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Thân gởi: Quý đạo hữu Baha'i trên toàn Thế giới
Quý đạo hữu thân mến,
Với năm ngày qua, các Cố vấn Châu lục đã gặp nhau tại Hội nghị ở Thánh Địa, đã tham
gia thảo luận nghiêm túc về sự tiến triển của Kế hoạch Thiêng liêng, với cái nhìn sâu sắc
và trong sáng, trên cơ sở vững chắc, tin cậy. Niềm vui và điều kỳ diệu của hội nghị này
giờ đây đang kết thúc, những thành tích chói lọi của quý đạo hữu đã được kể lại một cách
sinh động, những thành quả to lớn trong việc đạt được mục tiêu của Kế hoạch Năm Năm
trước một năm thật đáng kinh ngạc. Thật khó dùng lời để diễn tả bao yêu thương dành
cho quý đạo hữu đã được soi sáng trong những ngày gặp mặt trôi nhanh này. Chúng tôi
ngợi ca Thượng Đế rằng Ngài đã nâng cao cộng đồng tới thành tựu như thế và xin tạ ơn
Ngài về sự ban cho quý đạo hữu những tiềm lực phi thường.
Đạo hữu là người mà với những cố gắng cá nhân hay nổ lực tập thể, đang giới thiệu chân
lý của Chánh Đạo và giúp các linh hồn nhận ra Đấng Phúc Mỷ. Đạo hữu là người trong
hàng chục ngàn người đang phụng sự với tư cách là hướng dẫn viên các nhóm học tập ở
mọi nơi mà tính nhạy cảm được khơi dậy. Đạo hữu là người không nghĩ về bản thân
mình, đang cung cấp sự giáo dục tâm linh cho thiếu nhi và tình bằng hữu chân thành cho
thiếu niên. Đạo hữu là người mà qua việc viếng thăm đến các gia đình hoặc mời họ ghé
đến gia đình đạo hữu đang hình thành mối giây liên hệ của họ hàng tâm linh, để nuôi
dưởng ý nghĩa về cộng đồng. Đạo hữu là người khi được kêu gọi để phụng sự trong các
cơ cấu và các tổ chức của Chánh Đạo đang đồng hành với những người khác và vui
mừng trong thành quả của họ. Và đó là tất cả chúng ta, bất cứ điều gì mà chúng ta chia sẽ
để gánh vác, những người gắng sức và mong mỏi, cố gắng và khẩn cầu cho sự chuyển
biến của nhân loại mà Đức Baha'u'llah đã hình dung, được nhanh chóng đạt thành.
Một tầm nhìn mới cho năm năm giờ đây đang khởi động với nhiều dự báo. Những nét
đặc trưng của Kế hoạch sẽ bắt đầu Ridvan này được vạch ra trong thông điệp gởi cho Hội
nghị của các Cố vấn vào lúc khai mạc khóa họp và nó sẽ được chuyển tải tới các Hội
đồng Tinh thần Quốc gia cùng ngày. Chúng tôi hy vọng rằng quý đạo hữu sẽ có thể
nghiên cứu ý nghĩa của nó cùng với thông điệp Ridvan 2010 tại tất cả các cuộc hội họp –
dù là cấp quốc gia, cấp vùng hay cấp cụm, tại các cộng đồng địa phương, tại khu láng
giềng hoặc tại nhà. Chúng tôi chắc chắn rằng, qua các cuộc hội ý về Kế hoạch mà quý
đạo hữu tham dự, sự hiểu biết của quý đạo hữu sẽ sâu hơn và biết rõ về các lực lượng tâm
linh hổ trợ đạo hữu, đạo hữu sẽ quyết tâm thực hiện sự nghiệp toàn cầu này, một mối
quan tâm cá nhân trở thành hạnh phúc của nhân loại khi đạo hữu bận rộn với hạnh phúc
của những người họ hàng thân yêu nhất. Điều đó đưa chúng ta đến niềm vui lớn lao mà

nhiều linh hồn khắp cộng đồng Baha'i đang sẳn sàng tạo ra sự khác biệt. Nhưng những gì
làm hài lòng chúng ta ngoài điều này là sự hiểu biết nào đó để thanh niên và người lớn,
để nam giới và nữ giới, những người có thể hiện tại hoàn toàn không biết gì về mặc khải
của Đức Baha'u'llah, những người còn chưa quen với “năng lực xây dựng xã hội” của
Tôn giáo Ngài sẽ đạt được những thắng lợi trong năm năm tới. Vì đạo hữu sở hữu một tài
liệu có uy lực lớn cho việc gia tăng năng lực tinh thần đa số nhân loại để chịu trách nhiệm
về chính vận mệnh của họ, một tài liệu được tôi luyện trong cuộc thử thách gay go về
kinh nghiệm. Đạo hữu biết rõ, và đã nghe rõ, tiếng gọi của Đức Baha'u'llah: “Ta là Vừng
Thái dương Thông tuệ và là Đại dương Tri thức. Ta làm kẻ nản lòng hớn hở và làm kẻ
chết hồi sinh. Ta là Ánh sáng của sự hướng dẫn soi tỏ đường đi. Ta là Chúa tể Chim
ưng đậu trên cánh tay của Đấng Toàn năng. Ta phục hồi đôi cánh gãy của mọi con
chim tuyệt vọng và khởi sự cho nó bay lên.”
Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho mỗi một và tất cả các đaọ hữu.
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