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Thân gửi Hội Nghị Ban Cố Vấn Các Châu Lục,
Quí đạo hữu thân mến,
1. Kế hoạch mà người Baha’i trên thế giới dấn thân vào cách đây gần năm năm đang
dần tiến đến hồi kết; số liệu tổng kết các thành quả của kế hoạch vẫn tiếp tục gia tăng,
nhưng sẽ sớm được chốt lại. Nỗ lực tập thể lấy cảm hứng từ Kế hoạch đã tập trung sự
tin tưởng tuyệt đối vào những sức mạnh được Đấng Chúa từ ái ban cho tôi tớ yêu
thương của Ngài. Tề tựu cùng quí đạo hữu tại thời khắc phản ảnh này, chúng tôi biết
rõ lòng quyết tâm nơi các đạo hữu để khép lại Kế hoạch hiện thời một cách tương
xứng cũng như sự háo hức để tiến xa hơn trên con đường mà kinh nghiệm đã vạch.
2. Chăng đường đáng kể đã vượt qua trên con đường này là hiển nhiên từ những thành
quả nổi bậc nhất của Kế hoạch hiện thời. Mục tiêu đầy ước vọng với việc hình thành
5.000 cụm có chương trình phát triển bất kể ở cường độ nào, đang được triển khai sẽ
có triển vọng hoàn thành trong những tháng còn lại trước Ridvan 2016. Tại nhiều
cụm, có nơi có hơn một ngàn dân cư – đôi khi vài ngàn người – tham dự vào khung
sườn hoạt động đã được thiết lập vững vàng để tiếp nhận con số ngày càng đông hơn,
nuôi dưỡng những cộng đồng có những thói quen suy nghĩ và hành động bám chắc
vào Mặc khải của Đức Baha’u’llah. Trên toàn thế giới, một nửa triệu người hiện nay
đã hoàn thành ít nhất cuốn sách đầu tiên trong chuỗi các khóa học, một kỳ công đặc
biệt để đặt nền móng vững chắc cho hệ thống phát triển nguồn nhân lực. Một thế hệ
thanh niên đang được khích lệ bước vào hành động theo tầm nhìn thức tỉnh về cách
mà họ có thể đóng góp để xây dựng một thế giới mới. Kinh ngạc trước những gì họ
chứng kiến, những nhà chức trách của xã hội ở một số nơi đã yêu cầu tín đồ Baha’i
phổ biến chương trình giáo dục cho những người trẻ tuổi. Đối mặt với tính phức hợp
ngày càng cao, các cơ cấu và các ủy ban Baha’i đang tìm cách tổ chức các hoạt động
gia tăng số lượng cảm tình viên bằng cách đẩy mạnh sự cộng tác và tương trợ lẫn
nhau. Và năng lực học tập, tiêu biểu một di sản vô giá như thế của những Kế hoạch
trước, đang được mở rộng vượt ra khỏi lĩnh vực phát triển và củng cố để bao gồm
những lĩnh vực nỗ lực Baha’i khác, hoạt động xã hội đáng kể và tham dự vào các cuộc
đối thoại thịnh hành ở xã hội. Chúng tôi chứng kiến một cộng đồng trở nên vững
mạnh nhờ vào sức mạnh và kinh nghiệm gian khó được ban tặng từ hai thập kỷ nỗ lực
bền bỉ tập trung vào một mục tiêu chung: một bước tiến quan trọng trong quá trình gia
nhập ồ ạt.
3. Chắc chắn quá trình này phải còn tiến xa hơn nữa, tuy nhiên những sự phát triển
minh chứng rằng một bước tiến quan trọng đã diễn ra. Điều này đã giúp cho các bạn
hữu của Thượng Đế sẵn sàng để các năng lực của họ đón nhận những thử thách cam

go hơn nữa, điều này cũng sẽ đòi hỏi rất lớn từ phía cơ cấu của quí đạo hữu khi đạo
hữu tập hợp họ lại để đáp ứng những yêu cầu của quá trình. Kế hoạch sắp đến sẽ kết
thúc ở ngưỡng cửa thế kỷ thứ hai của Thời kỳ Thành tựu của Chánh Đạo, trong Kế
hoạch này chúng tôi sẽ kêu gọi tất cả tín đồ mọi nơi dốc sức nỗ lực để chăm sóc
những hạt giống đã được vun trồng bằng tình yêu thương, lòng kiên định và được tưới
mát trong năm Kế hoạch trước đây đến hồi đơm hoa kết trái.
Sự xuất hiện của một chương trình phát triển
4. Việc mở ra tiến trình phát triển của một cụm, tuân theo một số đặc điểm chung nhất
định bên cạnh đó đương nhiên cũng chứa đựng những đặc trưng riêng của mỗi trường
hợp được định hình bởi tính nhạy cảm của những người tiếp xúc với giáo lý thiên
thượng. Các đặc tính này đã được thảo luận trong thông điệp mà chúng tôi gửi tới quí
đạo hữu trong hội nghị năm 2010, trong đó đã có sự đề cập đến một chuỗi các cột mốc
đánh dấu sự tiến bộ dọc theo chặng đường phát triển. Sự hiểu biết chung đã gia tăng
theo thời gian về những yêu cầu cần thiết để các bạn hữu trong một cụm vượt qua cột
mốc đầu tiên mà chúng tôi đã mô tả, và sau đó là cột mốc thứ hai.
5. Trong Kế hoạch Năm năm hiện thời, nhiệm vụ đang đối mặt với các tín đồ là áp
dụng tất cả những bài học thu được từ các Kế hoạch trước vào việc mở rộng tiến trình
phát triển đến hàng ngàn cụm mới. Điều đã được thấy ở đây là nó phụ thuộc nhiều vào
khả năng của các cơ cấu trong việc kêu gọi sự giúp đỡ từ các bạn hữu ở những cụm
khác, tăng cường các hoạt động của một cộng đồng Baha’i hiện tại, ví dụ, bằng việc
sắp xếp các nhóm thăm viếng truyền giáo hoặc hướng dẫn viên đến để hỗ trợ. Ở nhiều
nơi, quá trình của viện bắt đầu với sự hỗ trợ của những tín đồ đến từ các cộng đồng
lân cận phát triển hơn, nơi có nhiều cách sáng tạo trong việc tiếp xúc khối dân chúng
tại địa phương, cụ thể là thanh niên, và hỗ trợ họ khi họ bắt đầu bước vào việc phụng
sự. Những nỗ lực thúc đẩy hoạt động trong cụm, đặc biệt là cụm chưa biết tới Chánh
Đạo được thúc đẩy mạnh mẽ nếu một hoặc vài cá nhân đến định cư ở nơi đó với vai
trò là người xung phong truyền giáo trong nước, tập trung sự chú ý vào một phần của
ngôi làng hoặc thậm chí chỉ một con phố nơi có tính nhạy cảm cao. Hơn 4.500 tín đồ
đã đứng lên phụng sự theo cách này trong suốt Kế hoạch hiện tại, một thành tích đáng
kinh ngạc.
6. Mục đích chính của mọi sự phối hợp chiến lược là để bắt đầu một quá trình xây
dựng năng lực trong một cụm qua đó dân cư địa phương được thôi thúc bởi lòng mong
muốn đóng góp vào sự thịnh vượng vật chất lẫn tâm linh của cộng đồng họ, có khả
năng bắt đầu dâng hiến các hành động phụng sự. Một khi đã đáp ứng được yêu cầu cơ
bản này thì một chương trình phát triển đã được hình thành. Dĩ nhiên, sự hỗ trợ của
các Tùy viên cùng các vị phụ tá là cần thiết, sự tham dự chặt chẽ của họ vào việc khơi
lên những hoạt động đầu tiên giúp các bạn hữu giữ vững được tầm nhìn rõ ràng và
thống nhất cần thiết.

Củng cố mô thức hành động
7. Qua thời gian, trong cụm hình thành một nhóm các hạt nhân nòng cốt, những người
làm việc và hội ý cùng nhau và tổ chức các hoạt động. Để cho tiến trình phát triển tiến
xa hơn, số lượng người cùng chia sẻ sự cam kết này phải tăng lên, và khả năng của họ
cho sự cam kết hành động có hệ thống trong khung sườn của Kế hoạch cũng phải gia
tăng theo đó. Và tương tự như sự phát triển của một mô thức sống, sự phát triển có thể
diễn ra nhanh chóng khi gặp được các điều kiện thích hợp.
8. Điều kiện tiên quyết trong số đó là quá trình của viện phải gia tăng sức mạnh,
hướng sự tập trung vào việc nuôi dưỡng các chuyển động của khối dân chúng. Những
người đã bắt đầu học các tài liệu của viện, và cũng đang dồn nỗ lực của mình vào việc
mở các lớp thiếu nhi, các nhóm thiếu niên, các cuộc gặp mặt thờ phượng tập thể, hoặc
những hoạt động liên quan khác, đang được hỗ trợ để tiếp tục theo đuổi chuỗi các
khóa học, cùng lúc đó số lượng người bắt đầu tham dự vào việc học tập tiếp tục gia
tăng. Với dòng chảy người tham dự qua các khóa học của viện và bước vào lĩnh vực
hành động được duy trì, số lượng người đồng hành để duy trì sự phát triển cũng tăng
theo. Sự phát triển phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của các hướng dẫn viên. Ở giai
đoạn tiên khởi này, có thể hầu hết hướng dẫn viên đều đến từ các cụm khác, nhưng
cùng lúc đó, một vài bạn hữu tại địa phương cũng đang được nâng đỡ để bắt đầu giúp
những người khác theo học các tài liệu của Viện khi năng lực hành động của họ gia
tăng. Những nỗ lực dẫn dắt nhóm hướng dẫn viên đầu tiên trong cụm nên giữ cân đối
giữa hai kết quả không mong muốn. Nếu cá nhân lướt qua các khoá học của Viện một
cách quá nóng vội sẽ dẫn đến năng lực phụng sự không được phát triển đầy đủ; trái
lại, nếu việc học kéo dài quá lâu thì quá trình sẽ bị tước mất tính năng động thiết yếu
cho sự tiến triển của nó. Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, những giải pháp sáng tạo
đã được sử dụng để đạt tới sự cân đối cần thiết, đảm bảo trong một khoảng thời gian
hợp lý có thể giúp một số những cư dân sống ở một cụm phụng sự với vai trò hướng
dẫn viên.
9. Dĩ nhiên, chỉ có mỗi đào tạo không thì chưa thể đem đến sự phát triển. Các nỗ lực
xây dựng năng lực thiếu hữu dụng nếu không nhanh chóng sắp xếp đồng hành những
cá nhân bước vào diễn trường phụng sự. Một mức độ hỗ trợ tương xứng sẽ vượt xa
hơn những ngôn từ khích lệ. Khi chuẩn bị nhận lãnh một nhiệm vụ mới mẻ, cùng sát
cánh thực hiện với một người có kinh nghiệm sẽ làm gia tăng nhận thức về những gì
có thể làm được. Một sự đoan chắc về sự trợ giúp thiết thực có thể tiếp thêm lòng can
đảm cho một thành viên còn do dự khi lần đầu khởi sự một hoạt động. Từ đó các linh
hồn cùng nhau gia tăng hiểu biết, khiêm tốn chia sẻ những nhận thức sâu sắc mỗi
người có được tại mỗi thời điểm và mong muốn tìm tòi học hỏi từ những người bạn
cùng đi trên con đường phụng sự. Sự do dự mất dần và năng lực phát triển đến mức

