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  روحاني همكاران

 اي برنامه عنوان ؛ فرمائيد ياري برنامه اهداف به نيل در را ما هميشه مانند آنكه به اميد با و ابهي امنع تحيات تقديم با
 خصوص در مشورت كه ضيافت كاركردهاي مهمترين از يكي به دارد قصد و.  است " ضيافت " گردد مي تقديم كه

 احبا ، عزيزان شما مساعدت با كه داريم اميد.  بپردازد باشد مي اجتماعي اقدامات به مبادرت و المنفعه عام امور انجام
 و بهتر چه هر جهت را ذيل موارد عنايتاً  .گردند متذكّر ، باشد مي مصرح نيز مباركه اثار در كه مهم هدف اين به

 : دهيد قرار نظر مورد برنامه شدن اجرا مؤثر

 موازين خصوص در تأمل به را احباء مختصر توضيحي با و بخوانيد را زير مبارك بيان روحاني قسمت از قبل -1
 :نمائيد دعوت آن

 الهيه بيانات تالوت صرف بايد البته ، ضيافت از اي مالحظه قابل قسمت ":  فرمايند مي امراهللا محبوب ولي حضرت
 امر در خدماتشان آميز موفقّيت انجام براي كه واقعي نظر و الهام توانند مي دوستان كه است وسيله بدين زيرا گردد
 1934 نوامبر 20 مورخ مكتوب      ".آورند دست به باشد الهي

 جمع مختصر توضيحي ارائه با و نموده زيارت را الهي اعظم العدل بيت پيام از بخش اين اداري قسمت از قبل -2
 ضيافت كه دهيد توضيح خود بيان با و فرمائيد دعوت ؛ اجتماعي خدمات به پرداختن اهميت به نسبت توجه به را

  . نمود ريزي برنامه خدمات گونه اين ارائه براي جمعي صورت به توان مي كه است محلي

 : فرمايند مي2007 سپتامبر 9 پيام در الهي اعظم العدل بيت

 حضرت.  دهيد قرار خود زندگي شعار را آن.  است فالح و نجاح راه و مستقيم صراط ديگران به خدمت ..."
 را خود عزيز هموطنان به خدمت براي عملي طرق ، حضرت آن از پيروي به ؛ است شما زندگي اعالي مثل عبدالبهاء

 امور ترويج براي مقدس سرزمين آن شهروندان ديگر دوش به دوش و ديگران دست اندر دست.  يافت خواهيد البته
 در كه است اجتماعي خدمات همين از مصاديقي 6 و 5 هاي شماره هاي برنامه  " . نمائيد كوشش و جهد المنفعه عام
 . باشيد مؤيد همواره            . است يافته انجام ايشان هدايت با و عبدالبهاء حضرت مبارك حيات زمان
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  عبدالبهاء حضرت مبارك بيان .2

 :فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 و تأييد اقدس مستطاب كتاب در را آن بهاءاهللا حضرت و گرديد سيس تأ باب حضرت طرف از روزه نوزده ضيافت "
 رموز.  نمايند ارائه را خويش محبت و عشق مراتب ظاهر در و گردند مجتمع يكديگر گرد نفوس تا فرمودند تصويب

 و گردد متحد كامالً قلوب ، سبب بدين تا ؛ است اتفاق و وحدت ظهور اجتماع اين از مقصد.  گردد آشكار الهي
 حيات ادامه بر نشوند متفق و متحد يكديگر با تا انسان عالم اعضاء زيرا ؛ شود تأسيس متبادله متقابله هاي مساعدت

 هيچ عظيم اصل دو اين تحقق بدون.  است انساني جامعه اساس متقابله معاضدت و همكاري ؛ بود نخواهند قادر
 . داشت نخواهد پيشرفت و تقدم قيامي و نهضت

 8ص روزه نوزده ضيافت باره در مباركه نصوص از مستخرجاتي    
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 جليل مشروع اين اهميت .3

 : فرمايند مي امراله ولي حضرت

  كه بهائي افراد و گردد اداره مقتضي نحو به چون و داشت محسوب جامعه هيكل قلب توان مي را جلسات اين"
 ازدياد و نفوس در امر روح اعتالء و تجديد در گفت توان مي يابند شركت آن در ؛ نموده درك را آن اهميت كامالً

 1". است اهميت نهايت حائز... تفاهم سوء هرگونه رفع و مشترك و متحد اقدامات براي ظرفيت

                                  

 : فرمايند مي نيز و 

 جلسات در مرتباً كه نمايند سعي بايد ياران ولي نيست الزامي شديداً و قطعاً چند هر روزه نوزده جلسات به راجع "
 در را دوستي و خدمت روح جلسات اين اوالً:  است نظر نقطه دو از مخصوصاً امر اين و رسانند هم به حضور مزبور
 امريه امور به راجع كامالً كه دهد مي ياران دست به مناسبي و مغتنم بسيار فرصت ثاني در و داده افزايش جامعه
.  آورند دست به امري فعاليتهاي مداوم و مستمر پيشرفت براي الزمه وسائل و موجبات و نمايند افكار تعاطي و مذاكره

