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Thư tháng Baha’i
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MỪNG NĂM MỚI BAHA’I
HAPPY NAW-RUZ

Nhân dịp Năm mới Baha’i (Thánh Lễ Naw-Ruz),
Kính chúc Quý đạo hữu và quý quyến luôn hạnh phúc
và được thật nhiều ơn phước từ Thượng Đế.
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CÁC LỄ 19 NGÀY
BE 175 (2018-2019)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tiếng Á rập
Baha
Jalal
Jamal
Azamat
Nur
Rahmat
Kalimát
Kamal
Asma
Izzat
Mashiyyat
Ilm
Qudrat
Qawl
Masa’il
Sharaf
Sultan
Mulk
Ala

Tiếng Việt
Huy hoàng
Vinh quang
Mỹ lệ
Vĩ đại
Ánh sáng
Từ bi
Thánh ngôn
Hoàn hảo
Thánh Danh
Sức mạnh
Ý chí
Tri thức
Uy quyền
Văn từ
Vấn từ
Danh dự
Tối thượng
Ngự trị
Cao cả

Ngày chính
21/03/2019
09/04/2019
28/04/2019
17/05/2019
05/06/2019
24/06/2019
13/07/2019
01/08/2019
20/08/2019
08/09/2019
27/09/2019
16/10/2019
04/11/2019
23/11/2019
12/12/2019
31/12/2019
19/01/2020
07/02/2020
01/03/2020

Ghi nhớ:
Vì ngày của niên lịch Baha’i bắt đầu lúc mặt trời lặn ngày hôm nay
đến mặt trời lặn ngày hôm sau, nên Lễ Mười chín Ngày thường tổ
chức vào tối hôm trước của ngày ghi trên đây hoặc vào buổi trưa của
chính ngày đó.
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THÁNH NGÔN
ĐỂ SUY NGẪM
Hỡi các tôi tớ của Ta! Chớ phiền muộn, nếu trong
những ngày này và ở nơi trần thế này, Thượng Đế
đã ấn định và biểu lộ những điều trái với ý muốn của
các ngươi; vì những ngày cực lạc, với niềm hân hoan
thiên thượng, chắc chắn đã được dành sẵn cho các ngươi.
Các thế giới thánh thiện và vinh quang về tâm linh sẽ
được phô bày trước mắt các ngươi. Trong thế giới này
và thế giới sau, Ngài đã an bài cho các ngươi được
chia lợi lộc, được chia niềm vui, và nhận được phần
trong ân huệ vững bền của các điều tốt đẹp ấy. Chắc
chắn các ngươi sẽ đạt được mỗi một và tất cả những
điều ấy.
-Đức Baha'u'llah, Trích Thánh thư của
Đức Baha'u'llah, tr. 328-
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“Nuôi dưỡng và đồng hành
cùng một nhóm các đạo hữu hạt
nhân không ngừng gia tăng ở
mỗi nơi - không chỉ ở cấp độ
của cụm mà còn trong các khu
láng giềng và làng xã – trước
mắt là một thách thức to lớn và
là một nhu cầu then chốt. Chỉ
nơi nào đang diễn ra quá trình
này, thì kết quả sẽ tự nói lên.”
Trích Thông điệp Ridvan 2018
của Tòa Công lý Quốc tế
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THƯ TRONG NƯỚC

DANH SÁCH BẦU ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12
(sẽ được tổ chức tại Tp. Đà Nẵng 27-28-29/04/2019)

Hội đồng Tinh thần Quốc gia đã thông báo theo quy định của
pháp luật để liên tục tổ chức các Hội nghị Đơn vị bầu cử từ sau
Tết Nguyên đán và kết thúc vào ngày 3/3/2019. Kế t quả bầ u 38
Đa ̣i biể u đi dự Đa ̣i hô ̣i Toàn quố c lầ n thứ 12 (2019-2020) như
sau:

TT

Tên đơn vị
bầu cử

1

Miền Bắc

Số
lượng
Đại
biểu
6

Đại biểu
đắc cử

Đại biểu
Dự khuyết

Ngày
Tổ chức

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn
Văn
Khường

17/02/2019

Trần Thị Bích
Phạm Văn Duyên
Nguyễn Thị Mai Anh

7

Nguyễn Thị Loan
Bùi Thế Xuân
2

Huế - Đà
Nẵng

5

Quảng NamQuảng Ngãi

4

Bình Định –
Tây Nguyên
5 Ninh Thuận –
Khánh Hòa

2

3

4

6

3

Bình Thuận
4

7

Tp HCM –
Vũng Tàu –
Đồng Nai –
Bình DươngTây Ninh –
Bình Phước

6

Nguyễn Thị Lâm
Võ Văn Nga
Nguyễn Thị Ngọc
Trinh
Lê Văn Lạc
Lê Văn Đơ
Trương Văn Tác
Nguyễn Thị
Trần Xuân Điềm
Phạm Thị Đáng
Lưu Hồng
Bùi Văn Hùng
Trần Văn Hiến
Nguyễn Văn Trợ
Đàng Trái

Hà Thị Thu
24/02/2019
Vân
Nguyễn Phú
Quyền

Nguyễn Văn Màng
Ngô Mỹ Hạnh
Bùi Lễ
Nguyễn Xuyển

Nguyễn
Năm
Nguyễn
Văn Hương

Nguyễn Thị Trúc Chi

Diệp Đình
Hữu
Nguyễn
Đình Thỏa

Nguyễn Thị Trà My
Trương Quốc Thái
Trương Quốc Cường
Nguyễn Văn Trường
Bùi Phước Kỳ Nam
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16/02/2019
Trương
Thành
Lê Văn Anh

Lê Đức
Nhân
Trần Đình
Quấn

17/02/2019

17/02/2019

17/02/2019

03/03/2019

8

Kiên Giang
3

9

10

Cần Thơ –
Hậu GiangĐồng ThápAn GiangTrà Vinh-Bến
Tre
Sóc TrăngBạc LiêuCà Mau

4

Trần Công Yên
Đặng Trung Trường
Huỳnh Văn Bảy

Trần Thị
Hạnh
Trần Thị
Thúy

Võ Văn Thơm

Lê Thị
Điệp

Nguyễn Hoàng Lộc
Võ Thị Tố Quyên

23/02/2019

24/02/2019

Lê Văn Út

Võ Văn Út

1

Dương Thành Nam

Ngô Biểu

26/02/2019

Có 10 đại biểu là nữ

Năm nay do Tuần lễ Hòa hợp Tôn giáo Hoàn cầu của
Liên Hiệp Quốc rơi vào đúng ngày Tết Nguyên đán Truyền
thống nên Cộng đồng Tôn giáo Baha’i không thể tổ chức buổi
tọa đàm giữa Đại diện các tôn giáo tại thành phố Hồ Chí Minh
nhằm hưởng ứng Nghị quyết GA 11013 của Đại Hội đồng Liên
Hiệp Quốc đã thông qua vào ngày 20/10/2010 về “Tuần lễ Hòa
hợp Liên tôn giáo Toàn cầu”. Để thực hiện lời dạy của Đức
Baha'u'llah “Hãy giao tiếp với tín đồ các tôn giáo trong tinh thần
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thân ái và bằng hữu” Cộng đồng Tôn giáo Baha'i đã tổ chức buổi
tọa đàm “Ngày Hòa hợp Tôn giáo” vào ngày 19/1/2019 tại Trung
tâm Baha'i Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện
các Tôn giáo rất vui vẻ, hòa hợp. Mọi người đã cùng nhau thảo
luận với chủ đề “Thờ phượng và Phụng sự”.

Vào đầu năm 2019 Kỷ Hợi, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ đã
đến Trung tâm Baha’i tại 45 Nguyễn Phi Khanh, Quận 1, Tp.
HCM, nhân dịp này ông Trưởng đoàn đã gởi chúc Tết đến toàn
thể tín đồ Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam và mong tình
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thân giữa chính quyền và cộng đồng tôn giáo Baha’i sẽ ngày
thêm kết chặt.
Ngoài ra, nhân dịp này Đại diện UBND Tp. HCM, Ban Tôn giáo
Tp. HCM, MTTQ Tp. HCM, Các cơ quan chính quyền Quận 1,
và UBND phường Tân Định đã đến thăm Cộng đồng Tôn giáo
Baha’i Việt Nam nhằm chúc cho cộng đồng Baha’i Việt Nam
luôn luôn tiến bộ và đạt nhiều thành công trong các hoạt động
chăm lo cho cộng đồng.
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Bên cạnh đó, Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên đã đến thăm và
chúc xuân đến cộng đồng Tôn giáo Baha’i với tinh thần vui tươi
và hữu nghị giữa các tín đồ với nhau.
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Sách vừa dịch:
TRÍ CH THÁNH THƯ CỦA ĐỨC
BAHA’U’LLAH
(Gleanings from the Writings of Baha’u’llah)

Xin gửi trước một đoạn để giới thiệu với quí đạo hữu.
Những người biết tiếng Anh nên tìm đọc ngay, để có kiến thức
vững chắc và vững tin phổ biến Chánh Đạo thật khẩn trương
trong năm “THỜ PHƯỢNG VÀ PHỤNG SỰ NÀY”.
Chúc bình an cho mọi người thiện chí.
Lê Lộc.
CL.

Khi đến ngày thắng lợi, mọi người sẽ xưng mình là tín
đồ và sẽ hối hả đến nương mình dưới Chánh Đạo của
Thượng Đế. Hạnh phúc thay cho ai trong những ngày thử
thách bao trùm khắp thế giới đã đứng vững trong Chánh
Đạo và quyết không rời xa chân lý của Chánh Đạo.
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CHUYÊN MỤC ĐÓNG GÓP QUỸ1

Khi những người Baha’i ở Iran đã quyên góp cho Đền thờ
ở Mỹ, có một phụ nữ rất nghèo mà đã không được báo về vấn đề
này. Bà ấy kiếm được chỉ một vài đồng xu mỗi ngày bằng việc
nướng và bán bánh mì, nhưng Bà đã cảm thấy bị xúc phạm vì
không ai kêu gọi Bà đóng góp cho Đền thờ.
Bà không có tiền, nhưng Bà đã tháo đôi bông tai cũ của
mình ra, bán nó và góp phần của mình, Bà nói: “Đấng Chúa, qua
hồng ân Ngài, đã ban cho mỗi chúng ta những vật gì đó mà
chúng ta có thể dành ra để đóng góp.”



