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  : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت

 " . است خيريه مساعي ترويج و تذكر و تبتل و محبت و الفت ضيافت...  از مقصود "

 157 ص احكام و حدود گنجينه                                                                                                   

 " ما جامعه و ما ضيافت ": عنوان

 روحاني قسمت
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  روحاني همكاران

  
 مهد احباء محضر به را  اي برنامه توانيم مي جان و دل عزيزان شما مساعدت با ديگر بار كه مسروريم بسيار ، ابهي اهللا

 .فرمائيد ياري نظر مورد اهداف به نيل در را ما هميشه مانند آنكه اميد.  نمائيم تقديم امراهللا

 و  پردازد مي آن كردهاي كار و ضيافت معناي  به كه باشد مي " روزه نوزده ضيافت " تقديمي نامه بر عنوان
 . دهد مي قرار بررسي مورد را محلي اي جامعه عنوان به ضيافت در فعال مشاركت براي الزم آمادگي

 : دهيد قرار توجه مورد ها برنامه بهتر اجراي جهت گردد مي ج در ذيالً  كه را مطالبي  است متمني

 خستگي و كسالت  سبب كه داشت توجه بايد  اما بوده جمع حوصله به بنا روحاني بخش اجراء  جهت زمان  تعيين -
  . نگردد افراد

 

 به توجه با نيز و متحرك و پويا جامعه خصوصيات و ها ويژگي خصوص در گذشته جلسه برنامه مطالب به عنايت با -
  : ذيل شرح به جامعه تعريف

 نظام مشوق و سازنده خود كه مؤسسات و ها خانواده ، افراد از است مركب كه است تمدن از جامعي واحد جامعه " 
 با ، باشد جامعه خارج و داخل در مردم رفاه از عبارت كه واحد مقصدي براي كه است سازمانهائي و عوامل و ها

 تأثير يكديگر در وليكن متفاوتند يكديگر با كه است كنندگان شركت از تركيبي جامعه.  كنند مي همكاري يكديگر
 ايجاد خود ميان در را الزم وحدت اجتماعي رفاه و پيشرفت به نيل براي تا كوشند مي پيوسته و دارند متقابل تأثّر و

 74ص جديد تفكري خلق                                       " .نمايند
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  : نمائيد تشويق ذيل موارد خصوص در مشورت به را احباء

  ؟ است پويا جامعه يك ما ضيافت آيا •

 ؟ دهيم انجام توانيم مي اقداماتي چه خود ضيافت پويائي افزايش براي •

 پرهيز آن اندازه از بيش شدن طوالني از بايست مي مشورت و شور بخش اهميت رغم علي كه است ذكر به الزم 
  . نمود

 به و مقتضي نحو به و فرموده مطالعه تا گردد مي تقديم ضميمه به الهي اعظم العدل بيت 1989 آگست يپام -
 . دهيد قرار احباء اختيار در مناسب صورت

 اجراي براي و شما مطالعه جهت صرفا فرمائيد مي مالحظه ناظمين راهنماي ضميمه عنوان به كه مطلبي  -
  . گردد مي پيشنهاد برنامه اين مطلوب

         

  باشيد مؤيد همواره     
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 ناظم راهنماي ضميمه

 مي   را آن فرصت كس هر به باشد استوار متقابل تفاهم و همكاري  ، مساعدت ، يگانگي بر آن اساس كه اي جامعه
 واقع مفيد و مؤثر نيز جامعه براي ، كماالت و فضائل كسب و روحاني تكامل جهت در پيشرفت بر عالوه كه دهد
 در يگانگي و اتّحاد ، هستند خشنود و راضي دو هر محبوب و محب ، عشق و محبت معامله در كه همانگونه.  شود

 تكامل در متقابل كيفيت و باشد مي مفيد و صالح به مقرون آن افراد براي هم و جامعه خود براي هم نيز جامعه
 كليه براين بنا و دهد مي تشكيل را آن مؤسسات بنيان و بهائي جامعه اهداف ، تفاهم و همكاري ، اتّحاد ، روحاني
 . گردد مي     نيز جامعه آن افراد نصيب ، گيرد مي منشأ اي جامعه چنين از كه روحاني مزاياي

 معاشرت يكديگر با اند داده قرار روحاني تكامل مسير در را خود آگاهانه كه افرادي كه است آن جامعه در مهم نكته
, نيستند يكسان تكاملي و تجربه داري زندگي مختلف سطوح در افراد همه كه آنجائي از و دارند صميمانه موأنست و

 و بحران دچار خود زندگي در كسي اگر و كنند استفاده يكديگر آگاهي و كمك از مختلف موارد در توانند مي
 شود برخوردار اند گذرانده را آن مشابه وضعيتي كه كساني صادقانه و صميمانه راهنمائي و تجارب از گردد شكستي

