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Gởi: Các đạo hữu Baha'i trên toàn Thế giới
Quý Đạo hữu yêu thương,
Nửa thế kỷ sau khi Đức Baha'u’llah kêu gọi các vị vua và các nhà cai trị hòa giải giữa
họ và yêu cầu họ thiết lập hòa bình trên trái đất, các cường quốc lớn trong thời đại đó
đã lao vào chiến tranh. Đó là xung đột đầu tiên được xem là một cuộc "Chiến tranh
thế giới", và nó được nhớ đến như là một sự xung đột khốc liệt khủng khiếp; quy mô
chưa từng có và sự giả man của việc gây đổ máu đã làm khô héo ý thức của mọi thế
hệ tiếp theo. Tuy nhiên, từ sự hủy hoại và đau khổ, các khả năng đã nảy sinh cho một
trật tự mới để mang lại sự ổn định cho thế giới - đáng chú ý là Hội nghị Hòa bình
Paris, đã mở ra một trăm năm trước vào ngày này. Trong những năm sau đó, bất chấp
những khủng hoảng lặp đi lặp lại trong đó các vấn đề quốc tế được đưa vào, Đức
Shoghi Effendi có thể nhận ra "Dù thất thường, sự tiến bộ của các lực lượng làm việc
hài hòa với tinh thần của thời đại". Các lực lượng này đã tiếp tục đưa nhân loại đến
một thời đại hòa bình - không chỉ đơn thuần là một nền hòa bình loại trừ xung đột vũ
trang, nhưng còn là một trạng thái chung của con người, đang thể hiện sự thống nhất.
Mặc dù vậy, nó vẫn là một hành trình dài, và nó tiến hành phù hợp và đã bắt đầu. Vào
lúc này, chúng tôi thấy thuận tiện để suy ngẫm về những tiến bộ đạt được trên hành
trình đó, những thách thức đương đại đối với hòa bình và sự đóng góp cho sự thành
tựu của nó mà những người Baha'i được kêu gọi để thực hiện.
Đã có ít nhất ba khoảnh khắc lịch sử trong một trăm năm cuối cùng khi dường như
loài người đang đạt được hòa bình thực sự, lâu dài, mặc dù luôn luôn rơi vào ngắn hạn
vì những điểm yếu nó không thể khắc phục. Khoảnh khắc đầu tiên, là kết quả của
Hội nghị Paris, là sự thành lập Hội Quốc Liên, một tổ chức được các nhà sáng lập dự
định để bảo đảm hòa bình tại cấp quốc tế. Đó là phương tiện mà lần đầu tiên trong lịch
sử, hệ thống an ninh tập thể mà Đức Baha'u'llah ra lịnh các nhà cai trị thế giới là "dự
tính nghiêm túc, thảo luận và thử nghiệm". Nhưng cuối cùng thỏa thuận hòa bình kết
thúc chiến tranh đã bị sai sót nghiêm trọng và Hội Quốc Liên đã không thể ngăn chặn
một Thế chiến thứ hai, được các nhà sử học đánh giá là xung đột gây chết chóc nhiều
nhất trong lịch sử loài người. Chỉ là bước quan trọng đầu tiên đối với hòa bình thế giới
tiếp sau một thời kỳ xung đột kinh hoàng, vì thế khoảnh khắc thứ hai, khi không chỉ
là Tổ chức Liên Hợp Quốc được hình thành từ đống tro tàn của Hội Quốc Liên, mà
còn là một hệ thống các thể chế kinh tế quốc tế ra đời, và những tiến bộ lịch sử đã
được thực hiện liên quan đến nhân quyền và luật pháp quốc tế. Liên tiếp nhanh chóng,
nhiều vùng lãnh thổ dưới sự thống trị của thực dân trở thành các quốc gia độc lập, và
các thỏa thuận hợp tác khu vực tăng trưởng rõ rệt trong cả chiều sâu và chiều rộng.
Tuy vậy, những thập kỷ sau chiến tranh cũng được đặc trưng bởi một bầu không khí
bè phái và thường xuyên thù địch giữa hai khối quyền lực lớn trên thế giới. Được biết
đến với cái tên Chiến tranh Lạnh, nó tràn qua các cuộc chiến thực tế ở nhiều vùng trên
thế giới và đưa loài người đến gần mối hiểm họa của một cuộc xung đột liên quan đến

vũ khí hạt nhân. Đến cuối thế kỷ XX, sự kết thúc yên bình của nó là một dịp để giải
tỏa, giương cao những lời kêu gọi rõ ràng cho việc thiết lập một trật tự toàn cầu mới.
