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 مناجات شروع - 1

  
اي خداوند مهربان اين نوجوان را به آنچه اعظم آمال پاكان است موفق فرما .پرو بالي ازتأييد و انقطاع 
وتوفيق عنايت كن تا در فضاي رحمانيتت پرواز نمايدو به موهبتت موفق گردد ، آيت هدي شود و رايت 

  ع ع مالء اعلي .توئي توانا و توئي مقتدر و بينا و شنوا.          
      270ص  2منتخبات مكاتيب ج                                                        

  

  

 لوح مبارك حضرت عبدالبهاء - 2

  
اي نوجوان محترم چقدر نفوس بزرگوار در قرونهاي ماضيه نهايت آرزو داشتند كه نامي از ملكوت الهي 

حسرت از اين عالم رفتند زيرا موفق به نهايت  حاضر باشند ولي موعود جميع ملل عالم بشنوند و در يوم
نشدند و تو را خدا در اين عصر نوراني موفق نمود كه قدم به جهان زندگاني نهي و در مهد حفظ و 

و از ثدي عنايت شيرخوار گردي و ازنور هدايت بهره و نصيب يابي .مالحظه  يابي حمايت الهي پرورش
ن تا زبان بگشا و ندا به ملكوت بهاء اهللا ك ت كبريبه شكرانه اين هداي است پس نما كه اين چه موهبتي

  ديگران نيزبهره و نصيب گيرند. 
  

 269ص  2منتخبات مكاتيب ج              

  

 مناجات خاتمه -13

بخش و رواني مبذول فرما  اي مهربان يزدان آن نوجوان با وجدان را به قوة ايمان و پيمان در هر نفسي
تا در هر دمي در يم فدا خوض نمايد و در هر ساعتي خدمتي بنمايد و در هر روزي آتش پرده سوزي بر 

  ع ع     افروزد و گروهي به ظل كلمة وحدانيت آرد . 
  

  1ص 2منتخبات مكاتيب ج                                       



  بيت العدل اعظم الهي 2010از پيام رضوان  بخشي-4
  

انتشار سريع برنامة تواندهي روحاني به نوجوانان جلوة ديگري از پيشرفت فرهنگ جامعة بهائي است.در 
حاليكه روندهاي جهاني ، اين گروه سني را به صورت افرادي مشكل آفرين ، سردرگم در آالم تغييرات 

ود بين تصور مي كند ، جامعه بهائي با كالمي كه به كار مي برد و پرآشوب بدني و عاطفي، بي اعتنا و خ
با رويكردي كه اتخاذ مي كند ، مصممانه در جهت مخالف حركت    مي نمايد و به جاي صفات مزبور در 
نوجوانان خصائصي چون نوع دوستي ، عدالت خواهي ، اشتياق به آموختن در بارة عالم و آرزوي كمك 

در كشورهاي مختلف در سراسر هتر مي بيند .گزارشهاي متوالي كه در آن نوجوانان به ساختن دنيائي ب
جهان به عنوان شركت كننده در اين     برنامه ها ، افكار و نظريات خود را ابراز مي دارند مؤيد اعتبار 

حوي به اين بينش است .شواهد بسياري نشان ميدهد كه اين برنامه به طور فزاينده اي نوجوانان را به ن
نها مي توانند نيروهاي سازنده و مخرب فعال در اجتماع را تجزيه و بررسي واقعيتها مشغول ميدارد كه آ

نها را تحليل كرده و اثرات هر يك را بر افكار و اعمال خود شناسائي نمايند .اين برنامه بينش روحاني آ
ي را كه در تمام طول زندگي خالقنها را افزايش مي دهد و ساختارهاي اشدت مي بخشد ، قدرت بيان آ

نها خواهد بود تقويت مي نمايد و در سني كه قواي عقالني ، روحاني و جسماني آنها در حال ياور آ
شكوفائي است، ابزار الزمه را در اختيار آنها قرار مي دهد تا با نيروهائي كه هويت واقعي آنها را در مقام 

  دازند و در جهت پيشبرد سعادت همگان فعاليت نمايند.موجوداتي شريف سلب مي كند به مبارزه پر
  
  
  
  
  

