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 همراهان روحانی با تقدیم تحیات امنع ابهی 

امیدواریم که هر یک از شما عزیزان در نهایت صحت و سالمت همواره در ارائه خدماتتان به آستان 
 الهی موفق و مؤید باشید

تهیه گردیده و اجرای آن به شما  ( فرصتهایمان را غنیمت شمریم)  یاران معنوی برنامه ای که با عنوان
عزیزان پیشنهاد میگردد سعی دارد به این حقیقت اشاره نماید که اوقات خاصی که سپری مینمائیم 

ا میتوانیم و به عنوان ایام انتهایی نقشه کنونی از چه اهمیتی برخوردار است و چگونه هر یک از م
 .ه خدمت استفاده نمائیمئایست از حداکثر توانمان برای اراالبته می ب

عهدۀ وظایف روحانی ن آن بتوانیم هرچه بهترازامید آنکه با زیارت آثار مبارکه و تآمل بر مضامی
 خویش برآییم. 

ی در لطفا به نحو مقتضی هدف از این برنامه را به اطالع عزیزان جمعتان برسانید و یا حت •
 .صورت صالحدید راهنمای برنامه را در شروع برنامه در جمع بخوانید
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 مناجات شروع -1

 ُهو اهلل                                                    

ناتوانيم و  ، حتب  صرفيم و فقرعجز ِ ،ما اسير دام هوائيم و حقير در دست اوهام، ای خداوند مهربان
  ، توئی يزدان مهربان  ،بيچاره ايم،افتاده ايم  ،ستمنديم و بی پيوندمُ  ،پريشانيم و بی سامان،نادان 

تأییدی مبذول دار و توفيقی احسان کن تا به قّوت تو  .جودی کن عفوی بفرما  ،رحمی کن فضلی بنما
و چون پروانه  دل به نار محّبتت افروزيم .طيع امرت شويم و ُمنقاد ُحکمت گرديممُ  ،به خدمت پردازيم

تا آنکه . تو دوزيم و توّجه به آستان مقّدست اندازيم ديده ازغير. و پر سوزيم حول شمع موهبت بال 
   . رمبعوث گرديمستبش  بين و قلبی تابناک و روحی مُ بينی مُ خی تابان و ج  مأل اعاليت با رُ  در انجمن

 . ع عتوئی قادر و توانا و توئی عالم و دانا

 

 ۳مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص               

 

 

 

  ات دوممناج-2

 ُهو اهلل

نود مأل اعلی امداد فرما و به جُ  ،اين نفوس سپاه آسمانی تواند، ای رّب الملکوت  ،ای خداوند بيهمتا 
فتح نصرت کن تا هر يک نظير اردوئی شوند و آن ممالک را به محّبت اهلل  و نورانّيت تعاليم الهی 

ها مونس آنها و دّره و جنگلها و درياها و صحراصير آنها باش و در بيابان و کوه هير و ن  کنند ای خدا ظ  
دانا و   توئی مقتدر و عزيز و توانا و توئی .باش تا به قّوت ملکوتی و نفثات روح القدس فرياد زنند

            شنوا و بينا 

 ع ع           

 77جاتهای چاپ آلمان ص مجموعه منا            



 بیانات مبارکه حضرت بهاء اهلل-۳

 :حضرت بهاء اهلل میفرمایند

. امروز روز خدمت و  اعمال در کتاب الهی مسطور هر عملی امروز از عاملی صادر شود او از سلطاِن 
مُر اهللصرت و استقامت و ذکر و ثناستنُ  ع  طره مقتدر که ذّره قادر که به مقام آفتاب رسد و ق ،اليوم ،. ل 

، به کمال . يا حزب  اهللعالم را احاطه نموده ،ظهور آفتاِب ، چه که اشراقات انوارِ به عظمت بحر فائز گردد
چه که قرون ، ، وقت را غنيمت شماريدصرت امر مالک ايجاد قيام نمائيدهّمت و حکمت و اّتحاد بر نُ 

د ش  به آنی از آن معادله نمی نمايد ،اعصار و  (1ِهد  بذلک مالُک يوِم الّدين فی کتاِبه المبين .). ق 

 :و در بیانی دیگر می فرمایند

، به قلب فارغ و نور ، از برای تبليغ امر الهی خلق شده ایيا اّيها الّطائُر فی هوائی و الّناظُر الی وجهی
امراض نفوس  ،توّجه نما و به حکمت و بيان ،رین و قُ دُ بری به مُ ع و توّکل خالص و استقامت کُ ساِط 

 . قسم به لئالی، چه که بسيار عزيز است، وقت را از دست مدهيد. بگو ای عبادغافله را شفا عطا کن
نيره و قلوب پاکيزه بر خدمت امر علم الهی که شبه و نظير از برايش ديده نمی شود به وجوه مُ بحر

غی الّيام  اللت از ر  يرت و ض  قيام نمائيد که شايد مردگان وادی ح نب  حيق هدايت زنده شوند و به ما ي 
 (2اهلل قيام نمايند.)

