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Tiếng Á rập
Baha
Jalal
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Azamat
Nur
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Mashiyyat
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Qawl
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Sultan
Mulk
Ala
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Huy hoàng
Vinh quang
Mỹ lệ
Vĩ đại
Ánh sáng
Từ bi
Thánh ngôn
Hoàn hảo
Thánh Danh
Sức mạnh
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Tri thức
Uy quyền
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Danh dự
Tối thượng
Ngự trị
Cao cả

Ngày chính
20 / 03 / 2017
08 / 04 / 2017
27 / 04 / 2017
16 / 05 / 2017
04 / 06 / 2017
23 / 06 / 2017
12 / 07 / 2017
31 / 07 /2017
19 / 08 /2017
07 / 09 /2017
26 / 09 /2017
15 / 10 /2017
03 / 11 /2017
22 / 11 /2017
11 / 12 /2017
30 / 12 /2017
18 / 01 /2018
06 / 02 /2018
02 / 03 /2018

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 CON CỦA LOÀI NGƯỜI!
Nếu họa kiếp không đến với ngươi
trên đường đi của Ta, làm sao ngươi
theo dõi nổi những kẻ biết thỏa mãn
với sự vui thích của Ta? Nếu ngươi
không gặp thử thách khi thành khẩn
muốn gặp Ta, thì làm sao vì yêu vẻ
đẹp của Ta, ngươi có thể được ánh
sáng rọi đến?
Lời Đức Baha’u’llah, Ẩn Ngôn,
Câu 50, phần tiếng Á-Rập
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“Không có điều gì để có thể khiến hoài nghi rằng
các dân tộc trên thế giới, dù thuộc dân tộc hoặc tôn
giáo nào, đều cùng nhận sự cảm ứng từ một Nguồn
thiên thượng, và cùng là tôi con của một Đấng
Thượng Đế..”

“There can be no doubt whatever that the peoples of
the world, of whatever race or religion, derive their
inspiration from one heavenly Source, and are the
subjects of one God.”
Trích Thánh thư của Đức Bahá’u’lláh, trang 217
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CHIA SẺ THÔNG TIN

THƯ QUỐC TẾ:

TỔNG THỐNG ẤN ĐỘ NGÀI PRANAB MUKHERJEE
BÀY TỎ LÒNG TÔN KÍNH VỀ KỶ NIỆM 200 NĂM
GIÁNG SINH CỦA ĐỨC BAHA’U’LLAH, ĐẤNG GIÁO
TỔ CỦA TÔN GIÁO BAHA’I
NEW DELHI - Năm 2017 đánh
dấu kỷ niệm 200 năm Giáng sinh
của Đức Baha’u’llah, và hàng
ngàn cộng đồng Baha’i ở các địa
phương trên khắp thế giới đang
chuẩn bị để kỷ niệm ngày trọng
đại này vào tháng 10 năm nay.
Tại Ấn Độ, khi chuẩn bị, cộng
đồng Baha’i đã nhận được thư
chúc mừng từ Tổng thống Ấn Độ Ngài Pranab Mukherjee – bày tỏ
lòng tôn kính về Giáng sinh 200
năm này. Thư của Tổng thống Mukherjee thu hút sự chú ý tới sự
thích hợp của thời đại này qua tuyên bố nổi tiếng của Đức
Baha’u’llah: “Trái đất là một quốc gia và nhân loại là công dân
của quốc gia đó” và kêu gọi tất cả người dân Ấn Độ suy nghĩ về
cuộc đời và tầm nhìn của Đức Baha’u’llah.
Dưới đây là toàn văn Thư chúc mừng của Tổng Thống Ấn Độ:
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TỔNG THỐNG
NƯỚC CỘNG HÒA ẤN ĐỘ
Tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và lời chúc chân thành tốt đẹp
đến cộng đồng Baha’i Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm Giáng sinh 200
năm của Đấng Tiên tri Baha’u’llah, Giáo tổ của Tôn giáo Baha’i,
mà lời Ngài lần đầu tiên công bố “Trái đất là một quốc gia và
nhân loại là công dân của quốc gia đó” vẫn đang thích hợp cho
ngày hôm nay.
Ấn Độ tự hào là quê hương của cộng đồng Baha’i lớn nhất trên
thế giới, một cộng đồng đa dạng như chính đất nước này và một
cộng đồng đã cùng tồn tại một cách hòa bình và hòa hợp với các
công dân của mọi tín ngưỡng và tôn giáo trong 150 năm qua.
Di sản của Đức Baha’u’llah tồn tại trong các nỗ lực của cộng
đồng Baha’i khi họ phấn đấu với vô số người khác để biến tầm
nhìn của Ngài thành hiện thực và làm việc vì mục đích hòa bình
và hạnh phúc của tất cả mọi người.
Tôi kêu gọi cộng đồng Baha’i cũng như tất cả dân chúng Ấn Độ
nhân dịp này suy ngẫm về cuộc đời và tầm nhìn của Đức
Baha’u’llah cho một nhân loại thống nhất và điểm vĩ đại của
Thánh thư Ngài về sự biến đổi tinh thần đạo đức của cá nhân và
xã hội.
New Delhi,
ngày 14/2/2017
Pranab Mukherjee đã ký
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Dưới đây là nguyên văn thư chúc mừng của Tổng Thống Ấn Độ:
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NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ
CAMBRIDGE, MASSACHUSETT, HOA KỲ
Nhân sự kiện kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Baha’u’llah,
Đấng Giáo Tổ của Tôn giáo Baha’i vào 21-22/10/2017, Hội đồng
Thành phố Cambridge, Massachusett, Hoa Kỳ ngày 19/6/2017
đã ra Nghị quyết số 14 như sau:
Thành phố Cambridge
Nghị quyết 14
Tại Hội đồng Thành phố
Ngày 19/6/2017
Xét rằng: Ngày 21-22 tháng 10 năm 2017 đánh dấu lễ kỷ niệm
200 năm Giáng sinh của Đức Bahá’u’lláh, Đấng Giáo tổ của Tôn
giáo Bahá’i; và
Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh đã kêu gọi tình đoàn kết và sự cộng
tác trong số những tín đồ của các tôn giáo, trong khi hận thù tôn
giáo và sự cuồng tín tiếp tục thúc đẩy bạo lực, bạo ngược và
khủng bố; và
Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh đã khẳng định sự bình đẳng nam nữ,
trong khi sự đàn áp phụ nữ vẫn xảy ra kéo lùi sự tiến bộ của
nhiều xã hội; và
Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh đã dạy rằng nhân loại là một gia đình
và kêu gọi xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và thành kiến
Trang 9