một cá nhân có thể tự thực hiện các hoạt động và tới lượt mình đồng hành những
người khác trên cùng con đường.
10. Nơi nào có sự tham gia của Viện thì dòng chảy người tham dự qua các khoá học
của Viện ngày càng đòi hỏi cần được đồng hành một cách có hệ thống khi họ bắt đầu
phụng sự như là những giáo viên thiếu nhi, như hoạt náo viên và như những hướng
dẫn viên. Trong số những tín đồ nòng cốt, là những người đã tích luỹ một khối kinh
nghiệm lớn ở các hoạt động giáo dục, một cách tự nhiên sẽ tiếp nhận các cơ hội để hỗ
trợ những ai còn lạ lẫm với chúng. Sự sẵn lòng của một cá nhân để giúp người khác
tiến lên trong các nỗ lực phụng sự có thể đưa tới một số trọng trách đặc thù được chỉ
định cho người đó. Theo cách này, những điều phối viên của một trong ba giai đoạn
của quá trình giáo dục lần hồi xuất hiện khi nhu cầu đòi hỏi. Những hành động của họ
luôn luôn được thôi thúc bởi lòng mong muốn nhìn thấy năng lực của người khác phát
triển và nuôi dưỡng những tình bạn được xây dựng dựa trên sự hợp tác và hoà hợp.
11. Rõ ràng, quá trình của Viện giúp nâng cao năng lực cho một phạm vi lớn các trọng
trách; từ các khoá học đầu tiên, người tham dự được khích lệ để đến nhà thăm hỏi các
thân hữu của họ và cùng nhau học một bản kinh cầu nguyện hoặc chia sẻ với họ một
chủ đề từ giáo lý Baha’i. Sắp sếp để hỗ trợ các bạn hữu trong những nỗ lực này, trước
đó có lẽ đa phần chưa mấy quy củ, đến khi không còn tương thích nữa là dấu hiệu để
hình thành Ban Truyền Giáo Khu Vực. Sự tập trung chủ yếu của Ban là huy động các
cá nhân, thông thường bằng cách thành lập nhóm, để liên tục mở rộng mô thức hoạt
động trong một cụm. Các thành viên của Ban cần nhìn nhận mọi người như một cộng
tác viên tiềm năng trong một sự nghiệp tập thể, và họ nhìn nhận thích đáng vai trò của
mình trong việc nuôi dưỡng tinh thần về một mục đích chung trong cộng đồng. Với sự
vận hành của một Ban như thế, những nỗ lực hiện có để tổ chức các buổi gặp mặt thờ
phượng, thực hiện thăm viếng, và truyền giáo giờ đây có thể được mở rộng đáng kể.
Các đạo hữu sẽ cần khích lệ các Hội Đồng Quốc Gia và các Hội Đồng Vùng, cũng
như các Viện đào tạo, để báo cho biết lúc nào các điều kiện trong một cụm đòi hỏi cần
có những sự sắp xếp mang tính tổ chức để đảm đương một khuôn mẫu rõ ràng –
không nên hành động thiếu chín chắn hoặc cũng không được trì hoãn quá mức việc
hình thành các cấu trúc chính thức.
12. Giống như cá nhân, những ủy ban thành hình trong một cụm cũng cần sự hỗ trợ
khi họ nhận lãnh những nhiệm vụ của mình. Sự trợ giúp từ các Tuỳ Viên ở mặt này là
thiết yếu, nhưng đó cũng là một trọng trách quan trọng của các Hội Đồng Vùng
Baha’i hoặc những nơi chưa có Hội Đồng Vùng, thì trọng trách đó thuộc về chính Hội
Đồng Quốc Gia và cũng là mối bận tâm khẩn thiết cho các Viện đào tạo. Năng lực
phụng sự hiệu quả ở cấp cụm gia tăng khi có các không gian được tạo ra qua đó những
tín đồ tham dự có thể học các hướng dẫn, phản ánh về những hành động của họ dựa
theo hướng dẫn đó và gặt hái những nhận thức sâu sắc từ đó, và cũng trở nên gắn kết

với khối kiến thức rộng hơn đang được sản sinh ở những cụm lân cận và xa xôi. Thay
vì lập các kế hoạch chung chung, những cuộc hội ý được thực hiện ở các không gian
như thế thường nhắm tới việc nắm bắt thực trạng của cụm tại một thời điểm cụ thể và
xác định các bước trước mắt tiếp theo để thúc đẩy sự phát triển. Những ai đang phụng
sự ở cấp vùng hoặc quốc gia có lẽ nên nỗ lực tư vấn các bạn hữu và mở rộng tầm nhìn
của họ về những việc có thể thành tựu được, nhưng họ sẽ không tìm cách áp đặt
những kỳ vọng của riêng họ lên quá trình lập kế hoạch; mà đúng hơn là họ đang giúp
đỡ những tín đồ cần mẫn trong một cụm để lần hồi nâng cao năng lực của những tín
đồ này trong việc thiết kế và triển khai hướng hành động sáng suốt nhờ vào kinh
nghiệm tích luỹ tại cấp cơ sở của cộng đồng và quen thuộc với các điều kiện thực tiễn.
Nhằm phát triển năng lực học hỏi và hành động có hệ thống của các ủy ban trong
cụm, những cơ cấu cấp quốc gia và vùng cần lưu tâm cẩn trọng và hợp lý trong các nỗ
lực của mình để hỗ trợ họ. Sự trợ giúp của các phụ tá của quí đạo hữu cho công việc
này sẽ đảm bảo để mỗi thành tố của quá trình phát triển đạt được những đặc tính cần
thiết và để tính nguyên vẹn và gắn kết của tất cả các nỗ lực được duy trì.
13. Dĩ nhiên ngay từ lúc bắt đầu các bạn hữu nên có được niềm thôi thúc học hỏi
thông qua hành động. Việc áp dụng các chu kỳ hành động 3 tháng khai thác năng lực
đang thành hình này và cho phép nó được tăng cường vững chắc. Mặc dù năng lực
này gắn liền đặc thù với giai đoạn phản ánh và lập kế hoạch của một chu kỳ, đặc biệt
là cuộc họp mặt phản ánh quyết định cả nhịp đập huyết mạch của chu kỳ, nhưng năng
lực đó cũng phải được thể hiện ở tất cả các thời điểm khác của chu kỳ bởi những ai
đang theo đuổi các tuyến hành động liên quan lẫn nhau. Chúng tôi nhận thấy rằng khi
tính học hỏi gia tăng, các bạn hữu phát triển nhiều hơn khả năng vượt qua sự thoái
trào, dù lớn hay nhỏ- chẩn đoán các căn nguyên cội rễ, khám phá những nguyên lý
nền tảng, liên hệ với kinh nghiệm tương thích, xác định các bước hoá giải, và đánh giá
sự phát triển, đến khi quá trình phát triển được hoàn toàn thổi bùng sức sống trở lại.
14. Cốt yếu của mô thức hành động đang tiến triển trong một cụm là quá trình biến cải
cá nhân và tập thể diễn ra thông qua Ngôi Lời của Thượng Đế. Từ lúc bắt đầu chuỗi
các khoá học, người tham dự được tiếp xúc với Mặc Khải của Đức Baha’u’llah trong
việc cân nhắc những chủ đề quan trọng như thờ phượng, phụng sự nhân loại, đời sống
linh hồn, và việc giáo dục thiếu nhi và thiếu niên. Khi một người trau dồi thói quen
học và suy ngẫm sâu về Lời Sáng Tạo, quá trình biến cải này tự biểu hiện trong khả
năng diễn đạt hiểu biết của mình về những khái niệm sâu sắc và khả năng khám phá
thực thể tâm linh trong các cuộc trò chuyện ý nghĩa. Những năng lực này không chỉ
hiển hiện ở các cuộc thảo luận khơi sâu đang ngày càng trở thành nét đặc trưng của
các tương tác bên trong cộng đồng, mà còn ở trong các cuộc trò chuyện nối tiếp vươn
ra bên ngoài – không cứ hễ là giữa thanh niên Baha’i và các bạn đồng trang của họ đến các phụ huynh có con em đang hưởng lợi từ những chương trình giáo dục của
cộng đồng. Thông qua các cuộc trao đổi thuộc dạng này, nhận thức về các lực lượng

