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  مناجات شروع - 1

  هواهللا

اي دلبر آفاق اين ياران نوراني را در هر دم مظهر فيوضات رحماني فرما و مورد الطاف سبحاني كن . مدد از 
هيجان و فوران آر تا زمام اختيار از دست رود به محبت حقيقي خود بخش و تجليات عشق حقيقي جلوه ده و 

پرده هاي اوهام بسوزند و حجبات نفوس را خرق نمايند و به ذكر تو ناطق گردند و  ؛ره آتشبار گردندهر يك كُ
حيات بنوشانند و زنده نمايند  ةشمچتشنگان را از ، طالبان را عاشقان روي تو نمايند  ؛خلق و خوي تو بنمايند

شن جنت ابهي به مرور وم ظهور منتشر كنند و نسيم گلينفحات  ،تعاليم تو را به كردار و رفتار ترويج فرمايند
م نور مبين بلند لَخيمه وحدت عالم انساني بر افرازند و ع ؛آرند . شرق را زنده كنند و غرب را تر و تازه نمايند

ت تو روشن نمايند و آشفته و شيداي چشمهاي كور را به قو ؛صماء را بگدازند ةكنند آتش عشق برافروزند صخر
   دار . توئي معشوق آفاق و توئي محبوب اهل وفاق و عليكم البهاء االبهي دلبري است مجري  واراآن چه سز .تو

  ع ع  

  69مجموعه مناجاتهاي حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان ص                                                

  

                                                        

  بيان مبارك حضرت بهاءاهللا - 2

في الحقيقه يك كلمه بيفسرد و اُخري مشتعل نمايد . قسم به آفتاب افق بيان كه اگر سطري از كتاب مكنون 
ظاهر شود كل از عالم بگذرند و به بحر اعظم توجه نمايند . حال وجه عالم به ال مذهبي متوجه و تفصيل آن از 

ن . حال در اين ايام كه قائد اوهام به كمال سطوت ظاهر قبل در لوحي از الواح از سماء مشيت نازل طوبي للفائزي
بايد آن جناب به قوت اسم اعظم  ،و جنود ظنون از جميع جهات محيط و ضعف و سستي در اركان وجود ساري

اقتدار حق بوده و هست .  ةعالم را مشتعل نمايد . مع جميع آنچه ذكر شد تغيير و تبديل و اخذ و عطا در قبض
نفسي كه اليوم به حكمت قيام نمايد و عالم را به نار كلمه هدايت كند . هر كلمه كه هللا گفته شود طوبي از براي 

  البته اوراق و اثمار آن در عالم ظاهر گردد . ؛شجر است ةاو به مثاب

  113آيات الهي جلد دوم ص                                                             



  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء - 3

  هواهللا

اي مشتعل به نار محبت الهي .... امروز ترويج تعاليم متعالي حضرت بهاءاهللا كه آشكارا در كتب و الواح ثبت مي 
سك باشي به هر امر روح اين عصر است و علت كسب و ادراك تأييدات الهي . يقيناً هر گاه كه به آنها متم ، باشد

عالم براي نداي ملكوت  ةابواب قوت و اقتدار را بر وجهت گشوده خواهي يافت ... امروز هم ،خطيري مشغولي
انسانها به منظور بنيان اصولي تعاليم ظرفيتي فوق العاده در ميان  ،گذشته آماده گشته است . جنگ و درگيريِ

است . از آن جائي كه خداوند براي رسيدن به رفاه و آسايش ساكنان جهان و تأسيس صلح جهاني ايجاد نموده 
  مكلوت الهي را فرياد زني ... ،هتر آن است كه ... چون شير غرندهب ،خوان صلح جهاني اندفراگوشها منتظر

  33مارثاروت منادي ملكوت ص                                                       

  

                         

                                

  نشر افكار عاليه -4

  حضرت عبدالبهاء مي فرمايند :

محركه در شريان امكان بلكه جان جهان است . افكار چون بحر بي پايان و آثار و اطوار  ةقو ،نشر افكار عاليه
امواج بر نخيزد و آللي حكمت بر شاطئ وجود  ،. تا بحر به حركت و جوش نيايدامواج ات و حدودچون تعينّ ،وجود

  .نيفشاند

  ه اياي برادر  تو همه انديشه اي               ما بقي تو استخوان و ريش

 دليلِة كافي و اقام بايد افكار عموميه را متوجه آن چه اليوم اليق و سزاوار است نمود و اين ممكن نه اال به بيانِ
  وافي ... مبرهنِ واضحِ

