
 بیت العدل اعظم الهی می فرمایند:

موفقیت در تبلیغ مستلزم کسب قابلیتهایی توسط آحاد مؤمنین است. یکی از مهارتهای اساسی یادگیری برای دعوت    
 دوستان و همسایگان به شرکت در اقدامات اساسی و مبادرت به آن با اعتماد به نفس و به طور منّظم و مرّتب است

 2004نوامبر  28     

 

 خلق را به هدایت کبری دعوت کنید تا علت تقّرب الی الله شودعنوان:
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 الف:شما برای دعوت نفوس مستعد به فعالیتها و اقدامات اساسی چه راههائی را ارئه می دهید
 ب:درخصوص دعوت به اقدامات اساسی چه تجاربی اندوخته اید وچه یادگیریهایی حاصل نموده اید؟

 پرگاری به ابعاد دنیا -10
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 قسمت اجتماعی

 الفت و پذیرائی-12
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 دوستان و همراهان روحانی با تقدیم تحیات
تدوین  2016دسامبر  29برنامه پیشنهادی این جلسه که در ادامه برنامه های گذشته و با تمرکز بر مفاهیم اساسی پیام 

استعداد نفوس مستعده و انجام گفتگوهای گردیده است ، به مرحلۀ دیگری از فعالیتهای تبلیغی می پردازد که پس از کشف 
هدفمند ضروری است و آن دعوت نفوس به فعالیتها و اقدامات اساسی میباشد یعنی)جلسات دعا،کالسهای اطفال،کالسهای 

 تواندهی نوجوانان وحلقه های مطالعه(

قسمت شورومشورت از عزیزان  از شما دعوت میگردد ضمن مرور برنامه ها وطرح سؤال برای تمرکز بیشتربر برنامه ها، در
 بخواهید که تجاربشان را در این خصوص با یکدیگر مبادله نمایند وصرفا به بیان نظراتشان اکتفا نگردد.

 موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیان مبارک حضرت بهاء الله -2

 حضرت بهاء الله می فرمایند:

انوار آن فائز گشت و مبارک نفسی که از فیوضات این محروم آفتاب جود موجود و سحاب کرم مشهود نیکو کسی که به 
نماند امروز روز ذکر و بیان است نه روز خاموشی و روز جهد و کوشش است نه هنگام وقوف و کاهلی؛ پس به اعانت دوست 

اد را به شطر مالک یکتا آهنگ شهر باقی وعالم جاودانی نمائید به گفتار آئید و از اشرار مترسید و به کمال رأفت و رحمت عب
 یوم معاد دعوت کنید که شاید از این نسیم جانبخش به حرکت آیند.

 56حدیقۀ عرفان ص        

 

 

 

 

 

 

 

 بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء-3

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

ُبردبار و با جمیع نفوس  " احّباء باید روش و سلوکی گیرند که سبب انجذاب قلوب گردد نه فرار نفوس؛ سلیم و حلیم باشند و
 چه ابرار چه اشرار به مالیمت ومالطفت رفتار نمایند؛ تحّمل کنند و تلّطف نمایند.

 72ص  8مکاتیب ج         
 

"از قرار مسموع شما را نیت چنان که خانۀ خویش را گاهی به اجتماع بهائیان مزّین نمائید تا بعضی به تمجید رّب مجید 
 ن که اگر چنین بنمائی آن خانۀ ترابی آسمانی گردد و آن هیکل سنگی محفل رحمانی شود."پردازند ...اینقدر بدا

 91ص 57منتخبات مکاتیب ج        
 



 بیان مبارک حضرت ولی امرالله-4
 

 حضرت ولی محبوب امرالله می فرمایند:

در نظر گیرد و با مالحظهء جوانب و  "هر نفسی که قدم در میدان تبلیغ نهد باید میزان ظرفّیت و استعداد شخص سامع را
اطراف امر تشخیص دهد که ابالغ کلمهء الهی و اشاعهء انوار سبحانی به چه نحو شایسته و مؤّدی به مقصود است، مستقیم 

ن و یاغیر مستقیم تا بدان طریق اهّمّیت حیاتی پیام یزدانی را بر متحّری حقیقت مکشوف و با اقامهء دلیل و برهان او را مطمئ
و متیّقن سازد که خویشتن را در ظّل کلمه جامعه رّبانّیه وارد و به جمع نفوسی که به انتساب به اسم اعظم الهی مفتخر 