tâm linh được nâng cao, những sự trái ngược rõ nét nhường chỗ cho các nhận thức sâu
sắc không ngờ tới, ý thức về sự thống nhất và sự nghiệp chung được củng cố, sự vững
tin về việc có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn được tiếp sức, một lòng cam kết
hành động dần biểu hiện. Các cuộc trò chuyện nổi bật như thế lần hồi thu hút ngày
càng nhiều thêm số lượng người tham gia vào phạm vi các hoạt động cộng đồng.
Những chủ đề về niềm tin và xác tín một cách tự nhiên được chú ý đến, bắt nguồn từ
tính nhạy cảm và trải nghiệm của những ai tham dự. Từ đó, điều rõ ràng là khi quá
trình của Viện trong một cụm thu thập xung lực, hành động truyền giáo dần nhận
được tầm quan trọng lớn hơn trong đời sống của các bạn hữu.
15. Năng lực đang gia tăng cho cuộc trò chuyện ý nghĩa được khai thác trong kế hoạch
của các cơ cấu khi sự phát triển tiếp tục diễn tiến. Vào lúc các chu kỳ hoạt động chính
thức thành hình, năng lực này đang được thúc đẩy xa hơn thông qua giai đoạn mở
rộng quyết định phần lớn kết quả của mỗi chu kỳ. Dĩ nhiên, các mục tiêu cụ thể của
mỗi giai đoạn mở rộng khác nhau tuỳ theo điều kiện trong cụm và hoàn cảnh của cộng
đồng Baha’i. Trong một số trường hợp, mục tiêu chính của nó là gia tăng sự tham dự
vào các hoạt động cốt lõi; ở trường hợp khác là tìm kiếm sự sẵn lòng gia nhập Chánh
Đạo. Các cuộc trò chuyện về Bản thân Đức Baha’u’llah và sứ mệnh của Ngài diễn ra
ở nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm cả trà đàm và thăm viếng tại nhà. Các hoạt động
được thực hiện trong suốt giai đoạn này tạo điều kiện để sử dụng và tinh luyện những
năng lực được phát triển thông qua học các tài liệu tương thích của Viện. Khi kinh
nghiệm gia tăng, các bạn hữu trở nên thành thục hơn trong việc nhận ra lúc nào họ tìm
thấy một cái tai đang hưởng ứng, trong việc quyết định lúc nào nên trực tiếp hơn nữa
khi chia sẻ sứ điệp, trong việc gỡ bỏ rào cản ngăn trở sự hiểu biết, và trong việc giúp
các linh hồn tìm kiếm chấp nhận Chánh Đạo. Phương thức làm việc theo nhóm giúp
các bạn hữu phụng sự cùng nhau, tương trợ lẫn nhau, và xây dựng sự tự tin – nhưng
ngay cả khi một mình thực hiện các hoạt động, họ cũng điều phối tốt hơn các nỗ lực
của mình. Sự đầu tư thời gian và tập trung của họ tạo ra cường độ thích đáng cho giai
đoạn tuy ngắn nhưng quyết định này của chu kì. Tinh thần quyết tâm cao độ này giúp
gia tăng các sức mạnh của cộng đồng, và ở mỗi chu kỳ các bạn hữu học cách trông
cậy ngày một nhiều hơn vào ơn bổ sức quyền năng của vương quốc thiên thượng được
thu hút bởi hành động của họ.
16. Cách đây 5 năm, hầu hết những cụm đã hình thành chương trình phát triển sâu
rộng là những nơi đã có số lượng đáng kể người Baha’i sống rải rác theo phương diện
địa lý. Nỗ lực xúc tiến công trình này bằng cách mời gọi sự tham dự của các bạn hữu,
đồng nghiệp, họ hàng gia đình, người thân từ phía những tín đồ đã giúp nâng cao đáng
kể mức độ hoạt động trên toàn cụm. Quả thật, nới rộng vòng tham dự theo cách này
dần trở thành một khía cạnh quen thuộc của đời sống Baha’i và không thể thiếu được.
Cùng lúc đó, kinh nghiệm chỉ ra rằng phải cần nhiều hơn thế nữa để gia tốc sự phát
triển thông qua dòng chảy đều đặn những người mới tham dự vào quá trình của Viện.

Khuôn mẫu đời sống cộng đồng phải được phát triển ở những nơi có sự nhạy cảm
dâng tràn, ở các điểm dân cư nhỏ đó cường độ hoạt động sâu rộng có thể duy trì được.
Khi thực hiện công việc xây dựng cộng đồng trong vòng một phạm vi hẹp như thế,
cho thấy các khía cạnh đan xen của đời sống cộng đồng thể hiện một cách gắn kết
nhất, quá trình biến cải tập thể được cảm nhận sắc nét nhất – đỉnh điểm là sức mạnh
xây dựng xã hội cố hữu nơi Chánh Đạo trở nên hiển hiện rõ ràng nhất.
17. Cho nên, một nhiệm vụ trọng đại trước mắt quí đạo hữu và những vị phụ tá của
đạo hữu vào lúc bắt đầu kế hoạch sắp đến sẽ là hỗ trợ các bạn hữu khắp nơi nhìn nhận
đúng đắn chiến lược khởi xướng các hoạt động xây dựng cộng đồng trong các khu
láng giềng, làng xã đầy hứa hẹn cần phải được áp dụng rộng rãi và theo đuổi có hệ
thống, vì các chương trình phát triển hiện hữu cần tiếp tục gia tăng sức mạnh. Những
cá nhân phụng sự ở các khu vực như thế học hỏi làm thế nào để giải thích mục đích
của những hoạt động đó, làm thế nào để thể hiện qua hành động động cơ tinh khiết
của họ, làm thế nào để nuôi dưỡng các môi trường ở đó người do dự trở nên đoan
chắc, làm thế nào để giúp cư dân thấy được những khả năng dồi dào do làm việc cùng
nhau mang lại, và làm thế nào để khích lệ họ đứng lên phụng sự tốt nhất cho các phúc
lợi xã hội chung. Tuy nhiên, nhận ra giá trị thực sự của công việc này cũng nên khơi
sâu ý thức về đặc tính tế nhị của nó. Quá nhiều sự tập chú từ bên ngoài có thể dễ dàng
bóp nghẹt mô thức hành động đang thành hình tại một địa hạt nhỏ; do đó, không cần
quá nhiều bạn hữu di chuyển đến hay đến viếng thăm thường xuyên các địa dư như
thế, vì quá trình đang được thiết lập chung quy lại vẫn phải do chính dân cư ở đó đảm
nhiệm. Tuy nhiên, điều cần có từ những ai tham dự là sự cam kết dài hạn và lòng nhiệt
tâm muốn trở nên thật quen thuộc với thực tế của một nơi đến nỗi họ hoà nhập với đời
sống địa phương và gạt bỏ bất cứ dấu hiệu thành kiến hay tính gia trưởng nào, tạo
dựng những mối dây bằng hữu chân thành phù hợp với các bạn đồng hành trên cuộc
hành trình tâm linh. Tính năng động phát triển ở các địa dư như thế tạo nên một ý thức
mạnh mẽ về sự đồng tâm và tiến bộ tập thể. Theo thời gian, toàn cụm như một khối và
các trung tâm hoạt động cao độ của nó sẽ thấm đẫm sự hiểu biết dâng cao đến từ
những nỗ lực ứng dụng giáo lý trong nhiều bối cảnh khác nhau.
18. Sự phát triển nổi bật là kết quả hiển nhiên khi các bạn hữu trong một cụm tiếp tục
củng cố và mở rộng những hoạt động xây dựng cộng đồng đang hình thành quanh họ.
Tất cả các yếu tố của một hệ thống cần thiết cho sự phát triển bền vững giờ đây đã sẵn
sàng. Vươn tới cột mốc thứ hai trên chặng đường phát triển nối tiếp nhau, đã được
chúng tôi mô tả cho quí đạo hữu năm năm trước, kèm theo đó là những bước tiến cả
về chất và lượng - như gia tăng số lượng người tham gia vào các cuộc trò chuyện giúp
khám phá và nuôi dưỡng tính nhạy cảm, số lượng nhà được thăm viếng, số lượng các
hoạt động cốt lõi và sự tham dự, số lượng người bắt đầu chuỗi các khoá học hoặc hỗ
trợ người khác khi họ gia tăng tự tin để phụng sự. Việc tham gia vào các buổi họp mặt
tổ chức Lễ 19 Ngày và các Thánh Lễ Baha'i đang được các Hội Đồng Địa Phương

chăm lo đôn đốc. Những bước tiến như thế là dấu hiệu rõ ràng về sự phát triển sắc nét
hơn nhiều : sự lan toả dần dần một khuôn mẫu đời sống cộng đồng dựa trên giáo lý
của Đức Baha'u'llah bên trong một khối dân cư. Và một cách tự nhiên, số lượng tín đồ
tăng lên.
19. Trong 5 năm qua, con đường dẫn tới sự hình thành một chương trình phát triển sâu
rộng ngày càng dễ nhận biết hơn. Nó cần phải được tận tâm theo đuổi. Ở Kế hoạch sẽ
bắt đầu vào mùa Ridvan này, chúng tôi đang kêu gọi đẩy mạnh sự phát triển ở tất cả
những cụm đã khởi sự chương trình phát triển sâu rộng. Ở đó nên xuất hiện một vòng
cung phát triển rõ nét trong suốt hai mươi chu kỳ bất kể sự dao động lên xuống là đặc
tính tự nhiên của một quá trình hữu cơ. Nỗ lực tập thể này nên tìm cách nâng số cụm
trên đà tiến tới chương trình phát triển sâu rộng lên 5.000 cụm vào mùa Ridvan 2021.
20. Khi đề ra mục tiêu này trước toàn thể thế giới Baha'i, chúng tôi ý thức được sức
nặng thực sự của nó; sự lao động cật lực cần thiết; nhiều sự hy sinh sẽ phải nếm trải .
Nhưng đối mặt với thảm cảnh của thế giới đang quằn quại qua từng ngày thiếu vắng
biệt dược của Đức Baha'u'llah, lương tâm không cho phép chúng tôi đưa ra yêu cầu
nào thấp hơn được nữa đến các tín đồ tận tuỵ của Ngài. Thuận theo ý chí Thượng Đế,
các nỗ lực của họ sẽ xứng đáng là mão miện vinh quang khép lại một trăm năm lao
động miệt mài và thiết lập diễn trường cho những công quả chưa thể hình dung nổi sẽ
điểm tô thế kỷ thứ hai của Thời kỳ Thành Tựu.
21. Trong những tháng sắp tới, quí đạo hữu sẽ xúc tiến các cuộc hội ý với các Hội
Đồng Tinh Thần Quốc gia để cùng họ khám phá những ngụ ý trong mục tiêu toàn cầu
này cho từng cộng đồng riêng biệt, một quá trình hội ý phải được mở rộng nhanh
chóng đến khi vươn tới cấp địa phương cơ sở. Phải đảm bảo hành động. Chúng tôi
mong đợi nhìn thấy thành tựu phát triển diễn ra nhanh hơn nữa ở những vùng có một
hoặc nhiều chương trình phát triển sâu rộng đang được duy trì lâu nay, vì những sự
phát triển này cung cấp một khối kiến thức và kinh nghiệm giá trị và nó như một
nguồn dự trữ nhân lực khi triển khai các nỗ lực tăng cường những khu vực lân cận.
Theo đuổi mục tiêu này cũng sẽ dẫn tới hình thành nhiều chương trình phát triển mới,
thông thường ở những cụm chưa khai mở nằm lân cận các cụm đã có những bước phát
triển đáng kể diễn ra. Dòng chảy hỗ trợ như thế bắt nguồn từ các điều khoản khẩn
trương được vạch ra trong những Kinh Bản của Kế Hoạch Thiêng Liêng.
Tiếp nhận số lượng lớn và quản lý sự phức hợp
22. Khi một chương trình phát triển mới đâm chồi trong một cụm, có thể chỉ có một
nhóm nhỏ cá nhân đảm trách việc thúc đẩy nó, còn người tham dự có thể là thành viên
đến từ vài hộ gia đình, nhưng vào thời điểm chương trình phát triển đạt tới độ sâu
rộng, những con số này như được mong đợi đã tăng lên: có thể là hàng chục người
tích cực trong công cuộc củng cố và phát triển, trong khi số người tham dự có thể vượt