chủng tộc, trong khi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn là một tội
ác dai dẳng; và
Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh tuyên bố rằng giáo dục phổ cập là cần
thiết cho các xã hội để thành công, trong khi việc tiếp cận phổ
cập giáo dục vẫn chưa đạt được; và
Xét rằng: Đức Bahá’u’lláh đã kêu gọi hạn chế sự giàu nghèo quá
mức, trong khi hàng tỷ người vẫn sống trong cảnh nghèo đói và
phần lớn của cải trên thế giới nằm trong tay một số ít người giàu
có và quyền lực; và
Xét rằng: Đức Bahá’u’llah đã thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới
phải từ bỏ sự thù địch dân tộc và tạo ra một hệ thống an ninh
chung, trong khi sự thất bại của họ trong việc này đã gây ra hai
cuộc chiến tranh thế giới, nhiều cuộc xung đột khác và sự mua
bán vũ khí trên toàn cầu thật to lớn; và
Xét rằng: Khoảng cách rộng lớn giữa những lý tưởng này và tình
trạng của thế giới đòi hỏi mọi người thuộc mọi tôn giáo và
những người không tôn giáo hãy vượt lên trên sự hẹp hòi bè phái
và cùng làm việc cho sự hiểu biết và hòa bình của loài người; Vì
vậy giờ đây
QUYẾT ĐỊNH: Thành phố Cambridge, thừa nhận tầm quan
trọng của Giáng sinh hai trăm năm này, kêu gọi mọi công dân
hãy làm việc để thực hiện các nguyên lý hòa bình, công lý và
tình đoàn kết nhân loại do Đức Bahá’u’lláh đề xướng.
Donna P. LOPEZ, Thư Ký Thành Phố.
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http://cambridgema.iqm2.com/Citizens/FileOpen.aspx?Type=15&ID=1724&Inline=
True

Hội đồng Thành phố Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ
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TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ
BỘ VĂN PHÒNG
Ngày 5/7/2017
Gởi: Tất cả các Hội đồng Tinh thần Quốc gia
Quý đạo hữu Baha’i thân mến,
Đại hội Baha’i Quốc tế lần thứ 12, Ridvan 175 (2018)
Tiếp theo các thư ngày 14 tháng 4 và ngày 4 tháng 6 năm 2017,
thay mặt Tòa Công lý Quốc tế gửi đến quý đạo hữu, các thông
tin chi tiết về đăng ký Đại hội Baha’i Quốc tế sắp tới được
chuyển tải dưới đây.
Địa điểm Đại hội
Đại hội sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Haifa,
nơi các hoạt động trước hội nghị cũng sẽ được tiến hành tại đây.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2018, Bắt đầu lúc 8 giờ sáng, các đại
biểu có thể đi đến Trung tâm Hội nghị tại số 2 đường Kdoshey
Yassi để hoàn tất tiến trình đăng ký và nhận các gói thông tin của
họ.
Đăng ký
Một trang web với tất cả các thông tin cần thiết về đăng ký đã
được thiết lập. Địa chỉ của trang web là convention.bwc.org. Các
đại biểu có thể đăng ký bằng cách điền vào các mẫu điện tử được
cung cấp trên trang web đó, và về việc này, mỗi đại biểu đã được
chỉ định tên người dùng và mật khẩu duy nhất để truy cập. Trong
vài ngày tới, đạo hữu sẽ nhận được một thư từ Văn phòng Đại
hội Quốc tế tại Trung tâm Baha’i Thế giới kèm theo 9 trang có
chứa tên người dùng và mật khẩu của mỗi thành viên Hội đồng
Quốc gia của đạo hữu, để phân phối cho các thành viên.
Trang 13