 

 

 

 2۹ص  2آیات الهی ج -1

 ۳۹5ص  2آیات الهی ج -2

 

 

 

 



  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -4

المع بر قرون  شرق ِ، در اين قرن عظيم که چشم و چراغ قرون اولی و شمس مُ ای شمع محّبت اهلل
غنيمت شمر   بکوش تا مظهر آيات رحمن گردی و مطلع انوار حضرت يزدان . اين اّيام را، خری استاُ 

سی موجود ،تا رمقی باقی. اعظم دانو اين اوقات را اکسير ف  آرزو و هوس جهان   ،قدمی بردار و تا ن 
ليل وجود در اکليل ج   ،اسير آب و رنگ نمانی و چون گوهر تابناک ،تنگباط ِتا در اين کهنه رُ  ،الهی کن
 .مقّر يابی

 ۳۹ص 2منتخبات مکاتیب ج                 

 

 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء  -5

الحمد هلل فيوضات الهی نامتناهی و آهنگ تعاليم رّبانی در نهايت تأثير و نّير اعظم در غايت اشراق و  
زبانها از شمشير تيزتر و قلوب از ضياء کهربائی روشنتر و   ،جنود ملکوت اعلی با کمال سرعت در هجوم

در نهايت  ،و نفوس در غايت انجذاب و نار محّبت اهلل ،فل  ف و خ  ل  هّمت احّبا فائق بر هّمتهای س  
ئی فتور نبايد کرد از راحت و آسايش و دقيقه .اشتعال چنين وقت و زمانيرا بايد بسيار غنيمت شمرد

ليک وجود کرد تا قوای جميع را فدای حضرت م   .و مال بايد منقطع شد نعمت و آاليش و جان
 قول را روشن نمايدعُ ، عالم افکاروساطعه در اين عصر جديد  ۀملکوتّيه شّدت نفوذ يابد و اشعّ 

 42ص ۳مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج                           

د و پرورش ندادند که راحتی کنيم تا به نعمتی جمال مبارک روحی ألحّبائه الفداء ما را تربيت نفرمودن
  ۀ در زندان اّيام بسر بردند ما را تربيت فرمودند که از باد  .رسيم يا شادمانی کنيم يا کامرانی نمائيم

خدمت به امراهلل  صادقۀ ناکامی سرمست گرديم و تحّمل هر مشّقتی نمائيم تا در طينت ما نّيت
 ...ختيار گرديم دمی نياسائيم و راحت نجوئيماشته گردد و در جانفشانی بیرِ ِس 

    1ص  5منتخبات مکاتیب ج                                                                                        
                                                    

ات اهلل و ترویج تعالیم الهیه پردازند تا نفوس احبای الهی باید اوقات را غنیمت شمرند و به نشر نفح
رواج گیرد و کوکب فضل و  ،تربیت شوند و در جمیع مراتب ترقیات رحمانیه نمایند.بازار فضل و کمال



و این جز به تربیت  ایران مرکز علم و عرفان گردد و ایرانیان جلوۀ عالم انسان شوند. بدرخشد ،دانائی
 .وهبت رحمانی حصول نپذیردالهی ممکن نه و به غیر از م

 281ص  8۹مکاتیب شماره                                                                                        

 

 ۀآنی سکون نیابید و دقیقه ایی آرام مجویید و دمی نیاسائید. مانند دریای پرجوش گردید و بمثاب
قرار و سکوت شآن اموات است نه احیاء و از خصائص   نهنگ بقا بخروش آئید.صمت و سکون و

منتهی  ،ماع  وی شود و این لذائذ و نُ نط  ساط حیات مُ جمادات نه طیور گلشن مآلاعلی،عنقریب این بِ 
 ، گردد.از برای نفوس یآس حاصل شود و هر مقصد و آرزوئی باطل گردد.پس تا جان در جسد است

ور به ارکان نرساند و احقاب و  تُ باید حرکتی نمود و همتی کرد و بنیادی بنیاد نهاد که قرون و اعصار فُ 
ان ثابت و  سبب انهدام نشود و ابدی باشد و سرمدی تا سلطنت جان و وجدان در دو جه،ادهار

 . این است وصیت عبدالبها .برقرارگردد

 86ص ۳پیام آسمانی ج                                                    

   

 

 

