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Thân gửi Quí đạo hữu Baha’i trên thế giới
Quí Đạo hữu vô cùng thương yêu,
Năm thứ nhất của Kế hoạch Năm Năm đã trưng ra bằng chứng hùng hồn
về tinh thần tận tụy mà các tín đồ của Đức Baha’u’llah thể hiện theo khuôn
khổ hoạt động nêu trong thông điệp ngày 27 tháng 12 năm 2005 và sự dấn
thân của quí đạo hữu trong việc thúc đẩy quá trình gia nhập ồ ạt. Nơi nào
mà khung sườn hoạt động này được áp dụng chặt chẽ ở mọi mặt của cụm,
sự tiến bộ vững chắc đều đã đạt thành, về cả phương diện tham gia của tín
đồ và bạn hữu trong đời sống cộng đồng và cả sự tăng trưởng trên số lượng,
với báo cáo của một số cụm về việc ghi danh hàng trăm người trong từng
đợt mấy tháng và các cụm khác cũng được hàng chục người. Điều quan
trọng trong sự phát triển này là mối quan tâm về tính tâm linh của công
trình, cùng với sự gia tăng hiểu biết về những công cụ lập quyết định đã
được xác định bởi các nét chính của Kế hoạch.
Trước khi phát động một loạt các Kế hoạch toàn cầu hiện nay tập trung vào
mục đích duy nhất là thúc đẩy sự gia nhập ồ ạt, cộng đồng Baha’i đã trải
qua một giai đoạn phát triển nhanh, trên qui mô lớn ở nhiều miền trên thế
giới – một sự phát triển cuối cùng đã trở thành khó nuôi dưỡng. Khi ấy,
thách thức không phải ở sự nở lớn các mặt của Chánh Đạo với số tín đồ
mới, nhất là từ khối dân cư nhạy cảm, nhưng ở chỗ làm sao giúp các đạo
hữu ấy hoà nhập vào đời sống cộng đồng và nâng một số người lên để
phụng sự cho việc phát triển tiếp theo. Việc giải quyết vấn đề này đối với
thế giới Baha’i quan trọng đến nỗi chúng tôi đã đặt nó làm nét trung tâm
của Kế hoạch Bốn Năm và kêu gọi các Hội đồng Tinh thần Quốc gia dành
phần nỗ lực lớn hơn để tạo khả năng có tính cơ cấu, dưới dạng viện giáo
lý, nhằm phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi đã chỉ ra rằng, các nhóm tín
đồ ngày càng tăng cần được hưởng sự lợi ích từ các chương trình đào tạo
chính qui để cung cấp cho họ sự hiểu biết và nhận thức tâm linh, với các
năng lực và kỹ năng cần thiết để thực hiện các hành động phụng sự có thể
nuôi dưỡng sự phát triển và củng cố trên qui mô lớn.
Ngày nay, khi khảo sát hoạt động của các cụm ấy trong trạng thái tăng
trưởng khoẻ khoắn, chúng tôi thấy rằng tại mỗi cụm các đạo hữu đang tiếp
tục tăng cường quá trình viện giáo lý, trong khi học cách động viên khối to
lớn các ủng hộ viên tích cực của Chánh Đạo, tạo lập một chương trình hữu
hiệu để điều phối các nỗ lực, đan kết các sáng kiến cá nhân và các nỗ lực
tập thể thành một mô hình hành động thống nhất có hiệu quả, và rút ra bài

học từ sự phân tích thông tin cụ thể để qui hoạch các chu kỳ họat động. Quí
đạo hữu đã thấy là phương tiện để thực hiện song song việc phát triển và
củng cố – bí quyết của sự phát triển bền vững – được chứng minh. Bằng
chứng ấy chắc chắn sẽ tạo cảm hứng cho mọi tín đồ sùng kính quyết tâm
theo đuổi lộ trình học tập có hệ thống đã lập ra.
