
 یاران روحانی با تقدیم تحیات امنع ابهی

" تهیه گردیده وتقدیم حضورتان میگردد قصد دارد ضمن   خّط مقّدم مساعی جامعهبرنامه تقدیمی که با عنوان "جوانان 
زمینه تفکر در   میفرمایند،  تأکید بر آنچه بیت العدل اعظم الهی در خصوص مساعی جوانان در میادین گوناگون خدمت

ر امید آنکه مطالعه آثامتذکر گردد.  را    را فراهم آورده و لزوم تعهدی نو در این مسیر   نقش  نای اهمیت حیاتی  خصوص  
 راهنمای عزیزان جوانمان باشدهدایات بیت العدل اعظم الهی در این مسیر  تأمل بر مبارکه و 

 

 تأییداتتان مدام         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیت العدل اعظم الهی مفرمایند: 

است، اّما آرزوی ایجاد تغییری سازنده و    زندگی هر یک از شما عزیزان در شرایط بسیار متفاوتی شکل گرفته  واقعّیات "
از ویژگی ارائۀ خدمات هدفمند که هر دو  یا  داشتن توانایی  نژاد  از زندگی شما است، نه منحصر به  این مرحله  های 

را که شما اکنون میگذرانید همگان تجربه  مّلّیت و نه وابسته به موقعّیت مالی و ماّدی اس اّیام درخشان جوانی  ت. 
نهایت کرده که  است  مّهم  چقدر  بنابراین  فراوان.  اجتماعی  نیروهای  ضربات  درَمْعرض  و  کوتاه  است  دورانی  اّما  اند؛ 

ئی گرفتند  ود بهرهکوشش را مبذول دارید تا از جمله نفوسی باشید که به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء در اّیام حیات "از وج
   ای بردند." و ثمره
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 مناجات شروع-1

و  اهلل ه 

دادگر ايزد  پرور  ،  ای  مهر  بوستان  ،ای خدای  نهاالن  جبه  ما  به  و  ِکشته  مرحمتت  به دست  محّبتت   ۀتوئيم  ما خط 
جمله  کلمات م    ،باهرات نما  کلمات،فرده ايم  حروفات م    .ما را درختان بارور فرما  ۀو هم  کّل را اشجارپر ثمر کن  ۀنوشته
  ،هاناز ذّلت برَ ،یّین نما ذليل و خواريمف عل  حر  له ايم اَ نقاط سافِ   .بين کنکتاب م  ،اوراق باطله ايم  ،نات فرماآيات بي    ،ايم

معنوی   نز الهوتی طلبيم غنای حقيقی جوئيم و از بقایخواهيم و کَ ملکوت    گنج  .به برگ و نوا رسان  ،بی برگ و باريم
گوئيم آفتاب درخشانت گيرد   .سخن  پرتو  را  که  را آب ناب سيراب نمايد ت    از ظلمت  ، هر  بيزار است و هر که  از    ،راب 
َس  پروردگار   رابنمايش  ای  کنار پس  و حجاب  ،در  افروزد  بر  نار هستی  تا  آموز  ت  نيستی  بسوزد  پرستی  ميان  خود  ا 

اّنک انَت   مطلوب رسم جدائی برافتد توئی دهنده و بخشنده و مهربان  حبيب و محبوب آشنائی افتد و بين طالب و
 الکريم العزيز المّنان .  ع ع

 478مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص                                           

 

 

 

 مناجات دوم -2

کامی   ،امدادی بخش و در هر شامی  ، مهربانم آن عزیز جانم جوان روحانی و جان رحمانی را در هر بامدادی ای یار  
شک گلزار و  ه تابان. دیده اش را روشن کن و سینه اش را رَ عنایت کن. صبحش را خندان کن و شبش را روشنتر از مَ 

س م    فیضه  وح پرفتوحش را بزّین فرما و رطّراحی گلهای معانی م  ه  ن دلش را بلب  چمن نما. گ   د  وّید کن. نطقی روح الق 
جنبش و ه  نجری خوش الحان عنایت فرما که شهنازش آفاق را بگویا ده که حیرت بخش طوطیان شّکرشکن گردد و حَ 

کنی شدید کن و در خضوع و خشوع و محوّیت  حرکت آرد. ای خداوند بیهمتا جوان روحانی نامیدی، روح امید بدم و ر  
                    توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده و پرعطا .فنا و انقطاع از ماسوی وحید و فرید فرماو 

 ع ع    

 70و  69، صص 8مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج        

 

 

 