  :سؤالي در جهت تأمل بيشتر
  

اين  ديدگاه جامعه بشري و جامعه امر مبارك در خصوص نوجوانان چه تفاوتهائي با يكديگر دارند؟
  تفاوت ديدگاه در نوع عملكرد نسبت به نوجوان چه تأثيري مي گذارد ؟

  
  
  
  

  



  بيت العدل اعظم الهي : بخشي از دستخط-6
  
در ترويج و انتشار امراهللا سهم ، نسل جوان يعني ازدوران اوليه تاريخ بهائي از آغاز اين امر مبارك "

ودر اين سبيل به خدمات فائقه نائل آمده است .حضرت باب روح الوجود له الفدا وقتي  بسزائي داشته
اظهار امر فرمودند ، از سن مباركشان بيش از بيست وپنج سال نمي گذشت .جمعي از حروف حي و 
تالميذ آن حضرت نيزدر مراحل اوليه عمر سالك حتي از نفس مظهر ظهور جوانتر بودند.حضرت موي 

ايام اقامت در خاك عراق و عثماني در عنفوان جواني مسئوليت هاي عظيم در خدمت اب الوري در 
سالگي در  22بزرگوار به عهده گرفتند و حضرت غصن اطهر برادر واالگهر حضرت عبدالبهاء در سن 

فدا نمود . حضرت شوقي رباني  "حيات عباد و اتحاد من في البالد  "سجن اعظم جان خود را الجل 
بودند... استقرار بر اريكة واليت امر دعوت شدند كه در ريعان شباب  وب امراهللا ، موقعي برايولي محب

جوان مهذب آراسته از امات عفيفة  6چگونه  مچون به حادثة مؤلمة شيراز ... نظر افكنيم مالحظه نمائي
سنه بيش از حيات جسماني آنان نگذشته بود ، دست غاصب غدار جسم لطيف  25الي  18موقنه كه 

آنان را بر سر دار آويخته و جان به جان آفرين سپرده اند ... نظر به حوادث خطيره و ثبات و استقامت 
كه معرض اعتراضات شديده و استفسارات عديده واقع گشتند  بي سابقة نونهاالن و جوانان بهائي نماييد

و به نا سزاگوئي علماء و مدرسين اعتناء ننمودند و به علت تمسك و عقيدة قلبيه از مدرسه اخراج شدند 
قيمتي چنين عظيم براي ايمان از بهائيان مطالبه نشد  بدون اغراق در هيچ نقطة ديگري در كرة ارض ...

اقي بيشتر از جوانان قهرمان بهائي ايران مشهود نگشت و حامالن جام فدا ، نوراني تر جا اشتي و در هيچ
مي كنيد  و شگرفي زندگي ان... كه در چنين زمان استثنائياناز آنها مشاهده نگرديد. لذا آيا از شما نوجو

تيد ... منطقا و شاهد و ناظر مثالها و نمونه هائي چنين تكان دهنده از شهامت همتايان ايراني خود هس
  در ميدان فعاليت امري حركتي عظيم نمائيد؟ "مثل ارياح  "نميتوان انتظار داشت كه 

  
  دل اعظم الهي به جوانان جهانژوئن بيت الع 10پيام                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كه از طرف حضرت ولي امراهللا صادر شده است : 1941دسامبر  25بخشي از توقيع مورخ - 5
  
اطفالي كه در دامن تعاليم عالمگير حضرت بهاء اهللا تربيت يابند في الحقيقه فصل جديدي از ...  "

اجتماع را تشكيل خواهند داد . هيكل مبارك را اميد چنان است كه اين افراد جوان خود را براي وظيفة 
ساعدت به تجديد و آن ، مبزرگي كه در مستقبل ايام با آن مواجه خواهند گرديد  مستعد و آماده نمايند 

  ( ترجمه ) "بناي عالم با الهام و تأييد از تعليمات و اوامر مقدسة بهائي است. 
  