Đây là khoảnh khắc thứ ba khi hòa bình thế giới dường như là trong tầm tay. Nỗ lực
đưa ra các hệ thống mới cho sự hợp tác quốc tế và củng cố tổ chức hiện có nhận được
xung lực lớn, khi một loạt các hội nghị thế giới về các chủ đề quan trọng đối với
tương lai của loài người đã được Liên Hợp Quốc triệu tập. Cơ hội mới cho sự đồng
thuận đã xuất hiện và tinh thần hợp tác thúc đẩy tiến bộ cũng tìm thấy biểu hiện trong
các ủy nhiệm được đưa ra cho một số các tổ chức quốc tế thực thi công lý trong việc
quản trị. Quá trình thảo luận có chủ đích này đã lên đến đỉnh điểm vào đầu thế kỷ
trong Diễn đàn Thiên niên kỷ, một cuộc tụ họp của đại diện cho hơn một ngàn tổ chức
xã hội dân sự từ hơn một trăm quốc gia, tiếp theo là Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên
kỷ, một cuộc tụ họp vô song của các nhà lãnh đạo thế giới đưa đến thỏa thuận về một
loạt các mục tiêu đại diện cho tham vọng được chia sẻ của nhân loại. Các Mục tiêu
Phát triển Thiên niên kỷ đã được xác định, chúng trở thành điểm tập hợp cho hành
động tập thể trong những năm tiếp theo. Những tiến bộ khác nhau này - mặc dù còn
nhiều hạn chế và thiếu sót và các cuộc xung đột kinh hoàng tiếp tục diễn ra trong thời
gian này – Tuy nhiên, cũng tiêu biểu như là dấu hiệu của một sự mở rộng dần dần
nhưng gia tăng rõ rệt trên toàn cầu ý thức về một phần của các dân tộc trên trái đất và
sự thu hút của họ đối với công lý phổ quát, đoàn kết, hợp tác, lòng trắc ẩn và bình
đẳng.
Khi thế kỷ hiện tại mở ra, những thách thức mới bắt đầu xuất hiện. Với thời gian,
những thách thức này tăng cường, dẫn đến một sự rút lui khỏi những bước tiến đầy
hứa hẹn mà thế kỷ trước đã gần đạt tới. Ngày nay, nhiều dòng chảy chiếm ưu thế
trong xã hội ở khắp nơi đang đẩy mọi người ra xa nhau, chứ không kéo họ lại với
nhau. Cùng lúc nạn nghèo đói toàn cầu ở dạng cực đoan nhất đã giảm, hệ thống chính
trị và kinh tế đã cho phép làm gia tăng thêm các nhóm nhỏ với sự giàu có một cách
thô thiển quá mức - một tình trạng thúc đẩy sự bất ổn cơ bản trên công việc thế giới.
Sự tương tác của từng công dân, các cơ cấu quản lý, và toàn bộ xã hội thường đầy rẫy
những tranh luận về tính ưu việt của cái này hay cái kia thể hiện ngày càng nhiều sự
không khoan nhượng trong suy nghĩ của họ. Trào lưu chính thống tôn giáo đang làm
cong vênh đặc điểm của các cộng đồng, thậm chí các quốc gia. Các thất bại của rất
nhiều tổ chức và cơ cấu xã hội đã dẫn đến sự suy giảm niềm tin của công chúng có thể
hiểu được, nhưng điều này đã được khai thác một cách có hệ thống các mối quan tâm
tìm cách làm xói mòn độ tin cậy của tất cả các nguồn kiến thức. Một số nguyên tắc
đạo đức được chia sẻ, dường như đang lên ngôi vào đầu thế kỷ này, bị xói mòn, đe
dọa sự đồng thuận phổ biến về đúng và sai trong các đấu trường khác nhau, đã thành
công trong việc kiểm soát các xu hướng cơ bản nhất của loài người. Và ý chí tham gia
vào hành động tập thể quốc tế, mà hai mươi năm trước đã đại diện cho một dòng suy
nghĩ mạnh mẽ giữa các nhà lãnh đạo thế giới, đã bị đe dọa, bị tấn công bởi các lực
lượng hồi sinh của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bè
phái.