quá hàng trăm. Nhưng khả năng để đạt tới số lượng lớn – huy động cả trăm người và
nhiều hơn thế nữa, mà việc phụng sự của họ kết nối với hàng trăm thậm chí hàng
nghìn người – đòi hỏi phải có năng lực thích ứng với sự gia tăng đáng kể ở mức độ
phức hợp.
23. Khi quá trình phát triển tiếp tục gia tăng cường độ, các nỗ lực tham gia vào những
cuộc trò chuyện ý nghĩa của các bạn hữu mang họ đến với nhiều không gian xã hội,
giúp nhiều người hơn nữa trở nên quen thuộc với giáo lý và cân nhắc nghiêm túc việc
đóng góp họ có thể thực hiện cho sự tiến bộ xã hội. Thêm vào đó, càng có nhiều gia
đình cung cấp địa điểm cho các hoạt động xây dựng cộng đồng, khiến mỗi nơi trở
thành điểm phân phát ánh sáng hướng dẫn thiêng liêng. Liên tiếp qua các chu kỳ,quá
trình của Viện dần được hỗ trợ bởi số lượng gia tăng các bạn hữu có năng lực phụng
sự như là hướng dẫn viên, những người cung cấp chuỗi trọn vẹn các khoá học của
Viện tại nhiều thời điểm với cường độ sâu rộng nổi bật. Vì thế, quá trình phát triển
nguồn nhân lực diễn tiến suôn sẻ và kích hoạt sự gia tăng đều đặn khối nhân sự. Trong
khi, một phạm vi đa dạng các cư dân trong cụm tiếp tục tham gia vào lực lượng phụng
sự, thanh niên thường chiếm lượng lớn nhất trong những người tham dự các khoá học.
Nhiều người cảm thấy cuộc sống của họ tiếp nhận sức ảnh hưởng theo cách nào đó từ
các hoạt động của cộng đồng trải nghiệm được hiệu quả biến cải của việc nghiên cứu
Lời Thượng Đế. Và khi dòng người bắt đầu một con đường phụng sự gia tăng, sự phát
triển đáng kể diễn ra ở tất cả mọi khía cạnh của những nỗ lực xây dựng cộng đồng từ
các bạn hữu. Số lượng hoạt náo viên các nhóm thiếu niên và giáo viên lớp thiếu nhi
gia tăng, thúc đẩy sự mở rộng hai chương trình trọng yếu này. Thiếu nhi được hỗ trợ
để phát triển qua các bậc của chương trình, trong khi các nhóm thiếu niên tiến bộ qua
từng năm và lấy việc phụng sự xã hội làm nền tảng học hỏi của họ. Các cơ quan trong
cụm, nhờ sự ủng hộ khích lệ của Hội Đồng Tinh Thần Địa Phương, động viên và bồi
đắp dòng chảy tự nhiên người tham dự qua các giai đoạn nối tiếp của quá trình giáo
dục. Một hệ thống giáo dục với tất cả các yếu tố cấu thành của nó, có khả năng vươn
xa chào đón số lượng lớn, giờ đây đã bén rễ vững chắc bên trong cụm.
24. Sự phát triển như thế đòi hỏi nhiều nỗ lực tập thể bền bỉ từ các bạn hữu cư ngụ ở
bất cứ nơi đâu trong cụm. Dẫu thế, kinh nghiệm ở Kế hoạch hiện tại minh chứng rằng
một mô thức hành động có khả năng thu hút số lượng lớn hình thành chủ yếu từ việc
nỗ lực đưa nhiều khu láng giềng và làng xã hơn nữa - những nơi có sự hội tụ của các
lực lượng tâm linh đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng bên trong một khối dân chúng
– tới giai đoạn họ có thể duy trì hoạt động sâu rộng. Những cá nhân nòng cốt bên
trong mỗi điểm đang nhận lãnh trách nhiệm của quá trình xây dựng năng lực cho cư
dân nơi đó. Một tiết diện cắt ngang rộng hơn của khối dân cư đang tham gia vào các
cuộc trò chuyện, và các hoạt động đang được mở ra đồng thời cho toàn bộ các nhóm –
các nhóm bạn bè và hàng xóm, đội ngũ thanh niên, toàn thể các gia đình – giúp họ
nhận ra cách làm thể nào để tái thiết xã hội xung quanh họ. Thói quen gặp gỡ thờ

phượng tập thể, đôi khi là việc cầu nguyện rạng đông, nuôi dưỡng trong lòng dân
chúng một sự kết nối thâm diệu hơn với Mặc Khải của Đức Baha’u’llah. Những lề
thói, tập tục và cách thức diễn đạt thịnh hành đều có chiều hướng thay đổi - những bộc
lộ ngoại tại của một sự biến đổi nội tâm thậm chí sâu sắc hơn thế, gây ảnh hưởng lên
nhiều linh hồn. Những giềng mối gắn kết họ với nhau ngày một khắng khít hơn. Các
phẩm chất tương trợ, hoà hợp và phụng sự lẫn nhau trở thành nét đặc trưng của một
văn hoá sinh động và nổi trội giữa những ai tham gia vào các hoạt động. Những bạn
hữu ở các địa điểm như thế giúp các uỷ ban cụm mở rộng quá trình phát triển tới
những nơi khác trong cụm, vì họ nóng lóng muốn giới thiệu mọi người đến với tầm
nhìn biến cải mà chính họ đã tận mắt chứng kiến.
25. Xuyên suốt các nỗ lực của họ, những tín đồ bắt gặp được tính nhạy cảm bên trong
một khối dân chúng riêng biệt đại diện cho một bộ tộc, nhóm người thiểu số hoặc một
nhóm khác riêng biệt; và là những người có thể sống tập trung ở một khu vực nhỏ
hoặc rải rác trên toàn cụm và ngoài ranh giới đó. Có nhiều điều cần học hỏi về sự sinh
động kèm theo khi một khối dân chúng như thế chấp nhận Chánh Đạo và được làm
phấn chấn bởi tác động khai sáng của Chánh Đạo. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan
trọng của công việc này cho việc phát triển Chánh Đạo của Thượng Đế: mỗi dân tộc
đều dự phần trong Nền trật tự Thế giới của Đức Baha’u’llah, và tất cả đều phải được
tề tựu dưới linh kỳ thống nhất nhân loại. Ở những giai đoạn đầu, nỗ lực có hệ thống để
vươn ra tiếp xúc một khối dân cư và vun bồi sự tham dự của họ trong quá trình xây
dựng năng lực gia tốc nổi bật khi chính những thành viên của khối dân chúng đó đứng
ở tuyến đầu của một nỗ lực như thế. Những cá nhân này sẽ có cái nhìn đặc biệt sâu sắc
vào các lực lượng và cấu trúc đó trong xã hội của họ, theo muôn vàn cách chúng có
thể tăng cường các nỗ lực đang diễn tiến.
26. Khi sự phát triển trong cụm tiến xa hơn nữa, nhiều nhu cầu lớn hơn được đặt ra
cho kế hoạch tổ chức của Viện đào tạo. Lúc bấy giờ cần bổ sung thêm nhiều điều phối
viên, vài người trong số đó có thể tập trung nỗ lực của họ vào một khu vực riêng của
cụm. Tuy nhiên, điều này không cần phải thiết lập thêm một tầng lớp quản trị khác.
Nhiều việc có thể hoàn thành thông qua sự hợp tác, khi các điều phối viên bắt đầu
cùng nhau làm việc theo nhóm, đôi lúc trông cậy vào sự hỗ trợ của những cá nhân
khác có năng lực. Các tương tác thường trực và việc trao đổi kinh nghiệm trong các
nhóm này luôn giúp trau dồi hiểu biết và nâng cao hiệu quả phụng sự của họ. Các điều
phối viên cũng đang nhận thấy rằng những nỗ lực của họ có thể được nâng cao đáng
kể nếu những người phụng sự trong vai trò giáo viên của thiếu nhi, hoạt náo viên và
hướng dẫn viên sống gần nhau có thể gặp nhau trong những nhóm nhỏ, trong các
không gian nơi họ phụng sự và cùng nhau hỗ trợ qua lại.
27. Cùng lúc đó, năng lực làm việc của Ban Truyền Giáo Khu vực vươn lên tầm cao
mới. Ban thực hiện việc nghiên cứu kỹ lưỡng hơn các hoàn cảnh trong toàn cụm: một

mặt đánh giá chính xác những năng lực của cộng đồng và các kết quả đạt được từ sự
phát triển bền vững, mặt khác hiểu rõ các tác động của những thực tế xã hội đa dạng
đối với việc phát triển cộng đồng dài hạn. Trong các kế hoạch do Ban lập ra ở mỗi chu
kỳ, Ban trông cậy nhiều vào những ai đang cùng nhau gánh vác trọng trách của công
cuộc phát triển và củng cố, nhưng cũng lưu tâm rằng số lượng người kết nối theo cách
nào đó với mô thức hành động giờ đây rất đông, nhiều vấn đề khác nhau đang trở nên
cấp bách: làm thế nào để huy động toàn thể tín đồ cùng hỗ trợ các mục tiêu truyền
giáo; làm thế nào để tổ chức các cuộc thăm viếng có hệ thống đến bạn bè thân hữu là
những người sẽ hưởng lợi từ việc chuyên sâu và các cuộc thảo luận kết nối họ với
cộng đồng; làm thế nào để thắt chặt giềng mối tâm linh với phụ huynh của thiếu nhi
và thiếu niên; làm thế nào để vun bồi sự quan tâm của những ai bày tỏ thiện chí đối
với Chánh Đạo nhưng vẫn chưa tham gia hoạt động nào cả. Thúc đẩy việc mở rộng
các buổi họp mặt thể hiện tính sùng kính là một mối bận tâm khác nữa, để hàng trăm,
thậm chí hàng nghìn người cùng được hăng say thờ phượng với hàng xóm và người
thân của họ. Dĩ nhiên, quan trọng hơn hết là Ban luôn phải hướng tới việc liên tục mở
rộng tầm với các nỗ lực của cộng đồng để cho ngày càng nhiều linh hồn hơn nữa trở
nên quen thuộc với sứ điệp của Đức Baha’u’llah. Trong quá trình quản lý những sự
phức hợp gắn liền với công việc của Ban – bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu
thống kê, cũng như các nhiệm vụ đa dạng khác – Ban trông cậy vào sự giúp sức của
những cá nhân ngoài các thành viên. Những sự phức hợp này cũng đòi hỏi cần phải
hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các Hội Đồng Tinh Thần Địa Phương.
28. Về phần mình, và để đáp ứng số lượng người tham dự các hoạt động gia tăng, Hội
Đồng Địa Phương đang tăng cường năng lực của mình để thực thi nhiều trọng trách
phải gánh vác dưới sự uỷ thác của một cộng đồng rộng mở. Cơ cấu nỗ lực tạo ra một
môi trường ở đó mọi người cảm thấy được khích lệ để đóng góp vào sự nghiệp chung
của cộng đồng. Cơ cấu cũng mong muốn nhìn thấy các uỷ ban cụm thành công trong
các kế hoạch của họ, và sự hiểu biết cặn kẽ các điều kiện trong khu vực giúp cơ cấu
nuôi dưỡng sự phát triển của các quá trình tương tác ở cấp địa phương. Lưu tâm tới
điều này, cơ cấu thúc đẩy các bạn hữu tham dự toàn tâm vào các chiến dịch và các
cuộc họp mặt phản ánh, và cơ cấu cung cấp nguồn lực vật chất và sự hỗ trợ khác cho
những phát kiến và sự kiện được tổ chức ở địa phương. Hội Đồng cũng chú tâm đến
nhu cần cần được nuôi dưỡng một cách tế nhị của tín đồ mới, cân nhắc lúc nào và như
thế nào các khía cạnh khác nhau của đời sống cộng đồng cần được giới thiệu với họ.
Bằng việc cổ vũ sự tham dự của họ vào các khoá học của Viện, mục tiêu của cơ cấu là
để đảm bảo rằng ngay từ lúc ban đầu họ tự xem mình là những nhân vật chính trong
một nỗ lực cao quý nhằm xây dựng lại thế giới. Cơ cấu nhận thấy rằng các buổi họp
mặt Lễ 19 Ngày, các dịp tưởng niệm Thánh Lễ, và các ngày bầu cử Baha’i là những
cơ hội để đề cao các lý tưởng cao vợi của cộng đồng, nâng cao ý thức cam kết chung
trong cộng đồng, và củng cố tính tâm linh của nó. Khi cộng đồng lớn mạnh hơn về số

