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Gửi đến quý đạo hữu Baha’i trên toàn thế giới 
 

Quý Bạn hữu đầy yêu thương, 
 

 Với sự xuất hiện của Chúa tể của mọi Lễ hội, giai đoạn chuẩn bị cho Kế hoạch toàn cầu 
kế tiếp đang tới: giờ đây chúng tôi hiệu triệu các tín hữu của Thượng Đế cho sự cam kết năm 
năm mới về lòng dũng cảm, quyết tâm và sáng kiến. 
 

 Đội ngũ tín cẩn của Đức Baha’u’llah đang trong tư thế sẵn sàng. Các cuộc họp mặt cơ 
cấu được tổ chức trên khắp thế giới trong những tháng gần đây đã cho thấy liên tiếp các dấu 
hiệu về sự náo nức để bắt đầu sự nghiệp hùng vĩ này. Các công việc cấp thiết được đề cập trong 
thông điệp gửi tới Hội nghị các Cố vấn đang được biến thành những kế hoạch hành động mang 
tính quyết định. Những thập niên nỗ lực anh hùng đã khuôn đúc cộng đồng và giúp nó gặt hái 
năng lực thực nghiệm trong việc nuôi dưỡng sự phát triển và tôi luyện cho thời khắc này. Cụ 
thể là hai thập niên vừa qua đã đẩy nhanh đáng kể việc gia tăng mức độ ưu việt được mong mỏi 
bấy lâu. 
 

 Trong suốt giai đoạn này, việc chấp dụng một khung sườn tiến hoá cho hành động để 
các bạn hữu có thể nuôi dưỡng và tinh luyện những năng lực cốt yếu theo thời gian, tạo động 
lực để bắt đầu các hành động phụng sự đơn giản, đưa đến những mô thức hành động phức tạp 
hơn đòi hỏi sự phát triển các năng lực phức hợp hơn nữa. Theo cách này, một quá trình hệ 
thống để phát triển nguồn nhân lực và xây dựng cộng đồng đã khởi sự ở hàng nghìn cụm - và 
rất nhiều cụm trở nên tiến bộ vượt trội. Sự tập trung không phải chỉ riêng vào cá nhân tín đồ, 
hay cộng đồng, hoặc các cơ cấu của Chánh Đạo; mà tất cả ba thành phần tham dự không tách 
biệt, trong việc phát triển nền Trật tự Thế giới mới các lực lượng tâm linh phóng ra qua sự phát 
triển của Kế hoạch Thiêng liêng đều đang được thôi thúc. Các dấu hiệu cho thấy sự triển triển 
của họ đang ngày một hiển hiện: ở sự tự tin mà rất nhiều tín đồ đã có được khi thuật lại cuộc 
đời Đức Baha’u’llah và thảo luận về những hàm ý trong Mặc Khải và Giao ước vô song của 
Ngài; trong khối gia tăng các linh hồn đã được thu hút tới Chánh Đạo Ngài và đang đóng góp 
vào việc thực hiện tầm nhìn thống nhất của Ngài; ở năng lực của những người Baha’i cùng các 
bạn hữu của họ tại cấp cộng đồng cơ sở nhằm mô tả bằng những ngôn từ hùng biện kinh 
nghiệm của họ về một quá trình có khả năng biến cải hạnh kiểm và định hình lối sống xã hội; ở 
số lượng ngày càng nhiều người bản địa trong đất nước với tư cách là thành viên của các cơ cấu 
và uỷ ban Baha’i giờ đây đang định hướng các công việc của cộng đồng họ; ở việc đóng góp 
mạnh mẽ tín cẩn, hào phóng và đầy hy sinh cho Quỹ để duy trì sự phát triển của Chánh Đạo; ở 
sự nở hoa chưa từng thấy về các phát kiến cá nhân và hành động tập thể trong việc hỗ trợ 
những hoạt động xây dựng cộng đồng; ở lòng nhiệt huyết của nhiều linh hồn vô vị lợi trong độ 
tuổi thanh xuân mang đến luồng sinh khí dồi dào cho công trình này, đáng chú ý là việc chăm 
lo giáo dục tâm linh cho các thế hệ trẻ tuổi hơn; ở việc nâng cao đặc tính cầu nguyện của cộng 
đồng thông qua các buổi họp mặt thờ phượng thường lệ; ở sự gia tăng năng lực quản trị Baha’i 
tại các cấp; ở sự sẵn lòng nhìn nhận theo quá trình cho mọi việc của các cơ cấu, các uỷ ban, và 
các cá nhân, để xem thực trạng trước mắt họ và đánh giá nguồn lực của họ tại nơi họ sống, và 
lập kế hoạch dựa trên nền tảng đó; ở tính sinh động quen thuộc hiện nay trong việc học tập, hội 
ý, hành động và phản ánh giúp vun bồi một thái độ học tập theo bản năng; ở việc nhận thức sâu 
sắc hơn ý nghĩa của việc ứng dụng Giáo lý hiệu quả qua các hoạt động xã hội; ở các cơ hội 
đang nhân rộng được tìm kiếm và nắm bắt để đóng góp tầm nhìn Baha’i vào các cuộc đối thoại 



thịnh hành trong xã hội; ở sự nhận thức của một cộng đồng toàn cầu đang đẩy nhanh sự xuất 
hiện của nền văn minh thiêng liêng trong mọi nỗ lực của nó bằng việc biểu lộ uy lực xây dựng 
xã hội cố hữu nơi Chánh Đạo; quả thật, ở nhận thức gia tăng của các bạn hữu về những nỗ lực 
của họ để nuôi dưỡng sự biến cải nội tâm, để mở rộng vòng thống nhất, để cộng tác với những 
người khác trong lĩnh vực phụng sự, để hỗ trợ các khối dân cư tự đảm trách việc phát triển kinh 
tế, xã hội và tâm linh của họ – và, qua tất cả những nỗ lực ấy, nhằm tạo nên một thế giới tốt đẹp 
hơn – thể hiện mục đích thực sự của chính tôn giáo. 
 