Như vậy, các lực lượng của sự tan rã tập hợp lại và tiến tới. Vì vậy, nó tồn tại. Sự
thống nhất của loài người là không thể chặn lại bởi bất kỳ lực lượng nào của con
người; những lời hứa được thực hiện bởi các Đấng Tiên tri xưa và bởi Chính Đấng

Sáng Tạo làm chứng cho sự thật này. Tuy nhiên, tiến trình nhân loại thực hiện để đạt
được số phận của mình có thể là rất quanh co. Sự hỗn loạn được nâng lên bởi sự đấu
tranh của các dân tộc trên trái đất có nguy cơ nhấn chìm tiếng nói của những linh hồn
có tư tưởng cao thượng trong mỗi xã hội, những người kêu gọi chấm dứt xung đột và
đấu tranh. Bao lâu lời kêu gọi đó không được chú ý đến, không có lý do để nghi ngờ
rằng tình trạng hiện tại của thế giới rối loạn và bất ổn sẽ trở nên tồi tệ hơn - có lẽ với
hậu quả thảm khốc - cho đến khi một nhân loại được uốn nắn thấy phù hợp để thực
hiện một bước trọng đại khác, có thể đây là lần quyết định, hướng tới hòa bình lâu dài.
*

Hòa bình thế giơi là đích đến mà nhân loại đang hướng tới trong suốt các thời đại dưới
ảnh hưởng của Lời của Thượng Đế do Đấng Tạo hóa truyền đạt một cách tăng dần
cho tạo vật của Ngài. Đức Shoghi Effendi đã mô tả sự tiến bộ của loài người đối với
giai đoạn toàn cầu mới, trong cuộc sống tập thể của nhân loại về mặt tiến hóa xã hội,
"một sự tiến hóa đã bắt đầu sớm nhất trong sự ra đời của cuộc sống gia đình, nó phát
triển tiếp theo trong thành tựu đoàn kết của bộ lạc, lần lượt dẫn đến sự thành lập của
thị quốc, và sau đó mở rộng thành các quốc gia độc lập và có chủ quyền." Giờ đây,
với sự xuất hiện của Đức Baha'u'llah, loài người đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng
thành. Thống nhất nhân loại cuối cùng khả thi. Một trật tự toàn cầu thống nhất các
quốc gia với sự đồng thuận của nhân loại là câu trả lời thỏa đáng duy nhất cho các lực
lượng gây bất ổn đe dọa thế giới.
Tuy nhiên, mặc dù sự thống nhất nhân loại là có thể - không, chắc chắn xảy ra - cuối
cùng nó không thể đạt được nếu không hoàn toàn chấp nhận sự thống nhất nhân loại,
mà Đức Giáo Hộ đã mô tả là "vòng tròn then chót mà các giáo lý của Đức Baha'u’llah
xoay quanh". Với những hiểu biết sâu sắc và hùng biện, Ngài đã giải thích về ý nghĩa
sâu rộng của nguyên lý cốt yếu này! Rõ ràng Ngài nhìn thấy, giữa sự hỗn loạn của các
vấn đề thế giới, làm thế nào thực tế rằng nhân loại là một dân tộc phải là điểm khởi
đầu cho một trật tự mới. Hàng loạt các mối quan hệ giữa các quốc gia - và bên trong
các quốc gia - tất cả cần phải được tái hiện trong ánh sáng này.