lượng, Hội Đồng sẽ cân nhắc lúc nào là thích hợp để tổ chức các buổi gặp mặt ở nhiều
nơi nhằm khích lệ sự tham dự không ngừng gia tăng ở những dịp trọng đại này.
29. Một nét đặc trưng nổi bật của các cụm phát triển là thái độ học hỏi thấm đẫm trong
toàn thể cộng đồng và tạo lực đẩy cho năng lực cơ cấu phát triển. Những báo cáo với
nhận thức sâu sắc về một phương thức, một cách tiếp cận, hoặc một quá trình hoàn
chỉnh được lưu hành qua lại giữa các khối dân cư có hoạt động. Cuộc họp mặt phản
ánh toàn cụm, ở đó sự học hỏi này được chia sẻ rất nhiều, thường có các cuộc họp bổ
trợ kèm theo ở những khu vực nhỏ hơn, giúp xây dựng ý thức trách nhiệm lớn hơn
giữa những người tham dự. Ý thức sở hữu tập thể này biểu lộ rõ nét hơn qua mỗi chu
kỳ - ảnh hưởng tỏa ra từ một khối dân chúng thống nhất tự chủ sự phát triển tâm linh
của họ qua nhiều thế hệ. Và khi họ thực hiện như thế, họ cảm nhận được sự trợ giúp
đến từ các cơ cấu cấp quốc gia lẫn cấp vùng và các ủy ban như một sự tuôn đổ tình
yêu không bao giở cạn.
30. Những biểu lộ sơ khởi của hoạt động xã hội là kết quả tự nhiên của sự gia tăng
nguồn lực lẫn nhận thức về các ứng dụng của Mặc khải vào đời sống dân chúng.
Thông thường, những dự án thuộc lĩnh vực này là kết quả hữu cơ của chương trình
tăng lực tâm linh cho thiếu niên, hoặc bắt nguồn từ các cuộc hội ý về hoàn cảnh địa
phương diễn ra ở các buổi họp mặt cộng đồng. Những nỗ lực như thế thể hiện qua
nhiều hình thức đa dạng, ví dụ bao gồm cả phụ đạo cho thiếu nhi, các dự án cải thiện
môi trường sống, và các hoạt động nâng cao sức khoẻ và phòng chống dịch bệnh. Một
số dự án tiếp tục được duy trì và dần dần mở rộng. Ở nhiều nơi, mối bận tâm cao độ
về việc giáo dục đúng đắn cho thiếu nhi và ý thức về tầm quan trọng của nó, tuôn đổ
một cách tự nhiên từ việc học các tài liệu của Viện, đã dẫn tới sự hình thành một
trường học cộng đồng tại khu dân cư. Đôi khi, nỗ lực của các bạn hữu còn được củng
cố mạnh mẽ thông qua sự hỗ trợ của một tổ chức cảm ứng Baha’i đang hoạt động
trong khu vực. Mặc cho phạm vi các hoạt động xã hội còn khiêm tốn lúc khởi sự,
nhưng đó là một dấu hiệu cho thấy dân chúng đang nuôi dưỡng trong lòng họ một
năng lực thiết yếu - năng lực chứa đựng tiềm năng vô tận và hệ trọng cho nhiều thế kỷ
sắp đến: học cách ứng dụng Mặc khải vào các khía cạnh đa diện của đời sống xã hội.
Tất cả những dự án như thế cũng có vai trò phong phú hoá sự tham dự, ở cấp độ cá
nhân lẫn tập thể, vào các cuộc thảo luận đương thời của cộng đồng rộng lớn. Như
được mong đợi, các bạn hữu đang tiến sâu hơn vào đời sống xã hội - một sự phát triển
vốn gắn liền với mô thức hành động ở một cụm ngay từ lúc khởi sự, giờ đây đã biểu lộ
rõ rệt hơn nhiều.

31. Mức độ tiến bộ này của một khối dân cư minh chứng rằng quá trình thúc đẩy nó
đã đủ vững mạnh để thu hút và duy trì sự tham dự cao độ trong tất cả các khía cạnh
của công cuộc xây dựng năng lực và quản lý sự phức hợp gắn liền. Đây là cột mốc thứ
ba kế tiếp mà các bạn hữu vươn tới kể từ khi quá trình phát triển trong một cụm được
bắt đầu. Nó biểu thị cho sự xuất hiện của một hệ thống để mở rộng một khuôn mẫu
đời sống cộng đồng sinh động, ở khắp các trung tâm, có thể thu hút sự lưu tâm của
một khối dân cư – nam cũng như nữ, thanh niên lẫn người lớn – vào công cuộc biến
đổi xã hội và tâm linh của chính họ. Điều này đã diễn ra ở gần hai trăm cụm, quán
xuyến cả một phạm vi các điều kiện kinh tế xã hội, và chúng tôi mong đợi vào cuối
Kế hoạch tới, ở thêm vài trăm cụm nữa cũng sẽ có sự phát triển này. Đó là tương lai
cho nhiều bạn hữu đang lao động miệt mài ở hàng ngàn cụm khác có thể muốn hướng
đến.
32. Ở các cụm có sự phát triển đạt tới mức độ này, một sự tiến bộ thậm chí còn thú vị
hơn nhiều đã diễn ra. Có nhiều địa điểm bên trong những cụm này, ở đó phần đông
dân số hiện tại đã tham gia vào các hoạt động xây dựng cộng đồng. Điển hình là ở
những ngôi làng nhỏ, Viện đã có thể thu hút sự tham dự của tất cả thiếu nhi và thiếu
niên vào các chương trình của Viện. Khi tầm với của các hoạt động vươn xa rộng
khắp, sức tác động của Chánh Đạo lên xã hội trở nên rõ nét hơn. Cộng đồng Baha’i
chiếm được vị thế cao hơn như một tiếng nói tinh thần nổi bật trong đời sống của một
khối dân cư và có khả năng đóng góp góc nhìn sâu sắc vào các cuộc đàm thoại xung
quanh nó, ví dụ về sự phát triển của các thế hệ đang lên. Các nhà chức trách của xã
hội bắt đầu khai thác các nhận thức sâu sắc và kinh nghiệm được đúc kết từ các dự án
hoạt động xã hội lấy cảm ứng từ giáo lý của Đức Baha’u’llah. Các cuộc trò chuyện lấy
cảm ứng từ những giáo lý đó, lưu tâm tới sự thịnh vượng chung, lan toả trên một bộ
phận của khối dân chúng liên tục mở rộng, đến mức có thể nhận thấy sức ảnh hưởng
lên các cuộc nói chuyện chung ở một địa phương. Những người bên ngoài cộng đồng
Baha’i đang hướng về Hội Đồng Tinh Thần Địa Phương như một nguồn minh triết
thông tuệ để họ có thể tìm kiếm sự soi sáng.
33. Chúng tôi nhận ra rằng những diễn biến như thế này vẫn còn là một triển vọng xa
vời đối với nhiều cụm, ngay cả ở những cụm có các mô hình hoạt động bao trùm số
lượng lớn. Nhưng ở một số nơi, đây là công việc hiện tại. Tại những cụm như thế,
trong lúc các bạn hữu tiếp tục bận rộn với việc duy trì quá trình tăng trưởng, những
công việc Baha'i khác cũng đang cần sự chú ý ngày một tăng của họ. Họ đang nỗ lực
để tìm cách giúp một khối dân chúng địa phương tiến bộ có thể biến đổi xã hội mà họ
là một phần không thể thiếu trong đó. Đây sẽ là một lĩnh vực mới của việc học tập
trong tương lai gần, nơi mà những nhận thức được tạo ra cuối cùng sẽ có lợi cho cả
thế giới Bahá'í.
Giải phóng tiềm năng của thanh niên

