
  تحقيق  دعوتنامه به ۴۵
  درباره دو پيامبر عصر ما
  حضرت رّب اعلٰى و
  حضرت بهاءاهلل



  

۱  
ريشه بسيارى از بالها احساس برترى است. تا هنگامى که ما باورهاى خود را برتر از باورهاى 

در دام تعصب و جدائى گرفتاريم. اين گفتار از پيامبر عصر ما، حضرت  پنداريم  ديگران مى
  : بهاءاهلل، يعنى نور خدا و فّر ايزدى، بهترين راهنما و الگوى زندگانى بهائيان است

  ! همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار.اى اهل عالم
اى خود را از برگ شاخه   بنابر اين گفتار، بايد از درخت درس زندگى آموزيم. آيا هيچ برگ شاخه

ر بهائيان، دين براى وشمرد؟ بنابر با  ر مىهاى ديگر برت  ديگر و يا هيچ ميوه درختى خود را از ميوه
تر دينى به  يگانگى و محبت است، اگر موجب جدائى و دشمنى شود، بنابر حکم خرد البته بى

  است. 

۲  
چشم    چشم خود بيابيد و بشناسيد، نه به  کنيم که راه راستى را به  شما را دعوت مىبهائيان، ما 

راه برد؟ پس چرا روح خود را   را بهشما ايد تا کسى ديگر   را بسته آيا شما هرگز چشمتانديگران. 
شما نداده؟ پس چرا از   ريد؟ آيا خدا توانائى شناسائى فرستادگانش را بهسپ  ديگران مى  به

پرسيد؟ تا فرصت داريد حقيقت را خودتان بجوئيد و اين مسئوليت بزرگ را   مى تانپيشوايان
همتاست. آيا   در برابر سخن بندگانش مانند آفتاب يکتا و بى ديگران نسپريد. گفتار پروردگار  به

بخوانيد تا برترى گفتار را  "و فّر يزدان بهاءاهلل، فروغ"شناسائى آفتاب براى کسى دشوار است؟  
  بينيد و بشناسيد.  روشن و آشکار به ،پروردگار را بر سخن انسان مانند روز

۳  
دانيد که   کنيم. البته او شايسته افتخار ما و جهان است. آيا مى  کورش بزرگ افتخار مى  ما ايرانيان به

يزدان در ايران نهضتى بزرگ برپا در عصر تاريک قاجار، پيامبرى بنام بهاءاهلل يعنى پرتو يزدان و فر 
مؤسس   ،بيند ِاروين لزلو، دانشمند بزرگ ايطاليائى  سراسر جهان رسيده است؟ به  کرد که اکنون به



۳ 

کلوپ رم، متخصص در نظم جهانى که در رشته خود مقام نخستين را دارد درباره نظم جهانى 
  گويد:  بهاءاهلل چه مى

پذير است كه آنچه معمول است كنار   در صورتى امكانهستى ما در اين عصر و ترّقى تمّدن ما  
آموزد و آخرين كشفيات علمى آنرا تأييد   بصيرت و بينشى كه آئين بهائى بما مى  نهيم و به

  كند، برسيم.  مى
گناه مردمان بخاطر سکوت هزار بار بيشتر از ارتکاب جرائم است. چرا ايرانيان حتى انديشمندان 

اند؟ نظم و نظام جهانى   بزرگ سکوت را از سخن گفتن برتر شمردهبزرگ ما در باره اين نهضت 
کند. کتاب   بهاءاهلل نه تنها حل مشکالت ايران را بلکه حل مشکالت همه کشورها را آسان مى

را بخوانيد تا ببينيد که ما ايرانيان با سکوت  ": پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانىآئين بهائى"
  .ايم  چه از دست داده  ،آئين بهائى  خود نسبت به

۴  
اروين لزلو، دانشمند بزرگ ايطاليائى مؤسس کلوپ رم و متخصص در نظم جهانى که شايد در 

نظام  ستايد و آنها را الگوئى براى  هاى آئين بهائى را مى  رشته خودش نخستين رتبه را دارد، آموزه 
  شمرد:   و نظمى جهانى مى

پذير است كه آنچه معمول است كنار   هستى ما در اين عصر و ترّقى تمّدن ما در صورتى امكان
كند،   آموزد و آخرين كشفيات علمى آنرا تأييد مى  بصيرت و بينشى كه آئين بهائى بما مى  نهيم و به

  برسيم.
ايرانيان در نهايت درجه سقوط اخالقى و فکرى آئين بهائى در دوره سلسله قاجار در زمانى که 

 جهان عرضه داشت که پس از گذشت نزديک به دو قرن  هائى به  زيستند ظاهر گشت و آموزه  مى
طرف مانند لزلو آنرا الگوئى نه تنها براى ايران بلکه براى همه کشورهاى جهان   دانشمندانى بى

تا فرصت داريد  .سرعت در گذر است  ايم؟ زمان به  هد. آيا ما ايرانيان قدر اين آئين را دانستندان  مى
آئين بهائى: پيام "بينيد چه رستاخيزى در جهان برپا کرده.   اين نهضت بزرگ نمائيد و به  نظرى به

" را بخوانيد تا ببينيد که ما ايرانيان با سکوت خود نسبت آسمانى براى صلح و سعادت جهانى
 .ايم  چه از دست دادهآئين بهائى،   به
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۵ 
راهنما گذارد؟ آيا   خدا ايمان داريد؟ آيا ممکن است که خدا انسان را بيافريند، اما بى  آيا شما به

راهنما   تفاوت ايمان داشت؟ اگر پدران و مادران فرزندانشان را بى  چنين خدائى بى  شود به   مى
 رپس چرا خدا چنين کند؟ آرى، خالق ما که عاشق ماست، براى نخستين با گذارند،  نمى

اهلل، يعنى پيامبرى نه تنها براى يک کشور ، بلکه براى همه مردم جهان فرستاده است. نامش بهاء
رد و آثارى برابر صد بسر ب. اين فرستاده يزدان چهل سال در زندان و تبعيد ستاا نور خدا و فّر خد

  "و فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغ"يادگار گذاشت. کتاب   جلد از گفتار پروردگار براى راهنمائى ما به
. آيا رواست که  هرگز سخنى نگفتده و اجازه يزدان ارا  دهد که اين پيامبر جز به  شما نشان مى  به
سود شماست که    ننمائيد؟ آيا به ىاين سرچشمه سرشار از دانش و دانائى از سوى خالق ما نظر  به

اين مسئوليت بزرگ را نپذيريد و اين زندگانى زود گذر را بدون سرنوشتى که خدا براى شما 
سراى ديگر   به ش بزرگ يزدانتوشه از اين بخش  و بى رويداد خبر از اين  بى خواسته بسر بريد و

  رويد؟

۶  
اند. سبب اين همه   همه را ترک گفته ،بسيارى از مردم عصر ما، اسالم و دين و ايمان و خدا

يابد، پروردگار پيامبرى تازه براى   دينى گسترش مى  تاريخ نظر اندازيد. هرگاه بى  بدبينى چيست؟ به
پيامبرى ديگر و آئينى ديگر فرا نرسيده؟ بهائيان بر فرستد. آيا زمان ظهور   راهنمائى بندگانش مى

مليونها نفر در سراسر جهان اين آئين را  .گذرد  آنند که حال نزديک به دو قرن از آن زمان مى
گرفتار و بست   اى باريک و بن  اند، اما ما ايرانيان هنوز در خم کوچه  الگوى زندگانى خود ساخته



۵ 

اين ادعا شک داريد، کتاب   در دست خداست. اگر بهما تنها  بخش داروى شفا يم.سرگردان
روشنى دريابيد که خدا بار ديگر با بندگانش سخن   " را بخوانيد تا بهو فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغ"

شمع است.   لرزان هاى   درخشان در برابر شعله گفته و گفتارش در برابر گفتار بندگانش چون آفتاِب 
 اوت عاجز است؟همه تف  آيا چشم شما از تشخيص اين

۷  
پيامبر آئين  ،شود. آيا دين از اين قانون مستثناست؟ حضرت بهاءاهلل  هر چيزى در اين دنيا کهنه مى

ما عطا فرموده. باى نو و زيبا   کنند. آرى، بار ديگر خالق ما جامه  جامه تشبيه مى  بهائى، دين را به
ها و   گفته  جاى اتکاء به  فّر ايزدى. بهاين جامه نامش آئين بهائى است. بهاءاهلل يعنى نور خدا و 

بينيد و   ها به  نور خدا و فّر ايزدى نظر اندازيد تا ناديده  چشم خود به  اعتبار، به  هاى بى  شنيده
اند.   تابش اين نور خدا و فر خدا مژده داده   ها بشنويد. کتابهاى آسمانى بيش از هزار بار به  دهشنينا

 ى سفارش دهيد:اين کتابها را از اين مؤسسه مطبوعات
www.GlobalPerspective.org  
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  دالر ۱۲صفحه،  ۳۷۵، دليل وجود يزدان و جهان جاودان و مقايسه باورها



۶ 

۸  
اند؟ آيا هرگز در اين باره   چرا همه پيامبران يزدان، بدون استثنا، مورد انکار و آزار مردمان قرار گرفته

ايد؟ سبب اصلى انکار، سوء تفسير گفتار پروردگار از جانب کسانى بوده که اجازه   تأمل نموده
 ناند. سبب ديگر اين است که مردمان هر باورى که دارند، از آن راضيند و آنرا برتري  تفسير نداشته

ى باور دارند، دين خاص  دانند. اگر به  دينى را از هر باور ديگر برتر مى  دينند، بى  شمرند. اگر بى  مى
  شمرند. اگر چنين است، پس چرا از باورهاى خود پاى بيرون نهند؟  آن دين را برتر و آخرين مى