  
  
  
  ) 2004بخشي از سخنراني خانم سونا ارباب : ( سيدني -7
  

... با نگاهي به اطراف واكناف جهان در خواهيم يافت كه بسياري از احباي مخلص و با كفايت امروز 
وقتي كه نوجوان بودند مجذوب خدمت به امر مبارك شدند .وقتيكه در مدت زماني مديد، توجه مناسب 

منابع ترين به نيازهاي اين گروه سني معطوف گردد ، اكثريت آنها با افزايش سن در زمرة ارزشمند 
رهائي باشند كه در طول ده تا پانزده سال هند بود . بنابراين اگر كودكان بذانساني جامعة بهائي خوا

شكوفا شده از قابليت خدمت به امر مبارك برخوردار شوند، نوجوانان بذرهائي هستند كه همان اثمار را 
تي كه مراقبت و پرورش در سالهاي بعد از  دو يا سه سال توجه به معرض شهود خواهند آورد ، حتي وق

اوليه زندگي آنها وجود نداشته باشد . توجه به اين نكته جالب است كه عكس العمل اين نسل جوانتر به 
برنامه هاي تربيتي بهائي يا ملهم از تعاليم بهائي نيز به ميزان فوق العاده اي مثبت بوده است . همين 

تحليل ، بعد ازچند سال پيگيري و2002را درسال و اقتصادي عكس العمل بود كه دفتر توسعة اجتماعي 
معدودي از طرحهاي آزمايشي ، برانگيخت كه تصميم به ترويج برنامه هائي در سراسر عالم بهائي  نتايج

براي تواندهي روحاني نوجوانان و اشاعه دادن اقداماتي نمايد كه موفقيت آنها در يك يا چند كشور به 
مشاهده شده  اين است كه نوجوانان كامال آنچه كه در خالل اين مجهودات   اثبات رسيده است...

مشتاقند كه به نيروهاي سازندة جامعه بپيوندند ، و انرژي و وقت خود را به امور شريفه اختصاص دهند . 
مسلما اينها سالهائي هستند كه در طي آنها ، مدافعين آيندة محيط زيست، سازندگان صلح ، قهرمانان 

الت ، مربيان ايثارگر عالم انساني شكل مي گيرند و از توانائي الزم برخوردارند كه شهامت نمونه در عد
يابند ،   مي  ايستادگي براي آرمانهائي كه تازه يافته اند ، از خود نشان دهند . آنها اگر درست پرورش

مي دارند،  به آنها عرضهرك مبا دور توانند براي بذل مجهودات جهت آنچه كه حضرت ولي امراهللا در اين
  قيام كنند: 



  
هيكل مبارك به شما توصيه مي فرمايند كه عزم خود را جزم نماييد كه به امور عظيمة جسيمه براي  "

تر مي شود.و نسل شما بايد  امر مبارك مبادرت نمائيد اوضاع عالم بال وقفه و به طور مداوم وخيم
ري سالهاي آتيه را تأمين كند. با خلوص تام و قدرت اراده مي قديسين ، قهرمانان ، شهدا و مسئولين ادا
   "توان به اعلي مدارج عظيمه صعود نمائيد. 

  
  
  
  
  
  كالمي با والدين - 8
  

در اجتماع و عصر حاضر تمسك به اصول اخالقي جاي خود را به فساد و بي بندو باري ، نداشتن حس 
مسئوليت در مقابل ازدواج ، ازدياد طالق ، تضعيف اساس خانواده ، اهمال در مراقبت و تربيت فرزندان 

ا بر نوجوانان خاص از تاثيرات اين امراض اجتماعي مصون نيست اما تأ ثير آنه ،اگر چه احديداده است. 
و استثنائي است... ذكر عناصر منفي جامعه و وقايع و حوادث اطراف ، نبايد باعث شود كه نوجوانان را 

جدا و قرنطينه كنيم . ايزوله  نكه سعي نمائيم آنها را از اجتماع ،آاف و بي اراده تصور كنيم ينفوسي ضعي
د از آلودگي ها ي محيط محافظت شوند، هرگز كردن نوجوانان به عنوان نفوس ظريفي كه همواره باي

فزايش زندگيشان هرگز به اامور شخصي  دهد و كنترل مداومنمي  قابليتهاي تشخيص آنان را افزايش
نمي شود . .. آنچه بايد در اينجا مد نظر قرار دهيم ، استعداد بالقوه نوجوانان  قابليتهاي فكري آنها منجر

