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فرستاده شده با ایمیل به تمام محافل ملی
دوستان عزیز بهایی
معهد اعلی در پیام مورخ  29دسامبر خود به هیات مشاورین ،به دو مراسم دوساالنه ای که در پیش است اشاره می نماید.
این دو مراسم گذشت دو صد سال به ترتیب از والدت حضرت بهاءهللا و حضرت اعلی را مشخص می کنند .بیت العدل
اعظم احساس می کنند که زمان مناسب است تا بیشتر به مقوله نحوه برگزاری این جشن های بسیار مهم پرداخته شود تا بدین
ترتیب تمهیدات الزمه مهیا گردد .همان گونه که در پیام مورخ  29دسامبر خاطرنشان شد؛ به این روزهای مقدس باید به
مثابه فرصت های ویژه ای برای احباء نظر نمود تا به لطف آن بتوانند به وسیع ترین بخش های ممکن اجتماع دسترسی پیدا
کنند و با همه کسانی که با آنها ارتباطی دارند تماس بگیرند؛ خواه این ارتباط بر اساس روابط خانوادگی باشد یا از طریق
داشتن منافع مشترک ،یا روابط کاری ،یا تحصیلی ،یا همسایگی و یا صرفا یک نوع آشنایی تصادفی .تا بدین ترتیب همگنان
بتوانند در میالد کسی که دقیقا دویست سال پیش پای به این جهان نهاد و بنا بود حامل پیام جدیدی برای بشریت باشد به
شادمانی بپردازند.
مرکز فعالیت ها برای مراسم دوصدساالنه باید در سطح محلی باشد .بیت العدل اعظم پیشبینی می کنند که در مناطق بیشماری
در سطح جهان خواه شهری یا روستایی ،احباء راههای خالقانه ای را برای بزرگداشت میالد این دو مظهر دوگانه خواهند
یافت و زندگی و ماموریت مقدس آنها در مراسم میالدشان بازگو خواهد شد .این رویداد ممکن است فرصتی هم باشد برای
ابتکاراتی در سطح ملی شامل گردهمایی که از مقامات و افراد برجسته ای که به نحوی با امر ارتباط دارند برای شرکت در
آن دعوت به عمل آید .اما مهمترین ویژگی مشخص این مراسم دوصد ساالنه ،شکوفایی فراوان در فعالیتهایی است که بهایی
ها و دوستان آنها در جوامع محلی انجام می دهند .این نکته را باید در نظر داشت که هرچند هر جشن میالدی اصوال تنها
مرتبط با یکی از مظاهر الهی است ولی هر یک از این دو جشن ها باید هر دو میالد را شامل شود و این دو مراسم در طول
هر دو روز کامل گسترده گردد .طبیعتا زائران ،دیدارکنندگان و کارکنان حاضر در ارض اقدس در آن زمان به خصوص،
این ایام مقدس را در مرکز جهانی بهایی گرامی خواهند داشت.
در هسته اصلی این جشن ها باید تالش هماهنگی صورت گیرد تا توضیح دهد که چه معنایی برای بشریت دارد که این دو
مصباح منیر پشت سر هم در افق عالم طلوع نمودند .البته این مساله در بافت های مختلف شکل های مختلفی ،شامل محدوده
وسیعی از انواع طرز بیان هنری و فرهنگی خواهد یافت مانند آواز و ترانه و سرود و اجراهای صوتی و تصویری و
کتاب و نشر .این ابتکارات به همراه مراسمی که هم تعالی دهنده هستند و هم پر از ادب و احترام و در نقاط وسیعی برگزار
می شوند مطمئنا کنجکاوی و شگفتی عده زیادی را که هنوز اسامی جمال مبارک و حضرت اعلی را نشنیده اند را برمی
انگیزاند .با این وجود مردم نیروی دگرگون کننده امر را احتماال باز هم سریع تر درک خواهد کرد اگر ببینند که چگونه
عبادت کردن و انجام خدمات مهم در همه جا به تار و پود زندگی بهایی ها بافته شده است.
در واقع از میان فعالیت های جامعه سازی برنامه پنج ساله ،الگویی از زندگی جمعی پدیدار می شود که در آن هر کسی
می تواند تاثیر حیات بخش تعالیم الهیی که مظاهر الهیه آورده اند را تشخیص دهد .هر یک ازجشن های میالد دوصدساالنه
بی شک روحی از تالش مومنانه را برمی انگیزد که تمام کارهای شریف احباء را در بر خواهد گرفت.
همان طور که در پیام رضوان امسال گفته شد؛ می توان به شش دوری که به اولین جشن های ویژه میالد منجر می شوند به
عنوان دوره ای آغازین نگریست که در پایان آن می توان پیشرفت به دست آمده به طرف هدف کلی برنامه پنج ساله را
ارزیابی کرد .گامهای برداشته شده در طی این ماهها و دستاوردهای حاصل از آنها ،هدیه ای عاشقانه خواهند بود که به
ط ور دسته جمعی به کسی که متحد کننده عالم است در سالروز دوصدمین سال والدتش تقدیم می کنیم .قوای روحانیی که
مطمئنا در آن فرخنده ترین زمان ممکن به جنبش در خواهند آمد احباء را در حالی که هشت دور مابین دو مراسم دوصد
ساالنه را آغاز می کنند به فعالیت برخواهند انگیخت زیرا که در این هشت دور الزم است که بیشترین تالشها برای رسیدن
به هدف برنامه به کار گرفته شود .به همین ترتیب رویدادهای مرتبط با دویستمین سال والدت حضرت اعلی ،در حالی که
وارد شش دور پایانی منتهی به رضوان سال دو هزار و بیست و یک می شویم؛ تزریقی از انرژی به کارهای روحانی
جهانی خواهند بود .بنا بر این تمام دالیل موجود گواهی می دهد که تقویت گرامیداشت این ایام مقدسه تاثیری قابل توجه و
فزاینده بر کار ایجاد جوامع پویا خواهد داشت و به همان نسبت و نه کمتر از آن بر تقویت زندگی معنوی.
این پیام در این زمان برای شما فرستاده شده است که زمان کافی داشته باشید تا اهمیت جشن های پیش رو را به اطالع

جوامع خود برسانید و آنها را تشویق نمایید که برنامه های آماده سازی برای جشن ها را آغاز کنند .یکی از جنبه های مهم
آن چه که اتفاق می افتد این است که تبادل تجارب صورت می گیرد و همبستگی جهانی به وجود می آید از اجتماعات
فراوانی که در دوره کوتاه و پرمشغله ای از زمان و در مناطقی بسیار متنوع تشکیل می شوند و نفوسی را گرد هم می
آورند که شکوه و عظمت جاودانی هیاکل الهیه را مشاهده کرده اند .هیاکلی که فرایند غیر قابل مقاومتی از دگرگونی اجتماعی
و فردی را به حرکت درآورده اند .تمهیدات الزم فراهم خواهند شد تا جوامع بهایی بتوانند گزارش فعالیت های خود را ارائه
کنند و این گزارش ها به سرعت در اختیار بیشترین مخاطبین ممکن قرار گیرند .اطالعات بیشتری درباره این تمهیدات
متعاقبا ارائه خواهد شد.
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