کنيم که اين روش و رسم ديرين را اگر شده يکبار رها کنيد. گامى از مرز   ما شما را دعوت مى
بينيد و نا   ها به  ناديده ريد تااذگشکوه آئين تازه يزدان  باورهاى خود برداريد و گام ديگر در گلشن با

بهاى جان   اند، حتى به  چشم خود ديده   بهرا ها بشنويد. آنان که شکوه و زيبائى اين گلزار   شنيده
نفر از بهائيان در ايران شاهدى صادق بر  ۲۰۰افتخار ديدار آنرا از دست ندهند. فداکارى بيش از 

توانستند خود را از چنگال مرگ   مى "من مسلمانم"اين مدعاست. آنها با گفتن تنها دو واژه 
زبان پنهان    هبرهانند. اما آن دالوران و عاشقان يزدان از مرگ نهراسيدند و ايمانشان را حتى ب

هاى رگبار برتر   فرستاده پروردگار را از دار و گلوله  حدى بود که اقرار به  خدا به  ننمودند. اعتمادشان به 
اين بيت از سعدى تحقق   شمردند. آنها با شهامت خود، معناى انسانيت را بما آموختند و به

  بخشيدند:
  جائى که بجز خدا نبيند  رسد آدمى به

  ست مکان آدميتبنگر که تا چه حد ا

۹  
نام   ساله به ۲۵دو قرن پيش جوانى   اند. نزديک به  ظهور پيامبرى در عصر ما خبر داده   ها به   همه آئين

باب از ايران برخاست و آئين بابى و سپس بهائى را پايه گذاشت. اين جوان در ايران قيامتى برپا 
  رسيده است.  کشور ۲۰۰بيش از   کرد که حال در سراسر جهان گسترش يافته و به

پيشوايان مذهبى او را خطر بزرگى براى قدرت خود يافتند. زيرا او اعالن نمود که ديگر نيازى 
مّال و مجتهد و منبر نيست. سرانجام براى نجات ايران و جهان، اين جوان فداکار هدف صدها   به

  گلوله قرار گرفت.



۷ 

ه و هزارها نفر از شا  ند ناصرالدينچرا پادشاهى ظالم و مستبد مان :درباره اين پرسش بيانديشيد
  ۴۰۰پيشوايان توانا نتوانستند در برابر اين جوان بايستند و مانع انتشار آئينش شوند؟ چرا قريب به 

نفر از علماى برجسته زمان، باو پيوستند و آئينش را در سراسر ايران منتشر ساختند؟ چگونه جوانى 
جلد  ۲۰مکتب نرفته بود در طى شش ساِل رسالتش بيش از   که در کودکى جز چند سالى به

حرکت   به را آساى اين جوان، ايران  دو زبان فارسى و عربى نگاشت؟ رويدادهاى شگفت  کتاب به
خواهيد بدانيد چرا؟ آيا مليونها نفر از مردم دنيا که گفتارش را   و جنبش انداخت. آيا شما نمى

را بخوانيد تا  "و فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغ"اند؟   ان او را پذيرفتهدانند، بدون دليل و بره  گفتار خدا مى
  و بسيارى از اسرار ديگر پى بريد.اين اسرار   به

نام حضرت بهاءاهلل يعنى نور خدا يا فّر ايزدى از کشور    بعد از ظهور حضرت باب پيامبرى ديگر به
شير و شکر بهم  دن و جانشان ماننما برخاست. اين دو پيامبر هرگز يکديگر را نديدند، اما روحشا

ها و   نام بهائى براى يگانگى ميان جميع ملت  اى به  يارى يکديگر آئين تازه  پيوسته بود. آنها به
  هاى پيشين جهان بر پا نمودند.  آئين

اعتبار سرچشمه گرفته است.    هاى بى  دانش بيشتر ايرانيان از اين دو پيامبر از شايعات و شنيده
گذرد. آيا زمان آن نرسيده که بجاى پذيرش سخنان    از ظهور اين دو پيامبر مى دو قرن  نزديک به
  بينيد و بشناسيد؟  چشم خود آنها را به  اعتبار از سوى دشمنان اين دو فرستاده يزدان، به  دروغ و بى 

اگر آئين آنها از جانب خداست، آيا شما مسئوليتى نداريد که ال اقل يک کتاب در اين باره 
توانيد   دهد که تنها از گفتار اين دو پيامبر مى  شما نشان مى  " بهو فّر يزدان بهاءاهلل، فروغبخوانيد؟ "

آنها را با کمال اطمينان بشناسيد. زيرا گفتار يزدان در برابر سخنان بندگانش مانند آفتاب تابان و 
  وت دشوار است؟ همه تفا  هاى لرزان شمع است. آيا تميز دادن اين  درخشان در برابر شعله

گذارد. اگر ما گامى در راه شناسائى   يقين بدانيد که خداوند هرگز بندگانش را بدون راهنما نمى  به
 از ماست، يا از خدا؟ ؟راهنمايش بر نداريم، گناه از کيست

۱۰  
  سازد.   آئين بهائى: آئينى که انسان و جهان را از نو مى
  پا کنيم  هزار قيامت بهبرخيز تا   تا کى در انتظار قيامت توان نشست 
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اى از آسمان يا قعر چاه بيايد و ما را از بال برهاند؟ آيا منتظريد   آيا شما منتظريد که نجات دهنده
که ناگهان دستى از غيب معجزآسا ما و شما را رهائى بخشد؟ رسم خدا همواره بر اين بوده که  

جام شادمانى و کامرانى   يارى او به  که بهاش بما بنمايد، سپس از ما بخواهد   وسيله فرستاده  راه را به
بهاءاهلل، "دست يابيم و خود و جهان را از نو بسازيم. حال آن فرستاده آمده. ديگر چرا منتظريد؟ 

دهد که خداوند براى هدايت ما بجاى يک پيامبر دو پيامبر فرستاده،   نشان مى  "و فرّ يزدان فروغ
ا گفتار انسان مانند تفاوت تفاوت گفتار خدا ب اند.  پيامبرانى که جز سخن خدا سخنى نگفته

اگر اين ادعا را درست نيافتيد بدون کمترين ضرر کتاب را پس  درخشش آفتاب در برابر ماه است.
  بفرستيد.

۱۱  
ها و   دهد که چرا مليونها نفر در سراسر دنيا، از همه ملت  " نشان مىو فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغ"

دانند. آيا   پيامبر عصر ما، حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، را گفتار خدا مىها، گفتار دو   آئين
توان تصور نمود؟ تا فرصت داريد از کسب اين   اش مى  افتخارى برتر از شناسائى خدا و فرستاده

افتخار و پذيرش اين مسئوليت بزرگ غفلت نورزيد. سرنوشت جاودانى شما و امکان صلح و صفا 
 . ائى فرستاده جديد خدا، حضرت بهاءاهلل، استشناس  در دنيا مرتبط به

  

۱۲  
دنيا سخت بيمار است. شفاى اين بيمارى بدون يارى و راهنمائى پروردگار ممکن نيست. در  

اش حضرت بهاءاهلل راه حل همه مشکالت ما را بما آموخته   وسيله فرستاده  عصر ما خداوند به
شما در اين فرستاده خداست. رضايت شناسائى   است. سعادت جاودانى شما و دنيا مرتبط به

  خريد اين کتاب تضمين است.
 "و فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغ"اند؟   آئين بهائى پيوسته  دانيد که چرا مليونها نفر از مردم دنيا به  آيا مى

دهد که شناسائى گفتار خدا مانند شناسائى آفتاب سهل و آسان است. سرنوشت    نشان مى
شناسائى فرستاده خداست. تا فرصت داريد از پذيرش اين   سرنوشت دنيا مرتبط بهجاودانى شما و 

  مانند و اين مسئوليت بزرگ غفلت نورزيد.  افتخار بى
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۱۳  
 بهاءاهلل، فروغدهد؟ آيا چنين کارى عادالنه است؟ "  اى مافوق توانائى ما بما مى  آيا خداوند وظيفه

مانند است که هر انسانى تواناست آنرا   ممتاز و بى دهد که گفتار خدا چنان  " نشان مىو فرّ يزدان
آسانى بشناسد. اين کتاب را بخوانيد تا امتيازات سخن يزدان را بر سخن انسان مانند آفتاب   به

  بينيد و بشناسيد.  روشن و درخشان به

۱۴  
دهد   " نشان مىو فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغتوان شناخت. کتاب "  فرستادگان يزدان را از گفتارشان مى

گفتار خدا مانند  اند.  آئين بهائى پيوسته  ها به  ها و آئين  که چرا مليونها نفر از مردم دنيا از همه ملت
نور آفتاب و گفتار بندگانش مانند نور چراغ است. اگر شما از شناسائى نور آفتاب عاجزيد، از 

از گفتارشان تنها را  شستادگانفرت خدا، شهاد  شناسائى گفتار خدا نيز عاجز خواهيد بود. به
" امتيازات سخن يزدان را بر سخن بندگانش و فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغتوان شناخت. کتاب "  مى

توانيد روز را از شب تميز دهيد، از شناسائى   نمايد. اگر شما نمى  شما مى  مانند تفاوت روز و شب به 
هر انسانى  ،هاءاهلل، فرستاده خدا براى عصر ماسخن يزدان نيز عاجزيد. بنابر گفتار حضرت ب

پيشواى مذهبى ندارد. در برابر   براى اين شناسائى نيازى به و تواناست که گفتار پروردگار را بشناسد
" اين کار و فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغد و بيابد. "يوجخدا هر کسى مسئول است که راه راستى را خود ب

بهره نگذاريد.   کند. تا فرصت داريد خود را از کسب اين افتخار بى  مى تر  را براى شما صد بار آسان
توان تصور نمود که انسان گفتار خالق خود را بشنود و راه شادمانى و   آيا افتخارى از اين باالتر مى

  ؟کامرانى را از او بياموزد

۱۵  
بهائيان در سراسر مشکل بزرگ جهان جدائى و تنها راه حل اين مشکل اتحاد و يکتائى است. 