 بیانات مبارکه حضرت ولی امراهلل -6 

 حضرت ولی امراهلل می فرمایند: 

تبه اولی متوّجه فرد ترديد در ر اين مبارزه روحانی شديد و مهم و در عين حال با شکوه و جالل بدون
تار و  ۀنوط و مربوط است. فرد بهائی به مثاباو م   جامعه به ۀبهائی است که بالمآل سرنوشت کافّ 

 قاتل  ای از ح  بندد و همين فرد حلقهمشّخصات جامعه بر روی آن نقش می پودی است که صفات و
همين فرد بهائی به منزله  خرهارض را احاطه نموده و باأل ۀعظيمی است که حال کر ۀحصای سلسلتُ ال
بنای جليل نظم اداری، که در تمام نقاط عالم در حال  شمار بنيانی است که حاملری از احجار بی ج  ح  

 نمايد استحکام اساس آن را تضمين می ارتفاع است، بوده و

 171حصن حصین ص                                                    



 نیز می فرمایند:  و

     ّدام آستانعظيم و خُ  فی الحقيقه ميدان خدمت چنان وسيع و اّيام بدرجه ای خطير و امراهلل بشأنی "
بهاء است که احدی جليل و ُپر  ميزانیه صير و افتخارات ببحّدی کوتاه و ق   ،ليل و فرصتپايه ای ق  ه ب

انتساب بآستان مقّدس الهی شمارد لحظه ای تأّمل و   از پيروان امر حضرت بهاءاهلل که خود را قابل
 ای در انجام وظايف روحانّيه خويش توّقف ننمايد "  ترديد بخود راه ندهد و دقيقه

 ۹8ص  ظهور عدل الهی        

 

 

 2020مه  ۹پیام  قسمتی از-7

گیر فعلی تا چه حّد حرکت ملل عالم را در مسیر اّتحاد نی نیست که بیماری عالمبیامکان  این پیش
های آینده برای مجهودات جامعۀ بهائی  اّما شّکی نیست که ماه تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این آخرین ساِل آخرین   تواند باشد.براستی جز این نمیپیامدهای حائز اهّمّیتی در بر خواهد داشت. 
ای را به اتمام خواهد های آخرین ربع قرن اّول از عصر تکوین، بنای شالودهاز مجموعه نقشه نقشه

رساند که مجموعۀ مشروعات جهانِی آینده بر روی آن قرار خواهد گرفت.  این است صحنۀ نهایی  
 .داستانی شورانگیز که پایانش هنوز رقم نخورده است

تمامی اعتماد و اطمینان ما به قابلّیت شما در رویارویی شیم. گذرد که از فکر شما غافل باای نمیلحظه 
با این چالش، ناشی از آگاهی ما از این حقیقت است که ظهیر و معین شما نهایتًا نفس جمال اقدس 

 .ابهی است

 

 

 

 

 



 قیام به خدمت -8

رد حال زمان آن است که سهم ونقش خود در این نمایش عظیم را مد نظر قرار دهیم.چه می توان ک
تا از این همه مواهب بهره ای گرفت؟چگونه می توان به بهترین وجه قیام کرد و فرصت های طالیی 

حضرت ولی محبوب امراهلل فرموده  ؟مغتنم دانست بی مثیل را،که شاید دیگر هرگز حاصل نشود، و
بار و بعضی هر صد سال یک ، یک مرتبه در طول عمر حاصل می شوداند که بعضی فرصت ها فقط 
بیایید از این پس هر یک از فرصت ها را که سر راه ما قرار می گیرد  برخی فقط یک مرتبه و بس.

مغتنم بدانیم،... در صورتی که احیانا این اشتباه بزرگ را مرتکب شویم و تصور کنیم که این انتصارات 
یشتری برخوردار  برای کسی که نسبت به ما از تحصیالت ب عظیم تبلیغی برای دیگری  مقدر شده،

این بیان را که از طرف حضرت ولی امراهلل مرقوم شده هرگز  یاثروتمند تر است، است،معروف تراست،
 :فراموش نکنیم

باید تاریخ مشعشع و باشکوه امر الهی را به خاطر داشته باشند که.....توسط نفوس  آنها)بهائیان("
 بلکه خلوص، نه شهرتی و نه تحصیالتی،نه ثروتی داشتند و  مخلص و مؤمن تاسیس شد که اکثرًا،

هر مانعی شد که سر راه آنها قرار گرفت و موجب  شور و شوق و ایثار و فداکاری آنها سبب غلبه بر
 "انتصارات معجزه آسا برای امر الهی گشت

هر نفسی از ما واجد شرایط الزم این مبلغین اعجاب آور امر حضرت بهااهلل  احدی مستثنی نیست،
هم  .هر یک از ما میتواند چنین باشد یل نیستید در شمار این قبیل فاتحان باشید؟است...آیا ما