Những người muốn có một phiên bản in của thông tin, hoặc để
điền vào và nộp các mẫu in, sẽ tìm thấy đường liên kết trên trang
web để có thể tải xuống và in các tập tin PDF. Nếu có bất kỳ
khó khăn nào trong việc tải xuống hoặc in các tập tin này, vui
lòng báo cho Văn phòng Đại hội Baha’i Quốc tế, tại địa chỉ
ibc@bwc.org, và các tài liệu này sẽ được chuyển đến quý đạo
hữu.
Nếu một thành viên của Hội đồng của đạo hữu sẽ tạo điều kiện
thuận lợi cho quá trình đăng ký cho một hoặc nhiều thành viên
khác, vui lòng thông báo cho Văn phòng Đại hội Baha’i Quốc tế
để có thể sắp xếp cho thành viên đó nhận được thông tin truy cập
cần thiết để đăng ký như một trung tâm đăng ký.
Chỗ ở
Việc đặt chỗ ở tại khách sạn và nhà nghỉ ở Haifa liệt kê trên
trang web phải được thực hiện thông qua Văn phòng Đại hội
Quốc tế tại Trung tâm Baha’i Thế giới. Các đại biểu được tự do
sắp xếp chỗ ở tại các cơ sở khác, nếu muốn; Tuy nhiên, họ nên
biết rằng sự sắp xếp ấy có thể không cho phép việc tiếp cận các
tuyến xe buýt con thoi miễn phí do Trung tâm Baha’i Thế giới
cung cấp và có thể tạo thêm chi phí cá nhân liên quan đến việc đi
lại và các dịch vụ khác. Các đại biểu không được phép ở lại với
nhân viên của Trung tâm Baha’i Thế giới trong thời gian Đại hội
ngoại trừ họ là cha mẹ hoặc con cái của những nhân viên đó.
Các đại biểu có trách nhiệm thanh toán tiền vé máy bay, khách
sạn và chi phí ăn uống. Các mức giá khách sạn và nhà nghỉ được
liệt kê bao gồm cả việc ăn sáng. Ngoài ra, bữa ăn trưa đơn giản
miễn phí cho các đại biểu sẽ được tổ chức mỗi ngày (từ 25/4 đến
2/5/2018) cho những ai muốn tham dự.
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Đến và đi
Các đại biểu nên có kế hoạch đến Haifa để hoàn thành việc đăng
ký vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. Đại biểu đến khu vực Akka /
Haifa không được sớm hơn 17:00 (5:00 chiều) vào ngày 24
tháng 4, và rời đi muộn nhất là hoàng hôn ngày 3 tháng 5. Nếu
việc sắp xếp đi lại của Đại biểu đến hoặc rời đi khỏi Israel vào
những thời điểm khác, Đại biểu nên đặt chỗ ở nơi khác (ngoài
Haifa và Akka).
Thị thực và Nhập cảnh vào Israel
Các đại biểu có hộ chiếu từ các quốc gia trong danh sách được
cung cấp trên trang web yêu cầu thị thực trước khi vào Israel; Họ
được khuyến khích đọc kỹ phần “Hộ chiếu và Thị thực” được
tìm thấy trên trang web. Trung tâm Baha’i Thế giới sẽ thay mặt
cho tất cả các đại biểu tham dự Đại hội Baha’i Quốc tế sắp tới
và những người cần thị thực trước khi đi đến Israel để xin thị
thực với Chính phủ Israel.
Vào đầu năm 2018, đạo hữu sẽ nhận được thư mời cho các thành
viên của Hội đồng Tinh thần Quốc gia tham dự Đại hội. Tất cả
các đại biểu nên mang theo thư mời của mình khi đi đến Israel để
có thể xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. Các đại
biểu cần có thị thực đi đến Israel có thể cũng phải xuất trình thư
mời tới đại sứ quán Israel khi đến nhận visa của họ. Bất cứ ai gặp
khó khăn trong việc nhận Thị thực (visa) phải thông báo ngay
cho Văn phòng Đại hội Baha’i Quốc tế để có giải pháp giải
quyết.
Các thông tin khác về Đại hội Baha’i Quốc tế, bao gồm Thư mời
Đại hội và hướng dẫn bỏ phiếu, Trung tâm Baha’i Thế giới sẽ
gửi cho đạo hữu đúng lúc.
Với lời chào Baha’i yêu thương,
Bộ Văn phòng
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TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ
BỘ VĂN PHÒNG

Ngày 7/7/2017
Gởi: Tất cả các Hội đồng Tinh thần Quốc gia
Quý đạo hữu Baha’i thân mến,
Mới đây các đạo hữu đã nhận được bức thư ngày 5 tháng 7 năm
2017 viết theo lệnh Tòa Công lý Quốc tế về việc đăng ký tham
dự Đại hội Baha’i Quốc tế lần thứ 12. Về việc này, chúng tôi
được yêu cầu truyền đạt đến quý đạo hữu như sau.
Trong thư đó Tòa Công lý Quốc tế đã chỉ ra rằng các đại biểu
tham dự Đại hội có trách nhiệm thanh toán tiền vé máy bay,
khách sạn, và chi phí ăn uống. Trong khi các cá nhân trả tất cả
các chi phí đó một cách tự nhiên khi họ có thể làm như vậy, nếu
một hoặc tất cả các thành viên không có khả năng cho việc thanh
toán đó, Hội đồng Tinh thần Quốc gia có thể quyết định cung
cấp sự hỗ trợ bổ sung từ Quỹ Quốc gia, trên cơ sở từng trường
hợp cụ thể, như một khoản vay mượn hoặc một khoản trợ cấp,
nếu Hội đồng có đủ nguồn tài chánh riêng. Trong những trường
hợp như vậy, Hội đồng cũng sẽ xác định cách nào các quỹ này
được phân phối giữa các thành viên của Hội đồng.
Trong trường hợp không có thành viên Hội đồng nào có thể chi
trả các chi phí của chính họ và Hội đồng cũng không có ngân
quỹ để cung cấp cho sự tham dự tại Đại hội ít nhất một thành
viên, thì Tòa Công lý Quốc tế sẽ hỗ trợ để trang trải chi phí vé
máy bay và khách sạn cho một trong các thành viên của Hội
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đồng. Thành viên này sẽ được lựa chọn bằng cách bốc thăm
trong số những người có thể tham dự.
Trong khi việc mong muốn nhất là tất cả các thành viên của Hội
đồng Quốc gia đều tham dự trong Đại hội, các đạo hữu không
nên tìm kiếm sự tài trợ từ các nước khác để hỗ trợ cho các chi
phí của các đạo hữu, và cũng không nên kêu gọi quỹ từ các cá
nhân hoặc các cơ cấu ở trong nước. Tuy nhiên, nếu một tín đồ tự
động tiếp cận Hội đồng Tinh thần Quốc gia hoặc một đại biểu để
hỗ trợ tài chính, thì được chấp nhận.
Thật đáng tiếc, việc thiếu nguồn lực tài chính là một trong số lý
do sẽ khiến nhiều đại biểu khó khăn hoặc không thể đến Trung
tâm Baha’i Thế giới dự Đại hội. Tuy nhiên, họ vẫn có thể thực
hiện chức năng quan trọng và thiêng liêng của họ về việc bỏ
phiếu, bằng cách gửi phiếu bầu của họ qua bưu điện.
Với lời chào Baha’i yêu thương,
Bộ Văn phòng

