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TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ 
 
Ngày 23/5/2016 

 

Gởi: Toàn thể tín đồ Baha'i trên Thế giới 

Quý đạo hữu yêu thương, 

Trong thư ngày 26/3/2016, chúng tôi đã mô tả về sự đáp ứng của thế giới Baha'i đối 
với các Kinh bản của Kế hoạch Thiêng liêng, trong đó Đức Abdu'l-Baha thúc giục các 
đạo hữu đi đến "phương Đông và phương Tây và soi sáng cho mọi người với ánh sáng 
của sự Hướng dẫn Vĩ đại Nhất, để họ có thể dự phần và chia sẻ sự sống đời đời." 
Trong những thập kỷ sau ngày ban hành những Kinh bản quan trọng ấy, một dòng 
người tín đồ đã định cư ở những nơi xa xôi của thế giới và cắm những ngọn cờ Chánh 
Đạo của Đức Bahá'u'lláh giữa các dân tộc và các nước khác nhau. Khi Chánh Đạo đã 
phát triển toàn cầu, trong khi những người tiên phong hiến dâng phụng sự tại đấu 
trường quốc tế ban đầu chủ yếu đến từ Bắc Mỹ, Iran và Châu Âu, giờ đây họ đến  từ 
nhiều nơi trên khắp hành tinh. Thật vậy, qua quá trình của Kế hoạch Năm Năm vừa 
qua, khoảng 1.500 bạn bè đến từ hơn 110 nước đã mạnh dạn bước vào lĩnh vực này. 
Đồng thời, năng lực đã dần dần phát triển trong các cộng đồng quốc gia để thúc đẩy 
một quá trình xây dựng các cộng đồng năng động có hệ thống, và nhiệm vụ quảng bá 
Chánh Đạo cho phần còn lại chủ yếu đặt trên vai của cư dân tại địa phương đang đứng 
lên phụng sự trong nước, nơi họ có lợi thế của sự quen thuộc với ngôn ngữ và văn hóa 
có thể ổn định cuộc sống dễ dàng hơn trong các cụm gần cũng như các vùng xa. Có 
gần 5.000 tín hữu đã đứng lên để phụng sự như là người tiên phong trong nước cho Kế 
hoạch vừa qua chứng tỏ khả năng tăng lên rất nhiều về phương diện này và là một 
nguồn vui to lớn đối với chúng tôi. 

Mặc dù trong những năm gần đây một tỷ trọng ngày càng tăng của những người tiên 
phong đang phụng sự trong nước, chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục xem xét 
để bước vào diễn trường quốc tế, khi nào hoàn cảnh của các bạn cho phép. Dĩ nhiên, 
cơ hội mở ra cho bất kỳ tín hữu nào đứng lên và định cư ở nơi mà anh chị ấy có thể 
đóng góp vào sự tiến bộ của Kế hoạch, giờ đây ở một số nước đang rất cần người xung 
phong quốc tế. Về vấn đề này, như dự đoán trong việc kêu gọi xung phong truyền giáo 
vừa qua, trong suốt Kế hoạch Năm Năm trước chúng tôi đã thu hút sự chú ý của các 
Hội đồng Tinh thần Quốc gia được lựa chọn cho những nhu cầu xung phong đặc biệt 
liên quan đến mười sáng kiến cụ thể đưa ra để hỗ trợ sự phát triển của Chánh Đạo 
trong những vùng nhất định với sự giúp đỡ của bạn bè từ nhiều quốc gia. Những tôi tớ 
hiến dâng này của Đức Bahá'u'lláh, đang làm việc cùng với các bạn hữu tại địa 
phương, đã giúp tăng cường sự bén rễ của Chánh Đạo ở tất cả các nước được bao phủ 
bởi những sáng kiến này, mang lại sự năng động hơn cho quá trình Viện và cho đời 
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sống cộng đồng địa phương, và trong một số trường hợp, đang giúp cho sự xuất hiện 
của các cơ cấu. Suốt năm năm tới, Trung tâm Truyền giáo Quốc tế sẽ tiếp tục xác định 
các khu vực sẽ được lợi từ những nỗ lực như vậy với mong đợi một kết quả rằng vào 
cuối Kế hoạch sẽ có ít nhất một chương trình phát triển sâu rộng sự tiến triển tốt ở mọi 
quốc gia trên thế giới nơi điều kiện bên ngoài cho phép sự phát triển như vậy. 