Thành quả của những năm nỗ lực phong phú này đã không giới hạn trong
các cụm nơi mà việc phát triển và củng cố trên qui mô lớn đang hồi phục.
Phương pháp áp dụng trong Kế hoạch Bốn Năm, tiếp theo là Kế hoạch
Mười Hai Tháng và Kế hoạch Năm Năm trước nữa, tỏ rõ hiệu năng trong
việc tạo điều kiện cho các tín đồ mở rộng nỗ lực tới khu vực dân cư rộng
lớn hơn, dấn thân vào nhiều mặt khác nhau của đời sống cộng đồng. Những
lợi ích của quá trình bồi dưỡng năng lực hàng thập niên trong ba thành phần
của các Kế hoạch toàn cầu này hiện đã trở nên rõ ràng khắp nơi. Ở đâu
cũng có nhu cầu phải đạt tới nhận thức về tính năng động của việc phát
triển nguồn nhân lực. Ở đâu các đạo hữu cũng phải học về những đòi hỏi
của sự phát triển bền vững – nâng cao hành động có hệ thống và tránh xao
lảng, đưa một số yếu tố lập quyết định tập thể đến tận cơ sở và tạo nên các
cộng đồng với ý thức vê sứ mệnh, khuyến khích sự tham gia của mọi người
và dung nạp mọi thành phần khác nhau của xã hội trong các hoạt động của
mình, đặc biệt là các cháu thiếu niên và thiếu nhi, là những nhà vô địch
tương lai trong Chánh Đạo của Thượng Đế và là những nhà xây dựng nền
văn minh của Ngài.
Với nền móng vững chắc như thế tại chỗ, tư tưởng cao nhất trong tâm trí
của tất cả và của từng tín đồ là truyền giáo. Dù trong nỗ lực cá nhân các
đạo hữu truyền giáo cho bè bạn bằng trà đàmvà đưa họ vào các hoạt động
cốt lõi hoặc vận dụng các hoạt động này làm phương tiện đầu tiên để truyền
giáo, dù trong tư cách cộng đồng các đạo hữu làm việc với các thiếu nhi và
thiếu niên trong bước đầu của cụm, hoặc tập trung trước hết vào thế hệ lớn
tuổi, dù trong công trình tập thể từng nhóm thăm viếng gia đình như là một
phần của cuộc vận động sâu rộng hoặc thỉnh thoảng viếng thăm những
người tầm đạo tại nhà họ – đây là những quyết định chỉ có thể đạt được tùy
hoàn cảnh và khả năng của các đạo hữu và tính cách của những khối dân
cư mà các đạo hữu tiếp xúc. Điều mà mọi người cần nhận biết, trong bất
cứ hoàn cảnh nào, là nhu cầu cấp thiết của một nhân loại, bị thiếu thức ăn
tâm linh, đang chìm sâu trong tuyệt vọng và tính khẩn trương về trách
nhiệm truyền giáo mà mỗi người trong chúng ta được ủy thác với tư cách
là thành viên của cộng đồng Tối Đại Danh.

Đức Baha’u’llah đã ban lệnh cho các tín đồ của Ngài truyền giáo. Đã có
ngàn ngàn người nhiệt tình áp dụng các điều khoản của Kế hoạch mở
đường cho họ hướng dẫn các linh hồn đến Đại dương Mặc khải của Ngài.
Chúng tôi đang mở mắt mong chờ ngày mà việc truyền giáo trở thành khát
vọng lớn nhất trong đời sống mọi tín đồ và khi sự thống nhất cộng đồng
trở thành mạnh mẽ đến nỗi giúp trạng thái hồi sinh này tự thể hiện trong
hành động không ngừng nghỉ trên lãnh vực phụng sự. Đây là niềm hy vọng
nồng nhiệt nhất của chúng tôi đối với quí đạo hữu và là đối tượng nguyện
cầu tha thiết nhất của chúng tôi tại Thánh Điện Thiêng liêng.
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