Nếu Quý đạo hữu đóng góp qua chuyển khoản vui lòng ghi:
Tên Tài khoản : Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam
Số Tài khoản: 0421003827133
Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hùng Vương, Tp. HCM
1
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“Chúng ta phải giống như đài phun hay nguồn
mạch, liên tục tuôn cạn nguồn nước để liên tục được
dâng đầy trở lại từ một nguồn vô hình. Việc không
ngừng dâng hiến vì điều thiện của bạn hữu mình, mà
không lo sợ nghèo nàn và trông cậy hoàn toàn vào
hồng ân không bao giờ dứt của Nguồn mạch mọi của
cải và mọi điều thiện - đó chính là bí quyết của đời
sống chân chính.”
- Đức Shoghi Effendi -
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CHUYÊN MỤC THẢO LUẬN
TRONG LỄ 19 NGÀ Y

Chúng ta có nên đóng góp riêng cho từng Quỹ?
“Như tôi đã gợi ý trước đây, dù cá nhân các đạo hữu và
các Hội đồng Tinh thần Địa phương hoàn toàn được tự do nêu
rõ đối tượng và mục đích các khoản hiến tặng của mình cho
Hội đồng Tinh thần Quốc gia, nhưng theo ý tôi, do tầm quan
trọng tối thượng của việc Truyền giáo cả nước và là bằng
chứng về niềm tin tuyệt đối đối với các vị đại diện cấp quốc gia,
tôi thấy điều quan trọng nhất là các cá nhân cũng như các Hội
đồng Địa phương khắp đất nước cố gắng, dù có ít ỏi lúc đầu,
đóng góp rộng rãi để duy trì và gia tăng Quỹ Baha’i Quốc gia,
để cho các uỷ viên Hội đồng Quốc gia có thể trọn quyền suy
xét chi dụng Quỹ vào bất cứ việc gì mà họ thấy là khẩn trương
và cần thiết.”
-Đức Shoghi Effendi, Baha’i Administration, tr.54Ta có thể đóng góp quá nhiều vào Quỹ không?
“Hội đồng Quốc gia không nên cảm thấy bối rối hoặc
xấu hổ khi hướng về các đạo hữu, liên tục kêu gọi họ nêu
gương về đức tin và lòng sùng kính đối với Chánh Đạo bằng
sự hy sinh, và vạch ra cho các đạo hữu thấy rằng họ sẽ phát
triển về tâm linh nhờ hành động quên mình, rằng thói sợ
nghèo không cản trở họ hy sinh cho Ngân quỹ, rằng sự phò
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trợ và hồng ân từ Nguồn cội mọi điều lành và mọi của cải là có
thật và chắc chắn.”
–Tòa Công lý Quốc tế, Lights of Guidance, đoạn 869Ta có nên vay tiền để đóng vào Quỹ không?
“Dù Đức Shoghi Effendi thúc giục các đạo hữu hy sinh
tối đa trong việc đóng góp vào Quỹ Hội Đồng Quốc gia, nhưng
người không khuyến khích các đạo hữu mang nợ vì mục đích
này. Chúng ta được kêu gọi dâng hiến những gì chúng ta sở
hữu, chứ không phải những gì chúng ta không sở hữu, nhất là
nếu việc đó lại gây khổ cho người khác. Trong những việc như
thế, chúng ta nên vận dụng sức phán đoán và trí khôn của
mình, và giữ niềm tin của các đạo hữu sùng kính khác.”
-Đức Shoghi Effendi, Lights of Guidance, đoạn 842Có cách gì tốt nhất để giúp đỡ người nghèo túng ?
“Về câu hỏi của đạo hữu liên quan tới việc giúp đỡ người
nghèo: Người Baha’i không nên đi quá xa tới nỗi ngưng thể
hiện lòng từ thiện đối với người thiếu thốn, nếu họ có khả
năng và muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, trong việc này, cũng như
trong nhiều việc khác, họ nên giữ sự trung dung. Món quà kỳ
diệu nhất mà chúng ta có thể tặng cho người nghèo và người
sa cơ là giúp xây dựng những cơ cấu thiêng liêng do Đức
Baha’u’llah khai sáng trong thời đại này, vì các cơ cấu ấy và
Nền Trật tự Thế giới, khi được thiết lập sẽ xóa sạch nguyên do
của cái nghèo và các nỗi bất công đã tác động tới người nghèo.
Bởi vậy, chúng ta phải làm cả hai việc, vừa ủng hộ Quỹ
Baha’i, vừa cư xử tử tế và hào hiệp với người thiếu thốn.”
-Đức Shoghi Effendi, Lights of Guidance, đoạn 42017

TÌ M HIỂU VỀ THÁNH KINH
THIÊNG LIÊNG NHẤT
(KITAB-I-AQDAS)

VẤN VÀ ĐÁP
20. CÂU HỎI: Về tuổi trưởng thành liên quan tới các nhiệm vụ
tôn giáo.
TRẢ LỜI: Tuổi trưởng thành là mười lăm đối với người
nam cũng như người nữ.
21. CÂU HỎI: Về câu thánh thi: “Khi du lịch, nếu các ngươi
dừng lại và nghỉ ngơi ở nơi an toàn nào đó, các
ngươi chỉ thực hiện... một lần lễ lạy thay cho
mỗi Bài Kinh Cầu nguyện Bắt buộc không thể
đọc được ...”.
TRẢ LỜI: Việc lễ lạy này thay cho Kinh Cầu nguyện Bắt
buộc không thể đọc được trong khi du lịch và
trong trường hợp bất an. Nếu vào giờ cầu nguyện,
người du lịch tìm được nơi nghỉ ngơi an toàn, thì
người ấy nên đọc Kinh Cầu nguyện Bắt buộc.
Điều khoản này liên quan đến sự lễ lạy thay thế
lúc ở nhà và cả khi đi du lịch.
22. CÂU HỎI: Về định nghĩa cuộc hành trình.1
1

* Điều này liên quan đến độ dài tối thiểu của cuộc hành trình khiến người du lịch miễn
giữ chay.
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TRẢ LỜI: Định nghĩa cuộc hành trình là dài chín tiếng
đồng hồ. Nếu người du lịch dừng lại một nơi, dự
tính sẽ ở lại đó không dưới một tháng theo qui
định của Kinh Bayan, người đó phải giữ Trai
giới; nhưng nếu dưới một tháng, thì được miễn
giữ chay. Nếu trong thời gian trai giới người du
lịch đến một nơi và ở lại đó một tháng theo Kinh
Bayan, thì người đó chỉ giữ chay sau đó ba ngày,
và tiếp tục giữ cho tới dứt kỳ chay; nhưng nếu
người đó trở về nhà, nơi đã thường trú từ trước,
thì phải giữ chay ngay từ ngày đầu tiên sau khi
về đến nơi.
23. CÂU HỎI: Về khoản phạt đối với người đàn ông ngoại tình
và người đàn bà ngoại tình.
TRẢ LỜI: Phải trả chín mithqal vàng cho lần phạm tội thứ
nhất, mười tám cho lần thứ hai, ba mươi sáu cho
lần thứ ba, và vân vân, cứ mỗi lần kế tiếp thì
phạt gấp đôi lần trước. Trọng lượng một mithqal
là tương đương 19 nakhud theo như qui định
trong Kinh Bayan.
24. CÂU HỎI: Về việc săn thú.
TRẢ LỜI: Ngài phán, Ngài cao cả thay: “Nếu có thể các
ngươi dùng dã thú hoặc chim mồi để đi săn” vân
vân. Các phương tiện khác, như cung tên, súng,
và dụng cụ tương tự dùng để săn, cũng được kể
vào. Tuy nhiên, nếu các ngươi dùng cạm bẫy, và
con mồi đã chết trước khi các ngươi đến nơi, thì
việc dùng thịt con mồi ấy là bất hợp pháp.
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QUỸ HUQUQU’LLAH1

“Hãy phán: Hỡi dân chúng, nhiệm vụ đầu tiên là nhận biết Đấng
Thượng Đế Chân chính Duy nhất - lớn lao thay vinh quang của
Ngài - nhiệm vụ thứ hai là biểu lộ sự kiên định trong Chánh Đạo
của Ngài, và sau những nhiệm vụ này là nhiệm vụ thanh tẩy của
cải và vật sở hữu trần tục đúng như Thượng Đế đã truyền phán.
Bởi vậy, điều thích đáng đối với ngươi là thực hiện nghĩa vụ về
Quyền của Thượng Đế (Huququ’llah) trước hết, rồi mới hướng
bước chân của ngươi về ngôi Thánh thất chúc phúc. Điều này
được nêu lên cho ngươi là do lòng sủng ái của Ta.”
Đức Baha’u’llah

MỌI KHOẢN ĐÓNG GÓP QUỸ HUQUQU’LLAH (QUYỀN
CỦA THƯỢNG ĐẾ) CỦA QUÝ ĐẠO HỮ U SẼ DO CÁC ĐẠI
DIỆN CỦA QUỸ TẠI VIỆT NAM LÀ ĐẠO HỮ U NGUYỄN
ĐÌNH THỎA (TP HCM) VÀ ĐẠO HỮ U NGUYỄN THI ̣ MAI
ANH (HÀ NỘI) TIẾP NHẬN ĐỂ CẤP BIÊN LAI CHÍ NH
THỨC CỦA QUỸ CHO QUÝ ĐẠO HỮ U.
1

Nếu chuyển khoản vui lòng chuyển vào tài khoản sau:
Tên tài khoản: Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam
Số tài khoản : 98356099
Tại Ngân hàng Á Châu, 422 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,
Tp. Hồ Chí Minh
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CẦU NGUYỆN
Chúng tôi nhận được tin:
Đa ̣o hữu Lê Lộc, thuô ̣c cô ̣ng đồ ng Baha’i Thảo Điền,
Thành phố Hồ Chí Minh đã từ trầ n, hưởng tho ̣ 84 tuổ i.
Đa ̣o hữu Nguyễn Thức, thuô ̣c cô ̣ng đồ ng Baha’i Hải
Châu, Tp. Đà Nẵng đã từ trầ n, hưởng tho ̣ 83 tuổ i.
Đa ̣o hữu Huỳnh Đức Độ, thuô ̣c cô ̣ng đồ ng Baha’i xã
Phú Dương, huyện Phú Vang, tin
̉ h Thừa Thiên Huế đã từ
trầ n, hưởng tho ̣ 65 tuổ i.
Đa ̣o hữu Đặng Văn Xin, thuô ̣c cô ̣ng đồ ng Baha’i Sơn
Trà, Tp Đà Nẵng đã từ trầ n, hưởng tho ̣ 64 tuổ i.
Đạo hữu Dương Văn Phòng, thuộc cộng đồng Baha’i
Thạnh Quới, tỉnh Sóc Trăng đã từ trần, hưởng thọ 90 tuổi.
Đề nghi ̣ Quý đa ̣o hữu tại các cô ̣ng đồ ng cầ u nguyê ̣n
cho linh hồ n của các đa ̣o hữu sớm trở về với Vương quố c
của Thươ ̣ng Đế .
Cô ̣ng đồ ng Tôn giáo Baha’i Viêṭ Nam
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TANG LỄ CỦA ĐẠO HỮU
LÊ LỘC (1936-2019)
Các thư chia buồn Quốc tế:
TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ
BỘ VĂN PHÒNG