"2   

 6ص 1 قسمت بهائي نظامات - 1

  احباء افراد از يكي به خطاب امراهللا ولي حضرت طرف از 1936 نوامبر 30 مورخ مكتوب - 2
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 عمومي خدمات عرصه ضيافت .4

 : فرمايند مي امراهللا ولي حضرت

 مظهر و الهيه بيانات رموز از استفاده وسيله و خويش روحاني عمليات محور منزله به را ضيافت اين بايد ياران ... "
 و مذهبي و ملي و طبقاتي و جنسي قيود هرگونه از عموميت و وحدت اين طوريكه به ؛ شمرند ياران بين وثيق اتحاد

 براي عمومي خدمات عرصه در افراد كه است مغتنمي فرصت روزه نوزده ضيافت نيز و باشد مبرا و منزّه ، شخصي
 64ص بهائي نظانات     ". نمايند مساعي  بذل امراهللا تقويت

 

 عبدالبهاء حضرت زمان در بهائي جامعه اجتماعي خدمات از هائي نمونه .5

 مثالً.  يافت مي تجسم مردم روزانه حيات در روحاني نيروهاي ، آفريد مي عبدالبهاء حضرت كه فرهنگي و جامعه در
 بهائي دوستان مساعدت با و...  شوند تأسيس واليات و پايتخت در بهائي مدارس كه شد سبب تربيت و تعليم بر تأكيد

 ي شهرها از بعضي در بهائي هاي جامعه 1925 سال در حتي.  پرداخت كار به نيز هائي درمانگاه اروپائي و امريكائي
 زبان از بعد كه المللي بين زبان لزوم باره در بهاءاهللا حضرت تعليم از زيرا بودند نموده اسپرانتوتأسيس كالس ايران
 ايجاد ، نداشت وجود پستي اوليه خدمات ايران نقاط از بسياري در كه وقتي در.  بودند آگاه شود انتخاب بايد ملّي
 زندگاني در بزرگي تغييرات عمالً.  نمود بهائي تقالي پر جامعه نصيب آسان ارتباطي رساني نامه    هاي پيك شبكه
 شيوع سبب كه آلوده و ناپاك هاي حمام به رفتن از اقدس كتاب حكم از اطاعت در مثالً.  شد پديدار بهائيان روزانه
 مي استفاده دوش و تازه آب از آن در كه ساختند حمامهائي خود براي كرده داري خود شد مي امراض انواع
 جامعه ميان در كه بود اخالقي و معنوي تحول مرهون ، عملي انتفاعي و اداري ، اجتماعي پيشرفتهاي اين تمام.شد

 .ساخت مي    اعتمادشان محلّ و ممتاز دشمنان نزد حتّي را آنان و گرفت مي شكل بهائيان

   9 - 10ص انوار قرن       
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 حرب ايام در عبدالبهاء حضرت .6

 و برده تشريف عدسيه قريه به بنفسه الوري مولي حضرت بسته، جهت هر از رخا ابواب و گشود رخ قحطي اين چون
 حاصل زردشتي احباي همت به و گشتند زراعت مشغول و برده بسر شديد گرماي آن در ماهي سه دو سال هر

 شتر با و داد عظيمي بركت له جال جلّ حق الحقيقه في.  آوردند بعمل غيره و ذرت و جو و گندم از خداداده
 چنانچه فرمودند مي      قسمت يهود و مسلمين و مسيحيان و بهائيان ميان در نموده حمل عكا و حيفا به را حاصالت

 ....دهند مي و داده شهادت قدسيه مرضيه شيوه اين بر كل

 دو حاصالت خوردن و عمومي فقر و عسكري التُحصاي و التُعد احتياجات و ها خواهش بر عالوه سال چهار آن در
 به را آالف غيره و ماالريا, تيفوس و گرديد مستولي اهالي بر زياد ناخوشيهاي ، بيكاري و قحطي و ملخ واسطه به سال

 در خود شهرهاي از را آنها ، دولت كه ارامنه هاي عائله ميان در ناخوشيها اين ، الخصوص علي ؛ كشانيد عدم عرصه
 و آورده حيفا و عكّا به را آوارگان اين از اي عده.  داشت زيادي شيوع بود آورده سوريه به صغري آسياي داخله
 آنها دستگيري و دلجوئي در امكان قدر به عمومي رأفت حسب بر عبدالبهاء حضرت ، بودند گرسنه و كس بي چون
 در مبارك وجود مبرات و خيرات الحقيقه في.  نمودند معين اعلي مقام خدمت در را آنها نفر دو يكي و كوشيدند مي
 كل نمايد مراجعت اميد نا كه ننمود رجوع اقدس حضور به كسي.  بود اديان و ملل جميع حال شامل ، سال چهار آن
  .بردند نصيب و بهره رحمتش خوان از

            

 551 و 550ص 2ج عبدالبهاء حضرت حيات از داشتهائي ياد                                               

 

 