Việc triển khai những người xung phong trong nước trong năm năm tới sẽ được hướng 
dẫn rộng rãi do các yêu cầu đặt ra trong thông điệp của chúng tôi ngày 29/12/2015 gởi 
Hội nghị Các Ban Cố vấn Châu lục. Như đã nêu trong thông điệp ấy, Kế hoạch Năm 
Năm đã đưa ra mục tiêu gia tăng số lượng 5.000 cụm có chương trình phát triển sâu 
rộng. Một dòng người tiên phong trong nước sẽ góp phần đáng kể cho mục tiêu vĩ đại 
này. Tất nhiên, dù họ có thể đóng góp bất cứ sự giúp sức nào cho công việc của Kế 
hoạch đều được hoan nghênh; Tuy nhiên, những nỗ lực của họ sẽ có hiệu quả hơn nếu 
được các cơ cấu hướng dẫn giúp khả năng của họ được hướng tới những nhu cầu cụ 
thể trong các cụm, nơi những bạn hữu đang lao động để tăng cường quá trình phát 
triển. Trong khi nhiều bạn bè muốn phục vụ như là người tiên phong trong nước có thể 
đưa ra cam kết rằng khoảng các năm đó, có những người chỉ có thể dâng hiến khoảng 
thời gian ngắn hơn, đôi khi chỉ ba tháng. Các bạn hữu ấy có thể khơi lên tinh thần 
phụng sự vị tha và truyền kinh nghiệm quý báu từ cụm mạnh hơn cho những cụm mới 
nổi. Qua thời gian, họ trở về với cộng đồng của họ với nhiều cảm hứng và chất lượng, 
có thể đóng góp hiệu quả hơn cho sự tiến bộ của các cụm của họ. Chúng tôi hy vọng 
rằng các bạn hữu, đặc biệt là các thanh niên có thể có thời gian và quyết tâm để làm 
như vậy trong những ngày nghỉ lễ kéo dài của họ, sẽ tận dụng cơ hội để bước vào lĩnh 
vực tiên phong bằng cách này. 

Trên đây là hai nhu cầu tiên phong - một là chủ yếu ở lĩnh vực quốc tế, hai là tiên 
phong trong nước - mà bây giờ chúng tôi kêu gọi các bạn hữu, tin tưởng rằng sự đáp 
ứng của các bạn, với mỗi giai đoạn phát triển của Kế hoạch Thiêng liêng cả về số 
lượng và chất lượng, sẽ đủ đáp ứng với nhu cầu trước các cộng đồng của Tối Đại 
Danh. Các bạn hữu đứng lên để nuôi dưỡng, với sự khéo léo, tình yêu, đoàn kết và 
dũng cảm, một khuôn mẫu của đời sống cộng đồng trong các cụm trên toàn cầu chắc 
chắn sẽ thu hút cảm hứng từ lời kêu gọi chân thành của Đức Thầy thể hiện trong các 
Kinh bản của Kế hoạch Thiêng liêng: "Ôi ta có thể đi, thậm chí đi bộ và trong sự 
nghèo đói tột cùng, tới những khu vực này, và nêu cao tiếng gọi 'Đấng Vinh quang 
trên mọi Vinh quang' ở các thành phố, làng mạc, núi non, sa mạc và đại dương, làm 
thăng tiến những giáo lý thiêng liêng! Than ôi, điều này, ta không thể làm. Ta xót xa 
về điều này biết dường nào. Cầu xin Thượng Đế giúp các bạn hữu có thể đạt được điều 
này." 

Tòa Công lý Quốc tế 
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TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ 
BỘ VĂN PHÒNG 

 

Ngày 23/5/2016 

Gởi: Tất cả các Hội đồng Tinh thần Quốc gia 

Quý đạo hữu Baha'i thân mến, 

Giờ đây tại Thông điệp ngày 23/5/2016 Quý đạo hữu nhận được lời kêu gọi tiên phong 
của Tòa Công lý Quốc tế cho Kế hoạch hiện tại. Cân nhắc trách nhiệm quan trọng mà 
cơ cấu của Quý đạo hữu tạo thuận lợi, trong việc cộng tác chặt chẽ với các Cố vấn 
Châu lục, dòng chảy của những người tiên phong đến những nơi dự định, chúng tôi 
được yêu cầu để truyền đạt những điều sau đây. 

Như đã đề cập trong thông điệp đó, trong vòng năm năm qua các sáng kiến đặc biệt đã 
được đưa ra trong mười khu vực của thế giới để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển 
Chánh Đạo với sự giúp đỡ của những người tiên phong quốc tế. Trong mỗi trường 
hợp, Tòa Công lý kêu gọi các Hội đồng Tinh thần Quốc gia cụ thể để nhận biết rõ, 
trong việc tham khảo ý kiến với các Cố vấn, một vài đạo hữu có thể muốn tham gia. 
Các Hội đồng Quốc gia có thể nhanh chóng tìm thấy, định hướng, và gởi những người 
tiên phong đi, trong chừng mực nào đó, là một yếu tố quan trọng trong sự thành công 
của các sáng kiến này. Chắc chắn rằng những nỗ lực mới của việc này sẽ được công bố 
trong Kế hoạch này, và đó là niềm hy vọng của Tòa Công lý Quốc tế rằng, khi được 
kêu gọi, các Hội đồng Quốc gia sẽ chứng minh một sự đáp ứng nhanh chóng tương tự. 
Các Ủy ban Tiên phong Châu lục, có đầy đủ nhận thức của các nhu cầu của từng sáng 
kiến, tất nhiên, sẽ có thể hỗ trợ họ bằng cách tiếp tục cung cấp những lời khuyên và 
nguồn lực kịp thời để tạo thuận lợi cho hoạt động của những người tiên phong. 