مردمان را از هر دين و  ،آموزند. بهائيان  ديگران مى  ها را به  جهان راه تفاهم و يگانگى ميان آئين
نگرند. اين بيان از حضرت بهاءاهلل، پيامبر   همه باورها مى  نظر احترام به  و به پذيرند   باورى باشند مى

  ه و هست: پيش الگوى زندگانى ما بهائيان بود نعصر ما، از يک قر
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  اى اهل عالم! همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار.
فروشند؟ آيا برگى خود را از برگ ديگر برتر   يکديگر فخر مى  هاى يک درخت به    آيا ميوه

دين چه با   همه بندگان خداست، چه بى  شمرد؟ آشکارترين نشانه انسانيت ما عشق و احترام به  مى
دگرانديشان بر روح ما حکمفرماست،    چه سياه. تا هنگامى که تعصب و بدبينى به دين، چه سفيد
پذيرش همه  از جدائى و تعصب رهائى ايران  روى ما بسته است. تنها راه ما به  راه نجات به

دو قرن است که بهائيان راه صلح و آزادى را در پذيرش و احترام   هاى پيشين است. نزديک به  آئين
صلح و صفا و آسايش و آرامش چه در دنيا و چه در کشور    اند. جز اين راهى به  يافته ها  همه آئين  به

  ما نبوده و نخواهد بود.

۱۶  
بنده دروغگو و مکار تصور نمود؟  شباهتى ميان گفتار خالق جهان و يک ينتوان کمتر  آيا مى

شباهتى هرگز نبوده و نخواهد بود. ما از شما  دهد که چنين  نشان مى "و فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغ"
روشنى دريابيد که   نيروى خرد بسنجيد تا به  کنيم که اين ادعا را با فکر خود تنها به  دعوت مى 

توان انتظار   تفاوت گفتار خدا با گفتار بندگانش از زمين تا آسمان است. آيا بيش از اين مى
  داشت؟ 

۱۷  
نيازهاى ما از هنگام تولد تا بلوغ دائمًا در تغيير و تحول است، آگاهى و همانطور که آگاهى ما و 

است. در عصر  ها  نيازهاى عالم انسان نيز در هر عصرى متفاوت است. اين تنها تفاوت ميان آئين
راه رفع نيازهاى  نام باب و بهاءاهلل،  به بلوغ رسيده. خالق ما با فرستادن دو پيامبر،  ما عالم انسان به

" شما آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانىکتاب " ان بالغ را بما آموخته است.انس
 کند.  را با تاريخ زندگى و تعاليم اين دو پيامبر آشنا مى

۱۸  
اسم و مقام و ثروت نيست. برترى   ها احساس برترى است. برترى انسان به  ريشه بالها و دشمنى

عالم آفرينش، و کسب دانش و بينش است. تنها راهنماى ما   رفتار نيک، عشق به  انسان به
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انسان يعنى ارمغان عقل و   بزرگترين بخشش يزدان به  کامرانى و راحت و عزت جاودانى، اتکاء به  به
  : است "فّر ايزدى"که خرد است. بنابر گفتار پيامبر عصر ما، حضرت بهاءاهلل، 

زبان خرد ميگويد: هر که داراى من نباشد داراى هيچ نه. از هر چه هست بگذريد و مرا بيابيد. منم 
  آفتاب بينش و درياى دانش. پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده کنم.

ئين را هاى اين آ " را بخوانيد و با ميزان خرد، آموزهآئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانىکتاب "
  بسنجيد.

۱۹  
ترين دشمن رفاه و صلح و صفا در دنيا تعصب مذهبى است. گروهى ضد مسلمانانند،   سرسخت 

داران.    اى ضد دين و خدا، و برخى ديگر مخالف يهوديان و بهائيان و مسيحيان و ساير دين  دسته 
مخالفت و تحقير و بدبينى از هر کس و بهر دين و باورى زهرى کشنده است. بيائيد تا براى آزادى 

و آبادى ايران، ضديت و دشمنى با ديگران را بخاطر باورهايشان از ميان برداريم، با نوشداروى 
نه بدبينى و دوستى اين زهر کشنده را از دل بشوئيم، و با روانى پاک و پيراسته از هر گو  وطن

صلح و صفا و آبادى و آزادى ايران ما نبوده و نخواهد   تعصب يکديگر را بپذيريم. جز اين راهى به
 اين است هدف و مقصد بهائيان در سراسر جهان. بود.

۲۰  
کند.   مهمترين اصل آفرينش انسان اين است که کارى که از عهده ما بر آيد، خدا براى ما نمى

رويد؟ پس چرا بدون   سفر مى  نقشه به  ا، اجراى نقشه از ما. آيا شما بىنقشه خوشبختى ما از خد
رويد،   کجا مى  ايد؟ به  دانيد از کجا آمده  گذرانيد؟ آيا مى  ، عمرى مىانسان آگاهى از نقشه آفرينش

" هدف از زندگانى و راه کامرانى و سعادت جاودانى و فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغرويد؟ "  و چرا مى
رهاند. بدون آگاهى از نقشه   ها مى آموزد و شما را از نگرانى  شما مى  بنابر گفتار خدا بهشما را 

آفرينش انسان، حتى يک روز زندگى جز اتالف عمر چيزى نيست. آگاهى از نقشه آفرينش 
رنگ و   دانيد برتر است. بدون آگاهى از اين نقشه زندگى بى  از آنچه داريد و مى ،انسان
" ؟ايم  اين جهان آمده  چرا بهنام "  کتاب را سفارش دهيد، يک کتاب ديگر به صفاست. اگر اين  بى

 شود.   شما تقديم مى  صفحه مجانًا به ۳۰۰شامل 



۱۲ 

۲۱  
و فرّ  بهاءاهلل، فروغ"توان فهميد که آئينى از جانب خداست و نه از يک انسان دروغگو و مکار؟   چگونه مى

کند و جاى شک و    هاى برترى گفتار خدا را آشکار مى   نشانهدهد،   اين پرسش پاسخ مى  روشنى به  به "يزدان
نيروى خرد رد کنيد، مستحق جايزه نوبل   ها را به  گذارد. اگر شما بتوانيد اين نشانه   شبهه براى احدى نمى

 کنيم.  هستيد. اگر توانستيد، ما شما را براى اين جايزه کانديد مى

۲۲  
هاى مقدس يهوديان و   اند. از جمله کتاب  پيامبران پس از خود مژده داده ظهور   پيامبران پيشين همه به

اند. بنابر اعتقاد بهائيان اين دو    ظهور دو پيامبر در عصر ما خبر داده  مسيحيان و قرآن مجيد بيش از هزار بار به
  پيامبر با دو لقب باب و بهاءاهلل ظاهر شدند. بهاءاهلل يعنى نور خدا، و فّر ايزدى.

انگيز است. مثًال زمان ظهور حضرت باب   تى که درباره ظهور اين دو پيامبر از پيش داده شده حيرتجزئيا
هجرى قمرى بيش از ده بار در کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان تکرار  ۱۲۶۰ميالدى يا  ۱۸۴۴در سال 

بينى شده.   يشها پ  شده. رويدادهاى زندگانى اين دو فرستاده يزدان همه از جزئى تا کلى در اين کتاب
  بينى درباره هيچکس و هيچ رويدادى نشده و تحقق نيافته.  گاه اينهمه پيش  هيچ

صاحب نيست. خداوند از پيش راه حل همه   دهند که دنيا بى  شما نشان مى   اين چهار جلد کتاب به
کارى که  مشکالت ما را بما آموخته. نقشه نجات از خدا، مسئوليت اجرا با ما. بنابر نقشه آفرينش انسان،

آيا ممکن است خدائى که عاشق ماست، در اين  کند.  از دست ما ساخته است، هرگز خدا براى ما نمى
راهنما بگذارد؟ از خداى عاشق چنين کارى هرگز ممکن نيست. اگر ما   حال خود، بى  دنياى پر بال ما را به

  گامى در راه نجات خود و جهان بر نداريم مسئول کيست؟
اند؟ فرض کنيد شما   بينى، چرا بيشتر مردمان موعودشان را در آغاز ظهورشان نشناخته  پيش همه  با وجود اين
شود؟ آيا   راست برويد، چه مى  . اگر در طى راه تنها در يک جا بجاى چپ بهرويد  شهر ديگر مى  از شهرى به

نفر از پيروان آئينى را تواند مليونها   رسيد؟ بر اين قياس، تنها سوء تفسير از يک واژه، مى  شهر مقصود مى  به
از شناسائى موعودشان باز دارد. سوء تفسير هميشه و در همه عصرها تکرار شده. مثًال يهوديان منتظر پادشاه 

خانه بودند. پادشاهى ايشان بر روح مردمان بود. مسيحيان منتظرند   بودند، حضرت مسيح جوانى فقير و بى
ان از آسمان آمده. هرگز در اين کار استثنائى نبوده. حضرت مسيح از آسمان بيايد. روح همه پيامبر
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 اند.  روى پيامبران آينده بسته  اند. با سوء تفسير واژه خاَتم در را به  مسلمانان هم از همان روش پيروى کرده
را بر همه پيامبران پيشين گذاشتند. مسلمانان معناى خاَتم را با  خاَتم يعنى ُمهر. رسول اکرم ُمهر تصديقشان

دهند که همانطور که يک اشتباه در طى سفر ما   ها نشان مى  خاِتم يعنى ختم کننده عوض کردند. اين مثال
  کند.  اثر مى  بينى تحقق يافته را بى  دارد، تنها سوء تفسير يک واژه، هزار پيش  مقصود باز مى  را از رسيدن به

ترين نقش را   مردمان از شناسائى موعودشان مهم عو ثروت، خاصه پيشوايان دين در منصاحبان قدرت 
  داشته و دارند.