34. Những kỳ công tuyệt diệu của thanh niên ở lĩnh vực phụng sự là một trong những
nét tinh tuý nhất của Kế hoạch hiện tại. Nếu cần có bất cứ minh chứng nào về tiềm
năng kiệt xuất của thanh niên, thì đó là luận cứ không thể chối cãi. Sau khi các hội
nghị thanh niên được tổ chức trong năm 2013 khép lại, nguồn năng lượng dâng trào
tuôn chảy vào công trình đang được xây đắp ở các cụm là chứng cớ rõ nét cho thấy
khả năng của Cộng Đồng Tối Đại Danh trong việc khuôn đúc các ước vọng cao vợi
của giới trẻ. Thật hoan hỉ biết bao khi chúng tôi nhận thấy sau các hội nghị này với sự
quy tụ của hơn 80.000 thanh niên còn có thêm một lực lượng hơn 100.000 bạn đã
cùng tham gia với họ ở rất nhiều buổi gặp mặt được tổ chức sau đó. Những phương
thức nhằm thúc đẩy sự tham dự toàn tâm của khối đông đảo các bạn trẻ này vào những
hoạt động cộng đồng phải là thành tố chính của Kế hoạch mới.
35. Một thực tế cũng nổi lên từ sự tham dự nhiệt huyết của thanh niên cho thấy họ là
đại diện hưởng ứng nhất của mọi khối dân cư nhạy cảm mà các bạn hữu nỗ lực vươn
ra tiếp xúc. Điều đã học được ở lĩnh vực này là làm thế nào để giúp các bạn trẻ nhận
ra sự đóng góp họ có thể thực hiện nhằm cải thiện xã hội. Khi nhận thức gia tăng, hỗ
trợ của họ dành cho các mục tiêu của cộng đồng Baha’i cũng tăng theo và họ bày tỏ
lòng khao khát muốn được góp sức cho công trình đang diễn tiến. Các cuộc trò
chuyện phát triển theo những hướng này khơi nguồn cảm hứng làm thế nào để họ khai
thông các sức mạnh tâm linh và thể chất sẵn có ở thời điểm này của cuộc đời hướng
tới việc đáp ứng các nhu cầu của người khác, đặc biệt là thế hệ đang lên. Những cuộc
gặp mặt đặc biệt cho thanh niên, giờ đang diễn ra với tần suất cao hơn ở cấp cụm,
thậm chí ở khu láng giềng hoặc làng xã đã cho thấy đây là những dịp lý tưởng để gia
tăng cường độ cho cuộc trò chuyện đang diễn tiến này, và chúng ngày càng trở thành
nét đặc trưng chung của các chu kỳ hoạt động ở nhiều cụm.
36. Kinh nghiệm chỉ ra rằng cuộc thảo luận về việc đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội
không thể khơi sâu nguồn mạch cảm hứng nếu các chủ đề tâm linh không được lưu
tâm khám phá. Tầm quan trọng của “hành động”, đứng lên phụng sự và đồng hành
các linh hồn anh em, cần phải hoà hợp với ý niệm “hình thành nhân cách”, gia tăng sự
hiểu biết của họ về giáo lý thiên thượng và phản chiếu các phẩm chất tâm linh trong
cuộc đời họ. Và vì thế nên thanh niên biểu lộ một cách tự nhiên niềm khao khát phụng
sự - một niềm khao khát nhận được sự phản hồi tức khắc từ các Viện đào tạo khi được
giới thiệu đến sứ mệnh cao cả và tầm nhìn của Chánh Đạo cho nhân loại. Giải phóng
năng lực của thanh niên thực sự là một nhiệm vụ thiêng liêng đối với mỗi Viện đào
tạo. Tuy nhiên vun bồi năng lực đó là trọng trách của mỗi cơ cấu của Chánh Đạo. Sự
sẵn sàng tiên phong thể hiện ở bất kỳ tuyến hành động nào họ chọn lựa có thể khiến
khó nhận ra một thực tế là thanh niên cần sự hỗ trợ liên tục từ các cơ cấu và uỷ ban
trong cụm ở các bước tiến xa hơn.

37. Thanh niên cũng hỗ trợ lẫn nhau ở mặt này, cùng đến với nhau theo nhóm để học
hỏi sâu hơn và thảo luận việc phụng sự của họ, để gia cường nỗ lực cho nhau và hun
đúc lòng quyết tâm, hướng tới việc không ngừng dang rộng vòng tay bè bạn vươn xa
hơn nữa. Sự khích lệ được chia sẻ theo cách này trong mạng lưới bạn bè đồng trang
giúp cho thanh niên có được sự lựa chọn cần thiết đối với những tiếng gọi huyên náo
xúi giục đến các cạm bẫy về ưa chuộng tiêu xài và sự xao lãng khó dứt, cũng như để
chống lại khuynh hướng nghĩ xấu về người khác. Trái ngược với thực trạng quá coi
trọng vật chất và các xã hội phân mảnh ở thời điểm này là một chương trình thiếu niên
đang biểu lộ được giá trị đặc trưng của nó. Chương trình tạo cho thanh niên một diễn
trường lý tưởng để hỗ trợ những em kém tuổi hơn chế ngự được các lực lượng xói
mòn đặc biệt nhắm vào các em.
38. Khi thanh niên tiến bộ trên con đường phụng sự, những nỗ lực của họ sẽ gắn kết
liền mạch với các hoạt động trong cụm, và kết quả là toàn thể cộng đồng cùng phát
triển như một khối thống nhất. Vươn ra tiếp xúc với gia đình của các bạn thanh niên là
một lẽ tự nhiên để tiếp sức cho việc xây dựng cộng đồng. Các cơ cấu và uỷ ban đang
nhận lãnh thách thức phải gia tăng năng lực của mình nhằm tìm kiếm những cách thức
để hiện thực hoá một cách hệ thống tiềm năng của thanh niên. Dựa vào nhận thức gia
tăng về hoàn cảnh và tính năng động của nhóm tuổi này, họ có thể lập kế hoạch tương
thích - ví dụ, tạo cho thanh niên cơ hội học tập trung các khoá học, có thể diễn ra ngay
sau khi cuộc họp mặt thanh niên kết thúc. Năng lượng tuôn đổ từ một nhóm thanh
niên năng động giúp gia tăng nhịp độ công việc trong cụm.
39. Mặc dù việc kỳ vọng những điều lớn lao từ những ai có khả năng dâng hiến nhiều
trên con đường phụng sự là hợp lẽ, nhưng các bạn hữu cũng phải thận trọng không
nên có cái nhìn thiển cận về những gì gắn liền với sự phát triển tới độ trưởng thành.
Tính lưu động và quỹ thời gian cơ động giúp các bạn thanh niên có thể phụng sự theo
nhiều cách đáp ứng trực tiếp các nhu cầu của cộng đồng, nhưng khi họ bước vào độ
tuổi ngoài đôi mươi, tầm nhận thức của họ rộng mở hơn. Nhiều khía cạnh khác của
một cuộc sống phối hợp, cần được chú ý như nhau và đáng khen ngợi, bắt đầu nhận
được sự chú ý của họ nhiều hơn. Đối với nhiều bạn, ưu tiên trước mắt sẽ là tiếp tục
học cao hơn, hàn lâm hoặc kỹ nghệ, tuỳ theo khả năng trước mắt, và mở ra nhiều
không gian tương tác xã hội mới. Hơn thế nữa, các nam thanh nữ tú bắt đầu lưu tâm
đến những lời khuyên nhủ từ Ngòi Bút Tối Cao về "việc bước vào vòng hôn nhân" để
họ có thể "tạo sinh con cái sẽ nêu danh Ta giữa các tôi tớ của Ta" và về " việc theo
đuổi các ngành nghề thủ công và chuyên môn". Thanh niên thường nỗ lực để đóng
góp vào lĩnh vực của họ, hoặc thậm chí còn phát triển nó dựa trên những nhận thức
sâu sắc tích luỹ được từ việc họ liên tục nghiên cứu Mặc khải, và họ phấn đấu để nêu
gương tính chính trực và sự xuất sắc trong công việc. Đức Baha'u'llah tán dương
những ai "có thể mưu sinh bằng chính công việc của mình và tự chi dụng cho bản thân
và cho đồng loại vì tình yêu Thượng Đế, Chúa Tể của mọi thế giới". Thế hệ thanh

niên này sẽ lập gia đình tạo dựng nền móng vững chắc cho những cộng đồng phồn
vinh. Con cái họ sẽ thấm đẫm tình yêu Thượng Đế, “hòa quyện với bầu sữa mẹ”, nhờ
vào tình yêu lớn dần của họ dành cho Đức Baha'u'llah và sự cam kết cá nhân của họ
với tiêu chuẩn được Ngài thiết định, và luôn tìm kiếm sự che chở từ luật pháp thiên
thượng của Ngài. Do đó, trách nhiệm của một cộng đồng Baha’i đối với các bạn trẻ rõ
ràng không phải kết thúc ở thời điểm họ bắt đầu phụng sự. Những quyết định hệ trọng
về việc định hướng cuộc sống trưởng thành của họ sẽ xác định liệu việc phụng sự
Chánh Đạo của Thượng Đế chỉ là một chương ngắn và đáng nhớ của những năm
tháng tuổi trẻ hay đó chính là tâm điểm cố định ở cõi trần thế này, lăng kính qua đó
soi xét mọi hành động. Chúng tôi đặt sự trông cậy nơi đạo hữu và các phụ tá của đạo
hữu để đảm bảo những triển vọng tâm linh lẫn vật chất của thanh niên được cân nhắc
thích đáng ở các cuộc thảo luận của gia đình, cộng đồng, ủy ban và cơ cấu.
Nâng cao năng lực cơ cấu
40. Các điều khoản của Kế hoạch hiện tại – thiết lập hàng ngàn chương trình phát
triển và tăng cường những chương trình hiện có – đòi hỏi từ các cơ cấu Quốc gia và
Vùng, cũng như chính các đạo hữu, một kỳ công của sự củng cố và điều phối. Việc
đáp ứng chúng trở nên khả thi nhờ vào tinh thần hợp tác được chia sẻ giữa 3 thành tố
chính của kế hoạch – cá nhân, cộng đồng và cơ cấu. Tinh thần này là điều cần thiết
cho mỗi cam kết quan trọng, bao gồm những dự án đặc biệt điều động người xung
phong phụng sự đến các nước ưu tiên, và dĩ nhiên kể cả việc tổ chức 114 hội nghị
thanh niên. Một thái độ phụng sự vui tươi, linh động và dứt bỏ những ưu tiên cá nhân
nổi bật khiến cho các hoạt động quản trị thường lệ toát lên được tính chất thiêng liêng.
Những nhu cầu mới của kế hoạch sắp tới chắc chắn sẽ còn kiểm nghiệm sâu hơn nữa
năng lực của các cơ cấu Baha'i, nhưng dù có thế nào thì chúng chắc chắn sẽ giữ vững
tinh thần thống nhất này giữa mọi người làm việc cùng nhau.
41. Như đã nêu ra trước đó, sự phát triển liên tục của các cụm phụ thuộc vào sự cam
kết từ các cơ cấu với việc hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan cụm và cung cấp các nguồn
lực khi cần thiết. Công việc này là trọng trách của các Hội Đồng Baha'i Vùng và các
Viện đào tạo cấp vùng. Số lượng các Hội Đồng Vùng trên thế giới tăng từ 170 đến
203 trong suốt năm năm qua, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn và năng lực gia tăng đối
với công việc cần triển khai ở cấp độ này, và ở một số nước nơi đó Hội ĐồngVùng
vẫn chưa được thành lập thì đã thực hiện một số bước cụ thể để tích luỹ kinh nghiệm
hướng tới việc hình thành trong tương lai, điển hình là sự chỉ định các tổ vùng. Ở một
số vùng trải rộng trên cả một lãnh thổ lớn, các Hội Đồng Vùng đã có những sự sắp đặt
để nuôi dưỡng sự phát triển ở nhiều nhóm cụm giáp ranh nhau. Cùng lúc đó, ở các
nước nhỏ hơn không cần thiết đến mức phải thành lập các Hội ĐồngVùng, Hội Đồng
Quốc Gia ngày càng cân nhắc tới nhiều cách để thúc đẩy sự phát triển của các cụm,
trong một số trường hợp bằng cách thành lập một nhóm chịu trách nhiệm thực thi