Sớm hay muộn, việc thực hiện một tầm nhìn như vậy sẽ đòi hỏi, một chiến công lịch
sử của nghệ thuật quản lý đất nước từ các nhà lãnh đạo của thế giới. Than ôi, ý chí để
cố gắng cho chiến công này vẫn còn thiếu. Nhân loại bị kìm kẹp bởi một cuộc khủng
hoảng về tính đồng nhất, khi nhiều dân tộc và các nhóm đấu tranh để xác định chính
họ, nơi chốn của họ trên thế giới, và cách nào mà họ nên hành động. Không có tầm
nhìn về tính đồng nhất và mục đích chung được chia sẻ, họ rơi vào những ý thức hệ
cạnh tranh và sức mạnh đấu tranh. Dường như vô số hoán vị của các từ "chúng tôi" và
"họ" xác định tính đồng nhất của nhóm ngày càng hẹp và trái ngược với nhau. Theo
thời gian, sự rạn nút này phân tán thành các nhóm lợi ích khác nhau đã làm suy yếu sự
gắn kết của chính xã hội. Các quan niệm cạnh tranh về tính ưu việt của một người cụ
thể được rĩ tai để ngăn chận sự thật rằng nhân loại đang ở trên một hành trình chung
trong đó tất cả đều là nhân vật chính. Xem xét làm thế nào mà sự khác nhau cơ bản
của một quan niệm bị phân mãnh về tính đồng nhất của con người như thế với những
người nhận thức về sự thống nhất nhân loại. Trong viễn cảnh này, sự đa dạng làm nên

đặc trưng gia đình nhân loại, khác xa với sự mâu thuẫn với sự thống nhất của nó,
mang lại cho gia đình nhân loại sự phong phú. Thống nhất, trong biểu cảm Baha'i,
chứa khái niệm thiết yếu về sự đa dạng, phân biệt nó với tính đồng nhất. Nó thông qua
tình yêu cho tất cả mọi người, vì phụ thuộc vào lòng trung thành ít hơn đối với lợi ích
tốt nhất của nhân loại, rằng sự thống nhất của thế giới có thể được nhận ra và những
biểu cảm vô hạn của sự đa dạng loài người tìm thấy sự đáp ứng cao nhất của họ.
Nhiệm vụ của tôn giáo là thúc đẩy sự thống nhất, bằng cách làm hài hòa các yếu tố
khác biệt và nuôi dưỡng trong mỗi tâm hồn một tình yêu vị tha vì nhân loại. Các nhà
lãnh đạo tôn giáo mở ra những khả năng tuyệt vời để vuôn trồng tình bằng hữu và sự
hòa hợp, nhưng cũng những nhà lãnh đạo tôn giáo có thể kích động bạo lực bằng cách
sử dụng ảnh hưởng để khơi dậy ngọn lửa của sự cuồng tín và thành kiến. Viết về tôn
giáo, những lời của Đức Baha'u’llah được nhấn mạnh: "...Ngài cảnh cáo, đừng biến
tôn giáo thành nguyên nhân của bất hòa và xung đột. Hòa bình, cho mọi người sống
trên trái đất, là một trong những nguyên lý và phán lệnh của Thượng Đế".
Một tâm hồn đã bao trùm tình yêu cho toàn nhân loại chắc chắn sẽ đau đớn khi phải
đối mặt với những khổ đau mà rất nhiều người chịu đựng vì tình trạng chia rẽ. Nhưng
các đạo hữu của Thượng Đế không thể tự nhắm mắt trước sự gia tăng hỗn loạn của xã
hội quanh mình; họ cũng bảo vệ chính họ khỏi những cạm bẩy trong những xung đột
hoặc rơi vào các phương pháp đối nghịch. Bất kể điều kiện ảm đạm có thể xuất hiện
như thế nào vào bất cứ thời gian nào, cho dù triển vọng trước mắt buồn thảm như thế
nào cho việc mang lại sự thống nhất, vẫn không có nguyên nhân nào cho sự tuyệt
vọng. Tình trạng đau khổ của thế giới chỉ có thể thúc đẩy chúng ta gia tăng gấp đôi
cam kết của chúng ta để hành động xây dựng. Đức Baha'u'llah cảnh cáo "Đây không
phải là những ngày thịnh vượng và chiến thắng. Toàn bộ nhân loại đang ở trong sự
kìm kẹp trong nhiều căn bệnh. Vì vậy, hãy phấn đấu để cứu cuộc sống của nhân loại
qua các loại thuốc lành mạnh mà bàn tay toàn năng của Đấng Chửa bệnh không sai
lầm đã chuẩn bị. "
*

Thiết lập hòa bình là một nghĩa vụ mà toàn bộ loài người được kêu gọi. Trách nhiệm
mà người Baha'i gánh vác là để hỗ trợ quá trình đó sẽ tiến triển theo thời gian, nhưng
họ không bao giờ chỉ là người đứng xem – mà họ góp phần hỗ trợ cho hoạt động của
những lực lượng đưa nhân loại hướng tới sự thống nhất. Họ được triệu tập như là ảnh
hưởng làm thay đổi thế giới. Hãy quan tâm đến lời của Đức Baha'u’llah:
Chính các ngươi hãy toàn tâm để thúc đẩy hạnh phúc và sự yên tĩnh của con cái
loài người. Hãy hướng tâm trí và ý chí của ngươi cho sự giáo dục của các dân
tộc và giống nòi trên trái đất để có lẽ sự bất đồng chia rẽ nó có thể, nhờ sức
mạnh của Tối Đại Danh được xóa khỏi bộ mặt của nó, và tất cả nhân loại trở
thành những người ủng hộ của một Trật tư và là cư dân của một Thành phố.