   76رساله مدنيه ص                                                            



  167گزيده هائي از پيام رضوان  - 5

  دو حوزه فعاليت : گفتمان هاي عمومي و اقدام اجتماعي

آمال و عاليق ة آگاهي اجتماعي طبعاً آن گاه اعتال مي يابد كه في المثل گفتگوهاي پرشور  در بين والدين دربار
 ةر يابد و پروژه هاي خدمت با ابتكار نوجوانان به راه افتد . با ازدياد وافر منابع انساني در محدودتكثّفرزندانشان 

د و در واقع مي بايد مي توان و همكاري جامعه بهائي با اجتماع مشاركت ،جغرافيايي و استحكام الگوي رشد
به چنين  كه تعداد بسياري از محدوده هاي جغرافياييهنگامي ،خطير از اجراي نقشه  ة. در اين برهافزايش يابد

ماهيت كمك هايي كه جوامع پويا و در  ةنقاط دربارة مقتضي است كه احبا در كلي ،مرحله اي نزديك شده اند
ل نمايند . در اين خصوص تفكر در دو حال رشد آنها به پيشرفت مادي و معنوي اجتماع ارائه خواهند داد تأم

يعني اشتغال به اقدام اجتماعي و شركت در گفتمان  ،يكديگرند ةبه هم مرتبط و تقويت كنند فعاليت كه ةحوز
  سودمند خواهد بود . ،هاي رايج در اجتماع

  ارتباط اين دو حوزه و ويژگي هاي آنها

به همان گونه كه بينش حاصله از شركت در برخي گفتمان ها مي تواند به روشن شدن مفاهيمي كمك كند كه 
اجتماعي را شكل مي دهد ، اقدام مؤثر اجتماعي نيز موجب غني شدن مشاركت در گفتمان هاي عمومي  اقدام

جغرافيايي مي تواند شامل يك عمل ساده مثل ة مي گردد . مشاركت در گفتمان هاي اجتماعي در سطح محدود
مقاالت و حضور در  ةتهيتا فعاليتهاي منظم تري مانند  ،استناد به اصول ديانت بهائي ضمن يك صحبت روزمره

جلساتي راجع به مسائل اجتماعي از جمله تغيير آب و هوا و محيط زيست يا حاكميت و حقوق بشر باشد . اين 
  مي باشد . زمشاركت مستلزم تعامل هدفمند و مفيد با گروههاي مدني و سازمانهاي محلي در دهكده و محله ني

يم . حائز اهميت است كه همگان به خوبي متوجه باشند كه در اين رابطه ذكر يك هشدار را ضروري مي دان
تسجيل افراد تعيين نمود . گر  ارزش شركت در اقدام اجتماعي و گفتمان هاي عمومي را نبايد بر حسب امكانِ

چه مساعي در اين دو زمينه ممكن است در افزايش تعداد تسجيل شدگان مؤثر باشد ولي اصوالً اين اقدامات به 
تجارب  ةخلوص نيت است . به عالوه بايد از مبالغه دربار ،انجام نمي شود . اصل ضروري در اين مورد اين منظور

دهي روحاني به نوجوانان كه بهتر  توان ةجامعه بهائي يا جلب توجه غير ضروري به مساعي نوپائي مانند برنام
تواضع و  ،بايد مورد نظر باشدموارد ة است با سرعت طبيعي خود به پيش رود دوري جست . آن چه در هم



عقايد خود بايد از ابراز هر نوع احساس برتري بر ديگران  ةفروتني است . احبا در اظهار شور و اشتياق دربار
  .احساسي كه ابراز آن حتي در بين خود احبا شايسته نيست تا چه رسد به مجامع ديگران ؛بپرهيزند

  

   

  نمونه هائي از مواضيع گفتمان هاي عمومي در دستخطهاي بيت العدل - 6

  تساوي حقوق رجال و نساء -6.1

به طور قطع مسائل گوناگوني فكر مردم آن سرزمين را كه براي پيشرفت و ترقي ايران مي كوشند به خود "
بدون شك يكي از اساسي ترين آن ها نياز مبرم به رفع موانع پيشرفت زنان جامعه مي مشغول داشته است و 

باشد .... دستيابي كامل به هدف تساوي واقعي بين زن و مرد كار آساني نيست و تقليب و تغيير و تحوالت همه 
ه مي نماييم كه براي جانبه الزم هم براي مردان و هم براي زنان امري بس دشوار است . بنابراين صميمانه توصي

درك بيشتر و عميق تر اين اصل مهم به كوشش هاي خود ادامه دهيد و سعي نماييد كه آن را در زندگي 
خود بيش ار پيش منعكس سازيد . به عالوه با استفاده از تجربيات خود با دوستان و  ةخانوادگي و در حيات جامع