Ngày 21/1/2019
Gởi Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam

Quý đạo hữu Baha'i thân mến,
Tòa Công lý Quốc tế đau buồn khi hay tin từ thư của các đạo
hữu ngày 20/1/2019 về việc qua đời của đạo hữu Lê Lộc, một tín
đồ chân thành của Đấng Phúc Mỹ, một tín đồ phụng sự Chánh
Đạo của Thương Đế trong suốt nhiều năm, bao gồm việc phụng
sự với tư cách là thành viên của Hội đồng Tinh thần Quốc gia
được nhớ đến với sự cảm kích nồng ấm. Mong cho những ký ức
về việc hiến dâng kiên định của đạo hữu ấy cho Chánh Đạo
trong việc đương đầu với nổi khổ não và thử thách gay go sẽ là
nguồn cảm hứng đối với tất cả những ai đã biết đạo hữu ấy.
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Vui lòng chuyển lời chia buồn của Tòa Công lý Quốc tế đến vợ
và các con của đạo hữu Lê Lộc về sự mất mát mà họ đang chịu
đựng và đoan chắc với họ về sự cầu nguyện của Tòa trong các
Thánh Lăng Thiêng liêng cho linh hồn cao quý của đạo hữu Lê
Lộc tiến bộ trong các thế giới của Thương Đế.
Những lời cầu nguyện cũng sẽ được dâng lên cho linh hồn của
vợ và các con của đạo hữu Lê Lộc có thể tìm thấy sự an tâm và
yên bình ở thời khắc chia ly này.
Với lời chào Baha'i yêu thương,
BỘ VĂN PHÒNG
Sao gởi:
- Trung tâm Truyền giáo Quốc tế
- Cố vấn Lee Lee Loh Ludher

THƯ CHIA BUỒN CỦA BAN CỐ VẤN CHÂU LỤC TẠI Á
CHÂU
Quý đạo hữu yêu thương,
Quả thật chúng tôi vừa biết tin rất buồn về sự qua đời của đạo
hữu Lê Lộc, một người mà suốt cả cuộc đời dành cho sự hiến
dâng và hy sinh phụng sự cho Chánh Đạo Baha'i. Vui lòng
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chuyển lời chia buồn của Ban Cố vấn Châu lục Á Châu cũng như
của Bác sĩ Ludher và Tôi tới đạo hữu Giáng Châu và gia đình.
Tôi rất tiếc không thể đến tham dự lễ tang của đạo hữu Lê Lộc.
Tôi hiện đang ở Úc và sẽ đi Brunei cho một Hội nghị Truyền
giáo.
Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho gia đình và cho sự tiến bộ của linh
hồn đạo hữu Lê Lộc.
Với lời chào đầy yêu thương,

Cố vấn Lee Lee Loh Ludher.

THƯ CHIA BUỒN CỦA CỰU CỐ VẤN GOBU
Tôi rất buồn khi biết tin về sự qua đời của đạo hữu Lê Lộc. Nhớ
những kỷ niệm làm việc đầy yêu thương với đạo hữu Lê Lộc.
Vui lòng chuyển lời chia buồn sâu xa nhất của tôi đến gia đình
đạo hữu Lộc và các đạo hữu. Tôi sẽ cầu nguyện cho sự tiến bộ
của linh hồn đạo hữu Lê Lộc.
Gobu.
THƯ CHIA BUỒN CỦA CỰU CỐ VẤN GEORGE
SORAYA
Vui lòng chấp nhận lời chia buồn của tôi cho sự qua đời của đạo
hữu Lê Lộc, người cỗ vũ chân thành của Chánh Đạo của Thượng
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Đế. Cầu cho linh hồn của đạo hữu Lê Lộc được ban phước với
niềm vui trong thế giới tâm linh. Vui lòng chuyển lời chia buồn
của tôi tới tang quyến.
Thương mến,
George Soraya.

HỘI ĐỒNG TINH THẦN TÔN GIÁO BAHA'I VƯƠNG
QUỐC CAMBODIA

Ngày 22/1/2019
Gởi: Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam
Quý đồng đạo thương mến nhất của Đức Baha'u'llah,
Thay mặt cho Cộng đồng Baha'i Vương quốc Cambodia, Hội
đồng Tinh thần Quốc gia bày tỏ lời chia buồn sâu xa nhất tới gia
đình tang quyến và toàn thể Cộng đồng Baha'i Việt Nam về sự
mất mát của một trụ cột to lớn của Chánh Đạo Baha'i Việt Nam,
đạo hữu Lê Lộc.
Chắc chắn đây là một sự mất mát to lớn, không chỉ đối với các
đạo hữu Baha'i Việt Nam mà còn đối với các đạo hữu Baha'i trên
thế giới.
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Chúng ta chỉ có thể lượm lặt từ khối kinh nghiệm đồ sộ và tấm
gương mà đạo hữu Lê Lộc đã chứng tỏ cho các đạo hữu Việt
Nam và cho những người khác, những người đã từng biết và
nghe về cuộc đời của đạo hữu với tư cách là một người Baha'i.
Cuộc đời mẫu mực của đạo hữu Lê Lộc, là một người Baha'i
chắc chắn sẽ chấp cánh cho linh hồn đạo hữu ấy tiến về Vương
quốc Abha, một lối sống mà có thể dùng như một tác nhân kích
thích cho mọi người, đặc biệt cho thanh niên trong nỗ lực để
sống một đời sống Baha'i.
Chân thành,
Với lời chào Baha'i yêu thương,
Tổng Thư ký
Nal Vannat.
ĐIẾU VĂN CỦA HỘI ĐỒNG TINH THẦN QUỐC GIA
Đạo hữu LÊ LỘC (mất lúc 8 giờ tối ngày 20/1/2019 - 84 tuổi)
(thuộc Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Thảo Điền, Tp Hồ Chí Minh)

Hởi ơi !
Sương lạnh chiều Đông, mưa Xuân đang đến
Núi Khánh Hòa mây phủ, sông Bến Nghé sóng gầm
Mới hôm nào đạo hữu mãi gắng công
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Để quảng bá Chánh Đạo Ngài trên Facebook
Nay từ biệt cỏi phù du trần thế
Để quay về Vương quốc Abha
Chúng tôi nghẹn ngào lòng dạ xót xa
Ôi đau xót, tiếc thương đạo hữu
Vẫn biết rằng việc tử sinh do Thượng Đế an bài
Nhưng mất đạo hữu sao chúng tôi không đau, không xót
Nhớ linh xưa!
Vốn người chất phát, đức hạnh thuần lương
Với gia đình giữ nếp gia phong, đối bạn hữu luôn luôn thân ái
Tại khu láng giềng kẻ kẻ mến thương, trong tôn giáo người
người kính trọng
Phụng sự Baha'i suốt đời kiên định
Hơn sáu mươi năm giữ vững Đức tin
Thương là thương khi đất nước mới thanh bình
Đạo hữu phải xa cha mẹ già, vợ con để vào tù vì Chánh Đạo
Bởi lúc ấy chính quyền chưa rõ, đã bắt nhầm đạo hữu với Bác
Hân
Sau chín năm khổ nhọc giam cầm
Hai đạo hữu được tha về không xét xử
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Thảm là thảm trong thời gian bị giam giữ
Thân phụ qua đời nhưng đạo hữu vẫn không được cho về
Để nhìn cha lần cuối lúc chia ly
Nên đạo hữu phải khóc thầm trong trại
Thương là thương lúc các con còn thơ dại
Đạo hữu không được cận kề nên cảnh nhà rất quạnh hiu
Trông bóng cha những sáng những chiều
Nên mọi việc các con đều cậy nhờ ở mẹ
Thảm là thảm dù ở trong tù đạo hữu không được khỏe
Nhưng vẫn chuyên cần cầu nguyện, sẻ chia
Giáo lý Baha'i – Sứ điệp của Ngài
Nên đã giúp được nhiều người tiếp nhận
Thương là thương khi được trả về nhà
Đạo hữu vẫn sống tốt đạo, đẹp đời không một lời oán trách
Chánh Đạo Baha'i phát triển đến ngày gần đây nhất,
Đạo hữu vẫn kiên trì phụng sự với anh em
Kinh sách Baha'i ngày càng được đạo hữu dịch thêm
Công lao cao quý ấy không thể nào quên được
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Công trình ấy đã góp phần cho đất nước
Giúp nhiều người cũng đọc được chính Kinh
Tiến bộ tâm linh lại được nảy sinh
Trong dân chúng giúp xóa mờ mê tín
Tiếc là tiếc thế kỷ thứ ba của Thời kỳ Thành Tựu đang dần đến
Đạo hữu không ráng chờ cuộc họp mặt của cộng đồng Tối Đại
Danh
Ngay cả lúc Trung tâm Baha'i Đà Nẵng khánh thành
Vì sức yếu nên đạo hữu cũng không đến được
Sao kể xiết công lao của đạo hữu
Đã góp phần cho Chánh Đạo Baha'i
Hơn sáu mươi năm qua là một bước tiến dài
Đạo hữu đã góp phần cho đất nước
Đức hy sinh ấy, lấy gì sánh được?
Bởi lòng tin Thượng Đế, hiến dâng
Cuộc sống đức tin, ôi đẹp tuyệt trần
Nhắc đạo hữu, chúng tôi không thể ngăn giòng lệ

Ôi thôi thôi!
Tình thâm đồng đạo. Nghĩa cả đệ huynh
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Phu phụ trọn tình. Cháu con đoàn kết
Đạo hữu ra đi không hề hối tiếc
Chỉ tội những người ở lại trần gian
Nhìn chân dung mà lệ chảy hai hàng
Thôi tiễn biệt đạo hữu về Vương Quốc
Trước hương án kính dâng ba tuần trà nhạt, để tưởng tình đồng
đạo đệ huynh,
Bên bàn thờ đốt nén hương thơm, cầu linh hồn đạo hữu về miền
Thượng giới.
Hởi ôi thương thay!