ايد؟ پس چرا از ديگران   ايد؟ آيا هرگز با چشم ديگرى راه رفته  هايتان را ناديده انگاشته  آيا شما هرگز چشم 
خود راه زندگى را نيابيد، مقّصر کيست؟ آيا شما نشان دهند؟ اگر شما با چشم   پرسيد که راه را به  مى
  توانيد گناه را بر گردن خدا يا بر گردن ديگران گذاريد؟  مى

  هاى قرآن مجيد  بينى  پيش
  درباره دو پيامبر عصر ما،

  حضرت باب و حضرت بهاءاهلل
ممالک دالر، خرج پست در آمريکا مجانى. در  ۲۰صفحه، جلد مقوائى، قيمت  ۹۳۰، بهاءاهلل در قرآن

 .ديگر از راه ايميل
 

  هاى کتابهاى مقدس  بينى  پيش
  يهوديان و مسيحيان درباره ظهور
  دو پيامبر عصر ما، حضرت باب و

 انگليسى  حضرت بهاءاهلل در سه جلد به
 I Shall Come Again، صفحه  ۵۲۰

  Lord of Lords، صفحه  ۶۳۳
 King of Kings، صفحه  ۵۰۸

  هزينه پست در آمريکا مجانى، در ممالک ديگر از راه ايميلدالر  ۲۰قيمت هر جلد فقط 

  ها و تاريخ آئين بهائى  شناسائى آموزه
  دالر ۱۰صفحه، فقط   ۳۸۰، جلد مقوائى، آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانى

  هزينه پست در آمريکا مجانى، در ممالک ديگر از راه ايميل
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  جلد سهخداشناسى در 
دالر. هزينه پست در آمريکا مجانى، در   ۹صفحه، جلد مقوائى، قيمت   ۳۴۸، ايم؟  جهان آمدهاين   چرا به

  ممالک ديگر از راه ايميل
دالر. هزينه پست در   ۹صفحه جلد مقوائى، قيمت  ۱۸۱زندگى با خدا و بى خدا، تفاوت آنها چيست؟ 

  .آمريکا مجانى، در ممالک ديگر از راه ايميل
هزينه پست در آمريکا دالر  ۱۲صفحه،  ۳۸۰، جهان جاودان و مقايسه باورهادليل وجود يزدان و 

 .مجانى، در ممالک ديگر از راه ايميل

۲۳  
  نقش آئين بهائى چيست؟

  اين چند دايره نظر اندازيد:  به

  
بيرون نهند، اند. اگر از آن دايره پاى   آن خو گرفته  ها در دايره کوچکى تولد يافته و به  پيروان هر يک از آئين

بينند بدون مرز، دنيائى که در آن يک حقيقت مانند قوس و قزح در نهايت شکوه و زيبائى تابان   دنيائى مى
  است. 

اى دارند، اما حقيقت آنها و منشأ آنها يکى   هاى اين قوس آسمانى متفاوتند و هر کدام نام ويژه  اگر چه رنگ
  اند.  هاى گوناگون بر جهان تابيده  هاى گوناگون با نام  زماناند که در   ها نيز پرتو يک آفريننده  است. آئين

اهى و برداشتن مرزهاى جدائى است. تنها راه صلح و سعادت مردم جهان گ  آنقش آئين بهائى اشاعۀ پرتو 
هاى   اهى دايرهگ  آبينند. پرتو    هاى کوچک اجدادشان پاى بيرون نهند تا دنيائى تازه به  در اين است که از دايره

  برد.  را که حکم سايه دارند از ميان مى جدائى
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–آنها آزادى بخشيده  هاى اجدادى بيرون آورده و به  ها نفر از مردم جهان را از دايره  اين آئين تا کنون مليون
اند. اگر شما ميل   اند و حقيقت شمرده  ارث برده  نسل به  پايه که مردمان نسل به  آزادى از تصورات دروغ و بى 

نخستين گام را  تارنمادر اين  تأليف دکتر هوشيدر مطلق ها  آزادى داريد، با مطالعه اين کتاباهى و گ  آ  به
  در راه سعادت خود و دنيائى آزاد و آباد برداريد:

  دالر. ۳دالر، خرج پست در آمريکا  ۱۶صفحه،  ۵۳۵، جلد مقوائى، بهاءاهلل، فروغ و فّر يزدان
  .دالر ۳خرج پست در آمريکا  دالر، ۹صفحه،   ۳۴۸ ، جلد مقوائى،ايم؟  اين جهان آمده  چرا به

  .دالر ۹صفحه،  ۱۸۱، جلد مقوائى، خدا، تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى
  .صفحه  ۳۸۰، جلد مقوائى، آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانى

هزينه پست در آمريکا دالر  ۱۲صفحه،  ۳۸۰، دليل وجود يزدان و جهان جاودان و مقايسه باورها
 .مجانى، در ممالک ديگر از راه ايميل

  

  ظهور  بشارات قرآن مجيد به
  دو پيامبر بزرگ از ايران

  قرآن ايمان دارند:  مخصوص مسلمانانى که به
  دالر  ۲۵صفحه،  ۹۳۰، بهاءاهلل در قرآن

  ظهور  بشارات کتاب مقدس به
  دو پيامبر بزرگ از ايران

www.GlobalPerspective.org 
  کتاب مقدس خود ايمان دارند:  مسيحيان و يهوديانى که به مخصوص

I Shall Come Again،۵۲۰  ،دالر ۲۵صفحه  
Lord of Lords، ۶۳۲   ،دالر  ۲۵صفحه  
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King of Kings، ۴۷۹   ،دالر  ۲۵صفحه  
  ۹۸۹-۷۷۲- ۱۴۳۲تلفن: سفارش از راه 

 www.GlobalPerspective.org سفارش از راه وب سايت: 
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  و يک دوست  بهائى نفر  يکمکالمه بين 

  زبان روزانه  ، بهروشنفکر و دگرانديش 
 راستى چه آرزوئى براى دنيا دارى؟ .۱
  تا کى؟آرزوى من براى دنيا صلح و صفاست. جنگ و کشتار و دشمنى  .۲
  مشکل دنيا چيه؟  .1
هاى اين درخت   طورى ريشه   بنظر من تعصب مذهبى بزرگترين مشکل دنيا است. اى کاش خدا يک  .۲

  کرد.  سّمى را خشک مى
  خبر خوش دارم. خدا راه اين کار را بما ياد داده.   .۱
  چطور؟  .۲
  دو قرنه که خدا آئينى براى حل مشکالت عالم از جمله رفع تعصبات براى ما فرستاده.  نزديک به  .۱
  چرا من از اين آئين خبر نداشتم؟  .۲
  اند. هرگز استثنائى در اين کار نبوده.  پيشوايان مذهبى هميشه با هر آئينى که خدا فرستاده دشمنى کرده  ۱
  ند؟کن  مىچرا؟ چرا دشمنى   .۲
شغل شونو  ،پذيرند قدرتشونو از دست ميدن. عالوه بر اين  ت. اگر آئين تازه را بهعلتش خيلى ساده اس  .۱

کنند و يا آنرا دروغ   از دست ميدن. بخاطر حفظ مقام و قدرتشون، يا آئين تازه را از پيروانشان پنهان مى
  شيد.  که نزديک پيروان اين آئين نرويد که گمراه مى آنها حتى اخطار ميدن  شمرند. به  مى

  اين آئين تازه اسمش چيه؟  .۲
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اين آئين اسمش آئين بهائى است. اين اسم از لقب پيامبرش بهاءاهلل گرفته شده. بهاءاهلل يعنى نور خدا   .۱
. بيش از حل مشکالت انسان و جهان نيست  و فّر ايزدى. بنابر گفتار بهاءاهلل هيچکس جز خدا قادر به

  صد سال پيش، خالق ما راه حل آسانى براى همه مشکالت دنيا بما آموخته.
  همين آسونى حل بشه؟  چطور ممکنه مشکل تعصب مذهبى به  .۲
  وقتى دست خدا در کاره، هر مشکلى آسون ميشه.  .۱
  خوب، اون راه حل چيه؟  .۲
اند. بنابر اين،   که همه آنها از خدا آمده ها را يکسان بدونيم. قبول کنيم  اون راه حل اينه که همه آئين  .۱

پيروان هيچ آئينى نگاه کنيم. بنابر گفتار بهاءاهلل، پذيرش اين يک جمله "همه   نظر بدبينى به  نبايد به
  کنه.  اند" مانند آبى که بر آتش بريزيم، آتش تعصب مذهبى را در دنيا خاموش مى  ها از خدا آمده  آئين

  همين آسانى؟  به  .۲
ها بر اين مدعا   ها و مذهب  همين آسانى. حدود هفت مليون نفر در سراسر عالم از همه آئين  بهبله،   .۱

بينيد. اگر پيش از اين يهودى يا   تونيد اثرى از تعصب مذهبى در اين بهائيان به  شاهدند. شما نمى
ن و مسيحى يا زردشتى بودند، مسلمانان را دوست دارند. اگر مسلمان بودند، يهوديان و مسيحيا