Sao gởi:
- Trung tâm Truyền giáo Quốc tế
- Các Ban Cố vấn
- Các Cố vấn
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ĐỀN THỜ BAHA’I CẤP ĐỊA PHƯƠNG TẠI COLOMBIA
AGUA AZUL, Colombia 14/5/2017- Tại Norte del Cauca, một
luồng phát triển liên tục vẫn tiếp tục mở ra khi cộng đồng chuẩn
bị cho việc hoàn thành một Đền thờ Baha’i cấp Địa phương.

Mô hình Đền thờ trong tương lai
Mặc dù khu vực này của đất nước đã trải qua hàng thập kỷ phát
triển phong phú trong tiến bộ tinh thần và vật chất của người
dân, thông báo vào năm 2012 về kế hoạch xây dựng một Đền
Thờ Baha’i tại đây đã gây cảm hứng cho các cộng đồng xung
quanh để đạt được những đỉnh cao mới của việc phụng sự, làm
phong phú khía cạnh nguyện cầu của đời sống cộng đồng, và
củng cố mối liên hệ của tình bằng hữu và thống nhất.
Vừa mới phát hành, cảnh quay video làm nổi bật tiến trình xây
dựng gần đây, bắt đầu vào tháng 1 năm 2017.
Quý đạo hữu có thể xem video trực tuyến bằng cách nhấp vào
đây: Video.
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Công việc cơ bản cho các cấu trúc phụ trợ xung quanh cũng đã
được bắt đầu. Vào đúng lúc, những tòa nhà này sẽ được sơn màu
sắc tươi sáng theo truyền thống như các tòa nhà của khu vực.

Norte del Cauca là một trong năm địa điểm được Tòa Công lý
Quốc tế đề cử vào năm 2012 cho việc xây dựng Đền thờ Baha’i
cấp Địa phương. Đền thờ Baha’i tại Colombia dự kiến hoàn
thành vào đầu năm 2018.
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THIẾT KẾ ĐỀN THỜ BAHA’I CẤP ĐỊA PHƯƠNG TẠI
VANUATU ĐÃ CÔNG BỐ VÀO NGÀY 18/6/2017
TANNA, Vanuatu - Trong sự phát triển quan trọng cho hòn đảo
Tanna ở Vanuatu, thiết kế cho Đền thờ Baha’i cấp Địa phương
đã được công bố ngày hôm nay.
Thiết kế này quyến rũ nhờ hình thức đơn giản nhưng gây ấn
tượng sâu sắc, lấy cảm hứng từ cây dừa và cây đa của hòn đảo và
các hình thức thiên nhiên của phong cảnh.

