترّصد تشویق مخصوص از طرف امناء منتخب جامعهء خویش نگردد سبیل احدی منتظر دستور نشود و 
از هیچ مانعی که نزدیکان و هموطنان وی در راه تحّقق اهدافش فراهم سازند نهراسد و از انتقاد معاندین 

دت  " توصیۀ نفس حضرت بهاء الله اینست ." و اعتراض مفسدین و مغّلین افسرده و ملول نشود ج  ِان و 
ک وحیدًا  ننفس   ".ال ت حز 
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