، پیشینۀ اکنون شروع کنید چگونه؟ در همین لحظه با خود عهد ببندید که در هر شرایطی که باشید
قلب خود را تقدیم حضرت بهاء اهلل کنید...خطاب به ماست که حضرت ولی   چه که باشد، شما هر

یان روحبخش را صادر کرده اند "کجایند نفوس روحانیه ای که اکنون اغتنام فرصت امراهلل این ب
نمایند و در خدمت به امر الهی به جالل و عظمت ابدی و فناناپذیر نائل گردند؟"...منتظر کسی  
نشوید .سهم خویش را ادا کنید. در صورت لزوم میتوانید به تنهائی از عهدۀ این کار برآیید. حضرت  

 "."چه بسیار واقع که نفس مبارکی سبب هدایت مملکتی شد اء می فرمایند:عبدالبه 

 

 قیام به خدمت به قلم جناب ویلیام سیرز                           

 



 شعر -۹

 ای رفیقان دم غنیمت بشمرید 

 امر حق را نصرت ویاری کنید

 بینهمتی یاران که این امر مُ 

 منتشر گردد در اقطار زمین

 یاران که گردد منتشرکوششی 

 یات رب مقتدرآدر جهان 

  همت ای یاران که وقت خدمت است

 کسب فیض و یوم نصرت است گاهِ 

  رو نمايید ای احبای بها 

 دیمهای هُ ل  سوی عالم با ع  

  هر که بنماید به امر حق قیام

 می نماید نصرتش رب االنام

 

 

 

 شور و مشورت -10

مشارکت در نقشه های ان به یاد داریم که ربع قرن پیش به دعوت بیت العدل اعظم الهی به          
با تمرکز بر فرایند دخول افواج مقبلین ، فراخوانده شدیم.در این میان هر کدام از ساحت رفیع 

ما فارغ از مشکالت ، مصائب و تضییقات موجود سعی نمودیم که در مسیر حرکت نمائیم و در 



ن با توکل به تأییدات متتابعه الهیه و با عنایت به قوای همراهی ، آموختیم که ورای این میا
 .  مشکالت گام برداریم و تالش برای ساختن دنیایی بهتر را سرلوحۀ اقدامات خویش سازیم

به سر میبریم بیت العدل اعظم الهی با  ها نقشهاین حال که در آستانه آخرین سال از آخرین          
  : میدارند  ردن توفیقات جامعه بهائی در سطوح مختلف ما را به این حقیقت متذکربرشم

"جهان در چنگ ویروس سریع االنتشاری گرفتار است که جان هزاران نفر را گرفته و بخش  
نموده است." های اجتماعی و اقتصادی جامعۀ بشری را به شّدت مختل بزرگی از فّعالّیت 
   :واشاره می فرمایند 

 " " بحران کنونی، شرایط پیگیری نقشه را تغییر داده است.       

 : اما از سوی دیگر  میفرمایند          

"جامعۀ بهائی آرامش خود را حفظ کرده و برای رفع نیازهای فوری که با آن مواجه است          
کوشد تا نقش خود های استمرار حیات جامعه را یافته و در عین حال می سریعًا اقدام کرده، راه

تری ایفا نماید که پاسخی را در برآوردن احتیاجات ماّدی و معنوی در اجتماع به طور وسیع
 است مناسب به وضعّیتی اضطراری" 

یک از ما   و آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است آنکه بیت العدل اعظم الهی هر       
 یدارند و می فرمایند: ذیر متذکر مپرا به حقیقتی انکار نا

گیر فعلی تا چه حّد حرکت ملل عالم را در مسیر  بینی نیست که بیماری عالم امکان این پیش"          
های آینده برای مجهودات جامعۀ اّما شّکی نیست که ماه  اّتحاد تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این   تواند باشد.براستی جز این نمی  بهائی پیامدهای حائز اهّمّیتی در بر خواهد داشت.
های آخرین ربع قرن اّول از عصر تکوین، بنای آخرین ساِل آخرین نقشه از مجموعه نقشه

ای را به اتمام خواهد رساند که مجموعۀ مشروعات جهانِی آینده بر روی آن قرار خواهد شالوده
 "ز رقم نخورده است.این است صحنۀ نهایی داستانی شورانگیز که پایانش هنو  گرفت.

   و       ؟حال با عنایت به هدایات فوق شما چه نقشی را در این صحنه نهائی برای خود آرزو مینمائید
 این نقش انجام چه اقداماتی را در نقشه فردی خود در نظر میگیرید؟ برای تحقق 

         


