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Gởi đến đạo hữu Baha'i trên thế giới 
 
 
Quý đạo hữu yêu thương, 
 
 
Khi quá trình tan rã của một trật tự thế giới khiếm khuyết thảm hại tăng đà trong tất cả 
các phần của hành tinh, tạo ra sự tuyệt vọng, hỗn loạn, thù địch, và bất an, thì tâm hồn 
của các bạn hữu ở mọi nơi phải được an tâm, đôi mắt của họ phải được nhìn thấy rõ 
ràng, đôi chân của họ vững chắc, khi họ làm việc kiên nhẫn và hy sinh để dựng xây một 
trật tự mới nhằm thay thế nó. Hướng dẫn của Đức Baha'u'llah là nền tảng mà qua đó 
các bạn hữu xây dựng. Sự dạy dỗ của Ngài là rõ ràng: “Người tôi tớ này kêu gọi mọi 
linh hồn siêng năng và mạnh dạn nỗ lực hết mình để phục hồi các điều kiện trong mọi 
miền và làm cho người chết sống lại với dòng sinh thủy của sự khôn ngoan và lời nói, 
vì tình yêu mà mình dành cho Thượng Đế, Đấng Duy nhất, Đấng Vô Song, Đấng Toàn 
Năng, Đấng Từ Tâm." Phương thuốc thiêng liêng của Ngài đã được mô tả: "Thượng 
Đế, Đấng Duy nhất, Ta làm chứng, và mọi nguyên tử trong cuộc sinh tồn đều được 
chuyển đến để chứng nhận rằng phương tiện ấy là dẫn đến sự nâng cao, sự tiến bộ, sự 
giáo dục, sự bảo vệ và phục hồi của các dân tộc trên trái đất đã từng được Chúng Ta 
nêu rõ và được mặc khải trong các Thánh Kinh và Kinh bản bởi ngòi Bút của Đấng 
Vinh quang." Và Ngài đảm bảo được khắc trên mỗi tâm hồn trung tín: "Thế giới này có 
thể tốt đẹp hơn nhờ những hành động cao quý và trong sạch, nhờ những hạnh kiểm đoan 
chính và đang ca ngợi." 
 
Trong thánh triều của Đức Abdu'l-Baha và Đức Shoghi Effendi, cộng đồng đầu tiên đủ 
tầm cở có thể bắt đầu áp dụng có hệ thống giáo lý của Đức Baha'u'llah để thống nhất sự 
tiến bộ vật chất và tinh thần là của các tín hữu trong Khung nôi của đức tin. Luồng 
hướng dẫn ổn định từ Thánh Địa cho phép các tín hữu Baha'i Iran có những bước tiến 
lớn trong một hoặc hai thế hệ và đóng góp một phần đặc biệt cho sự tiến bộ của đất 
nước họ. Một mạng lưới các trường học cung cấp giáo dục đạo đức và học thuật, kể cả 
cho con gái cũng được phát triển. Nạn mù chữ hầu như bị loại bỏ trong cộng đồng 
Baha'i. Các doanh nghiệp nhân đức đã được tạo ra. Các thành kiến trong số các nhóm 
dân tộc và tôn giáo, đang bùng cháy trong xã hội rộng lớn đã bị dập tắt trong vòng tay 
yêu thương của cộng đồng. Các làng mạc được phân biệt vì sự sạch sẽ, trật tự và tiến 
bộ của mình. Và những tín đồ từ vùng đất đó là công cụ trong việc xây dựng ở vùng đất 
khác một Đền thờ Baha'i (Mashriqu'l-Adhkar) đầu tiên với nước phụ thuộc của họ được 
thiết kế để "có đủ khả năng cứu trợ cho sự đau khổ, nuôi dưỡng cho người nghèo, nơi 
trú ẩn cho người bộ hành, an ủi cho các tang quyến, và giáo dục cho người thất học." 
Theo thời gian, những nỗ lực như vậy đã được tăng cường bởi các sáng kiến của các 
cộng đồng Baha'i khác ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, như Đức Shoghi Effendi đã 
lưu ý tới một cộng đồng, số lượng tín đồ vẫn còn quá nhỏ để có thể thay đổi đáng kể 
trong xã hội rộng lớn hơn, và trong hơn nửa thế kỷ đầu của Thời kỳ Thành tựu, các tín 



hữu được khuyến khích tập trung năng lượng của họ trên sự truyền bá Chánh Đạo, vì 
đây là công việc mà các tín hữu Baha'i có thể làm - là nghĩa vụ tâm linh thực sự chính 
yếu của họ - và nó sẽ chuẩn bị cho họ về thời gian khi họ có thể giải quyết các vấn đề 
của nhân loại một cách trực tiếp hơn. 
 