 لوح مبارک حضرت بهاء اهلل -3

 العليم الخبير هو

. چون در اّول جوانی به عرفان مشرق وحی نامتناهيه الهّيه فائز شوی ، انشاء اهلل به عنايت رحمن به فيوضات  ای جوان
مزّين شدی از حّق بخواه تا موّفق شوی به امری که در دفتر عالم باقی و پاينده بماند . هر امری را فنا اخذ نمايد مگر  

تا از رحيق باقی بياشامی و به کوثر  . جهد کن  . او را فنا اخذ ننمايد امری که ِلّله گفته شود و عملی که ِلّله ظاهر گردد
ثَ  و  علی ذکره  َقک  َوف  ي  َان  اهلَل  َنسَئل    . گردی  فائز  و خِ استقامت  ذکر  نائه  به  يبقی  ما  علی  َدک  َؤي  ي  و  کتابه دمته  ک فی 

بين  . قدر اين اّيام را بدان و اين کلمات عاليات را که از منظر اکبر ارسال شده چون بصر حفظش نماالم 

 348ص 2آیات الهی ج                             

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -4

نهالهای بيهمال حديقه  ای  آرزو چنانست که هر يک در باغمحّبت اهلل  ای دبير اديب و  را نهايت  عبدالبهاء  الهی و    ، 
ببار    ّيدهجَ   ۀثمر   ،چون شجره طّيبه  جويبار رحمانی چون سرو رعنا نشو و نما نمائيد وقد بفرازيد و بباليد و بخراميد و

از ساقي  . َس   ۀآريد  رشحات  از  و  بريد  و نصيب  بهره  ابرنيسان  فيوضات  از  و  آب خوريد  الهّيه  در  معارف  عنايت  حاب 
ب  ۀطراوت و لطافت در حديق  نهايت الهی خوی ه  وجود تربيت شويد و  ب  تعاليم  لق رحمانی  و خ  ه  مشکبوی يابيد و 

الح باشيد  و َص   نورانی در بين خلق مبعوث گرديد . نور الفت و محّبت و صلح  ۀو شعل  تقديس آسمانیروش روحانی و  
آسايش و سالم منقلب ه  ب  ، تال مللرب و قِ مبّدل گردد و حَ   دوستی و آشتیه  الح تا جنگ و جدال امم بوز و فَ و ظهور ف  
های چون شمع نورانی رخ برافروزد و پرده  نسانینورانّيت وحدت اصلّيه و روحانّيت حضرت احدّيه در عالم ا  شود تا

 و نفاق و شقاق بکّلی بسوزد  اوهام و ظنون و بغضا
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 حضرت عبدالبهاء لوح مبارک -5

ای جواِن نورانی، رحمانی باش و آسمانی؛ ملکوتی باش و رّبانی؛ تا توانی َدمی میاسا و َنَفسی بر میار مگر آنکه اثری "
؛ نشِر آیاِت  از تو ظاهر گردد و ثمری از تو حاصل شود. اثر و ثمر، انجذاب به نفحات اهلل و اشتعال به نار محّبت اهلل

َوِر َماَلِء عالینرتیِل کتاِب م  جرید؛ تَ توحید است و دخول در ملکوِت تَ   " ....بین است و تصویِر ص 

 266ص 2منتخبات مکاتیب  ج                              



 بیانات حضرت ولی امراهلل-6

امواج دريای ماّده پرستی را درهم شکنند و   ،الوصفاليوم يوم نهضت و قيام عاشقانه جوانان است که با هّمتی زائد  "
بشری    ۀجامع  ،خيف و پست اجتماعی محفوظ و مصون دارند و با انوار ديانتبحر تمّدن و معانی را از طوفان افکار َس 

نجات    عاَلم امر عاشقانه جانبازی کنند و برایه  جوانان بايد در راه خدمت ب  .الح و رستگاری هدايت کنندشاهراه فَ ه  را ب
برا  غَ   ۀبشر از گرداب جهل و گمراهی، با معارف و اوامر الهی چنان مجّهز گردند که َعَلم يا بهاء االبهی را بر فراز اين تود

 . اهتزاز آورند ه ب

 239ص  -اخالق بهائی  -ترجمه از توقيع مبارک خطاب باحّبای انگلستان                                           

 بیانی دیگر میفرمایند:و در 

محَ  که  ایام  این  غفلتدر  و  بصیرت  عدم  و  جهانی  و  عمومی  بلیات  و  همگانی    ،ن  نارضایتی  و  متداول  و  شایع 
اقالیم مختلفه به   است،انظار عالم بهائی به طور کلی متوجه و معطوف به مجهودانی می باشد که جوانان بهائی در 