ها از   شمرند. چون معتقدند که همه آئين  زردشتيان را دوست دارند و آئين خود را از آئين آنها بهتر نمى
نگرند. دانشمندان وقتى   نظر احترام مى  دين، به  همه مردمان، چه با دين چه بى  اند. به  خدا آمده

بينند اثر آن    هزار نفر ميدن تا بهاى مثًال  عده  خواهند که اثر يک دارو يا ويتامينى را بدونند، آنرا به  مى
که داروى نجات عالم از بالها ميان هفت مليون نفر از  دو قرنه  دارو يا ويتامين چيه. اآلن نزديک به

  مردم دنيا آزمايش شده. اگر ما داروى شفا بخش خدا را آزمايش نکنيم مقصر کيست؟
  اند؟  چرا بيشتر مردم دنيا آئين بهائى را نپذيرفته  .۲
آنها بهترين و  اند که آئين  اند. آنها هميشه فکر کرده  هاى تازه مشکل داشته  هميشه مردمان با آئين  .۱

آخرينه. براى آنها مشکله که بپذيرند که هر آئينى مثل انسان عمر معينى داره. عمر آن آئين که بسر 
  اى ميفرسته.  رسه، خدا آئين تازه  مى

  آيا آئين بهائى تنها براى ايرانيان آمده؟  .۲
  نه، اين آئين براى همه دنياست.  .۱
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ند، نمى تونن آئين تازه را بپذيرند. راه حل اين مشکل آئين اجداديشون سخت بستگى دار  مردم به  .۲
  چيه؟

  تونى راه ديگرى فکر کنى؟  تنها راه حل هر مشکلى آگاهى و دانائيه. آيا جز آگاه کردن مردمان مى  .۱
پذيرند. آنها بايد   آسانى يک دين تازه را نمى رسه. راست ميگى. مردم به  فکرم نمى  نه، راه ديگرى به  .۲

  يشتر اين خبر را بشنوند تا قانع بشن که بايد در اين راه قدمى بردارن. هزار بار و ب
گروهى از مردمه. جز خدا چه نيروئى، چه   دل ماست، نه مغز ما. احساس بدى به  تعصب مربوط به  .۱

تونه درخت تعصب را که سر    تونه قلب انسان را عوض کنه؟ چه نيروى مى  اى مى  فردى، چه مؤسسه
مردم دنيا اخطار داد که اگر اين   کن کنه؟ بهاءاهلل بيش از يک قرن پيش، به  هآسمان کشيده ريش  به

  ها روزبروز بيشتر و شديدتر ميشه.  ها از خداست بالها و دشمنى  حقيقت را نپذيرند که همه آئين
  کن کنم؟   تونم تعصب مذهبى را از دلم ريشه  من چطور مى  .۲
است. بايد بدونيم چرا خدا ما را خلق کرده.  خداشناسىشه. قدم اول   اين کار در سه مرحله انجام مى  .۱

  همين سؤال نوشته شده:  زندگى بکلى عوض ميکنه. اين دو کتاب در جواب به  خداشناسى نظر ما را به
 ايم؟  اين جهان آمده  چرا به •
  زندگى با خدا و بى خدا •

شما   کتاب در اين راه بهده. اين   است. آئين شناسى راه زندگى را بما ياد مى آئين شناسىقدم دوم 
  کنه:   کمک مى

  آئين بهائى، پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانى •
فرسته، بايد فکر ما را قانع کنه. خرد بزرگترين   است. آئينى که خدا براى ما مى دليل شناسىقدم سوم، 

  : نيدشما را در اين راه يارى م ها  راه راستى است. اين کتاب  هديه خدا بما و راهنماى ما به
 و فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغ •
 مقايسه باورهادليل وجود يزدان و جهان جاودان و  •

ها   خواندن اين کتابها در صورتى در دل ما اثر داره که دو شرط را رعايت کنيم: اوًال شايعات و شنيده
دونند از   اند و مى  پاک کنيم. چون اکثر آنچه مردم شنيده را درباره خدا و دين، همه را از خاطرمون

حقيقت دوره، پايه درستى نداره. ثانيًا بايد از روى ميل و عشق نه اکراه و اجبار اين کتابها را بخونيم. 
ايم.   کنيم که انسانى ديگر شده  اگر اين دو شرط را رعايت کنيم، پس از خوندن آنها احساس مى
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شه. هيچ چيز   هاى آب بکلى محو و ناپديد مى  قطره  از دل ما مثل اثر آفتاب بهاحساس تعصب و برترى 
هاى ما پس از آگاهى   ها و نگرانى  تغيير قلب انسان نيست. عالوه بر اين ناراحتى  جز گفتار خدا قادر به

صاحب نيست. در پس اين   فهميم که دنيا بى  شه. زيرا مى  از نقشه خدا، صد چندان کمتر مى
ما آرامش و اطمينان ميده. اين تنها راه   اى در کار هست. آگاهى از اون نقشه به  الها نقشهمشکالت و ب

ها و بالها از جمله   خوشبختى ما، تنها راه آزادى و آبادى کشور ما و تنها راه نجات دنيا از همه غم
  تعصب مذهبى است. 

بينه، پيش دکتر چشم   زديکگيريم مثًال اگر چشم ما ن  ما براى حل هر مشکلى از متخصص کمک مى  .۲
  ميريم. کسى هست که در حل مشکالت دنيا تخصص داره و درباره آئين بهائى نظرى بده؟

اسم اروين لزلو. اين دانشمند بهترين   بله، چنين افرادى هستند. يکى از اونها از اهل ايطالياست به  .۱
تأسيس کرده. او آئين بهائى  اسم کلوپ رم  متخصصين در نظم جهانى را با هم جمع کرده و کلوپى به

بينيد درباره آئين بهائى، آئينى که   را الگوئى براى مردم عالم دانسته. اروين لزلو بهائى نيست. ولى به
  در عصر قاجار در زمان محمد شاه و ناصرالدين شاه ظاهر شده، چى ميگه:

آنچه معمول است کنار نهيم و  پذير است که   هستى ما در اين عصر و ترقى تمّدن ما در صورتى امکان
  کند، برسيم.  آموزد و آخرين کشفيات عملى آنرا تأييد مى  بصيرت و بينشى که آئين بهائى بما مى  به

آيا اين باعث افتخار ما ايرانيان نيست که دانشمندى چنين بلند قدر درباره آئينى که از کشور ما 
و پشتيبانى خدا چنين نهضتى در چنين زمانى طور داد سخن بده؟ آيا ممکنه بدون يارى   برخاسته اين

  در ايران ظاهر بشه؟
ده   آئين بهائى آزمايشگاهى است براى همه مردم از هر کشور و آئينى باشند. اين آزمايشگاه نشون مى 

کنه. نقشه از   که همه مشکالت دنيا قابل حله. کارى که از عهده ما ساخته است، خدا براى ما نمى
  ما. خدا، اجراى نقشه از

اگر شما اصًال دوست نداريد هيچ دينى را قبول کنيد، اختيار کامًال با شماست. ولى براى اصالح دنيا 
اند استفاده کنيد. آنها   تونيد از آنچه بهائيان از روى تجربه براى رفع تعصب و دشمنى ياد گرفته  شما مى

تر   خدا، کار را براى شما صد بار آسانخدا و آئين تازه   اين کارند. ايمان به  دو قرن مشغول به  نزديک به
  .کنه  مى

.۲۵  
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بنابر نقشه خدا، هر چيزى در اين دنيا عمرى دارد. ديانت هم مثل انسان، در آغاز، جوان و نيرومند است. 
شود. از يک مرد يا زن صد ساله جز   ها بر او عارض مى  رسد و انواع بيمارى  پيرى مى  اما با گذشت زمان به

با پيامى  اراده يزدان آئينى نو  توان داشت؟ بيش از يک قرن است که به  بيمارى چه انتظارى مىضعف و 
زندگانى شما   براى مردم جهان تولد يافته. اين آئين تواناست که عالم را زنده و تازه و جوان نمايد و به نو

و شکوه خدا ما را دعوت اش بهاءاهلل، يعنى نور خدا   زبان فرستاده  شادمانى و صفا بخشد. خالق ما به
  ها از سوى خالق ماست:   نامه  سويش بشتابيم و شادمانى و زندگانى جاودانى يابيم. اين دعوت  کند که به  مى

ها نمودار. راه ، راه  ان راهيدار و راهش ميبگو! اى دوستان، راهنما آمد. گفتارش از گفتارها پد
  ) ٢١٢، صفحه  ١(آيات الهى، جلد حضرت بهاءاهلل   د.يد و گفتار ، گفتار اوست ، بشنويابياوست ب

آنچه سزاوار   د و بهيگوش جان بشنو  از را بهين  بى د. آوازيهوش گرائ  هوشى به  د و از بىيزياز خواب برخ
د و آگاه شد و ِکهتر کسى که گفتار دانا را ي روز خداوند است رفتار نمائيد. امروز مهتر کسى است که د

  ) ۲۸۷اشراقات، صفحه  حضرت بهاءاهلل (  در جامه تازه نشناخت.افت و دوست تازه را ين
ن ي، اندوهگدار شدهيد. راز نهان پديمباش ني: جهان خوشى آمده غمگديفرمابلند مى آواز  هاز بينبى
  .زدان شتابىيکوى   ه در اوست بگذرى و ب ، از جهان و آنچهن روز پى برىيروزى ايپ  اگر به د.يمشو