 ممكن امكاناتي چنين فقدان با كه صورتي در يافت خواهد را خود مشكالت با روياروئي تحمل صورت اين به و
 تكامل امكان ، شرايط اين نتيجه در.  بدهد دست از كلي به را خود مقاومت قدرت روحاني رشد جريان در است

 . نيست ممكن اندازه آن به پيشرفت آن عدم صورت در كه آيد مي بوجود شخص براي بيشتري

 طرفه يك جامعه با شخص رابطه كه است معني آن به باشد استوار متقابل همكاري بر آن اساس كه معاشرتي بعالوه
 تا يابد مي را آن فرصت بلكه ، گردد مي برخوردار ديگران راهنمائي از تنها نه خود شخص هر كه آن يعني ؛ نيست
 را خود شخصي تجارب و افكار ، معلومات ، گرفته عهده بر سهمي نيز اجتماع افراد ساير روحاني رشد جريان در

 خود شخصي منافع از همنوعان به خدمت راه در كه باشد موقعيتي در مرتّباً و دهد قرار سايرين استفاده و توجه مورد
 صميمانه و صادقانه خدمت چون و است نخوت و غرور از جلوگيري براي وسيله بهترين خود اين.  بپوشد چشم

 را خود روحاني رشد ميزان روز هر بتواند كه آيد مي پيش موقعيتي شخص براي ، است روحاني تكامل ثمره مهمترين
 76 و 75 صص روحاني حيات مفهوم                                                                                . بسنجد
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 يابد مي  تكامل امراهللا توسعه با متناسب مختلف مراحل در ضيافت مفهوم -2

 در ياران آحاد ، ايران در مرحله اولين در.  است يافته تكامل امراهللا توسعه با متناسب مختلف مراحل در ضيافت مفهوم
 مهمان مرتبه يك روز نوزده هر تا گرفتند عهده بر خود منازل در را جلساتي ميزباني بهاءاهللا حضرت اوامر از اطاعت
 حضرت جامعه توسعه با.  نمودند الهام كسب آنها درباره بحث و مباركه آثار زيارت از و دهند نشان را خود نوازي

 از بعد.  فرمودند تأكيد آن اجتماعي و روحاني خصوصيت بر و فرمودند تعيين را ضيافت جلسه چارچوب, عبدالبهاء
 طرح با را جامعه و نمودند ضيافت برنامه وارد را اداري بخش امراهللا ولي حضرت ، محلي روحاني محافل تشكيل
  بود شده تكميل اكنون كه بود موومان سه در اي سمفوني گوئي ؛ ساختند آشنا نهاد يك عنوان به روزه نوزده ضيافت

 زمينه بلكه ؛ داشت توجه بايد آن تكامل به كه نيست نهاد يك عنوان به ضيافت تدريجي شكوفايي مفهوم به فقط اما
 اوج عنوان به كامالً ها شيوه و ها سبك از مثيلش بي تركيب در توان مي را ضيافت.  است آن از تر وسيع مراتب به اي

 اَشكال ساير و جشن ، عبادي اعمال – جامعه حيات اوليه عناصر آن در كه كرد مشاهده تاريخي و بزرگ فرايندي
 اي مرحله مبين روزه نوزده ضيافت.  اند يافته شكوه با وحدتي و تقارب ، زماني گسترده ادوار در – آيي گردهم
 ولي حضرت.  است يافته تكامل آن سوي به جامعه حيات اساسي تجلي كه است انديشي روشن عصر اين در جديد
 به آن از شده نوشته ايشان طرف از كه مكتوبي در و فرموده توصيف جهاني بديع نظم شالوده عنوان به را آن امراهللا
 آنها منتخب نمايندگان هيأت و آنها بين نيز و احبا خود بين مداوم و نزديك تماس حفظ جهت حياتي واسطه " عنوان
  . است شده ياد " محلي جامعه در

 1989 اوت 27 مورخ اعظم العدل بيت منيع پيام                                                               
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 جامعه گروهي هاي فعاليت در موفقيت كليد مهمترين -4

 مشورت در.  است امور جميع در آميز محبت و صريح مشورت ، جامعه گروهي فعاليتهاي در موفقيت كليد مهمترين
 هاي برنامه نمودن پياده براي طريقه مناسبترين و شود مي جمع نقطه يك در مطلب يك به تنسب ما مختلف ديدهاي ،

 بديعي و جالب هاي نقشه ، متّحد آراء و افكار با و رسيم مي نظر وحدت به مشورت با.  يابيم مي را جمعي دسته
  ... نماييم مي طرح جامعه پيشرفت جهت

