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Thân gởi đến Quý Đạo hữu Baha'i trên thế giới 
 
Quý Đạo hữu rất mực yêu thương, 
 
Những bước tiến lớn diễn ra trên thế giới Baha'i từ buổi đầu giai đọan thứ năm của 
Thời kỳ Thành tựu đã đem đến cho chúng ta niềm vui vô hạn. Mười hai tháng qua 
cũng không phải là ngọai lệ. Cộng đồng Baha'i đã tiếp tục cuộc thăng tiến có hệ thống, 
và giờ đây, khi bước vào năm cuối của Kế họach Ngũ niên, đã ở vào vị trí hết sức 
vững mạnh- một sức mạnh đạt được nhờ nỗ lực căng thẳng và chín chắn của các đạo 
hữu khắp nơi nhằm đẩy mạnh quá trình gia nhập ồ ạt. 
 
Dù không sao diễn đạt nổi ý nghĩa trọn vẹn của những cuộc phát triển trước mắt, các 
số thống kê cũng cho thấy phần nào quy mô những thành quả đã đạt được. Nguồn 
nhân lực Chánh Đạo đã được nhân lên bền vững. Tổng cộng trên thế giới đã có hơn 
200.000 người học xong Sách Ruhy 1, và nhiều ngàn người đạt tới trình độ có thể làm 
hướng dẫn viên có hiệu quả cho các Nhóm học tập, với nhịp độ ngày càng tăng, đang 
được tổ chức khắp mọi miền trên địa cầu, mà con số tổng kết mới nhất là hơn 10.000 
Nhóm. Con số những người tầm đạo tham gia vào các họat động cốt lõi đã tiếp tục 
tăng lên, vượt khỏi mức 100.000 người từ nhiều tháng trước. Trong khi đó có 150 cụm 
đã phát triển đến mức có thể phát động hoặc sẳn sàng đề ra những chương trình phát 
triển chiều sâu. Mọi dấu hiệu đều cho thấy con số này sẽ vượt chỉ tiêu khi kết thúc Kế 
họach. 
 
Trong khi đón mừng thành quả, ta cũng cần lưu tâm không kém về những bước tiến 
trong học tập đã giúp đạt các thành quả này. Các đợt vận động chuyên sâu của Viện 
Giáo lý, do chú ý đúng mức tới việc thực hành cần thiết, vẫn còn là công cụ thúc đẩy 
sự phát triển ở cấp cụm. Khi những điều kiện cần thiết như thế được tạo ra, các 
chương trình phát triển và củng cố Chánh Đạo có hệ thống cũng được phát động một 
cách thích hợp. Khối kiến thức qúy giá về tính chất của các chương trình phát triển 
chuyên sâu cũng tăng lên, và giờ đây một số nét đặc biệt của các công trình này cũng 
đã được hiểu rỏ. Các chương trình ấy gồm một lọat các chu kỳ, mỗi chu kỳ kéo dài 
nhiều tháng, dành cho sự quy họach, phát triển và củng cố. Việc phát triển nguồn nhân 
lực diễn tiến không ngừng từ chu kỳ này đến chu kỳ khác, không những bảo đảm quá 
trình phát triển bền vũng mà còn tạo đà tiến liên tục. Hẳn nhiên trong khi nhiều bài học 
đang được rút tỉa, kinh nghiệm đã đạt được có thể giúp lặp lại phương pháp này nơi 
các cụm đang gia tăng không ngừng trên khắp thế giới. 
 
Hẳn nhiên, các thắng lợi đạt được về lượng cũng như về chất thật đáng phấn khởi. 
Trung tâm điểm của các thành tích này là sự nâng cao liên tục đời sống các cộng đồng 



Baha'i khắp nơi. Nguồn sinh lực mới về tâm linh này có được là nhờ sự tham gia ngày 
càng tăng của dân chúng gồm nhiều quốc gia khác nhau tại các nhóm cầu nguyện, các 
lớp học thiếu nhi và các nhóm học tập, mà trong nhiều trường hợp đã đưa tới kết quả 
họ tin nhận Đức Baha'u'llah là Đấng Biểu Hiện của Thượng Đế cho thời đại này và họ 
tuyên xưng đức tin. 
 