HOÀI NIỆM NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ!
Nói đến tôn giáo Baha’i Việt Nam không thể không nhắc
đến bác Lê Lộc, một người anh cả trụ cột giữ vững sự thống nhất
của cộng đồng cho tới ngày đơm hoa kết trái năm 2008, được
chính thức nhà nước công nhận tư cách pháp nhân.
Từ trước năm 1975 thế hệ trẻ chúng tôi chỉ biết lờ mờ về
những gì bác cống hiến phụng sự. Điều này các đạo hữu cùng
thời sẽ kể lại tốt hơn.
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Với tôi, kể từ khi biết tôn giáo Baha’i từ năm 1992 đến nay
đã có nhiều kỷ niệm sâu sắc với bác.

Ngày ấy, những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Tôn
giáo Baha’i bắt đầu nhen nhóm được gieo hạt giống tại Hà Nội,
nơi là mảnh đất tiềm năng với những tâm hồn khao khát Nước
Sự sống. Các đạo hữu Baha’i từ miền nam, miền trung và cả các
đạo hữu nước ngoài đã hào hứng xung phong tới Hà Nội để
chăm bẵm Cây non Chánh Đạo của Thượng Đế vừa được ươm
trồng. Trong số những linh hồn tinh khiết mong muốn đưa ánh
sáng Baha’i mở rộng khắp Việt Nam có một người dáng mảnh
mai nhưng đầy tri thức qua mỗi lời nói và là nguồn cảm hứng để
người ta tìm hiểu giáo lý Baha’i. Đó là bác Lê Lộc.
Những ngày tháng đó thực sự khó khăn về sự hiểu biết tôn
giáo Baha’i của người miền Bắc, cụ thể là người Hà Nội. Ngay
cả chính những người Baha’i mới chấp nhận đức tin, còn non nớt
về giáo lý, hiểu biết rất lờ mờ niềm tin mình đang thực hành, nói
chi đến những người khác ngoài Baha’i.
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Trong ngôi nhà nhỏ mặt đường số 333 Tây Sơn (Hà Nội)
ngày ấy chứng kiến bao kỷ niệm lui tới của người Baha’i. Trên
căn gác xép nhỏ vừa đủ cho ba người nằm chứ không đủ chiều
cao để ngồi. Nhiều đạo hữu đã trải qua cảnh “nằm gai nếm mật”
trên căn gác xép đó như; bác Lê Cẩn, Lê Cho, Nguyễn Vạt, Đặng
Bính, Tạ Xưởng, Nguyễn Thức, Hồ Thanh Hải,,,,,, và tất nhiên
không thể thiếu bác Lê Lộc.
Nhớ lần đầu tiên tiếp cận với máy vi tính, người đầu tiên
dạy tôi tìm hiểu Baha’i trên mạng chính là bác Lê Lộc. Nhờ đó,
tôi ngày đêm mày mò tìm hiểu giáo lý Baha’i và trưởng thành
qua những lần trao đổi giáo lý qua email với bác.
Một lần tôi thắc mắc với bác là sao người Baha’i này,
người Baha’i kia tuổi đạo mấy chục năm rồi mà lại bla bla bla...
Bác viết đáp lại rất dài, giải thích bằng giáo lý và có một đoạn
cuối mà tôi luôn ghi nhớ trong tâm và thường kể lại cho các đạo
hữu khác mỗi khi thảo luận về đề tài - Nói Hành - rằng: “bác rất
hi vọng cháu gắng tâm tìm hiểu giáo lý hơn nữa để sửa mình và
không thấy lỗi người khác. Và trong cộng đồng Baha’i Việt Nam
thì bác là người xấu nhất, còn cháu xấu thứ hai”. Lúc đó, tôi còn
trẻ lắm nên chưa hiểu thâm ý sâu xa của bác, hơi chút nóng mặt
sau khi đọc, nhưng tôi tự hiểu rằng với lời khuyên của một người
tri thức thì chắc là ẩn ý muốn dạy dỗ mình. Qua năm tháng trải
nghiệm phụng sự tôi đã hiểu và bắt đầu tri túc thay vì xăm soi lỗi
lầm người khác.
Một lần khác, chắc cũng lâu lắm rồi không nhớ năm nào.
Tôi vào Sài Gòn và ăn tết nhà bác. Những ngày ở nhà bác, ngoài
đón tết tôi được học hỏi bao điều mới lạ về quan niệm tôn giáo,
32

thần quyền, triết học tư duy mở, và điều cảm nhận khác hoàn
toàn với những nơi tôi từng đến là một bầu không khí tràn ngập
tâm linh và ấm cúng. Chỉ vài ngày ở nhà bác thôi, nhưng được cả
hai bác trai, bác gái thay nhau trang bị cho tôi nhiều kiến thức
tâm linh bổ ích như thể là đang đào tạo nhân tố nguồn cho Hà
Nội vậy.
Sau lần đó, tôi trở về Hà Nội luôn duy trì liên lạc với bác
qua email và bất cứ điều gì thắc mắc trong giáo lý Baha’i thì
người đầu tiên tôi nghĩ đến là bác Lộc. Tôi hỏi nhiều và luôn
được bác trả lời bằng những câu Thánh thư hoặc quan điểm của
giáo lý Baha’i. Rồi một lần cảm tưởng như tôi quá thần tượng cá
nhân bác, nên bác đã giải thích rằng: “cháu hãy nhìn và làm theo
Đức Abdul Baha là Đấng Chân gương mẫu chứ đừng nhìn vào
bất cứ người đời nào khác”. Trong số những người Baha’i mà tôi
kính trọng thì với bác tôi học được tính nhu mì và khiêm tốn.
Mỗi lần vào Sài Gòn hội ý hay một cơ hội nào đó tôi đều
cố gắng sắp xếp thời gian tới thăm vấn an hai bác để tranh thủ
học hỏi. Hình như hai bác cũng hiểu được điều đó nên mỗi lần
gặp là quên cả thời gian.
Uy tín của bác đến cả người không Baha’i cũng in trong
tâm trí. Một lần năm 2008 tôi vào Sài Gòn nhân dịp đón nhận tư
cách pháp nhân của Ban Tôn giáo Chính phủ cấp cho tôn giáo
Baha’i. Tôi tới thăm giảng đường trung ương cũ số 193/1C
đường Công Lý, nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Giảng
đường trung ương hiện nay đang do một doanh nghiệp phục vụ
thể thao thể hình tạm thuê của nhà nước, đang hoạt động. Tôi
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lang thang vào đó và chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Một anh
chủ cơ sở ra hỏi:
- Anh là nhà báo à? Anh muốn làm gì ở đây?
- Không, không. Em là người Baha’i từ ngoài Bắc vào chơi.
Biết chỗ này trước đây là giảng đường trung ương của tôn giáo
Baha’i thì tới chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi chứ không có gì.
- À! Tôn giáo Baha’i của ông Lê Lộc chứ gì. Ông ấy bây
giờ ở đâu? Có khỏe không?
Tôi mỉm cười và thông
cảm với câu nói đó của anh chủ
cơ sở, và cuộc trò chuyện còn
kéo dài nữa từ nghi ngờ thành
thân thiện. Nhưng khi ra về tôi
cảm nhận được sức ảnh hưởng
của người Baha’i tận tụy sẽ
như thế nào tới xã hội, cụ thể là
bác Lộc trong trường hợp này.
Những năm gần đây tôi
cảm nhận buổi xế chiều của
bác theo bóng thời gian mỗi
ngày một ngắn dần. Mỗi lần lên
mạng mà thấy bài của bác đăng
thì tôi thầm vui vẻ tức là bác
vẫn còn khỏe. Mà bài của bác
đăng cũng độc nhất so với
những Facebooker khác hay
đăng trạng thái "hôm nay ăn quà sáng ngon quá, hôm qua mất
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ngủ", hay đại loại những tin giật gân của một xã hội đầy biến
loạn thì bài của bác luôn là Thánh thư Baha’i. Tôi luôn copy lại
làm vốn về phong cách dịch và không quên like cho bác.
Có lần bác cũng than thở rằng “Thật lạ rằng Thánh thư thì
ít người quan tâm mà những điều bậy bạ khác trên mạng thì
người ta vô like ầm ầm”. Đúng thế, cũng có lúc con người tận
tụy đó phải nóng ruột thốt lên về tình trạng xu thế của con người
hiện đại ngày nay.
Rồi điều gì đến cũng phải đến khi mà những ngày tháng
gần đây bác không còn lên Facebook chia sẻ giáo lý nữa. Điều
đó hàm nghĩa rằng nắng chiều sắp tắt.
Lúc 20h ngày 20/1/2019 bác đã thanh thản trở về Vương
quốc Abha trước sự tiếc nuối của gia đinh, họ hàng, các bạn
đồng đạo, bà con hàng xóm, cơ cấu Baha’i.
Xin kính cần nghiêng mình tiễn biệt linh hồn bác trở về
Vương quốc Abha.