اع است. حتي در شرايط نا آرام و پر تالطم امروزي نمونه هاي بسياري در ايجاد تغيير و تحول در اجتم
از نوجوانان در هر فرهنگي وجود دارند كه بر شرايط بسيار نامساعد محيط خود غالب شده، تأثيرات 
بسيار قوي و سازنده اي در بهبود اوضاع جامعه خود گذاشته اند . بسياري ازمتفكرين ، اين نسل را 

حامل نقشي بسيار مهم در تغيير و "، "احياء كننده مهم در فرايند تكامل"مي نمايند: اينگونه توصيف
افرادي با شور و  حرارت بسيار و مستحكم كه مي توانند جامعه را به موجودي زنده ، "، "تحول جامعه 

  "سرشار از محبت و طراوت تبديل نمايند.
  
  
  
  
  



  :سخن يك نوجوان با والدين خود- 9
  ."نوجوان ديگر كودك نيست ؟ "آيا مي دانيد كه  معزيزپدر و مادر 

آن عموما تغييري ناگهاني و سريع  دوره نوجواني دورة انتقال از كودكي به جواني است كه ويژگي  
، عادات دوران كودكي را به سختي پشت مناست. تغييرات جسمي ، فكري و عاطفي است . از طرفي 

  .گردممي   ن قواي عقالني ، به دنياي بزرگساالن وارد و از طرفي با كامل شد گذاشته امسر 
يافته ام و در عين حال موهبت لذت بردن از را در اين سنين قابليت فكري براي تفكر انتزاعي و عميق 

چيزهاي ساده زندگي را نيز از دست نداده ام.حساسيت و آگاهي بيشتري نسبت به محيط اطراف پيدا 
مي دهم استعداد    ه من آموخته ايد مورد ترديد قراري از مسائلي را كه ببنابر اين بسيار، نموده ام 

در اين سن گفتني بسيار دارم و هركس كه با من مانند كودكان .مشاهده در من افزايش يافته است 
مي دهد. پس همراهيم  رفتار نمايد فرصت كمك كردن به مرا در شكل گيري هويت مناسب، از دست

  ين مرحله از حيات نيز به خوبي بگذرم و توشه الزم براي مراحل ديگر را فراهم نمايم.كنيد تا از ا
  
  
  
  
  ؟ نوجوان كيست-10

سال قرار  15تا  12در بين افراد جوان جامعه افرادي هستند كه نوجوان ناميده مي شوند و بين سنين 
مخصوص به خود دارند زيرا بين دارند . اين افراد گروه خاصي را تشكيل مي دهند كه نيازمنديهاي 

  نها روي ميدهد.ني است كه تغييرات زيادي در وجودآسنين كودكي و جواني قرار گرفته اند و اين زما
  

  خصوصيات اين گروه:
  تغييرات جسمي ، فكري و عاطفي
  تغييرات جسمي و عاطفي متقابل

  جواني استدوران انتقال از كودكي به 
  يهاي شخصظهور و بروز استعداد و توانائ

  ظهور و بروز قواي جديد كه هيجان ايجاد مي كند
  از تناقضاتي كه او را احاطه كرده است آگاه مي شود

  نگراني فزاينده ، به خصوص در زمينه روابط با همتايان و بزرگساالن 
  

  توانائي ها



  ترويج عدالت 
  ترويج رفاه جامعه 

  اميد بخشيدن به ديگران 
  خدمت ايثار گرانه به جامعه
  غلبه بر امتحانات و مشكالت

  ايجاد پيوندهاي دوستي و مودت
  شادمان شدن از موفقيت ديگران

  غلبه بر تعصبات
  بي طرفي در قضاوت

  بيان نظرات عميق در كمال وضوح
  

  قابليتها:
  است قابليت روحاني براي تفكر و تأمل در معناي حيات و مماتداراي 

  كه بر زندگي او اثر دارد.داراي قابليت فكري براي تحليل قوايي است 
  داراي قابليت براي پرداختن به كار دقيق و جدي است.

  داراي قابليت روحاني براي غلبه بر معضالت و مشكالت است.

  داراي قابليت براي مشاركت در خدمات هدفمند جامعه است.