 اند ملحق و منضّم گرداند"ومتباهی

 109ظهور عدل الهی ص      
 
 
 
 
 
 اولویت مسئولیت ما ...ابالغ پیام الهی در این یوم به عالم انسانی است-5
"فرصتها و معضالت در تبلیغ امر مبارک ممکن است در انواع گوناگون مجموعه ها متفاوت باشد، اما هرشرائطی که حکمفرما  

باشد، اولویت مسئولیت ما باقی می ماند و آن ابالغ پیام الهی در این یوم به عالم انسانی است که مشتاق قوۀ ناجیۀ امر 
مع در مورد رشد در چند سال گذشته نشان داده که موفقیت در تبلیغ مستلزم حضرت بهاء الله می باشد....تجربۀ جوا

کسب قابلیتهایی توسط آحاد مؤمنین است. یکی از مهارتهای اساسی یادگیری برای دعوت دوستان و همسایگان به شرکت در 
موارد آنچه که الزم است تعّهد  اقدامات اساسی و مبادرت به آن با اعتماد به نفس و به طور منّظم و مرّتب است...در جمیع

کاماًل قلبی برای یادگیری است که چگونه مبّلغی مؤّثرتر وکارآمدتر شویم تا برای لبیک گفتن به این صالی بیت العدل اعظم 
 آمادگی یابیم:

اینده ای از "ما به طور اّخص از آحاد احباء در جمیع نقاط دعوت می کنیم که در ابالغ پیام حضرت بهاء الله به تعداد فز
هموطنان خود بیش از پیش به بذل مساعی جمیله پردازند و از آنان دعوت کنند که به تحّری حقیقت پرداخته به امر 

 حضرت بهاء الله اقبال نمایند.")ترجمه(
یرد. آنها بعضی از بهائیان مبلغین طبیعی و پرحرارتی هستند که استعدادهای آنها باید در چارچوب نقشه مورد استفاده قرار گ

 مناطق میتوانند در جذب متحریان به اقدامات اساسی مشارکتی وسیع داشته باشند." در جمیع نواحی و
       

 2004نوامبر  28قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ 



 فرصتهای نوید بخش دعوت به جلسات دعا و مناجات و کالسهای اطفال -6

 می جلب کنند بیت العدل اعظم توجه را به فرصتهای نوید بخشی که جلسات دعا و مناجات و کالسهای اطفال عرضه می 
 :کنند

مفتوح ساختن این دو فعالیت به روی افراد جامعه خارج، از طریق اقدامات ابتکاری و متین، تعداد روزافزونی از 
آنان بالمآل به امر الهی اقبال می کنند و خود را در جامعه در نقش متحریان حقیقت را جذب می کند که ... بسیاری از 

 نفوسی می بینند که در جریان پر تحرک رشد و توسعه مشارکت دارند....

یک شکل دیگر از ارتباط که به همان اندازه موثر می باشد عبارت از گسترش دادن کالسهای اطفال بهائی به جامعه 
یع طبقات و زمینه های اجتماع در این میل قلبی شریکند که فرزندانشان را به زندگی بهتری خارج بوده است. والدین در جم

 فوق کنند، می عرضه روحانی تربیت و تعلیم از ای راهنمایی کنند. عکس العمل نسبت به آنچه که بهائیان برای تامین زمینه
 17-16صص  افزایش نیروی تحرک:اقدام منسجم برای رشد  . است بوده بخش امید و کننده تشجیع العاده

 

 فرصتهای دعوت والدین به حلقه های مطالعه-7

 )قسمت دوم(2004نوامبر  28قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ 

که در همچنین در هر نقطه ای که برای دعوت والدین مستعد و پذیرا که کودکانی در کالسهای اطفال دارند یا افرادی 
جلسات دعا حضور می یابند، مساعی منظم و مدّون برای جذب آنها به حلقه های مطالعاتی صورت می گیرد نتایج حاصله 
امید بخش بوده است. برای این نفوس آشنائی آنها با امر بهائی در وهلۀ اولی و مهمتر از همه از طریق کلمة الله بوده است. 