Đức Abdul-Baha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đóng góp mà những tín hữu
Baha'i được kêu gọi để thiết lập hòa bình thế giới:

... hòa bình trước tiên phải được thiết lập giữa các cá nhân, cho đến khi cuối
cùng nó đưa đến hòa bình giữa các quốc gia. Vì vậy, Hởi các ngươi là những
người Baha'i, hãy phấn đấu với tất cả sức mạnh của mình để tạo ra tình yêu
chân chính, sự hiệp thông thiêng liêng và sự gắn kết bền vững giữa các cá nhân
nhờ vào sức mạnh Lời của Thượng Đế. Đây là nhiệm vụ của các ngươi.
"Lời hứa hòa bình thế giới", thông điệp mà chúng tôi đã gửi đến các dân tộc trên thế
giới vào năm 1985, đưa ra triển vọng của Baha'i về tình trạng của thế giới và các điều
kiện tiên quyết của hòa bình thế giới. Nó cũng cung cấp cộng đồng Baha'i toàn cầu
như là một mô hình cho việc nghiên cứu để có thể củng cố hy vọng về khả năng thống
nhất loài người. Trong những năm kể từ đó, những tín đồ của Đức Baha'u’llah đã kiên
nhẫn tinh chỉnh mô hình đó và làm việc với những người khác xung quanh mình để
xây dựng và mở rộng một hệ thống tổ chức xã hội dựa vào giáo lý của Ngài. Họ đang
học cách nuôi dưỡng các cộng đồng thể hiện những điều kiện tiên quyết của hòa bình
mà chúng tôi xác định vào năm 1985. Họ nuôi dưỡng môi trường trong đó trẻ em có
thể được nuôi nấng không bị làm hỏng do bất kỳ hình thức nào về thành kiến chủng
tộc, quốc gia hoặc tôn giáo. Họ bảo vệ sự bình đẳng hoàn toàn giữa nam nữ trong các
vấn đề của cộng đồng. Chương trình giáo dục của họ, làm thay đổi trong mục đích của
họ và bao gồm cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần của đời sống, chào mừng tất cả mọi
người người muốn đóng góp cho sự thịnh vượng của cộng đồng. Trong sự khuấy động
của hành động xã hội có thể được nhìn thấy lòng mong muốn của họ để cứu chữa vô
số bệnh tật gây đau khổ cho nhân loại và trao quyền cho mỗi người trở thành nhân vật
chính trong việc xây dựng một thế giới mới. Lấy cảm hứng từ khái niệm Đền thờ
Baha'i (Mashriqu'l-Adhkar), họ mời tất cả tín đồ của các tôn giáo và cả những người
không tôn giáo đến các cuộc họp mặt cầu nguyện. Thanh niên, nổi bật vì sự cam kết
của họ đối với một xã hội được thành lập dựa trên hòa bình và công lý, đang kết hợp
với các đồng nghiệp cùng chí hướng của họ vào công việc xây dựng các cộng đồng
trên nền tảng này. Trong cơ cấu của Hội đồng Tinh thần Địa phương có thẩm quyền
tinh thần và năng lực quản trị để điều hành trong sự tuân tùng, để giải quyết xung đột
và xây dựng sự thống nhất; Quá trình bầu cử mà Hội đồng được hình thành tự nó là
một biểu hiện của hòa bình, trái ngược với những lời đả kích và thậm chí bạo lực
thường đi kèm với các cuộc bầu cử trong xã hội rộng lớn. Tiềm ẩn trong tất cả các tầm
cở của một cộng đồng mở đang phát triển là sự thừa nhận có tính nền tảng rằng tất cả
nhân loại là con cái của một Đấng Tạo Hóa.