  ) ۲۱۲، صفحه  ۱(آيات الهى، جلد حضرت بهاءاهلل   

۲۶  
تنها راه بازسازى ايران، پرورش ايرانيانى خردمند و با وجدان است. آئين بهائى براى تحقق اين دو آرمان 

يارى يزدان انسانى نو،   عرصه هستى نهاده. بيائيد تا به  بزرگ يعنى پرورش خرد و وجدان مردم جهان پاى به
  دنيائى نو بسازيم. حافظ شيرين سخن چقدر زيبا سروده:ايرانى نو، و 

  آيد  مژده اى دل که مسيحا نفسى مى
  آيد که ز انفاس خوشش بوى کسى مى
  از غم هجر مکن ناله و فرياد، که من

  آيد.  رسى مى  ام فالى و فرياد زده

هلل است، پيامبرى که کند. نامش بهاءا   بهشت ديدارش دعوت مى   فرياد ما رسيده و ما را به  آن فريادرس به
فرصت را از دست مدهيد و اين پيامبر پارسى را  نمايد.   ما مى    را مانند درخشش آفتاب به يزدان و فرّ  غفرو

  زند.    صدا آمده. اين زنگ تو را صدا مى  بشناسيد. مپرس اين زنگ براى چه کسى به
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۲۷  
  بهاءاهلل در قرآن

  صفحه ۹۳۶
  قرآن مجيد و کتاب مقدس 

  ظهور دو پيامبر   آيه بهدر صدها 
  دهند   بزرگ از ايران خبر مى

حال فرو ريختن است. در نتيجه اين تحوالت، بهارى   رى استبداد در بسيارى از کشورها ددر عصر ما سنگرها
پرستى، و جدائى پايان   تازه در گسترِش دانش و دانائى و دگرانديشى آغاز گشته. زمان تقليد، تعصب، خرافه

  ش و دانائى و دوستى فرا رسيده. بايد شاد باشيم که شاهد چنين تحوالتى هستيم.يافته، و عصر دان
سه هزار سال پيش در کشور ما ظاهر گشت و شعله اميد   حضرت زردشت نخستين پيامبرى بود که نزديک به

ظهور دو پيامبر ديگر مفتخر گشته. اکثر   . بار ديگر کشور ما بهتبر افروخيزدان را در سراسر ايران   و عشق به
گاهى درست ندارند. حال شما فرصت داريد که در اين راه گامى برداريد و از   آايرانيان از اين رويداد بزرگ  

بينيد و   چشم خود به  گاه شويد. به  آبزرگترين رويداد در تاريخ ايران از زمان ظهور حضرت زردشت تا کنون، 
  ايرانيان عطا فرموده.  يابيد که خداوند در اين زمان چه ارمغان بزرگى بهخرد و داورِى خود در  به

پذيرش باورهاى   گيرد. ما مجبور به  بنابر نقشه آفرينش، سرنوشت جاودانى انسان در اين جهان شکل مى
هاى بزرگ يزدان   هاى ما نيست. آزادى عقيده و وجدان از بخشش  اجدادى خود نيستيم. باورهاى ما در ژن 

  دگان است. تنها وظيفه ما، اشاعه دانائى و دانش است.بن  به
ميهنانشان را از باورهاى   اند هم  دو قرن است که بهائيان نتوانسته  بخاطر عدم آزادى بيان در ايران، نزديک به

فکرشان    اند، هرچه دروغ و تهمت به   خود با خبر سازند. در اين ميان، مخالفاِن اين آئين که ميدان را خالى يافته
ايد، فرصت داريد که   دهند. حال که شما از بندهاى استبداد رها شده  بهائيان نسبت داده و مى   آمده، به  مى

گاه شويد. ما شما   آگامى چند در راه دانائى و دگرانديشى برداريد و از نقشه يزدان براى سعادت عالم انسان  
اند   رهائى ما از بندهاى ظلم و استبداد آمدهکنيم که دو فرستاده يزدان را که براى سعادت ما و    را  دعوت مى

روشنى دريابيد که دين و ايمان نه آن است که دورويان   بشناسيد. با عقل و داورى خود آئينشان را بسنجيد تا به
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اند. آيا ميان گفتار فرستاده خدا و گفتار مردمان فاسق و خودنما شباهتى هست؟   ُمهر آنرا بر پيشانى خود نهاده
  دادن نور از تاريکى، مافوق توانائى شماست؟آيا تميز 

گاه شويد، اين   آهاى آن   : اگر شما دوست داريد که قرآن را بشناسيد و از اسرار و شگفتىبهاءاهلل در قرآن
آفرين   اين سؤال پاسخ دهيد: "آيا قرآن سخن جهان  کمال يقين و اطمينان، به  کتاب را بخوانيد تا بتوانيد به

انسان صحرانشين؟" اگر شما از گروه "اسالم زدگان" هستيد، و بکلى دست از دين و است، يا گفتار يک 
  رسد؟  شما مى  هاين کتاب نظر اندازيد. آيا از دانش ضررى ب  ايد، تنها بخاطر کنجکاوى به  ايمان برداشته

ا، با اينهمه دليل دهد که در تاريخ بشر، هرگز پيامبرى مانند دو پيامبر عصر م  نشان مى  بهاءاهلل در قرآن مطالعه  
  کنيم که اين ادعا را مورد آزمايش قرار دهيد.  و برهان ظاهر نگشته. ما شما را دعوت مى 

نگاشته است، از جمله سه جلد   زبان انگيسى  بهمؤلف کتابهاى پيش، شش جلد نيز براى مسيحيان و يهوديان  
  بنام:

• I Shall Come Again 
• Lord of Lords 
• King of Kings  

کتاب صفحه است، منشأ آسمانى آئين بهائى را با ارائه صدها آيه از    ۵۰۰هر يک از اين کتابها که بيش از  
دهد که موعود مسيحيان، حضرت مسيح؛ موعود يهوديان، ماشيه؛ و   رساند و نشان مى  اثبات مى  به مقدس

  و جالل خدا" ظاهر گشته." يعنى "نور و شکوه بهاءاهللاش "  موعود زردشتيان، شاه بهرام، با نام تازه
 روى شما باز خواهد شد.  يقين به  يقين خواهيد يافت. در بزنيد! به  جستجو کنيد! به

  ) ۷، آيه ۷حضرت مسيح (انجيل متى، فصل    
  ۶۹سوره عنکبوت، آيه  الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

  هدايت خواهيم نمود. هاى خود   راه  يقين آنها را به  کسانى که در يافتن ما بکوشند، به
  کند:   بهشت ديدارش دعوت مى  اش حضرت بهاءاهلل ما را به  زبان فرستاده  خالق ما به

بگو!  ١.دياشاميده از او بيد، و چشمه دانائى جوشيبشتابفرمايد: راه آزادى باز شده   دوست يکتا مى
ش گفته شد يشناخت. آنچه از پد و  يکه د  کوست کسىيدا. نينائى از آسمان دانائى هويامروز آفتاب ب

آنچه در جميع کتب الهى...مسطور و مستور بود در اين يوم ظاهر و مشهود   ٢دار.ين روزگار پديدر ا
  ٣است. از براى احدى عذرى باقى نمانده و نيست، مگر آنکه از روى هوٰى تکلم نمايد.

 

  . ۲۲ياران پارسى، صفحه   .١
 . ۲۸۶اشراقات و چند لوح ديگر، صفحه   .٢

  . ۲۸۸- ۲۸۹المقّربين، صفحات   خّط زين  مجموعۀ مبارکه از آثار قلم اعلٰى، به  .٣
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گاه کنيم. زيرا   آسائى اين دو پيامبر بزرگ  در پايان اين گفتار الزم است بار ديگر شما را از اهميت و لزوم شنا
گاهيد که در   آشناسائى آخرين فرستاده خداست. شما   بنابر شهادت خدا، سرنوشت جاودانى ما مرتبط به

توانستند خود   ايران هزارها نفر از بهائيان، تنها با گفتن يک جمله "من بهائى نيستم!" يا "من مسلمانم!" مى 
بالهاى ديگر نجات دهند. چرا چنين نکردند؟ چرا اين قهرمانان، ايمانشان را از جانشان عزيزتر را از مرگ و  

حد وفور برخوردار بودند، با   هاى اين جهان به  شمردند؟ چرا مردمانى فرهيخته و موفق که از جميع نعمت
ن و قاتالن نگشتند؟ گرا  زباْن تسليم شکنجه  آغوش باز مرگ را پذيرفتند؟ چرا براى حفظ جانشان، حتى به

گاهى در روح شما برافروزد. آنها خدا را با چشم    آدرباره اين پرسش، هرچه بيشتر بيانديشيد، شايد چراغ 
  ديدند. اين شعر سعدى، وصف حال اين زنان و مردان است:   جان، روشن و عيان مى

  جائى که بجز خدا نبيند  رسد آدمى به
  بنگر که تا چه حد است مکان آدميت

  سرنوشت جاودانى خود برسيد.  بسيارى از اسرار آفرينش پى بريد و به  را بخوانيد تا به اهلل در قرآنبهاء
   1432-772-989 :اين تلفن  اى پيش بههبراى خريد کتاب

 www.GlobalPerspective.org مراجعه کنيد: اين وب سايت  ا بهي
  دالر  ۲۰صفحه،   ۹۳۶، جلد مقوائى، بهاءاهلل در قرآن 

I Shall Come Again ،دالر ۲۵صفحه،  ۵۲۰، جلد مقوائى  
Lord of Lords ،دالر  ۲۵صفحه،   ۶۳۰، جلد مقوائى  
King of Kings ،دالر  ۲۵صفحه،   ۵۱۰، جلد مقوائى  