 طید یاران برای دنیائی بهتر و سالمتر کامالا ول و معمول میدارند. امید وَ منظور تسریع در شکوفایی نقشۀ ملکوتی مبذ
مور گشته اید تا به اقوال و اعمال خویش آنگونه حقایقی را که به تنهائی میتوانند به  أمتوجه شما جوانان است که م

 .صۀ ظهور رسانیدنَ نحو مؤثری وحدت و صلح را در جهان تأسیس و مستقر سازند به مَ 

 2راهنمای جوانان ص                                       

 اغتنام فرصت برای کمک به تقلیب حیات بشر-7

آفرین خویش را به جهانیان ابالغ هنگامی که حضرت رّب اعلی در سّن بیست و پنج سالگی قیام نموده و پیام تحّول 
انت به  و  پذیرفتند  را  تعالیم حضرتش  که  نفوسی  از  بسیاری  و حّتی جوانفرمودند  پرداختند جوان  آن  از خود  شار  تر 

های متمادی  وجود مبارک بودند. شرح پرشور دالوری و شجاعت این نفوس در "مطالع االنوار" جاودانی گشته و تا قرن
آن نسلروشنی  بر طبق  که  آغاز شد  نوینی  روند  ترتیب  بدین  بود.  تاریخ بشر خواهد  های جوان هر  بخش صفحات 

از همان انگیزۀ الهی برای نوسازی عالم، فرصت را غنیمت شمرده تا به پیشرفت فرایند تقلیِب حیات نوع    کدام با الهام
 کند، روندی که از زمان ظهور حضرت نقطۀ اولی تا به حال بدون وقفه ادامه داشته است.  بشر کمک 

 2013ژوئیه   1         

 

 لزوم تعهدی جدید -8

آید تا خدمتی منحصر به زمان خود به مقّدرات عالم انسانی  برای هر نسلی از مؤمنین جوان فرصتی مغتنم پیش می 
ارائه دهد. برای نسل حاضر زمان آن فرا رسیده است که به تأّملی عمیق پردازد، تعّهدی جدید نماید و خود را برای  

ده نماید. در ادعیۀ خود در اعتاب مقّدسۀ علیا از جمال  یک زندگی سراسر خدمت و مشمول مواهب التحصای الهی آما
نماییم که از میان اجتماع سرگردان و پریشان بشری، نفوسی خالص و بصیر را مبعوث فرماید: اقدس ابهی مسئلت می



شان بر اثر توّجه به عیوب دیگران مخدوش نگردد و تمرکز بر قصور و کمبودهای خود،  جوانانی که خلوص و صداقت 
شان بر این خواهد بود که "محرومان شان حضرت عبدالبهاء و سعیان را از تحّرک باز ندارد؛ جوانانی که سرمشقآن

های کنونی جامعۀ بشری، آنان را به  شان بر نقایص و نارساییناسوت را محرمان الهوت" گردانند؛ جوانانی که وقوف
یب آن مصّمم سازد؛ و جوانانی که به هر قیمت، از نادیده گیری از اجتماع سوق ندهد بلکه به کوشش برای تقلکناره

ورزند و با جّدّیت تالش نمایند تا "انوار عدل عالم  های فراوان اجتماعی به هر شکل و صورتی، امتناع عدالتیگرفتن بی
 را احاطه نماید."  

2013فوریه   8      

 

   رسالت مقدس -9

خوبی   به  اهلل  امر  مهد  غیور  جوانان  مشعلی شما  چون  اطرافیان  حلقۀ  در  که  آنست  شما  مقّدس  رسالت  که  واقفید 
وطنان نماد صبر و  فروزان نور امید بیفشانید، در بین مردمان پیک مهر و محّبت و دوستی و الفت گردید، در جمع هم

شید که قابلّیت و  گامانی فّعال در آن فرایندی باتر، پیشتحّمل و عفو و بخشش و اطمینان خاطر شوید، و از همه مهم
افزایش   را  را استحکام میمی ظرفّیت خدمت  اّتفاق  اّتحاد و  برای  بخشد و به کسب بینش و مهارتدهد،  های الزم 

نماید. با استفادۀ مؤّثر  میکوشش در جهت استقرار مدنّیتی جهانی و بهبود شرایط ماّدی و معنوی جوامع بشری کمک  
ب روحانی و اجتماعی، جامعۀ بهائی آموخته است که اشتیاق به خدمت و به تفّحص  برای تقلی  تمنداز این فرایند قدر

آورد پیامدهای مفید و  در تعالیم الهی برای یافتن راه حّل مشکالت نوع بشر را افزایش دهد. این تجربه و این دست
 ای برای زندگی فردی و حیات جمعی عالم انسانی دارد.  مقتضیات پردامنه 
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   2021بخشی از پیام رضوان  -10