Ba mươi lăm năm trước, những hoàn cảnh trong và ngoài cộng đồng kết hợp để tạo ra 
những khả năng mới cho sự tham gia nhiều hơn trong đời sống của xã hội. Chánh Đạo 
đã phát triển đến giai đoạn mà các quá trình phát triển kinh tế và xã hội cần được kết 
hợp các theo duổi thường xuyên của đời sống ấy, và vào tháng 10 năm 1983, chúng tôi 
kêu gọi các tín hữu Baha'i trên thế giới tham gia vào nỗ lực mới này. Văn phòng Phát 
triển Kinh tế và Xã hội được thành lập tại Trung tâm Baha'i Thế giới để hỗ trợ chúng ta 
trong việc thúc đẩy và điều phối các hoạt động của bạn hữu trên toàn thế giới. Các hoạt 
động Baha'i về phát triển kinh tế và xã hội, ở bất cứ mức độ phức tạp nào, vào thời gian 
đó được tính trong hàng trăm hoạt động. Ngày nay con số đó đã lên đến hàng chục ngàn 
hoạt động, bao gồm hàng trăm dự án bền vững như trường học và rất nhiều các tổ chức 
phát triển. Hàng loạt các hoạt động hiện tại kéo dài các nỗ lực từ các làng mạc và khu 
láng giềng đến các vùng và các quốc gia, giải quyết một loạt các thách thức, bao gồm 
cả việc giáo dục từ mẫu giáo đến đại học, về xóa mù chữ, sức khỏe, môi trường, hỗ trợ 
người tị nạn, sự tiến bộ của phụ nữ, trao quyền cho thiếu niên, loại bỏ thành kiến chủng 
tộc, nông nghiệp, kinh tế địa phương và phát triển làng xã. Sức mạnh xây dựng xã hội 
của Chánh Đạo Đức Baha'u'llah đã bắt đầu có hệ thống hơn thể hiện trong cuộc sống 
tập thể của bạn hữu là kết quả của sự tăng tốc của quá trình phát triển và củng cố, đặc 
biệt là trong các cụm tiến bộ. Tất nhiên, ngoài điều này, vô số tín hữu, thông qua những 
nỗ lực chuyên môn và tự nguyện của họ, đóng góp năng lượng và hiểu biết của họ cho 
các dự án và các tổ chức được thành lập vì lợi ích chung. 
 
Một lần nữa, chúng ta thấy rằng các lực lượng bên trong và bên ngoài Chánh Đạo đã 
tạo nên một giai đoạn mới trong công cuộc phát triển kinh tế và xã hội trong thế giới 
Baha'i. Do đó, vào dịp lễ hội thiêng liêng này của Giáng sinh Song hành, chúng tôi vui 
mừng thông báo rằng Văn phòng Phát triển Kinh tế và Xã hội giờ đây đã trở thành một 
tổ chức mới bao trùm thế giới được thành lập tại Trung tâm Baha'i Thế giới, đó là Tổ 
chức Phát triển Quốc tế Baha'i. Ngoài ra, một Quỹ Phát triển Baha'i sẽ được bắt đầu 
hoạt động, từ đó tổ chức mới sẽ sử dụng để hỗ trợ cả những nỗ lực phát triển lâu dài lẫn 
những nỗ lực đang nổi lên trên toàn thế giới; quỹ này sẽ được hỗ trợ bởi Tòa Công lý 
Quốc tế, và các cá nhân, các cơ cấu có thể đóng góp cho quỹ. 
 
