National Spiritual Assembly
of the Bahá’ís of the United State

دوستان عزیز بهائی،
حضرت ولی محبوب امراهللّ در سال  ۱۹۳۶میالدی ،در آستانهی جنگی جهانگیر و در بحبوحهی رکود اقتصادی عالم و آشفتگیِ حاصل از
»بحرانی جهانی« جامعهی بهائیان امریکا را مخاطب ساخته ،فرمودند که جهان در رویارویی با شماری از »تاریکترین روزهای خود و در
مواجهه با سختترین مصائبی است که تاکنون نوع بشر نظیر آن را تجربه کرده است«) .مضمون(
ایشان از بهائیان امریکا خواستند که از با استفاده از »کلید« ترویج نقشه ی الهی ،به گشودن درهای بستهای که مانع وصول ایشان و
ملتشان به سرنوشت روحانی خویش و »اصالح عالم« میگردد ،همت گمارند.
بعالوه تشریح فرمودند که با افزایش شما ِر سلحشوران روحانی این امر نازنین ،و تشدید اقدامات و مجهودات ایشان در تسریع انتشار
دامنهی امراهللّ » ،قوای مخزونهی مکنونهی امر مبارک نیز متقابالً ظهور و بروز مینماید) «...مضمون(
ِ
قالب حزبی خود وجود
در حال حاضر نیز با افزایش بحرانهای جهانی ،در حالیکه از راستی و درستی خبری نیست ،و وحدت فقط در
دارد ،بیت العدل اعظم الهی از ما میخواهند که علمداران عشق شویم و »نیروی اجتماعسازی« آئین بهائی را بارز و جلوهگر نمائیم .روحی
ِ
برادران خود بدمیم و سبب »اصالح و الفت و ا ّتحاد« گردیم.
جدید به کالبد افسردهی خواهران و
ِ
صرف جانانهی اوقات خود و بذل کریمانهی تبرعات ارزشمندتان پشتیبان ما در انجام این ام ِر مهم گردید.
دوستان ،به یاری ما بشتابید و با
در ادعیهی خود به آستان الهی همواره به یاد شما عزیزان هستیم.

رابرت سی هندرسون
امین صندوق

تهیه شده در دفتر امین صندوق محفل روحانی بهائیان امریکا

موجودی صندوق م ّلی :
 ۱۱میلیون و  ۷۰۰هزار دالر
مبلغ تبرع شده تا اول سپتامبر  ۲۰۲۲در راستای هدف  ۴۵میلیون دالری
صندوق ملی )برای سال مالی .(۲۰۲۲-۲۳

نوسازی بنای بایگانی م ّلی:

Archives Campaign
مبلغ  ۱۸۳هزار و  ۲۴۹دالر تبرعات جمع آوری

Preserving
our Spiritual Heritage
شده تا اول سپتامبر  ۲۰۲۲در راستای هدف یک

میلیون و  ۵۰۰هزار دالری سرویس رسانه ای
فارسی بهائی )برای سال مالی (۲۰۲۲-۲۳

بنای مقام حضرت
عبدالبهاء

مبلغ  ۹۱۱هزار  ۶۷۱دالر تبرعات جمع
آوری شده تا اول سپتامبر  ۲۰۲۲در راستای
هدف دو میلیون و  ۵۰۰هزار دالری
بازسازی و ترمیم بنای آرشیو ملی) .این مبلغ
از ابتدای کار پروژه جمع آوری شده است(.

جامعه بهائیان امریکا از زمان آغاز پروژه ی ساختمان مقام
حضرت عبدالبهاء تا کنون مبلغ  ۲۶میلیون و  ۸۰۰هزار دالر
تقدیم ساخت و اکمال این مقام نموده اند.

آیا تاکنون برای خود حساب خدمات آنالین بهائی ایجاد کرده اید؟

BAHÁ’ÍS
OF THE UNITED STATES

بدین منظور میتوانید نمایه )پروفایل( آنالین بهائی خود را از طریق
 bahai.usبسازید.
و به وسیله ی آن :
* اطالعات تماس خود و) یا افراد خانواده خود( را تصحیح و یا به روز کنید.
* به سیستم تبرعات آنالین ) (OCSبه سادگی دسترسی یابید .

با ما در تماس باشید!
عبارت  bahaifundرا به شماره ی

جهت دریافت :

)224-414-FUND (3863

* آخرین اخبار از وضعیت صندوق ملی

پیامک )تکست( کرده و به ما بپیوندید.

* بیانات مبارکه درباره ی تقدیم تبرعات
و مطالب دیگر

تهیه شده در دفتر امین صندوق محفل روحانی بهائیان امریکا