ه آثار مبارکۀ حضرت بهاء الله اقدامی به طور یکسان مؤّثر بوده و این بیان حضرت ولی ارتباط دادن فوری متحریان حقیقت ب
امرالله را تداعی می کند که می فرمایند: "بر ما واجب است که به طور مستمر متحری حقیقت را به نفس کالم الهی ارجاع 

 دهیم.
ه میشوند که در این امر هیچ فشاری وجود ندارد و توجه به این موضوع نیز اطمینان بخش است که وقتی غیربهائیان متوج

سعی در فراخواندن آنها به امر بهائی نیز صورت نمیگیرد؛ بلکه تمایلی واقعی از طرف بهائیان وجود دارد که مائدۀ روحانی 
ت به اجتماعات موجود در تعالیم حضرت بهاءالله را در اختیار آنها بگذارند عکس العمل آنها مثبت است و خود آنها به سهول

 بهائی روی می آورند.
 17-18صص  رشد برای منسجم اقدام:تحرک نیروی افزایش      

 



 
 قسمتی از سخنرانی جناب پل لمپل یکی از اعضاء بیت العدل اعظم الهی-8

طبیعت و مفاهیم اقدامات اساسی جریان مؤسسه، تبلیغ امر در مناطق مختلف، متفاوت هستند. بهائیان متفاوت هستند، 
سرشت جمعیتی که سعی دارید به آن دست یابید متفاوت است. بنابراین آنچه به فکر و تالش زیاد نیاز دارد اینست که یاد 
بگیریم چطور در جایی که زندگی میکنیم آنرا به کار ببریم. روشی که در مغولستان به کار میرود با روشی که در لندن به کار 

برای اینجا درست است الزاما نباید برای ساحل شمالی یا ایلینوی هم درست باشد. وحاال باید  میرود یکسان نیست. آنچه که
ببینیم مردم پذیرای چه هستند. جلسه دعا چیست؟ این جلسه برای مردم لندن یک مفهوم دارد و برای روستائی در آفریقا 

چه تدبیری مردم را به جلسات  دعا دعوت نیاز به چیز دیگری هست. در جائی احباء توانستند تشخیص دهند که به 
نمایند. آنها کلیسای خودشان را می رفتند و به آمدن به جلسۀ دعای ما بی عالقه بودند؛ بنابراین وقتی مشاور به آنجا سفر 

دواج می کرد از آنها پرسید مردم چه مواقعی دعا می خوانند؟ آنها گفتند وقتی طفلی به دنیا می آید، یا زمانی که دو نفر از
کنند یا وقتیکه کسی می میرد آنها دعا می خوانند. بسیار خوب وقتی این وقایع اتفاق می افتد نزد آنها بروید و با آنها دعا 

 کنید.
 

     
 
 
 
 
 
 
 پرگاری به ابعاد دنیا-9

سافت روی زمین باز نموده دایره بیائید پرگاری ذهنی برداریم، نوک آن را در منزل خود قرار دهیم و دهانۀ پرگار را به اندازۀ م
ای رسم کنیم. حاال خوب نگاه کنیم همۀ انسانهای کرۀ زمین را در این دایره می بینیم. اکنون آنها بخشی از خانوادۀ ما 
محسوب می گردند. غم آنها غم ما و شادیشان، شادی ماست. در این دائره همانطور که از افراد خانواده و فامیل خود احوال 

سیم، همانطور که در فکر تحصیل فرزندانمان، بهبود زندگی و باال بردن سطح فرهنگ و بینش خودمان هستیم می می پر
بایست برای بهبود شرائط زندگی ساکنان این دائرۀ عشق و دوستی نیز دلسوزانه تالش کنیم. درحقیقت باید همواره مراقب 

نشود بلکه با حضور فعال در عرصۀ اجتماع، در فکر خدمت  باشیم که زندگیمان در چهار دیواری منزل خودمان محدود
خالصانه به همۀ افراد بشر باشیم. بر ماست که تمام سختی های این راه را به خاطر آسایش دنیا و مردمانش بپذیریم پس 

 بیائیم با هم طعم شیرین خدمت خالصانه به خانوادۀ بزرگ انسانی را بیش از پیش بچشیم و بچشانیم.
 