nhiệm vụ này; các đạo hữu được khích lệ để thúc đẩy sự học hỏi ở lĩnh vực này để
hướng đến việc xác định các cấu trúc hợp thức vào đúng thời điểm có chức năng
tương tự như các Hội ĐồngVùng ở nước khác đang làm. Và cũng giống như trường
hợp của Hội ĐồngVùng, chúng tôi kỳ vọng rằng bất kỳ cấu trúc nào như thế nổi lên ở
cấp quốc gia sẽ được hưởng lợi từ việc tương tác với cơ cấu Cố Vấn.
42. Để thực thi hiệu quả những nhiệm vụ của họ, các cơ cấu cấp vùng và quốc gia sẽ
cần phải nắm bắt đầy đủ sự phát triển ở mức quần chúng và những học hỏi thu thập
được tại các cụm họ đang dõi theo sự phát triển ở đó. Tiếp cận đúng lúc các thông tin
về sự dịch chuyển của các cụm và công việc của Viện dưới sự quản lý của họ là điều
cần thiết để các cơ cấu hỗ trợ những cơ quan của họ và thực hiện nhiều quyết định liên
quan, ví dụ, đến việc điều động người xung phong phụng sự, phân phát nguồn quỹ,
xuất bản và quảng bá văn phẩm Baha'i, và lên kế hoạch cho các cuộc họp mặt cơ cấu;
điều đó giúp họ đọc thực tế của các cộng đồng một cách chính xác và hành động dựa
trên những nhu cầu được hiểu rõ khi điều phối các nỗ lực của bạn hữu đáp ứng sự cấp
thiết mang tính thời khắc. Khi hội ý với quý đạo hữu ở nhiều thời điểm khác nhau,
Hội Đồng Quốc Gia có thể thấy được điều cần làm là nên chính thức ứng dụng và
phân phát các khía cạnh nhất định từ những bài học thu được, cụ thể gắn liền với các
kế hoạch mang tính tổ chức ở cấp vùng và cụm. Việc yêu cầu phải thấu hiểu về những
kinh nghiệm đang được tích luỹ trong cộng đồng nắm giữ tầm quan trọng đặc biệt đối
với các Hội Đồng Quốc Gia ở những nước lớn hơn với vài Hội ĐồngVùng, đáng chú
ý nhất là khi Hội Đồng Quốc Gia giao phó công việc điều hành Viện cho các Hội
ĐồngVùng. Ở đây, cần có thêm nhiều sự sắp xếp mới thiết thực cho việc cung cấp sự
phân tích cặn kẽ cho Hội Đồng Quốc Gia về những bài học thu được trên khắp các
vùng.
43. Đương nhiên, Hội Đồng Tinh Thần Quốc Gia hoàn toàn chịu trách nhiệm nuôi
dưỡng mọi mặt phát triển của cộng đồng Baha'i. Mặc dù Hội Đồng theo đuổi các
tuyến hành động khác nhau nhưng ở nhiều trường hợp Hội Đồng hoàn thành nhiệm vụ
này bằng việc đảm bảo để các Hội Đồng Vùng hoặc các uỷ ban đặc biệt có thể thực
hiện các bước nhằm thúc đẩy nhiều lĩnh vực cố gắng được giao phó cho họ. Khi năng
lực của các bạn hữu gia tăng, và tầm vóc cộng đồng mở rộng, công việc của Hội Đồng
Quốc Gia ở đủ mọi khía cạnh trở nên phức hợp hơn tương thích với tầm vóc đó. Cho
nên, các Hội Đồng Quốc Gia cũng như Hội ĐồngVùng, trong sự cộng tác với quý đạo
hữu và trong việc cân nhắc quy mô to lớn của nhiệm vụ trước mắt các cơ cấu ở Kế
hoạch sắp tới, sẽ hưởng lợi từ việc suy xét định kỳ sao cho những sự vận hành mang
tính quản trị của họ, thực ra là các yếu tố cấu thành nên chính chức năng của họ, có
thể được hiệu chỉnh hoặc nâng cao theo nhiều cách để hỗ trợ tốt hơn quá trình phát
triển.

44. Tương tự thế, mối quan tâm cấp bách của các viện đào tạo là phải nâng cao chức
năng của mình lên tầm mức mới. Những nỗ lực của cộng đồng nhằm tăng cường các
chương trình phát triển ở hàng ngàn cụm và duy trì cường độ ở đó sẽ đòi hỏi những cơ
quan này phải có tính ứng phó cao. Dĩ nhiên, họ cần dành sự tập trung vào việc khai
mở ba giai đoạn của quá trình giáo dục mà họ đang quán xuyến và đẩy mạnh quá trình
học tập liên quan với mỗi giai đoạn, để đảm bảo cả chất lượng của các hoạt động của
viện và năng lực liên tục gia tăng số lượng luôn trên đà phát triển. Mặc dù điều quan
trọng đối với các viện đào tạo là chu tất các công việc chức năng thường nhật, nhưng
quy mô của những việc cần đạt được đòi hỏi họ phải có sự cân nhắc đến tính chiến
lược. Các ban viện đào tạo cần phải duy trì việc hội ý thường trực với các điều phối
viên vùng hoặc quốc gia cũng như với các Tuỳ viên, về cách thức để làm cho một hoạt
động trong cụm thêm vững mạnh, cách thức để có thể cung cấp nguồn lực thích đáng
cho nó, phương thức nào cho thấy tính hiệu quả ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, và cách
thức để kinh nghiệm có thể được chia sẻ. Nỗ lực tập trung và có hệ thống của nhóm
cộng tác này để thu thập và ứng dụng các nhận thức sâu sắc nổi lên từ khối quần
chúng liên quan tới việc mở rộng các lớp thiếu nhi, các nhóm thiếu niên và nhóm học
tập luôn được khắc ghi trong tâm trí của chúng tôi. Việc chu tất nhiều khía cạnh công
việc khác nhau của Viện – điển hình như các kế hoạch điều phối ở cấp cụm, nâng cao
năng lực của các điều phối viên, và quản lý số liệu thống kê và ngân quỹ - cũng rất
cần thiết. Trong quá trình làm việc với các viện đào tạo, chắc chắn đạo hữu sẽ mong
muốn sắp xếp sao cho họ có thể tận dụng kinh nghiệm của các viện đào tạo khác thuộc
cùng khu vực trên thế giới. Các điểm phân phát sự học tập về chương trình thiếu niên
cũng là nguồn nhận thức sâu sắc dồi dào cho các viện thuộc những khu vực hoặc các
nước lân cận.
45. Khi các cơ cấu và các uỷ ban tìm cách đẩy nhanh quá trình phát triển và củng cố
trong mỗi vùng đất, câu hỏi về nguồn lực tài chính chắc chắn sẽ ngày càng được chú ý
đến. Thật vậy, một khía cạnh quan trọng của việc tăng cường năng lực cơ cấu trong
những năm tới sẽ là sự liên tục phát triển các Quỹ địa phương và quốc gia. Để điều
này diễn ra, toàn thể tín đồ phải được mời gọi để luôn suy xét trách nhiệm hỗ trợ công
việc của Chánh Đạo bằng các phương tiện của mình và hơn nữa quản lý các vấn đề tài
chính của họ theo ánh sáng của giáo lý.
46. Nền văn minh tương lai mà Đức Bahá'u'lláh tiên liệu là một nền văn minh thịnh
vượng, trong đó các nguồn lực to lớn của thế giới sẽ được hướng tới việc nâng cao và
làm hồi sinh nhân loại, chứ không phải đưa nhân loại đến chỗ huỷ diệt và giảm giá trị.
Cho nên hành động đóng góp Quỹ mang đậm ý nghĩa sâu sắc: đó là cách thiết thực để
đẩy nhanh sự ra đời của nền văn minh đó, một nền văn minh cần kíp, như Đức
Bahá'u'lláh đã giải thích, "Ngài là Đấng Chân lý Đời đời - đáng ca ngợi thay vinh
quang của Ngài - đã khiến cho mọi công trình trên trái đất hoàn thiện được nhờ vào
phương tiện vật chất". Người Baha'i đang sống giữa một xã hội cực kỳ rối ren trong

chính các vấn đề vật chất của nó. Quá trình xây dựng cộng đồng mà họ đang thúc đẩy
tại các cụm giúp khuôn đúc cung cách ứng xử khác biệt đối với sự giàu có và của cải,
so với những điều đang chi phối thế giới. Thói quen thường xuyên đóng góp vào Quỹ
Chánh Đạo - bao gồm cả việc đóng góp bằng hiện vật ở một số trường hợp đặc biệt củng cố và bắt nguồn từ ý thức cá nhân quan tâm tới lợi ích của cộng đồng và sự phát
triển của Chánh Đạo. Nghĩa vụ đóng góp, giống như nhiệm vụ truyền giáo, là nền tảng
tạo nên bản sắc Bahá'í giúp gia cố nền móng đức tin. Những sự đóng góp đầy hy sinh
và hào phóng của cá nhân tín đồ, ý thức tập thể về các nhu cầu ngân Quỹ được trau
dồi trong cộng đồng và việc quản lý cẩn thận các nguồn lực tài chính do các cơ cấu
của Chánh Đạo đảm trách có thể xem là hiện thân của tình yêu kết nối ba thành tố này
với nhau một cách mật thiết hơn. Và cuối cùng, sự hiến dâng tự nguyện góp phần nuôi
dưỡng ý thức về việc quản lý vấn đề tài chính của cá nhân phù hợp với nguyên lý tâm
linh là khía cạnh không thể tách rời khỏi một cuộc sống vẹn toàn.Điều này thuộc về
quyền tự quyết, qua đó lòng cam kết với việc cải tạo thế giới được chuyển thành hiện
thực.
47. Chúng tôi nhắn gửi những phát biểu này đến quí đạo hữu vì trách nhiệm đặc biệt
mà quí đạo hữu, các vị tùy viên, và trợ lý của họ gánh vác trong việc giúp đỡ các bạn
hữu nâng cao hiểu biết của mình ở vô số lĩnh vực, dĩ nhiên cũng không kém phần
quan trọng, liên quan tới các động lực phát triển. Như chúng tôi đã trình bày, cơ cấu
Cố vấn mà cộng đồng Bahá'í sở hữu có một hệ thống qua đó các bài học kinh nghiệm
từ những vùng xa xôi nhất của hành tinh này có thể mang lại lợi ích cho quá trình học
tâp trên toàn cầu, trong đó mỗi tín đồ của Đức Bahá'u'lláh đều có thể dự phần. Khi các
tín đồ không ngừng khơi sâu hiểu biết về Kế hoạch Năm năm theo thời gian, những
nhận thức sắc bén rút ra từ việc ứng dụng sự hướng dẫn sẽ được lưu ý, diễn giải, ghi
nhớ, và chia sẻ. Về mặt này, cộng đồng Tối Đại Danh phải chịu ơn sâu nặng Trung
tâm Truyền giáo quốc tế - cơ cấu đã lao động miệt mài trong những năm gần đây, và
với sự cần mẫn như thế, để nuôi dưỡng đầy từ ái và quảng bá năng nổ một mô hình
học tập mà giờ đây đã được thiết lập vững chắc.
48. Các yếu tố thiết yếu của Kế hoạch sắp tới rất minh bạch, giống như những điều
trước đây. Tuy nhiên, một sự hiểu biết sâu sắc về các khía cạnh khác nhau của nó đòi
hỏi cần có sự nhìn nhận đúng đắn chuỗi phức hợp các hoạt động mà qua đó một cụm
phát triển. Chúng tôi đặt sự trông cậy vào cơ cấu của quí đạo hữu vốn thông thạo các
hướng dẫn liên quan đến mức các bạn hữu nói chung, các cơ cấu và các ủy ban của họ
nói riêng, có thể hướng về quí đạo hữu để làm sáng tỏ các cuộc thảo luận của họ bằng
cách gợi sự chú ý đến những cân nhắc cụ thể. Tuy nhiên, rõ ràng nhu cầu cần được hỗ
trợ của các bạn hữu ở ít nhất 5.000 cụm có mô thức hoạt động đang được tăng cường
sẽ là một thách thức đáng kể, thách thức có ý nghĩa lớn đối với riêng chức năng của
quý đạo hữu - nhưng đặc biệt hơn nữa là đối với chức năng của các Tùy viên. Chắc
chắn họ sẽ dành nhiều thời gian cho những cụm đang ở tuyến đầu của sự phát triển
trong khu vực của mình; cũng có thể, những sắp xếp quản trị ở cấp vùng sẽ yêu cầu sự
hỗ trợ của họ thường xuyên hơn. Họ quan tâm nhiều tới những gì diễn ra trong cộng
đồng; chú ý tới sự phát triển của từng giai đoạn trong quá trình giáo dục cũng như
tăng cường các chu kỳ hoạt động, họ thúc đẩy sự gắn kết giữa các tuyến hành động