Các tiến triển mới cũng đã diễn ra tại Trung tâm Thế giới. Chúng tôi xác định rằng 
thời điểm đã thích hợp để thành lập Ban Thụ ủy Quốc tế Qũy Huququllah để hướng 
dẫn và giám sát công việc của các Ban Thụ ủy Châu lục và Quốc gia Qũy Huququllah 
trên khắp thế giới. Ban này sẽ họat động trong sự hợp tác mật thiết với Vị Trưởng Thụ 
ủy, Giáo Thủ của Thượng Đế, Tiến sĩ Ali-Muhammad Varqa, sẽ nhận được kiến thức 
và sự tư vấn của người trong khi thi hành giáo vụ. Ba ủy viên vừa được chỉ định vào 
Ban Thụ ủy Quốc tế Qũy Huququllah là Sally Foo, Ramin Khadem và Grant 
Kvalheim. Nhiệm kỳ của các vị này sẽ được ấn định sau. Các ủy viên của Ban này sẽ 
không chuyển nơi cư trú về Thánh Địa nhưng sẽ sử dụng tác vụ của Văn phòng Qũy 
Huququllah tại Thánh Địa khi thực hiện các chức năng của mình. 
 

Ở tất cả các cấp và trên mọi phương hướng Chánh Đạo đã đạt sự tiến bộ nổi bật- từ 
những thành đạt về phát triển và củng cố tại cơ sở đến các phát triển về cơ cấu trên 
quy mô quốc tế. Những dấu hiệu đáng khích lệ ấy về sự đoàn kết ngày càng vững 
trong cộng đồng đã diễn ra đúng vào lúc mà các chứng cớ về sự suy đồi xã hội, tiếc 
thay, đang trở thành khá lộ liễu. Ở đây không cần thiết phải điểm lại những nét đặc 
trưng của sự suy sụp mà thế giới mất đạo đức đang sa bẫy. Tuy nhiên, ta chớ quên 
rằng những tình huống này thực sự làm gia tăng tính nhạy cảm đối với Giáo lý và tạo 
nên những cơ hội mới cho việc truyền bá. 
 

Trong Thông điệp ngày 26 tháng 11 năm 1999, chúng tôi đã nêu lên một lọat những 
công trình toàn cầu nhằm đưa cộng đồng Baha'i qua những năm cuối thuộc thế kỷ đầu 
Thời kỳ Thành tựu của Chánh Đạo. Chúng tôi đã chỉ rỏ, mỗi kế họach sẽ tập trung chú 
ý vào mục đích trung tâm là thúc đẩy quá trình gia nhập ồ ạt. Trước hết trong lọat công 
trình này, Kế họach Ngũ niên hiện hành, sẽ kết thúc trong mười hai tháng ngắn ngủi 
sắp tới, là lúc chúng tôi sẽ kêu gọi tín đồ của Đức Baha'u'llah  phát động một Kế họach 
khác cũng kéo dài năm năm. Điều chúng tôi yêu cầu Qúy đạo hữu hãy làm trong giai 
đọan này là tập trung mọi năng lực vào hành động kiên quyết học tập có hệ thống đã 
được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Trung tâm Truyền giáo Quốc tế. Không đạo hữu Baha'i 
nào nên đánh mất cơ hội vô giá này mà những ngày còn lại của Kế họach Ngũ niên đã 
trao cho theo hướng củng cố nền móng cho việc phát động vào dịp Ridvan tới một 
công trình nhiều tham vọng hơn. 
 

Những lời cầu nguyện nhiệt thành của chúng tôi tại Thánh lăng sẽ che chở cho quý 
đạo hữu. 
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