Nguyễn Thanh Bình
Hà Nội
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Cảm Tạ

Chúng tôi, gia đình đạo hữu Lê Lộc, vô
cùng cảm tạ:
Toà công lý quốc tế
Ban Cố vấn Á Châu
Các cố vấn Lee Lee Loh Ludher, Rosalie
Tran, Gobu, George Soraya
Ban Tôn giáo Chính phủ
Hội Đồng Tinh Thần Quốc Gia Baha'i Cambodia
Hội Đồng Tinh Thần Quốc Gia Baha'i Việt Nam
Chính quyề n các cấp và các Ban nghành đoàn thể
Các Đạo hữu Baha'i trong nước và khắp nơi trên thế giới
đã cầu nguyện, gởi thư chia buồn và lẵng hoa, đến phúng viếng,
tổ chức tang lễ Baha'i và tiễn đưa linh cửu của chồng, cha chúng
tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Thật là ơn phước lớn lao cho linh hồn đạo hữu Lê Lộc và cho gia
đình chúng tôi khi đuơ ̣c các Cơ cấu và các đạo hữu trong Đại
Gia đình Baha'i quan tâm và yêu thương như vậy.
Chúng tôi thật lòng không biết nói gì hơn là tỏ lòng chân thành
cảm tạ và nguyện sẽ tiếp tục con đường phụng sự mà đạo hữu Lê
Lộc đã theo đuổi.
Kính thư,
Vợ: Trần Thị Giáng Châu, và gia đình các con, các cháu.
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TANG LỄ CỦA ĐẠO HỮU
NGUYỄN THỨC (1937-2919)
Các thư chia buồn Quốc tế:
TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ
BỘ VĂN PHÒNG

Ngày 15/2/2019
Gởi: Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam
Tòa Công lý Quốc tế nhận được tin về sự qua đời của tôi
con kiên định của Đức Baha'u'llah, đạo hữu NGUYỄN
THỨC, mà quý đạo hữu đã chuyển đến chúng tôi vào ngày
14/2/2019 với lòng tiếc thương vô hạn. Sự hiến dâng nhiều
thập kỷ của đạo hữu Thức cho Chánh Đạo với tư cách là
thành viên của Ủy ban Quản trị cũng như của Hội đồng
Tinh thần Quốc gia được nhớ đến đầy ngưỡng mộ. Vui lòng
chuyển đến gia đình đạo hữu Thức lòng thương cảm của
Tòa Công lý Quốc tế và đoan chắc với gia đình đạo hữu
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Thức về sự cầu nguyện của chúng tôi trước Ngưỡng cửa
Thiêng liêng cho sự tiến bộ của linh hồn được soi sáng của
đạo hữu Thức, giờ đây được đoàn tụ với người vợ yêu quý
của mình tại các Vương quốc của Thế giới bên kia. Những
lời cầu nguyện cũng sẽ được dâng lên để an ủi tâm hồn của
các thành viên trong gia đình vào thời khắc mất mát này.
Với lời chào Baha'i yêu thương,
Bộ Văn phòng

TRUNG TÂM TRUYỀN GIÁO QUỐC TẾ
Cám ơn Cố vấn Lee Lee Loh Luddher đã thông báo về sự ra
đi cua Ông Nguyễn Thức. Vui lòng đoan chắc với gia đình
đạo hữu Nguyễn Thức cho sự thăng tiến của linh hồn đạo
hữu Thức và lời an ủi những người trong gia đình trong thời
khắc mất mát này.
Với lời chào yêu thương,
Gloria
Sao gởi: Cố vấn Lee Lee và Muna Tehrani
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CỐ VẤN LEE LEE LOH LUDHER
Đạo hữu Thỏa thương mến,
Cám ơn rất nhiều sự thông tin cho tôi về sự qua đời của Ông
Nguyễn Thức. Chúng tôi gởi lời chia buồn sâu sắc của chúng tôi
tới đạo hữu và Trinh cùng những thành viên khác trong gia đình
đạo hữu Thức. Việc phụng sự tận tụy của đạo hữu Thức dành
cho Chánh Đạo Baha'i sẽ chắc chắn được nhớ mãi.
Tôi rất tiêc không thể tham dự Tang Lễ của đạo hữu Nguyễn
Thức vì tôi đang trên đường đến Australia. Xin đoan chắc về sự
cầu nguyện của tôi,
Gởi đến đạo hữu Nguyễn Thức vòng hoa yêu thương.
Với lời chào yêu thương,
Cố vấn Lee Lee Loh Luddher

CỐ VẤN GOBU
Tôi rất buồn khi hay tin này. Xin gởi lời chia buồn sâu sắc của
tôi đến gia đình thân yêu của đạo hữu Nguyễn Thức. Đạo hữu
Thức đã phụng sự rất nhiều cho Chánh Đạo tại Việt Nam, sự
kiên định và các cách thức tế nhị của đạo hữu Thức đã giúp cho
vai trò lãnh đạo của Hội đồng Tinh thần qua những năm tháng
khó khăn. Tôi đã vô cùng ngưỡng mộ về sự hiến dâng của đạo
hữu Thức từ những ngày đầu tôi gặp đạo hữu Thức. Tôi cầu
nguyện cho tất cả các đạo hữu.
Gởi đến đạo hữu Nguyễn Thức vòng hoa yêu thương.
Cám ơn.
Gobu
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CỐ VẤN ROSALIE
Cám ơn đạo hữu về thông tin này, Lời cầu nguyện chân thành
của chúng tôi tới đạo hữu và gia đình đạo hữu Nguyễn Thức
về sự ra đi của đạo hữu Thức. Tôi sẽ bay từ Hong Kong sang
Đà Nẵng vào sáng thứ Bảy bằng chuyến bay 16/2/2019 bằng
chuyến bay KA 028 lúc 9 giớ sáng hạ cánh tại Terminal 2 sân
bay Đà Nẵng và thứ Hai 18/2 về lại Hong Kong.
Cố vấn Rosalie

THƯ CHIA BUỒN CỦA MOHAJIR SATANAN
Đạo hữu Thỏa mến,
Chúng tôi rất buồn khi nhận được tin về sự qua đời của đạo hữu
Nguyễn Thức thân yêu nhất, một người kiên định trong Chánh
Đạo của Đấng Phúc Mỹ và sự dũng cảm của đạo hữu Thức sẽ là
tấm gương cho các thế hệ Baha'i tại Việt Nam. Với 60 năm hiến
dâng và phụng sự kiên định trên đường Ngài sẽ được nhớ mãi
một cách triều mến trong lịch sử Chánh Đạo của Thượng Đế.
Chúng tôi đến Việt Nam và biết đạo hữu Nguyễn Thức lần
đầu tiên vào năm 1995. Gương mặt rạng ngời của đạo hữu Thức
luôn là nguồn cổ vũ và niềm vui của tín đồ Baha'i tại Việt Nam
và đặc biệt tại Đà Nẵng. Trong những ngày đầu tiên ấy vào giữa
thập niên 1990 khi mà tình hình Việt Nam nhiều thử thách hơn
bây giờ, đạo hữu Thức đã đi khắp chiều rộng và chiều dài của
đất nước để thăm và động viên các đạo hữu, đặc biệt là các cộng
đồng nông thôn và các làng mạc. Hành động của đạo hữu Thức
là nguồn cổ vũ nâng cao tinh thần cho các đạo hữu và giúp các
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đạo hữu tìm thấy một tinh thần mới trong việc thực hiện sứ điệp
của Đức Baha'u'llah và kiên định theo sự hướng dẫn của Đấng
Tối cao đầy yêu thương.
Nhà đạo hữu Thức tại Đà Nẵng là một ngôi nhà hạnh phúc và ấm
áp. Bác Kế và đạo hữu Thức đã chứng tỏ là một tấm gương của
sự hiếu khách đối với các đạo hữu tại Đà Nẵng cũng như các đạo
hữu khắp các vùng của Việt Nam đến thăm. Ngôi nhà đạo hữu
Thức đã cung cấp chỗ nương nấu cho các đạo hữu, thức ăn cho
những người đói khát, hy vọng cho những người tìm kiếm, sự
yên ổn cho những người rối loạn. Chúng ta may mắn và ơn
phước từng được hiện diện tại ngôi nhà của ông bà Nguyễn Thức
trong nhiều cuộc họp mặt của tình yêu và sự thống nhất. Ông bà
đã dũng cảm mở cửa nhà mình để đón tiếp những cuộc họp mặt
vùng và cả nước.
Sự ra đi của đạo hữu Thức sẽ là một sự mất mát của Cộng đồng
Việt Nam vì đạo hữu Thức là một dấu mốc của sức mạnh đối với
cả những người lớn tuổi và người trẻ là một bài học nhẹ nhàng
cho tất cả chúng ta rằng “hành động chứ không phải lời nói” mới
là sự điểm tô của chúng ta.
Vui lòng chuyển lời chia buồn chân thành của chúng tôi đến gia
đình yêu thương của đạo hữu Thức và đoan chắc với họ rằng
chúng tôi sẽ cầu nguyện cho ông bà Nguyễn Thức. và đoan chắc
rằng ông bà Thức sẽ sống trên thiên đàng Abha.
Với tình thương nồng ấm của chúng tôi và luôn nhớ đến ông bà
trong những lời cầu nguyện.
Gởi đến đạo hữu Nguyễn Thức vòng hoa yêu thương.
Anisa, Shabnam, Malini và Mohajir
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THƯ CHIA BUỒN CỦA BAN TÔN GIÁO
CHÍNH PHỦ
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ĐIẾU VĂN CỦA HỘI ĐỒNG TINH THẦN QUỐC GIA
Đạo hữu NGUYỄN THỨC (1937 – 2019) hưởng thọ 83 tuổi
(thuộc Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Hải Châu TP Đà Nẵng)

Hởi ôi !
Sương lạnh chiều hôm, mưa Xuân vừa đến
Núi Sơn Trà mây phủ, sông Trâm Bích sóng gầm
Mới hôm nào Cha dạy con Phụ tử tình thâm
Nay phút chốc hóa thành người thiên cổ
Ôi thôi thôi nhìn các con vô cùng đau khổ
Tưởng Mẹ ra đi còn Ba vẫn ở gần
Nào hay đâu đạo hữu vội lìa trần
Không chờ đợi cho các cháu mình nên bề gia thất
Đạo hữu ra đi gia đình đã mất
Một người cha đáng kính, chu toàn
Cộng đồng Baha'i cũng mất đi một trụ cột trung kiên
Nên vắng đạo hữu chúng tôi vô cùng thương tiếc!
Nhớ linh xưa!
Vốn người chất phát, đức hạnh thuần lương
Với gia đình giữ nếp gia phong, đối bạn hữu luôn luôn thân ái
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Tại xóm giềng kẻ kẻ mến thương, trong tôn giáo người người
kính trọng
Phụng sự Baha'i từ những ngày miền Nam chưa giải phóng
Kiên định một lòng giữ vững Đức tin
Đạo hữu đã hiến dâng phụng sự khắp miền
Bao gian khổ, khó khăn, đạo hữu đều xung phong đi trước
Đạo hữu đã trở thành tấm gương cho các thế hệ Baha'i tiếp bước
Để đi trên đường phụng sự văn minh
Đạo hữu luôn nêu cao ánh sáng hòa bình
Và hòa hợp yêu thương giữa các cộng đồng tôn giáo
Đạo hữu luôn bám chắc vào các Nguyên lý tâm linh của Chánh
Đạo
Để giải quyết những vấn đề mà xã hội đang cần
Để tiến bộ tâm linh và vật chất cùng song hành
Mục tiêu cao cả ấy đạo hữu luôn mong ước
Đạo hữu cũng đã chu toàn với đất nước
Khi tham gia vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam
Suốt mười năm qua đạo hữu đã làm
Để xây dựng khối toàn dân Đại Đoàn kết
Đối với Baha'i “Thống nhất nhân loại” là mục tiêu trên hết
47