جوانانی   ساله خدمات جوانان بهائی استهای این دورۀ بیست و پنجترین ویژگی بخشیکی از چشمگیرترین و الهام
کرده احراز  جامعه  مساعی  مقّدم  خّط  در  را  خود  شایستۀ  جایگاه  خویش  شهامت  و  ایمان  عمق  با  مقام   .اندکه  در 

حلقه سّیار  راهنمایان  جوان،  نسل  مربیان  و  امراهلل  و  مبلغین  داخلی،  مهاجرین  و  مطالعه  عنوان  های  به  نیز 
امریهماهنگ نهادهای  اعضای  و  در محدودۀ جغرافیایی  آموزشی  مؤّسسۀ  برای   کنندگان  عالم  ۀ  قاّر  پنج  در  جوانان 

بلوغی که جوانان در انجام وظایفی که پیشرفت نقشۀ الهی   .اندخدمت به جوامع خود با خلوص و فداکاری قیام کرده
در   .مایانگر شور و نشاط روحانی و تعّهدشان به تضمین آیندۀ نوع بشر استاند نبه آن بستگی دارد از خود نشان داده

گرفته تصمیم  روزافزون،  آشکار  بلوغ  این  برای  قبال  بهائی  فرد  سّن  که  حالی  در  رضوان،  این  از  بعد  بالفاصله  که  ایم 
انتخابات بهائی به    عضوّیت محفل روحانی کماکان بیست و یک سال باقی خواهد ماند، این سّن برای ابدای رأی در



می  تقلیل  سال  رسیده .یابدهیجده  سّن  این  به  که  جهان  سراسر  در  بهائی  به  جوانان  را  ما  اطمینان  بدون شک  اند 
جّدانه به اثبات خواهند نتخب بهائی به آن مأمور است وجداناا وم  توانایی خود در ایفای این وظیفۀ مقّدس که هر م  

 رساند

 

 نسجمکّلّیت م  زندگی به صورت یک  -11

شان، خواهان رشد روحانی و عقالنی هستند و مشتاقند تا "خدمتی … به مقّدرات جوانان، قطع نظر از اوضاع اجتماعی
انگیز بسیاری هستند و مسئلۀ بسیار مهم به جریان در آوردن این قوا  عالم انسانی" نمایند. جوانان دارای قوای شگفت

قوا در جهتی نامطلوب هدایت شود و یا مورد سوء استفادۀ دیگران قرار گیرد    در مجاری صحیح است چه که اگر این
زندگانیمی  که  هستند  کسانی  جهان  جوانان  بین  در  آورد.  بار  به  را  فراوانی  اجتماعی  مصائب  بینش تواند  از  شان 

  .یابدیحضرت بهاءاهلل برای عالم انسانی، یعنی جهانی مرّفه از نظر ماّدی و معنوی، امید و تحّرک م

مندی کمک به پیشرفت اجتماع را  سازد و هم توانخدمت خالصانه به اجتماع، هم امکان بلوغ شخصی را فراهم می
فرمایند که "خدمت بندگان الهی … عبودّيت درگاه احدّيتست. با معطوف دهد. حضرت عبدالبهاء تأکید می افزایش می 

توانایی و  استعدادها  پیشبنمودن  در جهت  آفرینش" های خود  عالم  آسایش  "سبب  این جوانان  اجتماع،  ترّقی  و  رد 
فّعالّیت می  در  بخشش  و  سخاوت  روح  دمیدن  با  و  رفاه  شوند  برای  داوطلبانه  اقدامات  ارائۀ  با  و  خود  روزانۀ  های 

 .نماینددیگران، امدادات و تأییدات الهّیه را به خود جلب می

ز کسانی که در عنفوان جوانی هستند "خود را برای یک زندگی سراسر  ای ا بنا بر این ضروری است که تعداد فزاینده
به خود مشغول می را  نیروی جوانان  و  آماده نمایند. طبیعتاا مسائل بسیاری وقت  به جامعه  از جمله:  خدمت"  دارد 

دیدن ارتباط    آموزند تا از رویکردی جزءنگر که ازتحصیل، کار، تفریح، حیات روحانی و سالمت جسمانی. اّما آنان می
جنبه چشمبین  داشتِن  بپرهیزند.  است  عاجز  زندگی  مختلف  هم  های  از  گرفتار  اندازی  را  افراد  زندگی،  از  گسسته 