 Mặc dù không phương thức riêng lẻ nào có thể nắm bắt hết sự phát triển toàn cục của 
cộng đồng Baha’i, nhưng có nhiều điều có thể suy ra từ những cụm trên khắp thế giới đã thiết 
lập chương trình phát triển, với lòng biết ơn vì lượng hồng ân của Đấng Mỹ Lệ Abha ban cho, 
chúng tôi xác nhận đã vượt quá 5.000 cụm. Một nền tảng bao la là điều kiện cần thiết để đảm 
nhận trọng trách giờ đây đang đối mặt với thế giới Baha’i – đó là tăng lực chương trình phát 
triển đã được khởi sự ở mỗi cụm và mở rộng hơn nữa một khuôn mẫu nâng cao giá trị đời sống 
cộng đồng. Nỗ lực bền bỉ sẽ cần được cố gắng hết sức. Nhưng kết quả mang lại chứa đựng tiềm 
năng ý nghĩa sâu sắc, thậm chí sẽ mang dấu ấn thời đại. Những bước tiến nhỏ, nếu đều đặn và 
nhanh chóng, có thể gia tăng một quãng đường đã đi to lớn. Bằng sự tập trung vào việc phát 
triển cần được thực hiện trong giai đoạn đầu ở mỗi cụm – điển hình là trong sáu chu kỳ trước 
khi diễn ra lễ kỷ niệm hai trăm năm đầu tiên– các bạn hữu sẽ lao động cần mẫn để đưa mục tiêu 
cho năm năm của mình vào trong tầm với. Ở mỗi chu kỳ luôn chứa đựng nhiều cơ hội chóng 
vánh để tiến lên phía trước, và những điều khả dụng quý giá sẽ không lặp lại nữa. 
 

 Nhìn chung nơi xã hội, xót xa thay, các triệu chứng của căn bệnh trầm kha của con 
người đang nhân rộng và có chiều hướng trầm trọng hơn. Khi các dân tộc trên thế giới đau khổ 
vì khao khát phương thuốc cứu chửa thật sự và tìm kiếm thất thường hết hy vọng sai lạc này 
đến hy vọng sai lạc khác, thì điều gây ấn tượng biết bao là quý bạn hữu đang tập trung tinh 
luyện một phương thức để kết nối các tâm hồn với Lời của Thượng Đế vĩnh cửu. Giữa những 
âm hưởng xấu từ các quan điểm bảo thủ và các mối bận tâm chống đối đang trở nên gay gắt 
hơn ở khắp mọi nơi, thì điều gây ấn tượng biết bao là quý bạn hữu đang thu hút mọi người cùng 
chung tay xây dựng nên những cộng đồng là nơi trú ngụ của sự thống nhất. Không những 
không thể làm nhụt chí quý bạn hữu, mà các tư tưởng thành kiến và hành động bạo ngược trở 
thành lời nhắc nhở về sự cần kíp biết bao của những linh hồn chung quanh đạo hữu cần tới 
phương thuốc cứu chữa mà một mình đạo hữu có thể giới thiệu cho họ. 
  

 Đây là kế hoạch cuối trong chuỗi các Kế hoạch Năm năm liên tiếp. Vào thời điểm khép 
lại của nó sẽ mở ra một giai đoạn mới trong sự triển khai Kế hoạch Thiêng liêng được thiết 
định để đưa cộng đồng của Đức Baha’u’llah tiến về thế kỷ thứ ba của Kỷ nguyên Baha’i. Mong 
cho quý bạn hữu của Thượng Đế ở mỗi quốc gia nhận thức đúng triển vọng của vài năm sắp tới 
này, sẽ chuẩn bị tận tâm tận lực cho các trọng trách to lớn hơn nhiều sắp đến. Tầm vóc bao lao 
của Kế hoạch hiện thời xây dựng năng lực cho mỗi cá nhân để hỗ trợ công trình này, bất kể 
phần đóng góp của họ khiêm tốn thế nào đi nữa. Chúng tôi yêu cầu quý bạn hữu, những người 
đồng sự đầy yêu thương, những người sùng kính Đấng Đáng Kính Nhất của các thế giới, dốc 
hết mọi nỗ lực cho việc ứng dụng tất cả mọi điều đã học được và các năng lực thiên ban cùng 
với kỹ năng vốn có để xúc tiến Kế hoạch Thiêng liêng vào giai đoạn quan trọng kế tiếp. Góp 
thêm lời khẩn cầu nhiệt thành của quý bạn hữu cho sự phò trợ thiên đàng, chúng tôi dâng lời 
cầu nguyện tại các Thánh Lăng nhân danh tất cả quý bạn hữu là những người đang lao động 
miệt mài cho nền Chánh Đạo quảng đại này.  
 

Tòa Công lý Quốc tế 
(ấn ký) 

 