ر در اين مورد به گفت و گو پردازيد و در پروژه راه حل هاي مؤثّ چالش ها و ةهمسايگان و همكاران خويش دربار
لي انجام مي گيرد هايي كه چه از طرف دولت و چه از طرف سازمانهاي مدني براي رسيدن به اين هدف متعا

  ".شركت جوئيد

  2008جون  20

  

  رفع مشكالت اقتصادي -6.2

لت خواهي و شفقت نسبت به ديگران بكاهد و يا مجوزي توجه به مصالح و منافع خانوادگي نبايد از تعهد به عدا "
براي ترويج مفهوم خودي و بيگانه در اجتماع گردد . در حقيقت اثرات خانواده در ترقي حيات اجتماعي بسسيار 
گسترده است . به عنوان مثال خانواده در مقام يك واحد اقتصادي مي تواند نقش مؤثري نيز در رفع مشكالت 

بي عدالتي هاي فاحش اقتصادي و مالي جهان است داشته باشد ...از آن جائي كه پيشرفت ة اييدگوناگوني كه ز
اقتصادي و اجتماعي ايران منوط به ايجاد تغييري بنيادين در بينش مردم به خصوص نسل جوان نسبت به هدف 



ات شخصي و خانوادگي مفهوم رستگاري و سعادت ابدي و جايگاه ماديات در حي،راه ترقي و تقدم  ،اصلي زندگي
خانواده و ة مايليم به منظور كمك به گفتمان هاي سودمند شما با هموطنان عزيزتان نكاتي را دربار،مي باشد 

تأثير آن در امور اقتصادي و اجتماعي با شما در ميان بگذاريم . تحقق عدالت اجتماعي در شرايطي امكان پذير 
رخوردار و در اكتساب خصايص معنوي كوشا باشند . بنابراين راه حل خواهد بود كه همگان از رفاه نسبي مادي ب

اساسي مشكالت اقتصادي جهان را بايد در توجه همزمان به موازين علمي و اصول روحاني جستجو نمود . 
خانواده محيط مناسبي است كه در آن فضايل اخالقي الزم براي نگرشي صحيح نسبت به منابع مالي و استفاده 

  "تواند شكل گيرد ...  از آن مي

  2010آوريل  2                
  
  

  ترك تعصبات -6.3

جنسي و طبقاتي دست به  ،قومي،مذهبي  ةدر اين دوران كه ملت شريف ايران با تبعيضات و تعصبات ديرين
جامعه بهائي ايران مي تواند منبعي غني براي كمك به آنان باشد .  ةتجربيات يك صد و پنجاه سال ،گريبان است

شما از يك طرف موفق شده ايد كه در مقابل شديدترين و مبغضانه ترين تعصبات كه دشمنان امراهللا از بدو 
ظهور اذهان عموم را به آن مغشوش ساخته اند استقامت نماييد و آن را با محبت و وداد جواب گوييد و از طرف 

خود و چه در تماس با ديگران مستمراً  ةديگر با مساعي فراوان براي رفع تعصبات گوناگون چه در درون جامع
كوشيده ايد ... پس با عزمي جزم و اراده اي راسخ تالش خود را در اين مسير كماكان ادامه دهيد . در وجود هر 

 ،كارگر و كارفرما و از هر قوم و آئين ،روستا نشينشهر نشين و  ،پير و جوان ،زن و مرد ،انسان اعم از غني و فقير
اصالت و شرافت مشاهده كنيد . ضعفا و محرومان را حمايت نماييد . به نيازها و مشكالت جوانان عزيز رسيدگي 
كنيد و آنان را به آينده اميدوار سازيد تا خود را براي خدمت به نوع بشر آماده نمايند . از هر فرصت استفاده 

به هم ميهنان عزيز  ،با صدق و صفا تجربيات خود را براي رفع تعصبات گوناگون در طبق اخالص نهاده كنيد و
و خود تقديم داريد و به كمك يكديگر به ايجاد الفت و محبت بين افراد پردازيد و از اين راه به پيشرفت ايران 

  ".سربلندي مردم آن خدمت نماييد

  2008جوالي  28

  



  استفاده از موقعيت ها-7

مي كند بايد به  احساس كمرويي و خجالت ،اگر كسي براي درخواست فرصتي براي صحبت و گفتگو در مورد امر
: شد و حضرت عبدالبهاء فرموده اند خاطر داشته باشد كه هيچ موقعيتي دو بار براي يك فرد بهائي تكرار نخواهد

الحان نداي ملكوت را بلند چون مرغي خوش "و  "ه گوش ديگران رسانيد مانند شيري غرنده كالم الهي را ب "
   جهان آماده استقلب راسخ شك و ترديد به خود راه نمي دهد و يقين دارد كه  "نمائيد

  11مارثاروت منادي ملكوت ص 