Như một kết quả của những nỗ lực có hệ thống của quý đạo hữu, những người đã tham 
gia vào những nỗ lực này, cách tiếp cận dần dần xuất hiện đã được chứng minh là hiệu 
quả trong việc thúc đẩy quá trình tăng trưởng ở các nước mà sự phát triển còn chậm. 
Các yếu tố chính của phương pháp này bao gồm việc lựa chọn và việc định cư của 
người tiên phong; việc bổ nhiệm một hay nhiều nhân lực hợp tác chặt chẽ với những 
người tiên phong và các tín hữu địa phương và hỗ trợ cho việc đẩy mạnh việc đào tạo 
của Viện; việc nuôi dưỡng tình bạn chân chính với các cá nhân ngày càng tăng, đặc 
biệt là trong số những người trẻ thường được mời tham dự trong các cuộc họp thanh 
niên nơi những cuộc trò chuyện sâu sắc về quá trình xây dựng cộng đồng diễn ra; việc 
giới thiệu các khóa học của Viện đào tạo và đảm bảo việc nhân lên các hoạt động cốt 
lõi, đặc biệt là các chương trình thiếu niên; và việc tổ chức các cuộc họp mặt thường 
xuyên của bạn hữu tham gia ở mức độ phối hợp để lập kế hoạch và phổ biến việc học 
tập. Trong khi cách tiếp cận nêu trên đã được áp dụng từ lâu trong bối cảnh tiên phong 
quốc tế, trong một số đông các nước nó được thực hiện có hiệu quả tương tự trong bối 
cảnh tiên phong trong nước, ở những khu vực ấy rất nhiều lợi ích từ sự hỗ trợ bên 
ngoài để khai thông tiềm năng cho sự tăng trưởng. 
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Dự kiến trong kế hoạch này, nhiều người sẽ đứng lên để phụng sự trong lĩnh vực tiên 
phong sẽ đến từ hàng ngũ thanh niên. Trong mối liên kết này, việc kêu gọi tiên phong 
đưa ra một gợi ý mà các đạo hữu, đặc biệt từ các cụm mạnh mẽ, có thể muốn phụng sự 
trong một thời gian ngắn nhân các ngày nghỉ lễ kéo dài của mình; thực vậy, một số đạo 
hữu có thể định cư trong một ngôi làng hoặc khu phố của một cụm gần đó, giúp đỡ cho 
những nỗ lực của cư dân địa phương. Tất cả những đạo hữu này sẽ đòi hỏi không chỉ 
việc khuyến khích của họ, nhưng còn cung cấp kịp thời các hướng dẫn và nguồn lực. 
Sự di chuyển của những người tiên phong trong việc hỗ trợ các hoạt động trong một 
cụm dù là việc làm quan trọng, tất nhiên, nó còn là một chiến lược giữa những người 
khác. Những nỗ lực của những người tiên phong cần phải được bổ sung thông qua các 
tiềm lực khác, chẳng hạn như các tổ đến thăm các gia đình hoặc các chiến dịch của 
Viện, để đảm bảo rằng sự tiến bộ của các cụm tiếp tục không bị gián đoạn. 

Đoan chắc với những lời cầu nguyện của Tòa Công lý Quốc tế tại Ngưỡng cửa Thiêng 
liêng rằng sự tuôn đổ ơn bổ sức thiêng liêng có thể tăng cường những nỗ lực của quý 
đạo hữu để giúp tất cả những ai muốn đáp ứng lời kêu gọi để trở thành những người 
tiên phong và lên đường, tin tưởng vào năng lực bổ sức của Đức Bahá'u'lláh, để phụng 
sự Chánh Đạo của Ngài cả ở trong nước lẫn ở những nước khác. 

Với lời chào Baha'i yêu thương, 

Bộ Văn phòng 

 
Sao gởi: 
- Trung tâm Truyền giáo Quốc tế 
- Các Ban Cố vấn Châu lục 
- Các Cố vấn 
- Các Ủy ban Tiên phong Châu lục 

 

 