Vì thế giữa đạo và đời đạo hữu đã chung tay
Chánh Đạo Baha'i phát triển đến ngày nay
Công lao của đạo hữu không giấy mực nào để kể

Trên bình diện Baha'i Quốc tế
Đạo hữu đã ba lần đến Israel
Tham dự Đại hội Baha'i Quốc tế 2 lần
Và đạo hữu đã cùng vợ mình hành hương về Thánh Địa
Đạo hữu sống trong cộng đồng luôn trọn tình trọn nghĩa
Đã vuôn trồng tính thống nhất yêu thương
Thương là thương khi Chính quyền Đà nẵng cấp đất để xây dựng
Giảng Đường
Đạo hữu đã cùng cộng đồng miệt mài lao động
Dọn cỏ, trồng cây từ khi công trình vừa khởi động
Cho đến ngày hoàn tất khánh thành
Góp phần thêm cho Trung tâm Baha'i Đà Nẵng đẹp, xanh
Khi đạo hữu nỗ lực tưới cây và đóng góp mô hình của Đền thờ
Baha'i Ấn Độ
Tiếc là tiếc thành quả Baha'i nay đến ngày nỡ rộ
Đạo hữu sao không ráng chờ kết thúc Kế hoạch Năm Năm
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Trung tâm Baha'i Đà Nẵng vừa mới khánh thành
Sao đạo hữu không ráng chờ để cùng chúng tôi chứng kiến thêm
thành tựu?
Sao kể xiết công lao của đạo hữu
Đã góp phần cho Chánh Đạo Baha'i
Sáu mươi lăm năm qua là một bước tiến dài
Đạo hữu đã góp phần cho cộng đồng của đất nước
Đạo hữu xứng đáng là những người đi trước
Đã làm gương cho hậu thế noi theo
Phụng sự, hy sinh, kiên định, vững tay chèo
Nhắc đạo hữu chúng tôi không thể ngăn giòng lệ

Ôi thôi thôi!
Tình thâm đồng đạo. Nghĩa cả đệ huynh
Phụ tử trọn tình. Cháu con đoàn kết
Đạo hữu ra đi không có gì hối tiếc
Vì đã chu toàn nghĩa vụ ở trần gian
Nhìn chân dung mà lệ chảy hai hàng
Thôi tiễn biệt đạo hữu về Vương Quốc
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Chốn dương gian con đã mất mẹ cha, tưởng câu sinh thành
dưởng dục, cù lao chín chữ nghĩa chưa tròn
Nơi Vương Quốc đạo hữu đà gặp vợ, nhớ lời thệ hải minh sơn,
nguyện ước ba sinh tình đã vẹn
Trước hương án kính dâng ba tuần trà nhạt, để tưởng tình đồng
đạo, đệ huynh,
Bên linh sàn đốt nén hương thơm, tiễn linh hồn đạo hữu trở về
Vương quốc.

Hởi ôi chia tay!