۲۸  
ها سوء استفاده نکنند، خداوند خبر ظهور پيامبران تازه را در قالب رمز   بينى  براى اينکه مردمان از پيش

کليد رموز قرآن را درباره ظهور دو پيامبر بزرگ از ايران بدست شما  بهاءاهلل در قرآنپوشاند. کتاب   مى
نامد. تا فرصت داريد با اين خبر   دهد. قرآن مجيد ظهور اين دو پيامبر را نبأ عظيم يعنى خبر بزرگ مى  مى

ان و بينيد که چگونه اين آئين تازه يزدان، چون آفتابى تاب  سابقه است، آشنا شويد و به  که در تاريخ بشر بى
آنچه خداوند براى شما   برد و شما را به  درخشان ابرهاى تيره ظلم و جهالت و جنگ و جدال را از ميان مى

  رساند.  خواسته مى



۲۴ 

۲۹  
بزرگترين خبر در تاريخ بشر، خبر ظهور پيامبرى تازه با خبرى تازه است. اين خبر تازه، صلح و يگانگى ميان 

هاى پيشين را در سايه   ها و نژادها و آئين  ر عصر ما ملتمردم جهان است. خواست خدا اين است که د
يک آئين متحد سازد. اين آئين نو، آئين بهائى است. اروين لزلو، بزرگترين متخصص در نظم جهانى 

اى بدون    گويد: آيا ممکن است که در عصر تاريک قاجار، چنين نظم و نقشه  درباره آئين بهائى چنين مى
  آشکار شود؟يارى پروردگار بر کسى 

۳۰  
دهند که زمان شادمانى فرا رسيده. زيرا خداوند بار ديگر با ما   حضرت بهاءاهلل، پيامبر عصر ما، بما مژده مى

سخن گفته و راه کامرانى و سعادت جاودانى را بما آموخته. آشکارترين نشانه انسانيت ما اختيار و آزادى 
يريم و يا پيام و دعوتش را ناديده انگاريم. کتاب  است. ما آزاديم که دعوت و پيام خالق خود را بپذ

دهد که به چه دليل و برهان بهائيان حضرت بهاءاهلل را فرستاده خدا   " نشان مىو فرّ يزدان بهاءاهلل، فروغ"
دانند. فرصت را از دست مدهيد و فضيلت آزادى و اختيار را کوچک نشمريد. سرنوشت جاودانى شما   مى

  در دست شماست. 

۳۱  
هاى متفاوت دارند، اما در   نطور که خدا يکى است، پيامبر هم يکى است. اگر چه پيامبران نامهما

اى تازه براى ما   حقيقت يک پيامبرند. پروردگار، همان پيامبر يکتا را در هر عصرى با نامى تازه و جامه
  فرستد. اين جامه تازه، پيام تازه خدا براى بندگان اوست.  مى

ين؟ بار دگر پروردگار آن پيامبر يکتا را با پيامى تازه براى ما فرستاده است. نامش چه خبرى خوشتر از ا
  اش آئين بهائى است.   بهاءاهلل، يعنى نور خدا و فّر خدا و نام جامه

اى نو   جاى جامه عتيقه، جامه  دهيد. تنها به  با پذيرش فرستاده تازه خدا، شما چيزى از دست نمى
  ها.  هاست، نه بر تن انسان  هاى ارزشمند و عتيقه در موزه  آفرينش، جاى جامهپوشيد. بنابر نقشه   مى
اين جامه زيبا نظر اندازيد تا   ايد اکتفا و اعتنا نکنيد. با چشمان خود به  آنچه درباره آئين بهائى شنيده  به
  اى بما فرستاده.  و چه پيام تازه بينيد که خدا چه بخشش بزرگى بما نموده  به
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شما   زدان، پذيرش اين پيام آسمانى و پوشيدن اين جامه نو و زيبا، زندگانى جاودانى بهبنابر اراده ي
  افزايد.  بخشد و بر شادمانى شما صد چندان مى  مى

هر چه در اين زندگانى زود گذر از دست بدهيد، هرگز جبران نتوانيد نمود. اين جامه نو و زيبا و اين 
ظار شماست. عشق و عاشقى با نور الهى و فّر الهى، از اين بهتر بخشش بزرگ يزدان در اختيار شما و در انت

و  " فروغ و فرّ يزدان ،بهاءاهللسوى خداست. کتاب "  خواهى؟ کسب دانش و دانائى نخستين گام به  چه مى
اى براى   بينيد خدا چه پيام تازه  را بخوانيد تا بهدليل وجود يزدان و جهان جاودان و مقايسه باورها" "

دالر. اگر خواستيد کتاب را پس بفرستيد، و  ۹رستاده است. رضايت شما تضمين است. قيمت بندگانش ف
  ايد با خرج پست پس بگيريد.  آنچه پرداخته

  . ۹۸۹- ۷۷۲-۱۴۳۲تلفن سفارش: 

۳۲  
ميهنان ماست. آئين بهائى براى   تنها راه رهائى و شکوفائى ايران، احساس يکرنگى و يگانگى ميان هم

عرصه هستى نهاده. دانائى و   نه تنها ميان ايرانيان، بلکه جميع مردم جهان پاى بهتحقق همين هدف 
بينيد و   ها به  سوى ترقى و تعالى است. يک گام در اين راه برداريد تا ناديده  آگاهى نخستين گام به

  ها بشنويد.  ناشنيده

۳۳  
و يا  ،دانند  دانند که نمى  نمىخبرى است. از کسانى که   بزرگترين مشکل عالم در عصر ما نادانى و بى

روز در   کسب دانش روز به  توان داشت؟ عالقه به  دانند، چه انتظارى مى  کنند که مى  دانند اما فکر مى  نمى
دنيا دوستى جاى خدا دوستى را  .هاى اين جهانند  کاهش است. بيشتر مردمان در پى آب و نان و خوشى

  گرفته است.
شمار، مانند ابرهائى تيره و تار، پرتو راستى   هاى بى  پايه و شايعات و شنيده  تصورات و توهمات دروغ و بى

را از انظار پنهان داشته. حال شما فرصت داريد که ابرها را کنار زنيد تا رمز زندگانى و سعادت جاودانى را 
بينيد و   روشنى آفتاب به  ها کشيدند، به  ه يزدان که بخاطر ما رنجها ديدند و سختىدر آئينه دو فرستاد

يقين بدانيد که توانائى شما در شناسائى سخن يزدان بيش از آن است که تصور کنيد. زيرا   بشناسيد.. به
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ربان تفاوت گفتارش با گفتار بندگانش از زمين تا آسمان است. آيا ممکن است که پروردگار عادل و مه
  مسئوليتى مافوق توانائى ما بما بدهد؟

۳۴  
چنين   راهنما گذارد؟ آيا به  آيا ممکن است که خالق جهان بندگانش را در دنيائى چنين آشفته و پريشان بى

راهنما   توان ايمان داشت؟ آيا هيچ پدر و مادر مهربانى فرزندان عزيزشان را سرگردان و پريشان بى  خالقى مى
نوا در روزگارى چنين آشفته و پر بال ممکن نيست.   بندگانى بى  نائى از خداى عاشق بهاعت  گذارند؟ بى  مى

رساند که يزدان مهربان هرگز بندگانش را   اثبات مى  با ارائه دليل و برهان به بهاءاهلل، فروغ و فرّ يزدانکتاب 
ستادن دو پيامبر بزرگ، ما همين بس که در عصر ما با فر  گذارد. نشانه عشقش به  راهنما نگذاشته و نمى  بى

  يارى ما آمده و پيامى نو براى ما فرستاده.  بار ديگر به
هاست. آيا شناسائى   گفتار پروردگار در برابر گفتار بندگانش مانند آفتاب تابان در برابر شعله لرزان شمع

بينيد که   روشنى به  اين کتاب نظر اندازيد تا به  آفتاب مافوق توانائى شماست؟ فرصت را از دست مدهيد، به
کشور، از خاور تا باختر، پيام آسمانى دو   ۲۰۰ان، در بيش از  هچه دليل و برهان، مليونها نفر از مردم ج  به

  اند.  پيامبر ايرانى را شناخته و پذيرفته

۳۵  
دو قرن ادامه داشته و در اعماق روح و   تبليغات و تلقينات پيشوايان متعصب مسلمان در ايران، نزديک به

ترين راه يعنى راه سکوت را در پيش گرفتند. پيشوايان   ، امننيز روان ايرانيان ريشه يافته. انديشمندان ايران
ها ساختند. افسوس و صد   و دروغ گفتند ها   بهره بسيار بردند، بدىمتعصب از اين سکوت و اين خأل

افسوس که عامه مردم اين دروغ را پذيرفتند و گامى در راه دانش و پژوهش بر نداشتند. اگر انديشمندان 
گفتند، اکنون کشور ما در    شناختند و بجاى سکوت، در باره آن سخن مى  ايران، آئين بهائى را درست مى

  ترين کشورها بود.  ميان مترقى
تنها يک کتاب اين آئين را بشناسيد، قصور گذشتگان را  نکنيم که با خواند  دعوت مى حال ما شما را

هاى آئينى است که همه بندگان يزدان    يقين بدانيد که تنها راه نجات ايران پذيرفتن آموزه  جبران کنيد، و به
ها در نظر يزدان مانند   انسانفارسى يعنى پرتو ايزدى و فّر ايزدى، ما   گفته بهاءاهلل که به  را يکسان شمرد. به

  ايم. اين گفتار از بهاءاهلل الگوى زندگى بهائيان است:   هاى يک شاخه  هاى يک درخت و يا برگ  ميوه
  .همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار اى اهل عالم
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۳۶  
است که اگر  ها تفاهم ايجاد کند و آنها را گرد هم آورد چنان ضرورى  آئينى که ميان پيروان همه آئين  نياز به

يک   يک يزدان و به  آئين بهائى نيامده بود، الزم بود چنين آئينى بيافرينيم، زيرا هيچ نيروئى جز ايمان به
تأسيس صلح در جهان و دوستى و يگانگى ميان نوع   شمرد، قادر به  آئين که همه بندگان خدا را يکسان مى

  انسان نيست.

