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از تأييدات الهي جهت موفقيت در برنامه دعا( يكي از بهترين اقدامات ما در آغاز سال جديد استمداد  - 7
تمامي امور فردي و جمعي است پس بيائيد در اين لحظات مبارك دست نياز به آستان بي نياز الهي 

  بلندكنيم و از آستانش بهترينها را براي همگان آرزو نمائيم)

  

  

  

  

  

  



  روز عيد چه روزي است؟ - 3

  حضرت عبدالبهاء مي فرمايند:

را كه انسان به ياد خدا و نشر نفحات اهللا و نداي به ملكوت اهللا پردازد ، آن روز عيد مبارك في الحقيقه هر روزي 
است  . الحمد هللا شما شب و روز به خدمت ملكوت اهللا و ترويج دين اهللا مشغول و مألوف لهذا جميع ايام شما 

نفثات روح القدس تأييد شما خواهد اعياد است و  البته عون و عنايت الهيه به شما خواهد رسيد و قواي الهيه و 
  كرد.

  

                          
  10نكاتي چند در مورد روش تبليغ ص                

  

  

  

  

  نوروز در حضور حضرت عبدالبهاء - 5

امروز اول نوروز است لهذا صبح جميع احباء در محضر مبارك مجتمع و محفل انس مقرر و اسباب عيش و طرب 
مهياء . بيان مبارك در خصوص ميمنت عيد اين بود كه شش هزار سال است كه اين عيد گرفته شده و در حين 

مكرر تجديد يافت و حضرت  استيالي عرب در ايران از ميان رفت ولي چون جلوس حضرت امير در ان روز شد
يكي اعلي هم در بيان يك باب مرقوم فرموده اند و خيلي توصيف كرده اند . دو عيد است كه خيلي عظيم است 

را حضرت اعلي خيلي اهميت داده اند و آن نوروز است و ديگري را جمال مبارك و ان رضوان است . نوروز سه 
  روز است و رضوان دوازده روز.

  

  )11ص 208اشتهاي جناب بديع بشرويه  (  پيام بهائي ش از يادد        



  شعر - 6

  جامه گلها بدوخت به سوزن خارها      باز وزان شد صبا به دشت و كهسارها

  نويد  نوروز  داد  غلغله   سا رها      رونق رضوان گرفت ساحت گلزارها

  چلچله ها ولوله فكنده بر دارها

  باز زياقوت تر پر دهن  الله   شد      دباز به طرف چمن غنچه پراز ژاله ش

  بلبه شوريده باز به نغمه و ناله شد    به گرد نسرين ز برگ چو گرد مه هاله شد

  ناله از ايام هجر نغمه ز ديدارها

  نرگس بيمارومست دوباره هشيارشد      بنفشه از خواب ناز دوباره بيدار شد 

  سمن غيرت تاتار شددمن زبوي       كان گهر زاي ابر باز گهر بار شد 

  جوان كند پير را گردش گلزارها

  كرده مهيا در ان زهر چه دل خواسته      ... هر كه به دلخواه خود محفلي آراسته 

  يكي ز شوق و شعف به رقص برخواسته      يكي زخود گرد غم به باده پيراسته 

  يكي به پا كرده شور ز تارو مزمارها

  گذر به پيرانه سر به كوي دلبر كنيم      ي از سر كنيم ...بيا درر اين نوبهار جوان

  شورو نشوري به پا چو صور محشر كنيم      از مي ميثاق و عهد سپس لبي تر كنيم 

  مگر كه اين خفتگان شوند بيدارها

  كنون بود نوبت خدمت نسل جوان        مگوي عنقائيا كه پيرم و ناتوان 

  كه هر كه را خدمتي سزد بر اين آستان      به درگه دوست نيست فرق جوان و نوان 

  يكي پذيرا به بزم يكي به كارزارها

  ) 34ص  208( دكتر توكل عنقائي  پيام بهائي 

  



  مناجات شروع: - 1

اي پروردگار اين دوستان ياران تواند و سرمست پيمانه پيمان تو . همه پرورده آغوش بخششند و شيرخوار پستان 
. اگر مستمندند ولي هوشمندند ، اگر ناتوانند ولي زورمندند چه كه تو پشتيباني تو ياور  دهش خداوند آفرينش

مهرباني در جهان كيهان سربلند نما و در ايوان يزداني جاي بده در انجمن باال رو سفيد فرما و در اميد بگشا و از 
ئي توانا توئي بينا توئي شنوا توئي بخشش آسماني بهره بخش شب تيره را روز فرما و روز نوروز را فيروز كن تو

  ع ع                      بيهمتا توئي مهربان

  260مجموعه مناجاتهاي چاپ آلمان ص               

  

  حضرت عبدالبهاء مي فرمايند: - 4

مي  انرا به طور يكسان نور افش، خورشيد درخشان تمامي سطح زمين اين يوم مقدس كه در خالل آن
شمس حقيقتي كه از افق  شده و اين اعتدال نمادي از مظهر كليه الهيه استكنداعتدال شب و روز خوانده 

عنايت الهي طلوع كرده و افاضه انوار مي نمايد اين يوم مبارك براي مراسم يادبود اين واقعه عظيم اختصاص 
  يافته است 

  1025انوار هدايت شماره               

  

  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء  - 2

  هواهللا             

اي ياران حقيقي اين زنداني بشارت سجن و سرور شما در ايام عيد رسيد نهايت وجد و طلب حاصل گرديد اين 
مسجون را آرزو آن است كه دوستان بزم محبت بيارايند و جشن مسرت مهيا سازند در نهايت شادماني به 

عود و رود ساز كنند و به آهنگ  موهبت يزداني كامراني كنند و به فضل رب غفور محفل فرح و سرور مهيا سازند.
نشئة بديعي آغاز نمايند ... و تسبيح و تقديس دمساز گردند هر روز عيش روحاني ساز كنند و به بادة محبت اهللا 

  به نهايت تقديس و پاكي و آزادگي با خلق محشور شوند

  183ص  8مكاتيب حضرت عبدالبهاء ج             

                  