ĐIẾU VĂN CỦA HỘI ĐỒNG TINH THẦN HẢI CHÂU
ĐÀ NẴNG
Hởi ơi!
Mây phủ Đà Thành
Mưa mờ Đất Quảng
Đạo hữu đã đi rồi, biền biệt đi xa
Người còn ở lại vô vàn thương tiếc
Dẫu biết rằng sống gởi thác về
Mà vẫn thấy lòng đau ruột cắt
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Nhớ anh xưa!
Kiên cường trong bao gian khó
Giữ vững đức tin trong bảo táp phong ba
Tự nguyện thân tình đến từng nhà động viên đạo hữu kiên trì
trong Chánh Đạo
Xung phong đầy nhiệt huyết ra Bắc vào Nam để quảng bá và
củng cố đức tin nơi đạo hữu anh em
Bao gian khó không lường
Bao gian lao chồng chất
Âm thầm dũng cảm hơn năm mươi năm cùng những đạo hữu
kiên trung giữ gìn Chánh Đạo
Lặng lẽ kiên trì bao năm tháng đến các cấp chính quyền để
thuyết phục họ hiểu về tôn giáo Baha'i
Phụng sự trong khó khăn, không một lời than vãn
Hy sinh trong gian khó, không một chút phân vân
Giống đã gieo với mồ hôi nước mắt
Trái gặt về như mật ngọt hoa thơm
Vui mừng không xiết khi hoàn thành sứ mạng Trưởng ban Vận
động để Baha'i Việt Nam được hoạt động công khai
Phấn khởi vô cùng khi hướng dẫn đoàn Baha'i Việt Nam dự Hội
nghị Vùng bốn nước tại Battambang thành công rực rỡ
Hân hoan biết mấy cùng đoàn hành hương đầu tiên của Baha'i
Việt Nam đến Đất Thánh Haifa
Diễm phúc vô cùng, cùng với Hội đồng Baha'i Việt Nam hai lần
dự Đại hội Baha'i Thế giới tại Trung tâm tâm linh và quản trị
toàn cầu
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Phấn khởi vô cùng
Hân hoan biết mấy
Hơn mười năm cùng Hội đồng Quốc gia lãnh đạo Baha'i Việt
Nam tiến nhanh về phía trước
Cũng đã mười năm là Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam góp phần làm tăng uy tín Baha'i trên nhiều bình diện
Nơi địa phương anh ở:
Cộng đồng Baha'i Hải Châu vững bước đi lên cũng nhờ công anh
dìu đắt
Trung tâm Baha'i Đà Nẵng uy nghi, lộng lẫy, đầy ắp tiếng cười,
tươi mát quanh năm, nhờ công anh làm Trưởng ban Xây dựng
Hai chậu hoa quý anh tặng, đặt phía trước sân, nay hoa đang
khoe sắc
Hai chậu quất anh đem lên dịp Tết năm nào, nay trồng sau vườn,
đang sum sê hoa trắng trái xanh
Khóm xoài bên trụ cổng để tưởng nhớ anh đang vươn cành xanh
tốt
Chiếc đồng hồ anh tặng, đặt ở hội trường vẫn đều đều điểm nhịp
thời gian
Tiếng anh đọc thơ mỗi đêm thơ nhạc như vẫn còn vang vọng
Dáng anh ngồi thư thả ung dung ngắm cảnh tại Trung tâm như
vẫn còn phảng phất
Công lao và tình yêu của anh với Chánh Đạo nói mấy cho vừa
Khó khăn anh đã vượt qua kể sao cho xiết
Ôi thôi thôi!
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Sao lặn trong mây mờ
Bóng câu qua cửa sổ
Kiếp phù du gió thoảng mây bay
Đời dương thế mờ mờ nhân ảnh
Nhìn di ảnh chập chờn không rõ, lòng nhói đau nuối tiếc không
nguôi
Thấy khói hương bãng lãng mong manh, dạ rối bời niềm thương
nổi nhớ
Anh đi rồi Cộng đồng Hải Châu vắng vẻ, ai dắt dìu đây?
Vắng bóng anh, Trung tâm thiếu vắng một người tâm huyết
Một tấc lòng thành:
Ngưỡng mộ công của anh dày với nền Chánh Đạo
Thương nhớ tình cảm của anh đầy với đạo hữu anh em
Hai lạy thành tâm:
Khấn nguyện linh hồn anh nhẹ nhàng siêu thăng về Vương quốc
Abha, triều đường thánh thiện, đầy tình yêu bao la của Thượng
Đế
Vĩnh biệt anh:
Linh hồn anh được thăng hoa
Đường mây tách dặm quan hà từ đây
Cảm thương thay!
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HOÀI NIỆM NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ!
(Trong chưa đến một tháng. Người Baha’i thứ hai đã trở về
Vương quốc Abha vẫn còn đọng sâu trong ký ức của tôi)
Ông Bốn, cái tên thường gọi của cộng đồng Baha’i Hải Châu Đà Nẵng, và danh xưng Nguyễn Thức với tinh thần mẫn cán
trong phụng sự đã quen thuộc khắp cộng đồng Baha’i Việt Nam,
và với cả các cấp chính quyền từ trước 1975 tới nay.
Nếu để nhìn lại quá trình phụng sự của đạo hữu Nguyễn Thức thì
chúng ta không thể tưởng tượng nổi và sẽ tốn khá nhiều giấy bút
và trí tuệ để viết lên trang sử hào hùng đạo hữu đã trải qua. Cũng
như các đạo hữu gạo cội tiền bối trong cộng đồng Baha’i thuộc
thế hệ trước, đạo hữu Nguyễn Thức là một trong những người
xây nền móng Baha’i đầu tiên tại miền trung trước 1975. Do đó,
những thế hệ Baha’i sau này khó lòng hiểu và mô tả được những
năm tháng gian truân mà đạo hữu Nguyễn Thức đã từng phụng
sự. Có chăng, chỉ là nghe kể lại và cảm nhận được phần nào
những ngày của một thời để nhớ đó.
Nếu để mô tả phần nào về tinh thần phụng sự của đạo hữu
Nguyễn Thức trong trí nhớ thì phải dùng ngôn từ “mẫn tiệp và
không mệt mỏi” so với các đạo hữu cùng thời.
Từ năm 1992, khi những mầm chồi Baha’i đầu tiên được ươm
trồng ở miền Bắc, cụ thể là tại Thủ đô Hà nội, một tin vui với
Baha’i miền Trung và miền Nam và cộng đồng Baha’i quốc tế.
Nhiều lượt người Baha’i xung phong ra Hà Nội để chăm bẵm và
phát triển những hạt giống Baha’i mới. Người có lẽ đi lại nhiều
nhất ra Hà Nội là đạo hữu Nguyễn Thức.
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Nhớ ngày ấy cách nay gần 30 năm, đạo hữu Nguyễn Thức đã
rong ruổi những chuyến giáo vụ khắp miền Bắc như; Ngãi Cầu,
Hữu Bằng, Bất Bạt thuộc tỉnh Hà Tây cũ; Hà Bắc, Nam Định,
Hải Phòng, Phú Thọ... để thăm và động viên anh em Baha’i sống
đạo cho tốt. Những ngày và những ngày chỉ mình tôi với óc quan
sát và trí nhớ tốt, tôi đã quen hình bóng một đạo hữu giọng miền
trung đi giáo vụ và dừng chân nhà tôi nhiều lần ăn ngủ và trải
nghiệm cái gác xép đứng không được, ngồi cũng không xong,
chỉ có nằm và chợp mắt lấy sức để ngày mai lại lên đường đi
giáo vụ.
Một lần, cũng chẳng nhớ năm nào, chỉ nhớ hôm đó mồng 1 tết,
đạo hữu Nguyễn Thức gõ cửa nhà tôi, chuyến giáo vụ đầu năm
và là người xông đất đầu tiên nhà tôi. Đầu đội cái mũ lưỡi trai,
mặc cái áo gió quen thuộc với lời chào Allah’u’Abha thân
thương. Bố tôi hài hước nhái giọng miền trung “chào đạo hữu”
và lấy tay vuốt vuốt mũi của mình, một cử chỉ quen thuộc của
đạo hữu Nguyễn Thức khi nói chuyện. Cả nhà cười ầm lên trong
ngày mới đầu năm rét cắt da thịt nhưng đầy ấm cúng.
Đạo hữu Nguyễn Thức là người nhu mì và nhìn nhận vấn đề sâu
sắc. Có những vấn đề đối với người khác thì làm ồn ào lên,
nhưng với đạo hữu mọi việc lại nhẹ nhàng dưới sự nhìn nhận qua
lăng kính giáo lý Baha’i. Đã có lần chính tôi bị một nỗi oan
khuất mà không ai hiểu được, gần như cả thế giới cùng đồng loạt
chống lại tôi với bao lời đàm tiếu. Nhưng đạo hữu Nguyễn Thức
trong mọi hoàn cảnh đứng ra bảo vệ tôi với cái nhìn yêu thương,
với lý lẽ sâu sắc đã giúp tôi vượt qua kiếp nạn không biết bộc
bạch cùng ai. Vậy là trăm người phán xét vẫn còn có ít nhất một
người bảo vệ mình, đó là từ tâm của người có đạo như đạo hữu
Nguyễn Thức.
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Một lần đạo hữu Nguyễn Thức quan sát lại tôi khi thấy tôi thức
trắng đêm trên cái gác xép lịch sử đó để học bài. Canh một, canh
hai, rồi canh ba vẫn thấy tôi viết gì đó. Canh bốn, canh năm rồi
tiếng xe cộ chạy ngoài đường ầm ầm báo hiệu một ngày mới.
Hôm sau hai bác cháu đi Phú Thọ. Trên đường đi hai bác cháu
nói chuyện rôm rả và bác nói “đêm qua bác đã quan sát cháu học
bài. Lúc đầu tưởng đọc truyện nhưng đến sáng liếc qua thấy bao
nhiêu sách vở liên quan đến học tập.”
Bản thân tôi đã nhiều lần đồng hành cùng đạo hữu Nguyễn Thức
trong các chuyến giáo vụ. Tôi khâm phục đạo hữu ở tính tuân
tùng cơ cấu, giao nhiệm vụ là nhận và luôn tìm cơ hội chia sẻ
ánh sáng Baha’i trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quá trình phụng sự
của đạo hữu Nguyễn Thức luôn ở nhiều cương vị. Tại địa
phương đạo hữu là ủy viên Hội đồng tinh thần Địa phương, ở
tầm rộng lớn hơn đạo hữu phụng sự với tư cách là Uỷ viên Hội
đồng Quốc gia. Trước đó đạo hữu là thành viên Uỷ Ban Đặc biệt
xin Tư cách Pháp nhân. Sau năm 2008 trở lại đây đạo hữu ngoài
tư cách Chủ tịch Hội đồng Quốc gia, còn là thành viên Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Thời gian gần đây, khi mà ứng dụng công nghệ phổ biến, đạo
hữu Nguyễn Thức, người của thế hệ cũ vẫn cần mẫn duy trì
phương pháp cũ đơn giản nhưng hiệu quả hơn dùng ứng dụng,
đó là photo những tài liệu mỏng để chia sẻ cho những lữ khách
có tâm hồn nhạy cảm trên đường đi tìm chân lý.
Chỉ cách nay vài tháng thôi. Tôi vào Đà Nẵng hội ý. Ông Bốn
(đạo hữu Nguyễn Thức) như một thói quen uống cà phê của
người miền trong, mặc dù tuổi cao xưa nay hiếm, lại mang trọng
bệnh vẫn hàng sáng rong ruồi chiếc xe đạp điện từ nhà 93 Lê
Đình Dương tới Trung tâm Baha’i cách nhà khoảng mười cây số
hơn. Tôi đi xe máy bám đằng sau vì không biết đường. Tới nơi,
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đạo hữu vì tuổi cao sức yếu, lại phải đi một quãng đường khá xa
nên ngồi thở dốc một lúc rồi giở báo ra xem tin tức. Còn tôi thì
mở van các vòi nước tưới các hàng cây trong một không gian
tĩnh mịch như tiên cảnh. Ngồi được khoảng một tiếng đạo hữu
trở về nhà, và cứ thế ngày qua ngày lặp lại của đạo hữu cho tới
khi không còn đi lại được. Vậy mà hình ảnh mới đó nay đã là
hoài niệm.
Lần Lễ 19 Ngày cuối cùng đạo hữu Nguyễn Thức còn dự được
tại Trung tâm Baha’i Đà Nẵng cách nay khoảng 3 tháng. Sau
phần tâm linh và quản trị, mọi người xúm lại hỏi thăm xem sức
khỏe thế nào. Đạo hữu bình thản chia sẻ:
“Khối u hành hạ tôi đau lắm, không biết tôi sẽ đi lúc nào, nhưng
tôi thì đã sẵn sàng khi Đức Baha’u’llah gọi. Tôi chỉ mong rằng
khi tôi ra đi các đạo hữu đừng buồn bã mà bỏ lơ việc Chánh Đạo.
Vì mình tin vào thế giới sau nên đó chỉ là chuyển tiếp trạng thái
sống. Các đạo hữu ở lại nhớ tập trung vào Bốn Hoạt Động Cốt
Lõi. Cộng đồng Hải Châu mình ít người trẻ nên thiếu Nhóm
Thiếu nhi và Thiếu niên. Các đạo hữu phải cố gắng hơn nữa khi
thiếu tôi để là nguồn cảm hứng phụng sự cho các cộng đồng lân
cận.”. Một người phụng sự tận tâm đã ngấm vào máu thì ngay cả
lúc lâm bệnh vẫn còn lo cho cộng đồng chứ không nghĩ đến
mình.
Khi cả hai, bà Năm và ông Bốn (đạo hữu Thức và đạo hữu Kế)
còn tại thế, đạo hữu Thức luôn chăm sóc cho bà Năm như đôi
tình nhân trẻ. Có lúc cộng đồng sinh hoạt ngoài bãi biển, chợt
thấy bà Năm co mình cảm thấy lạnh, đạo hữu Thức cởi áo khoác
của mình choàng cho bà, một hình ảnh lãng mạn chân tình và ấm
cúng mà ngay giới trẻ cũng phải ghen tỵ.
Trong những ngày này của đầu năm Kỷ Hợi, các đạo hữu Baha’i
cả nước đón tết với một tâm trạng âu lo cho sức khỏe của đạo
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hữu Nguyễn Thức. Luôn cập nhật tin tức về sức khỏe của đạo
hữu và cầu nguyện không ngừng. Vì sao ư? Hãy tự hỏi mình
rằng một người Baha’i với tầm ảnh hưởng lớn nhưng khiêm tốn
và giản dị thì ai chẳng mến. Sức khỏe của đạo hữu là sức khỏe
tinh thần của cộng đồng Baha’i cả nước. Mặc dù đạo hữu lâm
bệnh lâu nay và sự chuẩn bị một ngày ra đi của đạo hữu đã được
chính đạo hữu chuẩn bị trước, cũng như gia đình và toàn thể
cộng đồng Baha’i.
Dẫu biết rằng “sinh ký tử quy” nhưng lúc này lòng tôi thật bối
rối và hoang mang. Chao ôi! Một cuộc điện thoại lúc 5h30 sáng
ngày 14/2/19 đã làm tim tôi trùng lại, nặng trĩu vì biết rằng đã
mất đi một người mà mình kính mến nhất. Gia đình đạo hữu mất
đi một người cha, người ông đáng kính và tự hào. Cộng đồng
Baha’i mất đi một nguồn động viên và tổn thất vô cùng to lớn.
Xã hội mất đi một công dân tốt.
Với tâm trạng đó, tôi xin kính cẩn dâng lời cầu nguyện cho linh
hồn đạo hữu Nguyễn Thức sớm vui đoàn tụ với những người anh
em Baha’i đã “xuống bến ga đời trả lại vé quê hương” bến trước.
Trân trọng phân ưu
Nguyễn Thanh Bình
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CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
-

-

Tòa Công lý Quốc tế
Trung tâm Truyền giáo Quốc tế
Cộng đồng Baha'i Quốc tế, Ban Cố vấn Châu lục tại Á
Châu và các Cố vấn Lee Lee Loh Ludher, Gobu, Rosalie
Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha'i Việt Nam và các
Cộng đồng Tôn giáo Baha'i trên cả nước
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ban Tôn giáo Chính phủ và Trưởng ban, Ban Tôn giáo
Chính phủ, Vũ Chiến Thắng.
Cục An Ninh Nội địa Bộ Công An
Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Đà Nẵng
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các Quận,
Phường tại Thành phố Đà Nẵng
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Quận 1, Thành
phố Hồ Chí Minh
Ban Tôn giáo Thành phố Đà Nẵng và các Tỉnh, Thành
Công An Tỉnh Quảng Nam , Công an Thành phố Đà Nẵng
và các Quận, Phường
Các Tôn giáo bạn gồm Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin
Lành, Cơ đốc Phục Lâm, Cao Đài tại Đà Nẵng và Thành
phố Hồ Chí Minh
Các cơ quan, Đoàn thể, Doanh nghiệp tại Thành phố Đà
Nẵng
Ban Điều hành Tổ Dân phố, Hội người cao tuổi, Phường
Nam Dương
59

-

Ban Dân vận, Công tác Mặt trận, Hội người Cao tuổi
Thôn Xóm Bùng, Xã Điện Hòa
Các đạo hữu Baha'i trong và ngoài nước
Hàng xóm láng giềng, bà con thân bằng quyến thuộc