۳۷  
  رمز آرامش و آسايش چيست؟

دهد که تا   شما يارى مى  زندگى خوردن، خفتن، مال اندوختن، و مردن است؟ اين کتاب بهآيا هدف از 
آن هدف برگزينيد. آيا از اين آگاهى ضررى   فرصت داريد هدف از زندگى را بشناسيد و بهترين راه را به

  رسد؟ اين فرصت هميشه براى شما ميسر نخواهد بود.  شما مى  به

۳۸  
آئين بهائى بزرگترين خبر براى بشر، و بزرگترين خطر براى پيشوايان مذهبى است. چرا بزرگترين خبر است؟ 
زيرا نقشه خدا براى نجات دنيا از بدبختى و بالست. چرا بزرگترين خطر است؟ زيرا با ظهور پيامبر يزدان، 

دهند. چقدر حقيقت اين   مى  هاى کهن، هم مقام خود، و هم راه معاش خود را از دست  پيشوايان آئين
بهشت جاودان   گفتار واضح و آشکار است. با اينحال بيشتر مؤمنان، پيشوايانشان را تنها راهنماى خود به

  دانند.  مى
گويند که ما در دين   آنها مى  دو علت: اول اينکه، پيشوايانشان پيوسته به  چرا مؤمنان چنين تصورى دارند؟ به
ايم. دوم اينکه ما با زبان اصلى پيامبرتان   درس فقه و مذهب خوانده شما تخصص داريم، بيش از شما

آشنائى با زبان و يا مربوط   بهشت جاودان بسته به  آشنائيم. کمى در اين باره بيانديشيد: آيا راه ما به
محفوظات ذهنى ماست؟ اگر چنين است، چرا پيشوايان مذهب، بدون استثنا پيوسته پيشواى رد و انکار   به

  اند؟ تاريخ ظهور همه پيامبران، شاهدى گويا بر اين مدعاست.  ادگان يزدان بودهفرست
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زند،   بينيد که آئين بهائى چگونه تيشه بر ريشه تعصبات و خرافات مذهبى مى  اين کتاب را بخوانيد تا به
  کند.  پيشوايان آزاد و کشور ما را آباد مى  مردم ما را از تقليد و اتکاء به

  پا کنيم  برخيز تا هزار قيامت به  انتظار قيامت توان نشست تا کى در 

۳۹  
قصرى با شکوه تشبيه نمود. هر هزار سال يکبار، گاهى کمتر گاهى بيشتر، خالق   توان به  آئين يزدان را مى

هايش از کار   کند، چراغ  پوسد، چکه مى  بخشد. اين قصر با گذشت زمان مى  ما، قصرى نو بما مى
دهيد؟ قصرى   گيرند. شما کداميک را ترجيح مى  بدتر حشرات موذى در آن منزل مىافتند، و از همه   مى

  با آخرين وسائل راحت. چند هزار ساله، يا قصرى نو و زيبا
اند. نام   ارمغان آورده  خبر خوش: دو پيامبر عصر ما از سوى خالق ما، نقشه بناى قصرى نو و زيبا براى ما به

نقشه آن   شما زندگى در چنين قصرى را دوست نداريد، الاقل نظرى به اين قصر نو، آئين بهائى است. اگر
  بيند چقدر اين بنا پايدار و با شکوه و زيباست.  و الگوى آن نمائيد تا به

  پا کنيم  برخيز تا هزار قيامت به  تا کى در انتظار قيامت توان نشست 

۴۰  
زمان پر بال ما را بدون راهنما گذارد؟ اين آيا شما به خدا معتقديد؟ آيا ممکن است خداى عاشق در اين 

فروغ و فّر يزدان"  ،رفتار از هيچ پدر و مادر مهربانى جايز نيست تا چه رسد به خالق ما. کتاب "بهاءاهلل
اثبات مى رساند که خداوند مهربان ساکت نبوده، بلکه براى نجات ما و خوشبختى جاودانى ما دو   به

رساند که اين دو پيامبر   اثبات مى  کتاب هزار بار بيش از آنچه الزم است به پيامبر بزرگ فرستاده است. اين
اند. اگر قانع نشديد کتاب را پس بفرستيد و تمام وجهى را که پرداخت   جز گفتار خدا سخنى نگفته

  ايد پس بگيريد. رضايت خاطر شما تضمين است.  کرده
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خدا را براى نجات و خوشبختى ما بما اظهار داشته. بهاءاهلل کيست؟ بهاءاهلل لقب انسانى است که گفتار 
تفاوت گفتار خدا با گفتار بشر مانند تفاوت نور آفتاب و نور شمع است. آيا شناسائى اينهمه تفاوت مشکل 

رساند که بهاءاهلل جز گفتار خدا هرگز   اثبات مى  است؟ اين کتاب هزار بار بيشتر از آنچه الزم است به
اين دعوت اعتنا نکنيد و از اين بخشش بزرگ يزدان    جاى بسى تأثر است که شما بهسخنى نگفته است. 

  پذيرش اين پيامبر است.  شهادت خدا سرنوشت جاودانى شما بسته به  سهمى نبريد. به

۴۲ 

تنها راه رهائى ايران و جهان از جنگ و جدائى، و ايجاد عشق و دوستى و صفا در دلها، پذيرش 
زبان پيامبرش بهاءاهلل، براى ما فرستاده است.   دو قرن پيش خداوند به  ه نزديک بههاى آئينى است ک  آموزه

کنيم که اين فرستاده يزدان را بشناسيد. اين کتاب هزار بار بيش از آنچه الزم است به   ما شما را دعوت مى
رصت را از دهد که بهاءاهلل، فروغ و فّر يزدان جز سخن خدا هرگز سخنى نگفته است. ف  شما اطمينان مى

  تر است.  دست مدهيد. شناسائى اين پيامبر بزرگ از هر وظيفه ديگر براى شما الزم

۴۳ 

فارسى   صفحه به ۵۴۰در  بهاءاهلل، فروغ و فرّ يزدانمناسبت دويستمين سال تولد حضرت بهاءاهلل، کتاب   به
  شود.   زبانان تقديم مى

بهاءاهلل جز سخن خدا هرگز سخنى نگفته است. از خود بپرسيد: يقين دريابيد که   اين کتاب را بخوانيد تا به
کشور پيامبرى را که از کشور ما در عصر تاريک   ۲۰۰  ر سراسر دنيا در بيش ازدچه دليل مليونها نفر   چرا و به

  دانند؟  هاى جهان مى  اند و آئينش را نوشداروى جميع بالها و بيمار  قاجار برخاسته پذيرفته
  پا کنيم  برخيز تا هزار قيامت به  قيامت توان نشست  تا کى در انتظار
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۴۴  
آئين بهائى تنها براى ايرانيان نيامده. اين آئين در بيش از دويست کشور در سراسر جهان پيروانى دارد که 

دريابيد که  يقين  به " را بخوانيد تابهاءاهلل، فروغ و فرّ يزدانشمرند. کتاب " ايران و ايرانيان را عزيز مى
  ايرانيان و مردم جهان نموده.  پروردگار چه بخشش بزرگى به

۴۵  
 اى از شرکت منظر جهانى  دعوتنامه

 مؤسسه چاپ و انتشار کتاب
 فارسى و انگليسى  به

www.GlobalPerspective.org 
راهنما گذارد؟ چنين چيزى   که خداى عاشق در بحبوحه اينهمه بال، بندگانش را بى آيا ممکن است

آورش،   زبان آخرين پيام  ممکن نيست. خدا رمز خوشبختى ما و راه رهائى دنيا را از جنگ و بال، به
  حضرت بهاءاهلل، که آئينه نور و شکوه و عظمت خداست، در آياتى برابر با صد جلد بما آموخته است.

سال هر گونه سختى و بال را تحمل نمود و بارها از درون زندان اظهار داشت که جز رساندن  ۴۰ءاهلل بها
 بندگانش هرگز سخنى و هدفى نداشته و ندارد.  پيام خدا به

پذيرفتند، اکنون زمين   شهادت خدا، اگر مردم عالم پيام يزدان را براى نجات نوع انسان از آغاز مى  بنا به
هزار نفر از  ۲۰آور يزدان و کشتن   پيام  اعتنائى به  ت برين بود. اگر توده ايرانيان بجاى بىاى از بهش  قطعه

ترين کشور عالم بود. با آشنائى با آئين بهائى   پذيرفتند، کشور ما اکنون پيشرفته  آور را مى  پيروانش، آن پيام
کثر ما قدر اين ارمغان را ندانستيم و نظيرى بما ايرانيان عطا فرمود، اما ا  دريابيد که خالق ما چه ارمغان بى
  در شناسائى آن گامى بر نداشتيم.

تنها رمز شادمانى و کامرانى شما و نجات کشور ما و صلح در دنيا، شناسائى پيام خدا براى مردم عصر 
ماست. جز اين هرگز راهى نبوده و نخواهد بود. ظهور حضرت بهاءاهلل بزرگترين خبر در تاريخ بشر است. 

  ش خود را با خواندن تنها يک کتاب که با زيباترين نثر فارسى نگاشته شده آغاز کنيد:پژوه
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