Một ban giám đốc gồm năm thành viên sẽ được chỉ định để sẽ hoạt động như một cơ 
quan tư vấn nhằm thúc đẩy và phối hợp các nỗ lực của cộng đồng trên toàn thế giới 
trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Các giám đốc sẽ phụng sự trong thời hạn năm 
năm bắt đầu từ Ngày Giao ước. Hoạt động tại trung tâm tâm linh và quản trị của Chánh 
Đạo, ban giám đốc sẽ hội ý với Tòa Công lý Quốc tế và Trung tâm Truyền giáo Quốc 
tế để đảm bảo rằng công việc phát triển được gắn kết với nhiều nỗ lực của Thế giới 
Baha'i. Cơ cấu mới sẽ bắt đầu bằng cách đảm đương các chức năng và nhiệm vụ do Văn 
phòng Phát triển Kinh tế và Xã hội thực hiện trước đây và sau đó tăng dần khả năng để 
thực hiện các chức năng trên quy mô mở rộng và ở mức độ phức tạp cao hơn. Nó sẽ 
củng cố nỗ lực của các cá nhân, các cơ cấu, các cộng đồng Baha'i trên toàn thế giới để 



phát triển và củng cố phạm vi hoạt động của họ. Nó sẽ giúp tăng cường khả năng cơ 
cấu cho phát triển kinh tế và xã hội trong các cộng đồng quốc gia, bao gồm cả việc tạo 
ra các cơ quan mới và sự xuất hiện của các tổ chức phát triển tiên tiến. Trên quy mô 
quốc tế, nó sẽ thúc đẩy, các phương pháp phát triển và các phương pháp luận đã chứng 
minh hiệu quả. Nó sẽ bám sát những phát hiện trong lĩnh vực phát triển và khám phá 
ứng dụng của họ phù hợp với các nguyên lý tâm linh với sự hỗ trợ của các tín hữu Baha'i 
được đào tạo có liên quan. Nó sẽ hình thành mạng lưới nguồn nhân lực và những sắp 
xếp cơ cấu như thế trên khắp các châu lục là cần thiết để thực hiện phương pháp hoạt 
động khác nhau. Trên tất cả, cũng như Văn phòng Phát triển Kinh tế và Xã hội trước 
đây, mục đích chính của tổ chức này là tạo điều kiện học tập về phát triển bằng cách 
nuôi dưỡng và hỗ trợ hành động, phản ánh hành động, nghiên cứu, hội ý, thu thập và hệ 
thống hóa kinh nghiệm, khái niệm hóa và đào tạo- - tất cả được thực hiện trong ánh 
sáng Giáo lý của Chánh Đạo. 
 
Khi Khu Vòng cung trên núi Carmel bao quanh những nơi an nghỉ của các thành viên 
trong Gia đình Thánh, Đức Shoghi Effendi dự đoán cả việc nâng cao dinh thự và thành 
lập các cơ cấu quốc tế - Quản trị, khoa học và xã hội - sẽ phát triển dưới sự bảo trợ của 
Chánh Đạo Đức Baha'u'llah. Tổ chức mới cho phát triển kinh tế và xã hội sẽ phát triển 
và tiến hóa qua nhiều thập kỷ và thế kỷ trước mắt theo nhu cầu của nhân loại và dưới 
sự hướng dẫn của Tòa Công lý Quốc tế cho đến khi nền văn minh vật chất và tinh thần 
mà Đức Baha'u'llah đã tiên liệu được thực hiện tại thế giới vô thường này. 
 
Tất nhiên, cuối cùng, công việc phát triển kinh tế và xã hội của Baha'i nằm trong tay 
của các bạn hữu ở khắp mọi nơi. Để tận dụng tối đa các cơ hội đang nổi lên, người ta 
cần nhìn vào Đấng Chân Gương mẫu của giáo lý Baha'i để khuyến khích và thấu hiểu. 
Hãy xem xét những lời của Ngài: "Chúng ta nên liên tục thiết lập những nền móng mới 
cho hạnh phúc của con người, tạo ra và thúc đẩy những công cụ mới cho mục đích này. 
Tuyệt vời biết bao, đáng tôn trọng biết bao là những người đứng lên để hoàn thành trách 
nhiệm của mình; Thật bất hạnh và đáng khinh biết bao cho những ai làm ngơ đối với 
hạnh phúc của xã hội và lãng phí đời sống quý giá của mình trong việc theo đuổi những 
lợi ích ích kỷ và các tiện nghi cá nhân của riêng mình. Hạnh phúc lớn nhất của một 
người là nhận thấy những dấu hiệu của Thượng Đế trong thế giới và trong linh hồn con 
người, nếu người ấy thúc giục chiến mã của nỗ lực cao quý trong diễn trường của nền 
văn minh và công lý." 
 
Tòa Công lý Quốc tế 