Đã gởi điện chia buồn, vòng hoa, đến viếng và phúng điếu,
đưa tiễn cha, ông chúng tôi là :
Ông NGUYỄN THỨC
Sinh ngày 20/10/1937, mất ngày 14/2/2019, hưởng thọ 83
tuổi về nơi an nghĩ cuối cùng tại Nghĩa trang Cồn Giang,
Xóm Bùng, Xã Điện Hòa.
Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin niệm tình tha
thứ.
Gia đình đồng cảm ta
Con trai NGUYỄN ĐÌNH TRÍ
Con gái NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH
và các cháu nội, ngoại.
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Từ Ridvan 2016, cộng đồng Baha’i
khắp nơi bắt đầu bước vào Kế
hoạch 5 Năm 2016-2021, mong
Quý đạo hữu học tập và thảo luận
thật kỹ Thông điệp ngày
29/12/2015 với mục đích đẩy
mạnh các hoạt động cốt lõi tại khu
láng giềng nơi mình sinh sống.
Kính chúc Quý đạo hữu và Quý
quyến luôn nhận được ơn bổ sức
và ơn phước thật dồi dào từ
Thượng Đế.
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Thơ
Nhân Cộng đồng Baha’i Việt Nam chúng ta vừa có các đạo hữu
từ giả thế giới này để quay về Vương quốc của Thượng Đế. Các
Tang lễ Baha’i diễn ra thật văn minh, đau buồn, rơi lệ như cách
tiển người con đi du học xa cách chứ không phiền muộn quá
mức, không đốt áo giấy, không rãi vàng mã khắp các nẽo đường
đi qua, giữ được môi trường sạch đẹp. Có được điều ấy chính là
nhờ câu Thánh Thư:
Sự chết đem đến cho mỗi tín đồ chiếc cốc sự sống thật
sự. Nó phân phát niềm vui và đem đến hạnh phúc. Nó trao
tặng sự sống đời đời.
Đức Baha'u'llah

Trong hoàn cảnh như thế, đạo hữu Sơn Nhân gởi bài thơ rất hay
và mang ý nghĩa của câu Thánh Thư trên như dưới đây và hỏi:
Các Đạo hữu ơi mình có ấu trỉ không?
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YÊU THƯƠNG .
Con hối tiếc ngày xưa con đã khóc
Khi xe tang lần bánh đến nghĩa trang
Tiễn đưa cha dìu dịu giữa lá vàng
Về thế giới mà người đời chưa biết
Nhưng cha hỡi ngày nay con hối tiếc
Đã khóc nhiều làm lưu luyến hồn cha
Cha đi về nơi có vạn mùa hoa
Thì đâu có chuyện gì con phải khóc
Hay con sợ trên nẻo đời ngang dọc
Mà thân con côi lẽ phải lần qua
Vậy thì con nào phải khóc cho ba
Con chỉ khóc vì lòng con ích kỷ
“Nếu ngày nay cha giã đời yên nghỉ”
Con khóc cha bằng những nụ cười tươi
Con khóc cha bằng giọng hát tiếng cười
Con Sung sướng một kiếp người giải thoát .
Sơn Nhân – Tam Kỳ
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NHỮNG NGÀY BAHA’I QUAN TRỌNG
NIÊN LỊCH BAHA’I 176 (2019-2020)
Ngày Baha’i

Ngày
Dương lịch

1 Baha
1 Jala
1 Jamal
1 Azamat
1 Nuz
1 Rahmat
1 Kalimat
1 Kamal
1 Asma
1 Izzat
1 Mashiyyat
1 Ilm
1 Qudat
1 Qawl
1 Masa’il
1 Sharaf
1 Sultan
1 Mulk
1 Ala

21/03/2019
09/04/2019
28/04/2019
17/05/2019
05/06/2019
24/06/2019
13/07/2019
01/08/2019
20/08/2019
08/09/2019
27/09/2019
16/10/2019
04/11/2019
23/11/2019
12/12/2019
31/12/2019
19/01/2020
07/02/2020
01/03/2020

Các Lễ 19 Ngày:
Baha (Splendour) Huy Hoàng
Jala (Glory)
Vinh Quang
Jamal (Beauty)
Mỹ Lệ
‘Azamat (Grandeur)
Vĩ đại
Nuz (Light)
Ánh sáng
Rahmat (Mercy)
Từ bi
Kalimat (Words) Thánh ngôn
Kamal (Perfection) Hoàn hảo
Asma (Names)
Thánh Danh
Izzat (Might)
Sức mạnh
Mashiyyat (Will)
Ý chí
Ilm (Knowledge)
Tri Thức
Qudrat (Power)
Uy quyền
Qawl (Speech)
Văn từ
Masa’il (Question)
Vấn từ
Sharaf (Honour)
Danh dự
Sultan (Sovereignty) Tối thượng
Mulk (Dominion)
Ngự trị
‘Ala’ (Loftiness)
Cao cả
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Các Thánh Lễ:
Naw-Ruz (Tết Baha’i)
Ngày thứ nhất Thánh Lễ Ridvan
Ngày thứ chín Thánh Lễ Ridvan
Ngày thứ mười hai Th. Lễ Ridvan
Tuyên ngôn của Đức Bab
Thăng thiên của Đức Baha’u’llah
Tử đạo của Đức Bab
Giáng sinh Đức Bab
Giáng sinh Đức Baha’u’llah
Ngày Giao ước
Thăng thiên Đức Abdul-Baha

1 Baha
13 Jalal
2 Jamal
5 Jamal
8 Azamat
13 Azamat
17 Rahmat
14 ‘Ilm
15 ‘Ilm
4 Qawl
6 Qawl

21/03/2019
21/04/2019
29/04/2019
02/05/2019
24/05/2019
29/05/2019
10/07/2019
29/10/2019
30/10/2019
26/11/2019
28/11/2019

Dư nhật (Ayyam-i-Ha)

1– 4
Ayyam-i-Ha

26/02 đến
29/02/2020

Tháng Trai giới

1 – 19 Ala

Từ 01 đến
19/03/2020

Những ngày kỷ niệm khác:

Ghi chú: Ngày Baha’i kết thúc và một ngày mới bắt đầu vào lúc
mặt trời lặn. Vì thế ngày của Lễ 19 Ngày và của các Thánh Lễ
được cử hành bắt đầu lúc mặt trời lặn của ngày trước ngày
Dương lịch nói trên. Vào năm 176 niên lịch Baha’i (2019-2020)
Naw-Ruz (Tết Baha’i) sẽ rơi vào ngày 21/03/2019.
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KÍNH GỞI TẤT CẢ TÍN HỮU BAHA’I
Quý đa ̣o hữu yêu thương của Đức Baha’u’llah,
Xây dựng xã hội là bản chất cố hữu của Chánh Đạo Baha’i.
Do vậy “thờ phượng” và “phụng sự” là hai điều không thể thiếu
trong đời sống Baha’i.
Về thờ phượng, Đức Baha’u’llah đã nâng sự làm việc lên
hàng thờ phượng Thượng Đế. Đức Abdul-Baha dạy: “Làm việc
trong mục đích phụng sự là hình thức thờ phượng cao cả nhất.”
Và “Phụng sự nhân loại là phụng sự Thượng Đế”. Thế nên,
với người Baha’i chúng ta thờ phượng và phụng sự Thượng Đế
không có điều gì mơ hồ mà thật là giản đơn và cụ thể là “làm
việc để phụng sự loài người”. Bốn hoạt động cốt lõi hiện nay mà
toàn thế giới Baha’i đang tiến hành qua các “nhóm cầu nguyện”,
“nhóm học tập”, “lớp thiếu nhi” và “nhóm thiếu niên” là nhằm
đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn, một thế giới tốt đẹp hơn.
Vì thế, mỗi một và tất cả chúng ta hãy cùng góp phần vào các
hoạt động cốt lõi tùy theo sáng kiến và sự hiến dâng của mình để
góp phần vào dòng chảy đang trào dâng.
Chúng ta hãy đóng góp phần mình cho đất nước thân yêu với nỗ
lực quảng bá “MỘT NỀN TÂM LINH TIẾN BỘ CHO MỘT
XÃ HỘI HẠNH PHÚC” mà Hội đồng Tinh thần Quốc gia đã
kêu gọi thông qua các hoạt động cốt lõi tại cụm và khu láng
giềng mà mình sinh sống để góp phần phụng sự cộng đồng tốt
đẹp hơn. Công quả này là nỗ lực chung của những người Baha’i
và bạn bè của họ thuộc các thành phần xã hội và tôn giáo khác
nhau cùng bước đi trên đường phụng sự cho một thế giới tốt đẹp.
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Hội đồng Tinh thần Quốc gia mong muốn có được sự kết nối
với các cộng đồng Baha’i Địa phương đầy yêu thương để có sự
đồng hành tốt cho mọi hoạt động được tiến hành trôi chảy và
đúng theo Nền Quản trị Baha’i. Do vậy, từ nay, văn phòng Tổng
Thư ký sẽ tăng cường làm việc túc trực để kết nối thường xuyên
với các Hội đồng Tinh thần Địa phương và các cộng đồng. Quý
đạo hữu có thể liên hệ trực tiếp với các đạo hữu sau:
Đạo hữu Trương Quốc Thái 0903601149
Đạo hữu Nguyễn Đình Thỏa 0903914597
Đạo hữu Hà Lê Mỹ Uyên (Shirin) 0905430735
Hoặc qua điện thoại văn phòng 028 - 66749593
Mọi thư từ xin gởi về địa chỉ: số 45 đường Nguyễn Phi
Khanh, P. Tân Định, Q1, TPHCM, bahaivnvpdh@yahoo.com.
Để tìm đo ̣c giáo lý hoặc các Thư tháng, Quý đa ̣o hữu hãy truy
câ ̣p trang Web chiń h thức của Cô ̣ng đồ ng Tôn giáo Baha’i Viê ̣t
Nam ta ̣i điạ chỉ http://bahai.org.vn/ hoặc tại trang Web Baha’i
Thế giới http://www.bahai.org.
Với lời chào Baha’i đầy yêu thương.

• Yêu Thương - Thống Nhất
• Tuân Tùng - Hiến Dâng
• Cầ u nguyê ̣n và suy tưởng
• Noi gương Đức Abdul-Baha
• Tuân theo sự hướng dẫn của
cơ cấu.
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