Thiết kế Đền thờ Baha’i tại Vanuatu
Ashkan Mostaghim, kiến trúc sư của Đền thờ nói “Cấu trúc này
sẽ là hiện thân của sự thanh thản và đại diện cho lịch sử và văn
hoá của quần đảo này”.
Các mái nhà hai mặt được làm bằng lau sậy và lá mía giương lên
đến điểm trung tâm, làm cho ngôi Đền thờ xuất hiện như một
ngôi sao chín cánh. Các bức tường của Đền thờ được thiết kế
bằng cách sử dụng các cọc và sậy được bện lại, dựa theo lối kiến
trúc địa phương của khu vực.
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Ông Mostaghim nói “Không gian nội thất được xác định đặc
điểm bằng ánh sáng”. Trong suốt cả ngày, ánh sáng sẽ lướt qua
các màn chắn sáng lộ thiên và các cửa sổ tròn tinh tế. Đền thờ có
không gian cho 300 khách và một dàn hợp xướng - cả cho sự cầu
nguyện của cộng đồng và cho sự cầu nguyện và suy tưởng riêng
trong không gian thanh thản.
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Buổi Lễ đầy hân hoan mừng rỡ tại Tanna vào ngày 18 tháng 6
năm 2017 đã đánh dấu sự công bố thiết kế của Đền thờ. Chương
trình bao gồm các bài đọc từ các Kinh bản thiêng liêng khác
nhau, biểu thị rằng Đền thờ được mở ra cho tất cả mọi người.
Đền thờ sẽ nâng cao đời sống cộng đồng sống động tại Tanna.
Một ý thức về quyền sở hữu tập thể của Đền thờ, ngay cả trước
khi thiết kế được công bố, đã hiện diện trong ý thức của người
dân đảo. Trong giai đoạn đầu của quá trình thiết kế, rất nhiều
người dân của đảo, bao gồm các tù trưởng và các nhà lãnh đạo
bộ tộc khác, đã đưa ra ý tưởng về cấu trúc của ngôi nhà trung
tâm và tập hợp các cuộc họp để thảo luận về mục đích và ý nghĩa
của Đền thờ đối với xã hội của họ.
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Kiến trúc sư nói “Thiết kế của Đền thờ Baha’i ở Tanna đã được
lấy cảm hứng từ các Thánh thư Baha’i, và chúng tôi đã cố gắng
miêu tả sinh động các nguyên lý Baha’i trong cấu trúc”. Đền thờ
sẽ tượng trưng độc đáo cho sự thống nhất của tất cả mọi người
và sự kết nối toàn bộ của việc thờ phượng Thượng Đế và phụng
vụ nhân loại
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“Chính xác, năm nay là cơ hội
duy nhất và lớn nhất trên toàn
thế giới cho sự kết nối các linh
hồn với Đức Baha’u’llah.
Trong những tháng sắp tới,
hãy để mọi người lưu tâm về
cơ hội quý báu này và thông
báo cho những người khác
trong mọi không gian để họ
biết được cuộc đời và sứ mệnh
siêu phàm của Ngài…”
Trích Thông điệpRidvan 2017
của Tòa Công lý Quốc tế
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THƯ TRONG NƯỚC
Trại hè thiếu niên tại Suối Sâu, Tây Ninh
Những ngày cắm trại vừa qua các em thiếu niên đã được
học, vui chơi cùng nhau mà không có bố mẹ bên cạnh, các em
được trải nghiệm cuộc sống làng quê, nhiều kĩ năng tự lập và học
cách yêu thương, giúp đỡ nhau trong đời sống cộng đồng.
Không chỉ vậy mục đích của chương trình “Phát huy năng lực
của thiếu niên” là để nâng cao tinh thần và trí tuệ của các em vì
độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi là khoảng thời gian đặc biệt, các em sẽ
phải trải qua những thay đổi lớn lao về thể chất lẫn tinh thần.

Giáo trình học qua các cuốn sách Làn gió bổ sức, Hy vọng le lói,
Tiến bước trên con đường thẳng,... sẽ giúp các em nâng cao khả
năng diễn đạt, chia sẻ với mọi người, khám phá ra những năng
tài, năng khiếu của bản thân và học cách sử dụng chúng làm sao
có thể đem những tài năng ấy đóng góp cho xã hội, phụng sự
cộng đồng..., mang đến một thế giới thịnh vượng cả về vật chất
và tinh thần!
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Xin cảm ơn nhiều sự hỗ trợ: bà Sô đã cho mượn nhà để tổ chức,
các bạn thanh niên đã hướng dẫn tài liệu cho các em, cô Lan
Phương, chú Bách nấu những món thật ngon, chị Nguyễn Thanh
Thúy cùng các mẹ khác đã chia sẻ sách vở cho các em cùng rất
nhiều thành viên khác ở hậu cần...
Với sự tham dự hơn 40 người gồm hơn 20 em thiếu niên, 10 em
thiếu nhi, 5 thanh niên và nhiều người lớn. Những hình ảnh sau
ghi lại từng khoảnh khắc, kỉ niệm của chúng ta
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Trại hè thiếu niên tại Đà Nẵng

“... chương trình tăng lực tâm linh cho thiếu niên là một biểu lộ
khác về bước tiến văn hóa trong cộng đồng Baha’i. Trong khi
các xu thế toàn cầu tung ra hình ảnh về nhóm tuổi này là vấn đề
nan giải, bị mất hút trong gọng kềm của sự biến đổi phức tạp về
thể chất và xúc cảm, ù lì và tự hủy hoại, thì cộng đồng Baha’i –
trong ngôn ngữ sử dụng cũng như trong phương pháp thực thi –
đang quả quyết tiến tới theo hướng ngược lại, chỉ thấy nơi các
thiếu niên lòng vị tha, ý thức sắc bén về sự công bằng, nhiệt tình
học hỏi về vũ trụ và muốn đóng góp vào việc xây dựng một thế
giới tốt đẹp hơn... thiếu niên ở các nước trên khắp hành tinh này
đã lên tiếng phát biểu suy nghĩ của mình với tư cách là những
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người tham gia chương trình và xác định giá trị của tầm nhìn
này.... chương trình giúp các em mở rộng ý thức trong tìm tòi
thực tại đã giúp các em phân tích các lực lượng xây dựng và phá
hoại tác động trên xã hội và nhận biết ảnh hưởng của những lực
lượng này tác động như thế nào trên tư tưởng và hành động của
các em, mài sắc nhận thức tâm linh của các em, nâng cao sức
mạnh diễn đạt của các em và củng cố cấu trúc đạo đức sẽ phục
vụ cho các em suốt đời. Ở vào cái tuổi trí tuệ đâm chồi, các năng
lực tinh thần và vật chất trở nên sẵn sàng cho các em, các em
được trao cho công cụ cần thiết để chiến đấu với những lực
lượng có thể tước đoạt bản sắc thực của các em là những sinh
linh cao quí và biết làm việc vì điều thiện chung.”