ندمج است: آیا باید تحصیل کرد یا خدمت کرد؟ آیا باید هایی از این قبیل م  سازد که در پرسشهای غلطی می گزینه
رفاه دیگر  به  یا  را وقف خدمت  جویای پیشرفت ماّدی بود  یا زندگی خود  باید به دنبال کار رفت  آیا  ان کمک نمود؟ 

شود. جوانان از  نسجم، اغلب موجب نگرانی و سردرگمی مینمود؟ قصور در نگریستن به زندگی به صورت یک کّلّیت م  
می  جنبهطریق خدمت  که  نمایند  اداره  نحوی  به  را  زندگانی خود  که  بیاموزند  متوانند  آن  مختلف  یکدیگر های  کّمل 

 .باشد

                                                                                                                                                                             
 آنچه بهائیان باور دارند 

 

 

 



  شور و مشورت-12

 میفرمایند:  2015دسامبر  29م الهی در پیام بیت العدل اعظ

قادر می  را  از جوانان  بسیاری  داشتن وقت،  و  بودن  البال  نیازهای جامعه  فارغ  با  را مستقیماا  تا خدمت خود  سازد 
یابد و  های موجود برایشان وسعت می سالگی افقتطبیق دهند ولی باید به خاطر داشت که با گذشت سّن از بیست

ابعادِ  توّجه    دیگر  مورد  مرور  به  است  کوشش  نیازمند  و  درخور ستایش  اندازه  به همان  که  منسجم  زندگی  مهّم یک 
می قرار  آنان  به    گیرد. بیشتر  بسته  که  بود  خواهد  فوری  اولوّیت  یک  عالیه  تحصیالت  جوانان  از  بسیاری  برای 

ای برای تعامل با جامعه به  ای تازهای باشد و بدین ترتیب فضاههای موجود ممکن است دانشگاهی و یا حرفهفرصت
می گشوده  آنان  میروی  آگاه  اعلی  قلم  نصایح  از  عمیقاا  جوان  مردان  و  زنان  عالوه  به  میشود.   که  فرمایند  شوند 

"تزّوجوا یا قوم لیظهر منکم من یذکرنی بین عبادی" و "بر کل الزم که به صنایع و اکتساب مشغول گردند."  جوانان با  
هایی حاصله از  کوشند تا در رشتۀ خود فّعال باشند و یا حّتی موجب پیشبرد آن در پرتو بینشطبعاا می انتخاب شغل  

کاری و کمال باشند.... این نسل  شان نمونۀ درستکوشند تا در شغلچنین میمطالعۀ مستمّر تعالیم الهی شوند و هم
جوانان به    ا را تضمین خواهد کرد.  عشق فزایندۀهایی تشکیل خواهند داد که زیربنای جوامعی شکوفجوان خانواده

شود  شان به انجام موازینی که حضرتش آنان را به رعایت آن دعوت فرموده سبب می حضرت بهاءاهلل و تعّهد شخصی
پناه   الهی  تعالیم  ظّل  در  همواره  و  دهند  پرورش  شده"   ممزوج  مادر  شير  "با  که  اهلل  محّبت  با  را  خود  فرزندان  که 

گیرند مشّخص خواهد ساخت  سالی خود می دوران بزرگ  ...  تصمیمات مهّمی که جوانان در بارۀ جهت زندگیجویند.
که آیا خدمت به امر الهی فقط فصلی کوتاه و به یاد ماندنی از اّیام جوانی آنان بوده و یا به محوری ثابت برای حیات  

شوند و مورد تعّمق آن همۀ اقدامات دیگر مشاهده می ای است که از طریق  چون دریچهشان تبدیل شده و همدنیوی
 .گیرندقرار می

با توجه به مفهوم انسجام در امور زندگی چگونه می توان خدمت را به عنوان محوری ثابت برای حیات دنیوی تبدیل  
 نمود؟

 

 مناجات خاتمه -14

 هواهلل 

 : ای جوان رحمانی توجه به ملکوت الهی کن و استغائه نما و مناجات کن که

اج هّ یز کن و این محتاج را سراج وَ لیل را در ملکوت جلیل عز ستمند را ارجمند فرما و این دَ ای پروردگار مهربان این م  
ر يابسه را طراوت و  جَ حَ   .قطره ای را امواج دریا بخش و ذره ای را اشراق انوار ده  .جیر گرد عین و م  فرما و این فقیر را م  

خاک پژمرده را سبز و خرم فرما و قلب افسرده را روح    .خشان کن دَ بَ   علِ لطافت بی منتهی عطا فرما و سنگ سیاه را لَ 
توئی مقتدر و توانا و توئی بخشنده و   .و در غایت فقر ثروت ابدی جوید  یابد  زه بدم تا با نهایت عجز قدرت آسمانیتا
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