Các đạo hữu cũng đang phát triển năng lực của mình để thu hút những người xung
quanh họ, bất kể tín ngưỡng, văn hóa, giai cấp hay sắc tộc, trong các cuộc trò chuyện
về làm thế nào để mang lại hạnh phúc cả tinh thần lẫn vật chất thông qua việc áp dụng
có hệ thống các giáo lý thiêng liêng. Một kết quả đang làm hài lòng của năng lực đang
phát triển này là khả năng được gia tăng của cộng đồng để đóng góp có ý nghĩa đến
các diễn đàn quan trọng khác nhau phổ biến trong xã hội; tại một số nước các nhà lãnh
đạo và các nhà tư tưởng phấn đấu để giải quyết các thách thức đối mặt với xã hội của
họ ngày càng cho thấy sự đánh giá cao đối với các quan điểm do Baha'i cung cấp.

Những đóng góp này nói lên những hiểu biết bắt nguồn từ Mặc khải của Đức
Baha'u'llah, rút kinh nghiệm được tạo ra bởi các tín đồ xung quanh thế giới, và nhằm
mục đích nâng cao các cuộc thảo luận vượt trên sự gay gắt và tranh cãi thường ngăn
cản các cuộc đàm luận của xã hội đang tiến hành. Hơn nữa, các ý tưởng và cách lý
luận tiến bộ của Baha'i được củng cố nhờ cách thực hành hội ý của họ. Nhạy cảm vì
tầm quan trọng của sự hòa hợp và không xung đột, những tín đồ của Đức Baha'u’llah
tìm cách nuôi dưỡng những điều kiện thuận lợi nhất cho sự xuất hiện của sự thống
nhất trong bất kỳ môi trường nào. Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy các tín đồ mở rộng
nỗ lực tham gia vào các cuộc đàm luận về xã hội - đặc biệt là những đạo hữu, trong
năng lực chuyên môn của họ, có thể đóng góp cho các cuộc thảo luận liên quan trực
tiếp đến hòa bình.
*

Đối với Baha'i, việc đạt được hòa bình không chỉ đơn giản là một khát vọng mà họ
đồng tình hoặc một mục tiêu bổ sung cho các mục tiêu khác của họ - nhưng nó luôn
luôn là một mối quan tâm trung tâm. Trong một kinh bản thứ nhì Đức Abdul-Baha gửi
đến Tổ chức vì một nền Hòa bình Bền vững ở Hague, Ngài khẳng định rằng "mong
muốn hòa bình của chúng ta không chỉ xuất phát từ trí tuệ: Đó là vấn đề của niềm tin
tôn giáo và là một trong những nền tảng vĩnh cửu của Chánh Đạo của Thượng Đế."
Ngài quan sát rằng vì hòa bình được thực hiện trên thế giới, nó không đầy đủ mà mọi
người nên được thông tin về sự khủng khiếp của chiến tranh:
Ngày nay, lợi ích của hòa bình thế giới được công nhận giữa loài người, và
tương tự như vậy, tác hại của chiến tranh là rõ ràng và hiển nhiên đối với mọi
người. Nhưng trong vấn đề này, chỉ có sự hiểu biết là không bao giờ đủ để đạt
được: Một sức mạnh cho việc thực hiện là cần thiết để thiết lập hòa bình khắp
thế giới.
Ngài tiếp tục, "Đó là niềm tin vững chắc của chúng ta rằng sức mạnh của việc thực
hiện trong nỗ lực tuyệt vời này là ảnh hưởng thấm đẫm Lời của Thượng Đế và sự bổ
sức của Thánh Linh."
Vậy thì, chắc chắn không ai có ý thức về tình trạng của thế giới có thể kìm hảm khả
năng ban cho tối đa của họ cho nỗ lực này và tìm kiếm những sự bổ sức – sự bổ sức
mà chúng tôi rất nhiệt thành cầu khẩn tại Ngưỡng cửa Thiêng liêng nhân danh các đạo
hữu. Hởi các đạo hữu yêu quý: Những nỗ lực cống hiến mà các đạo hữu và các cộng
tác viên cùng chí hướng của đạo hữu đang thực hiện để xây dựng các cộng đồng được
thành lập dựa vào các nguyên lý tâm linh, để áp dụng các nguyên lý đó nhằm cải thiện
xã hội, và để cung cấp những sự hiểu biết đang nảy sinh - Đây là những phương cách
chắc chắn nhất mà đạo hữu có thể đẩy nhanh việc thực hiện lời hứa hòa bình thế giới.
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