Trại hè thiếu niên tại Hà Nội
Trong khi giới trẻ cả nước tranh thủ nghỉ hè đi du lịch, học thêm
tại các câu lạc bộ năng khiếu, hoặc hơn nữa là tham gia các khoá
tu học thì một nhóm các bạn trẻ này lại lựa chọn ”trại hè tại chỗ”
với các đề tài thảo luận: Học về sự xuất sắc và Tiến bước trên
đường thẳng. Một lựa chọn đơn giản mà sâu sắc.
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Sách vừa dịch:
TRÍCH 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
CXXXVII.
Có người xem việc xâm phạm sự toàn vẹn về tài sản của kẻ láng
giềng là hợp pháp, và xem nhẹ phán lệnh của Thượng Đế từng
được ghi chép trong Thánh Kinh của Ngài. Điều dữ sẽ đổ trên
họ, và sự trừng phạt của Thượng Đế, Đấng Toàn lực, Đấng Toàn
năng, sẽ gây đớn đau cho họ! Nguyện bởi Đấng Chiếu sáng trên
Chốn Hừng đông thiêng liêng! Nếu cả trái đất này biến thành bạc
và vàng, thì không ai trong những người thực sự vươn tới thiên
đàng đức tin và xác tín thèm nhìn đến nó, chứ đừng nói là nắm
giữ nó. Chúng Ta đã nhắc tới chủ đề này trong các đoạn văn đã
được mặc khải bằng tiếng Á rập, trong một ngôn ngữ tuyệt đẹp.
Trang 30

Thượng Đế làm chứng cho Chúng Ta! Bất cứ ai được nếm vị
ngọt của những lời ấy sẽ không bao giờ vượt quá những giới hạn
mà Thượng Đế đã định, cũng sẽ không bao giờ hướng cái nhìn
về bất cứ ai khác ngoài Đấng Kính yêu Nhất của mình. Người
như thế, sẽ nhận biết ngay bằng con mắt bên trong của mình rằng
mọi sự trên đời này hoàn toàn vô nghĩa và phù du ra sao, và sẽ
đặt tình cảm của mình vào những điều thiên thượng.
Hãy phán: Hãy biết xấu hổ, hỡi những kẻ tự xưng là người yêu
của Đấng Mỹ lệ Xưa! Các ngươi hãy thức tỉnh bởi tai ương Ngài
đã nhận chịu, bởi gánh nặng ưu phiền mà Ngài đã mang vì
Thượng Đế. Mắt các ngươi hãy mở ra. Ngài đã lao động vì mục
đích gì, nếu những thử thách trùng điệp mà Ngài đã chịu đựng,
rồi cuối cùng chỉ tạo kết quả là những việc đáng khinh như thế,
và hạnh kiểm thảm hại như thế? Mọi kẻ cướp, mọi kẻ làm điều
bất công, trước những ngày Mặc khải của Ta, cũng đã nói những
lời như thế và thực hiện những hành động như thế.
Quả thật, Ta phán: Các ngươi hãy lắng tai nghe giọng nói ngọt
ngào của Ta, và tự thanh tẩy khỏi sự ô uế của những dục vọng
xấu xa và những ham muốn đồi trụy của các ngươi. Những
người ở trong Điện thờ của Thượng Đế, và được thiết lập trên
ngôi vinh quang vĩnh cửu, dù sắp chết đói, cũng sẽ khước từ
vươn tay ra và nắm lấy một cách phi pháp tài sản của kẻ láng
giềng, cho dẫu kẻ ấy xấu xa và bất xứng ra sao.
Mục đích của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất khi tự biểu
hiện là kêu gọi toàn thể nhân loại đến với sự trung thành và chân
thật, sự sùng kính và chính trực, sự kiên trì và từ ái, ngay thẳng
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và khôn ngoan, sự vui nhận và phục tùng Ý chí của Thượng Đế.
Mục đích của Ngài là trang sức cho mọi người bằng chiếc áo đức
hạnh thánh thiện, và tô điểm cho con người bằng hành vi lương
hảo và thiêng liêng.
Hãy phán: Hãy độ lượng đối với chính các ngươi và đối với đồng
loại các ngươi, đừng để cho Chánh Đạo của Thượng Đế – một
nền Chánh Đạo vô cùng cao cả vượt lên trên tinh hoa thoát tục
thâm nhiệm nhất – bị vấy bẩn bởi vết hoen ố của những mơ
mộng biếng lười, những tưởng tượng đồi trụy và bất xứng của
các ngươi.
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CHUYÊN MỤC ĐÓNG GÓP QUỸ1

Kamaran chỉ mới 13 tuổi đã có dấu hiệu trở thành một nhà
kinh doanh giỏi. Bất cứ đứa bé trai nào khác ở tuổi đó cũng dùng
tiền mua đồ chơi, sô cô la và kem. Nhưng Kamaran lại chịu khó
để dành từng đồng penny. Mà em cũng không cất tiền ở nhà, mà
gửi ngân hàng vì biết rằng sẽ có lãi khi gửi tiền vào đó.
Khi Kamaran 15 tuổi, cha mẹ em cho em biết số tiền mà họ
gởi vào ngân hàng dưới tên của em, vào mỗi dịp Lễ sinh nhật.
Tổng tiền tích lũy thành một khoản tiền lớn và Kamaran thường
bàn bạc với cha mẹ về những gì em sẽ làm với số tiền đó trong
tương lai. Trong lúc ấy, em đã tìm hiểu về tất cả các loại tài
khoản khác nhau mà người ta có ở ngân hàng và chắc chắn sẽ
nhận được lãi nhiều nhất. Đôi lúc, em rút tiền ra khỏi ngân hàng
này và gởi vào ngân hàng khác, và giải thích cho cha mẹ rằng
ngân hàng thứ hai sinh lợi nhiều hơn.
Có một ngày, Kamaran thông báo bất ngờ làm mọi người
sửng sốt. Em nói: “Con đã quyết định rút hết tiền của con ra khỏi
ngân hàng và đặt nó vào quỹ Baha’i.” Cha mẹ nhìn nhau không
1