đang được xúc tiến trong một cụm và thổi bùng ngọn lửa say mê truyền giáo. Trong
việc thực hiện trách nhiệm của mình để thúc đẩy việc học tập và giúp đỡ các bạn hữu
bước vào đấu trường phụng sự, họ trông cậy rất nhiều vào viện đào tạo vì các khía
cạnh công việc của viện liên hệ mật thiết với trách nhiệm của họ. Nhưng nhiệm vụ
khác của họ cũng không kém phần quan trọng. Như vậy, để hoàn thành những trách
nhiệm ở quy mô lớn như thế, họ sẽ cần phải xem xét làm thế nào để có thể nhờ đến sự
giúp đỡ bao quát hơn và sáng tạo hơn của các phó tuỳ viên.Tất nhiên phó tùy viên có
thể được giao bất kỳ nhiệm vụ nào - đơn giản hay phức tạp, chung chung hoặc rất cụ
thể - và tính linh hoạt này tạo nên một thế mạnh đặc biệt. Trong khi một số phó tùy
viên có thể bận rộn với việc phát triển một cộng đồng địa phương, những người khác
có thể được trao nhiệm vụ liên quan đến cả một cụm. Bằng cách định hướng đúng cho
họ, hướng dẫn họ khi năng lực gia tăng, và dần dần tăng nhiệm vụ cho họ, các Tùy
viên sẽ có thể khai thác tốt hơn những khả năng hiện có. Kết quả chắc chắn là sẽ thu
được nhiều bài học, và quí đạo hữu được khuyến khích nên sử dụng những nhận thức
sắc bén rút ra từ kinh nghiệm của các tuỳ viên giúp việc cho quí đạo hữu.
Một giai đoạn uy lực đặc biệt
49. Việc theo đuổi Kế hoạch có hệ thống ở mọi mặt tạo nên một mô hình nỗ lực tập
thể không chỉ nổi bậc bởi lòng cam kết phụng sự, mà còn bởi sự thu hút tới việc thờ
phượng. Việc tăng cường các hoạt động mà năm năm tới đòi hỏi sẽ làm phong phú
thêm đời sống thờ phượng của những ai đang phụng sự kề vai sát cánh tại các cụm
trên toàn thế giới. Quá trình làm phong phú thêm này đã tiến triển vượt bật: ví dụ,
minh chứng cách mà các buổi gặp mặt thờ phượng được hòa nhập vào trung tâm điểm
của đời sống cộng đồng. Các nhóm cầu nguyện là dịp gặp gỡ của mọi linh hồn để hít
thở hương thơm thiên đàng, trải nghiệm hương vị ngọt ngào của sự nguyện cầu, suy
ngẫm Lời Sáng Tạo, say sưa vân du trên đôi cánh tinh thần, và thông công với Đấng
Kính Yêu. Những tâm tư bằng hữu cùng chung sứ mệnh được khởi tạo, đặc biệt là
trong các cuộc trò chuyện mang đậm tính tâm linh diễn ra tự nhiên ở những buổi gặp
mặt như thế và qua đó "thành phố tâm hồn con người" có thể được khai mở. Qua việc
tổ chức cuộc gặp mặt thờ phượng nơi đó người lớn và trẻ em bất kể gốc gác đều được
chào đón, tinh thần của Đền Thờ (Mashriqu'l-Adhkár) được khơi lên ở mọi địa điểm.
Việc trau dồi đặc tính cầu nguyện của một cộng đồng cũng có tác dụng vào dịp Lễ
Mười Chín Ngày và có thể được cảm nhận ở những dịp gặp gỡ khác của các bạn hữu.
50. Theo đó việc tưởng niệm các Ngày Thánh Lễ chiếm một vị trí quan trọng. Những
Kinh bản được ca ngâm, và các bài kinh cầu nguyện, các mẫu chuyện, bài hát và
những cảm tưởng được xướng lên khiến con tim lay động và tâm hồn ngập tràn lòng
ngưỡng mộ sùng kính - tất cả những điều này đều là hiện thân của tình yêu tôn kính
dành cho các Nhân vật linh thiêng với cuộc đời và sứ mệnh của các Ngài đang được
tưởng niệm. Trong Kế Hoạch Năm Năm sắp bắt đầu này, sẽ có hai dịp Lễ trọng yếu:
kỷ niệm hai trăm năm Ngày Giáng Sinh của Đức Baha’u’llah và Giáng Sinh của Đức

Bab vào năm 2017 và 2019. Những Lễ hội huy hoàng này sẽ là cơ hội để người
Baha’i khắp nơi thu hút với số lượng lớn nhất có thể các tín đồ, gia đình, bạn bè và
cộng tác viên kể cả những người đến từ cộng đồng rộng lớn bên ngoài cùng tưởng nhớ
thời khắc giáng thế của Bản Thể vô song trong cõi sinh tồn, Đấng Biểu Hiện của
Thượng Đế. Việc tổ chức các lễ kỷ niệm hai trăm năm này chắc chắn sẽ khơi sâu nhận
thức đúng đắn về việc tại sao tuân giữ những Ngày Thánh lễ, giờ đây theo một niên
lịch hợp nhất các tín hữu của Thượng Đế khắp mọi nơi, củng cố được diện mạo
Baha’i.
51. Trong những năm tới, cộng đồng sẽ có hàng loạt các lễ kỷ niệm, bao gồm Lễ Kỷ
niệm một trăm năm Ngày Thăng thiên của Đức Abdu’l-Baha vào tháng 11 năm 2021
là thời điểm khép lại thế kỷ đầu tiên củaThời kỳ Thành Tựu. Năm sau thế giới Baha’i
sẽ đánh dấu một trăm năm tính từ lúc Kinh bản Kế Hoạch Thiêng Liêng được tuôn đổ
từ ngòi bút của Đức Thầy. Trong mười bốn Kinh bản này được mặc khải ở thời kỳ đen
tối nhất của nhân loại, Đức Abdu’l-Baha đã vạch ra hiến chương cho công việc truyền
giáo phải được thực hiện trên toàn hành tinh. Sau khi hoãn lại cho đến năm 1937, Kế
hoạch đầu tiên trong một loạt các Kế hoạch được triển khai theo sự hướng dẫn của
Đức Giáo hộ đã được giao cho các tín đồ Baha'i của Bắc Mỹ, Kế hoạch Thiêng Liêng
đã tiếp tục mở ra qua các thập kỷ khi năng lực tập thể của các tín đồ Đức Baha'u'llah
phát triển, tạo tiền đề cho họ để đảm đương những thách thức ngày càng gia tăng.
Thật vi diệu biết bao tầm nhìn của Tác giả Kế hoạch! Ngài đặt ra trước các bạn hữu
viễn cảnh cái ngày mà ánh sáng Mặc khải của Thân Phụ Ngài sẽ chiếu rọi mọi ngóc
ngách trên thế giới. Ngài không chỉ đặt ra chiến lược để đạt được kỳ công này mà còn
đưa ra những nguyên lý hướng dẫn và các điều kiện tâm linh tiên quyết xuyên suốt.
Mọi nỗ lực được thực hiện bởi các bạn hữu để truyền giáo một cách có hệ thống giáo
lý thiêng liêng đều bắt nguồn từ những lực lượng được thiết định trong Kế hoạch
Thiêng Liêng.
52. Nỗ lực toàn cầu sắp tới mà các bạn hữu sẽ được hiệu triệu là tập trung áp dụng các
chiến lược, hành động có hệ thống, sự phân tích thấu đáo và nhận thức sắc bén đã
được minh chứng. Tuy nhiên, trên tất cả, đây là một công trình tâm linh với đặc tính
chân chính không bao giờ bị che khuất. Cần khẩn trương hành động để giải cứu tình
trạng tuyệt vọng của thế giới. Tất cả những gì mà tín đồ của Đức Bahá'u'lláh đã tích
luỹ trong hai mươi năm qua chắc chắn là tiền đề để đạt đến thắng lợi trong năm năm
tiếp theo. Tầm vóc của những kỳ vọng dành cho các tín hữu khiến chúng tôi nhớ tới
một trong những Kinh bản của Ngài, trong đó Ngài mô tả bằng các thuật ngữ cuốn
hút, về những thách thức đi cùng với việc truyền bá Chánh Đạo của Ngài:
Có biết bao vùng đất chưa được cày cấy và canh tác; và nhiều xứ sở đã được
cày xới và gieo trồng nhưng vẫn chưa được tưới nước; và vô số vùng đất đến
mùa thu hoạch lại không thấy thợ gặt đến! Tuy nhiên, qua hồng ân kỳ diệu của

Thượng Đế và những biểu lộ lòng từ ái của Ngài, Chúng ta ấp ủ niềm hy vọng
rằng các linh hồn là những hiện thân của đặc tính thiên đàng, bận rộn với việc
truyền bá Chánh Đạo của Thượng Đế sẽ xuất hiện và đào tạo tất cả dân cư trên
trái đất.
Các nỗ lực có hệ thống của những bề tôi thương yêu của Ngài trên toàn thế giới là
hướng đến việc hoàn thành niềm hy vọng này của Đấng Hoàn Mỹ Thiêng liêng . Cầu
xin Ngài luôn bổ sức cho các nỗ lực của họ.
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