 را كار يك همه كه نيست معني اين به عمل وحدت.  نشود عمل وحدت به مبدل اگر شود نمي متحقّق نظر وحدت
 فرد هر مختلفه استعدادات از شود مي باعث ، كند مي طرح نظر وحدت با را اي نقشه ، جامعه وقتي بلكه ؛ دهيم انجام
 موفقيتهايي به تواند مي كوچك جامعه يك حتي و شود مي مضاعف ما قوت ؛ شود استفاده وجه بهترين به جامعه در

  : فرمايند مي عبدالبهاء حضرت.  نيستند آن احراز به قادر عالم قدرتمند مؤسسات اكثر كه برسد

 قدرت ، باشد تر قوي همبستگي و دوستي رابطه چه هر.  دارد متقابل همكاري به عظيم احتياج انساني عالم "
 ) ترجمه(  ".  بود خواهد تر عظيم بشري اقدامات متعدد هاي زمينه در اجراء و سازندگي

 44 و 43 ص خدمت به قيام                                                                              
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  روزه نوزده ضيافت موفقيت عوامل از برخي -3

 اجتماعي و اداري و روحاني قسمتهاي كه است بهائي اداري نظم ممتازه خصوصيات از يكي روزه نوزده ضيافت
 اهميت مساوي طور به ها قسمت اين همه به است الزم ضيافت موفقيت براي.  كند مي جمع هم با را جامعه حيات
 خطاب 1989 آگست مورخ پيام در الهي اعظم العدل بيت.  شود گرفته نظر در قسمت سه اين بين توازن و شود داده
  : فرمايند مي عالم سراسر در بهاءاهللا حضرت پيروان به

 و اداري ، روحاني هاي جنبه.  گيرد مي    بر در را بشري جامعه واحدهاي جميع بهاءاهللا حضرت جهاني نظم "
 مي هدايت جديد تمدني ايجاد سوي به را بشري متنوعه مجهودات و بخشد مي تلفيق يكديگر با را زندگاني اجتماعي

 روستا هر در كه است تأسيسي و است جامعه اساس و پايه سطح در ها جنبه اين جميع حائز روزه نوزده ضيافت.  كند
 و وحدت ترويج روزه نوزده ضيافت از مقصود و دارد فعاليت دارند سكونت آن در بهاء اهل كه شهري و قصبه و

 " . است سرور و فرح ايجاد و پيشرفت تأمين

 را خود بايد بهائي فرد هر.  داد خاتمه برنامه چند سريع اجراي با توان نمي را روزه نوزده ضيافت چون مهمي رويداد
 كه وقتي چه ؛ جويد شركت جلسه در خود فكر و قلب با و نمايد آماده ضيافت در حضور براي روحاني لحاظ از

 گزارشها طرح هنگام در چه ، دهد مي گوش مباركه آثار از فقراتي شرح به تنها يا و كند مي اجراء را روحاني قسمت
 ديگران نوازي مهمان و پذيرائي مورد كه هنگامي يا جلسه ميزبان عنوان به چه ، ها پيشنهاد ارائه و ها هدايت دريافت ،

  . برد مي لذّت و گيرد مي قرار

 : فرمايند مي       روزه نوزده ضيافت درباره پيام همان در اعظم العدل بيت

 تعيين ، روحاني قسمت براي مناسب آثار و الواح انتخاب شامل روزه نوزده ضيافت مقدمات تهيه مهم هاي جنبه "
 كنند تالوت درستي و خوبي به را مباركه آثار و مناجاتها بتوانند كه است افرادي گرفتن نظر در و برنامه مجريان قبلي

 و نظافت مراعات ، مزبور آثار استماع نحوه در چه و مباركه آثار زيارت و تالوت نحوه در چه احترام و ادب رعايت ،
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 اهميت حائز احباء بين در ريحان و روح ايجاد در شود مي تشكيل روزه نوزده ضيافت آن در كه محيطي آراستگي
 در شناسي وقت.  آن از خارج خواه و شود برگزار ساختمان داخل در روزه نوزده ضيافت خواه ؛ است مخصوص

 . است الزم ضيافت دادن ترتيب در آن رعايت كه است مسائلي از نيز برنامه اجراي

 جستن مشاركت و مقدمات تهيه و كردن آماده كيفيت به موكول و منوط زيادي ميزان تا روزه نوزده ضيافت موفقيت 
 . است ضيافت در افراد

 و الهي ياران تا دهيد اهميت بسيار را روزه نوزده مجالس:  فرمايند مي توصيه و راهنمائي چنين عبدالبهاء حضرت 
 گردند يكديگر محبت به منجذب و كنند تأييد طلب و پردازند مناجات ترتيل به و نمايند ملكوت به توجه اماءالرحمن

 روحاني احساسات در و شوند مجرد عنصري عالم از ؛ بيفزايند هوي و نفس مقاومت و تقوي و تقديس و تنزيه بر و
  " . گردند مستغرق

 54 و 53 ص خدمت به قيام                                                                             

 

 