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
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thể tin nổi. Em giải thích: “Con đã nghĩ nhiều về vấn đề này.
Nếu con để tiền trong ngân hàng, lãi con thu được chỉ là tiền
nhiều hơn, nhưng nếu con gởi nó vào quỹ Baha’i, những đồng
tiền này sẽ được đem sử dụng đúng đắn. Nó sẽ phụng sự cho
Đức Baha’u’llah và lợi ích của tất cả chúng ta. Đây là ngân hàng
cho lợi ích tốt hơn tất cả những ngân hàng khác.”


“Chúng ta phải giống như đài phun hay như dòng
sông, 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 NGÀY

ĐẤNG BIỂU HIỆN CỦA THƯỢNG ĐẾ (tiếp theo)
Tại sao con người phải tìm chân lý?
“Giáo lý đầu tiên của Đức Baha’u’llah là sự tìm hiểu chân lý.
Con người phải tự mình đi tìm chân lý, bỏ những sự bắt
chước, sự bám víu vào những hình thức lưu truyền. Vì các
quốc gia trên thế giới đang theo những sự bắt chước thay vì
theo chân lý, và vì những sự bắt chước này rất nhiều và khác
nhau, nên đã có những tín ngưỡng khác nhau làm nảy sinh
những cuộc xung đột và chiến tranh. Bao lâu những sự bắt
chước này còn tồn tại, thì bấy lâu sự thống nhất của nhân loại
không thể thực hiện được. Bởi vậy chúng ta phải tìm hiểu
chân lý để nhờ ánh sáng chân lý mà xua tan những mây mờ và
bóng tối. Chân lý là một; chân lý không chấp nhận đa nguyên
hay sự chia rẽ. Nếu các quốc gia trên thế giới tìm hiểu chân lý,
thì họ sẽ đồng ý với nhau và đoàn kết với nhau. Đã có nhiều
dân tộc và nhiều tông phái tìm được chân lý qua sự hướng dẫn
và qua giáo lý của Đức Baha’u’llah. Họ đã thống nhất lại, và
giờ đây sống rất hòa hợp với nhau trong tình tương thân tương
ái; trong số người này không còn mảy may dấu vết của sự
hiềm khích hay sự xung đột.”
-Đức Abdul-Baha, PUP. tr. 180Trang 35

Biểu tượng Baha’i có ý nghĩa gì?
“Hình khắc trên nhẫn Baha’i là biểu tượng Thánh Danh
Baha, là Đấng Biểu hiện tinh hoa của Thượng Đế. Hình này
cũng tượng trưng cho ba thế giới: Thế giới của Thượng Đế,
Thế giới Mặc khải và Thế giới Tạo vật.”
-Đức Shoghi Effendi, Lights of Guidance, tr. 269Thời đại của Đức Baha’u’llah vĩ đại như thế nào?
“Đây là Ngày mà Đại dương khoan dung của Thượng Đế đã
được biểu lộ cho loài người, Ngày mà trong đó Mặt trời từ ái
của Ngài đã tỏa hào quang lên nhân loại, là Ngày mà các đám
mây Ân huệ dồi dào của Ngài đã bao trùm toàn thể nhân loại.
Đây là lúc để vui mừng và làm tươi mát những tâm hồn chán
nản bằng làn gió đầy sinh lực của tình yêu và tình đồng loại,
bằng những dòng sinh thủy của tình bằng hữu và lòng bác ái.”
-Đức Baha’u’llah, Gleanings, tr.7Tại sao ta phải tôn trọng tất cả các Đấng Giáo tổ?
“Điều cần thiết không phải là hạ thấp Đức Abraham để đề cao
Đức Chúa hoặc là hạ thấp Đức Chúa để công nhận Đức
Baha’u’llah. Chúng ta phải tiếp nhận Chân lý của Thượng Đế
bất kể Chân lý ấy đến từ nơi nào. Tinh hoa của vấn đề là tất cả
các Đấng Đại Sứ giả đó đều giáng phàm để nêu cao Linh kỳ
Thiện mỹ của Thượng Đế. Tất cả các Đấng Đại Sứ giả đều rực
rỡ như các vì tinh tú trên bầu trời Ý chí thiên thượng. Tất cả
các Ngài đều soi sáng thế giới.”
-Đức Abdul-Baha, BNE, tr.171-
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Chuyên mục:

TRAU DỒI KỸ NĂNG DỊCH GIÁO
LÝ BAHA’I TỪ NGUYÊN TÁC
BẰNG TIẾNG ANH
Thưa Quý đạo hữu
Đây là Quyển sách “Những Bài Giảng ở Paris”. Sách này gồm
những bài giảng mà Đức Abdul Baha thuyết giảng ở Paris trước
một số thính giả từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1912 và được vài
bạn hữu ghi lại và ngày nay được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng.
Vì thế các bạn không có nhu cầu luyện dịch tiếng Anh, thì cũng
cần đọc phần tiếng Việt.
THE HOLY SPIRIT, THE
INTERMEDIARY POWER
BETWEEN GOD AND MAN

