
 شورای منطقه ای بهایی ایاالت آتالنتیک

 دلور،ناحیه کلمبیا، مریلند، کارولینای شمالی، ویرجینیا

۲۰۱۷دسامبر  ۱۶  

 دعوت برای حمایت از تبرعات منطقه ای بهایی

ثبت شده و افراد ناحیه آتالنتیکخطاب به تمام محافل روحانی، مجامع   

 احبای عزیز الهی،

یکی از مرقومه های اخیر بیت العدل عزیز مان با این کلمات آغاز گردید: " مشاهده کنید که جامعه اسم اعظم چگونه قیام می نماید! " 

نتیک بسیار به از گزارش های حاصله از چهارده کنفرانس تبلیغی منطقه ای و فعالیت های بسیار دویستمین ساله  در منطقه آتالما 

ت شورا به شما عمیق و همواره در ادعیه مان جای دارید.شوق آمده ایم. محب  

م بخش بوده است. در و تعالیم وی الها وسیع تر به شخص بها هللا ی در سرتاسر کالسترهای منطقه یکی پس از دیگری پاسخ جامعه

در  برجسته . اشخاصبرخی از بارزترین شواهد ظرفیت سازی، احبای امر در برنامه ریزی تعدادی از جشن ها مساعدت نمودند

یکی از  بسیاری از این مجامع شرکت نمودند و مراتب امتنان خویش به جهت نفس حضرت بها هللا و پیام ایشان را ابراز کردند.

عدالت و برابری  ای مقامات شهری برای اطمینان جهتاولیای شهر بیان کرد که تعالیم بهایی ضروری است و زیر بنای تالش ه

سیاری از آنها  با حمایت متواضعانه حاصل کوششهای افراد عادی بهایی است که ب است. چنین شناختی تا حدی  برای تمام اهالی

 تبرعات منطقه ای فداکارانه به خدمت مشغولند.

متشکل از یک عمل انضباطی روحانی است که عنصر ذاتی حیات روحانی فرد است...تمرین تقدیم به صندوق تبرعات بهایی  " تقدیم 

 ۱۷ارتباط فرد وامر می شود و احساس هویت وی نسبت به امر را افزایش می دهد." بیت العدل اعظم، تبرعات موجب تقویت

۱۹۹۱سپتامبر  

شعبه منطقه ای بیت العدل اعظم الهی می فرمایند که از جمله وظایف شورای منطقه ای" تشویق مومنین ... به تقدیم تبرعات ...به 

 ۳۰ن هدف که بزودی تمام هزینه های منطقه ای به وسیله مومنین آن منطقه فراهم شود." بیت العدل اعظم، صندوق ملی است ، با ای

۱۹۹۷می   

جامعه سازی  صندوق بهایی منطقه ای صرف امر حیاتی تبلیغ از طریق افراد عادی با حمایت مالی داوطلبان مشغول به فعالیت های

پیشگامان اصلی در کالسترهای هدف که از لحاظ شغلی محدود هستند و همچنین حمایت راستقرادر محله های برگزیده شده ، کمک به 

ی چهارده گانه  تبلیغی برگزارشده که به یاران در انتشار گسترده پیام شفابخش  ها از بسیاری ابتکارات دیگر از جمله  کنفرانس

کمک می نماید ، می شود.حضرت بهاهللا   

در جدول ذیل نشان داده شده است:۲۰۱۷اکتبر، ۳۱به صندوق منطقه تا تاریخ  میزان مشارکت در اهدای تبرعات  

۲۰۱۸–۲۰۱۷هدف  تبرعات تا زمان حال میزان الزم تا هدف  اهدا کننده  مجموع منطقه 

 محافل ۸۷ ۶۶ ۵۲ ۱۴
۷۲ ۲۲۸ ۳۰۰ ۶۴۹٫۶  افراد بالغ 
%۲  %۸۱  %۰۲ در صد مخارج تامین شده توسط تبرعات صندوق  

 منطقه ای
 

 

 



 

 

 

از که چگونه می توانند به طور مستقیم و   نظر کنند تعمق در این موضوع با  از تمام محافل، گروه ها و افراد دعوت می شود تا

 که موجب ،مالی به پیشرفت امر در منطقه اتالنتیک ازطریق تقدیم مستمر و منظم تبرعات به صندوق منطقه به هر میزان نظر

 امکانات بیشتر جهت موفقیت و رشد می شود حمایت نمایند.

از عموم احیا بایستی دعوت به عمل آید تا به مسئولیت کلیه مومنین به منظور حمایت از اقدامات امراز طریق خودشان با دیدگاهی  "

۲۰۱۵دسامبر  ۲۹" بیت العدل اعظم مادی خویش را با در نظر گرفتن تعالیم الهی اداره نمایند.تازه مالحظه نمایند و نیز امور   

 با امتنان از اعانات فداکارانه شما به درگاه حضرت بهاهللا

تیک، امین صندوق ویلیام پی کالینزشورای منطقه ای بهایی ایالت اتالن  

ن بخصالی"یالکرم والجود من خصالی. فهنیئاٌ لمن تز"   