THÁNH LINH LÀ SỨC MẠNH
TRUNG GIAN GIỮA THƯỢNG
ĐẾ VÀ CON NGƯỜI

4 Avenue de Camoens,

4 Avenue de Camoens

October 31st

Ngày 31 tháng 10

The Divine Reality is
Thực tại Thiêng liêng là Bất
Unthinkable, Limitless, Eternal, khả tư nghị, Vô hạn, Vĩnh cửu,
Immortal and Invisible.
Bất diệt và Vô hình.
The world of creation is
Thế giới tạo vật bị ràng buộc
bound by natural law, finite and bởi luật tự nhiên, hữu hạn và hữu
mortal.
hoại.
The Infinite Reality cannot be
Thực thể Vô hạn không thể
said to ascend or descend. It is được mô tả qua sự lên và xuống.
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beyond the understanding of
man, and cannot be described in
terms which apply to the
phenomenal sphere of the
created world.

Điều này vượt khỏi sự hiểu biết
của con người, và điều ấy không
thể diễn đạt bằng những từ ngữ
dùng trong phạm vi hiện tượng
của thế giới tạo vật.

Man, then, is in extreme need
of the only Power by which he is
able to receive help from the
Divine Reality, that Power alone
bringing him into contact with
the Source of all life.

Do đó con người rất cần một
Sức mạnh duy nhất để qua đó có
thể nhận sự giúp đỡ của Thực tại
Thiên thượng, chỉ có Sức mạnh
ấy mới giúp con người tiếp xúc
với Nguồn gốc của mọi sự sống.

An intermediary is needed to
bring two extremes into relation
with each other. Riches and
poverty, plenty and need:
without an intermediary power
there could be no relation
between these pairs of opposites.

Một quan hệ trung gian cần
có để kết hợp hai thái cực với
nhau. Giàu và nghèo, dư dả và
thiếu thốn: nếu không có sức
mạnh trung gian thì giữa các cặp
đối nghịch sẽ không có sự liên
hệ.

So we can say there must be a
Mediator between God and
Man, and this is none other than
the Holy Spirit, which brings the
created earth into relation with
the ‘Unthinkable One’, the
Divine Reality.

Vì vậy chúng ta có thể nói
rằng phải có một Đấng Trung
bửu giữa Thượng Đế và Con
người, và Đấng này chính là
Thánh Linh, Ngài giúp thế giới
thọ tạo liên hệ với Đấng Bất khả
tư nghị, Đấng Thực tại Thiên
thượng.

The Divine Reality may be
Đấng Thực tại Thiên thượng
likened to the sun and the Holy có thể hiểu như mặt trời và Đức
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Spirit to the rays of the sun. As
the rays of the sun bring the
light and warmth of the sun to
the earth, giving life to all
created beings, so do the
‘Manifestations’ [Manifestations
of God] bring the power of the
Holy Spirit from the Divine Sun
of Reality to give light and life
to the souls of men.

Thánh Linh được hiểu như hào
quang của mặt trời. Tương tự
như những tia nắng đem ánh
sáng và hơi ấm của mặt trời đến
trái đất, ban sự sống cho muôn
loài, các Đấng Biểu hiện của
Thượng Đế đem sức mạnh của
Thánh Linh từ Mặt trời Thực tại
Thiên thượng đến để ban ánh
sáng và sự sống cho tâm hồn con
người.

Behold,
there
is
an
intermediary necessary between
the sun and the earth; the sun
does not descend to the earth,
neither does the earth ascend to
the sun. This contact is made by
the rays of the sun which bring
light and warmth and heat.

Rõ ràng là có một sự trung
gian cần thiết giữa mặt trời và
trái đất; mặt trời không xuống tới
trái đất, mà trái đất cũng không
lên tới mặt trời. Sự liên lạc này
là nhờ những tia nắng mặt trời
mang ánh sáng, hơi ấm và sức
nóng.

The Holy Spirit is the Light
from the Sun of Truth bringing,
by its infinite power, life and
illumination to all mankind,
flooding all souls with Divine
Radiance,
conveying
the
blessings of God’s Mercy to the
whole world. The earth, without
the medium of the warmth and

Đức Thánh Linh, Ánh sáng
của Mặt trời Chân lý, bởi sức
mạnh vô biên của Ngài, ban sự
sống và sự sáng cho toàn thể
nhân loại, đổ đầy mọi tâm hồn
bằng Hào quang Thiên thượng,
truyền ân huệ của Đấng Thượng
Đế Từ bi tới toàn thể thế giới.
Nếu không có sự trung gian của
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light of the rays of the sun, hơi ấm và ánh sáng nhờ tia sáng
could receive no benefits from mặt trời, trái đất sẽ không nhận
the sun.
được những lợi ích từ mặt trời.
Likewise the Holy Spirit is
the very cause of the life of man;
without the Holy Spirit he would
have no intellect, he would be
unable to acquire his scientific
knowledge by which his great
influence over the rest of
creation
is
gained.
The
illumination of the Holy Spirit
gives to man the power of
thought, and enables him to
make discoveries by which he
bends the laws of nature to his
will.

Tương tự như vậy, Đức
Thánh Linh chính là nguồn sự
sống của con người; không có
Đức Thánh Linh con người sẽ
trở nên vô tri, sẽ không có khả
năng tiếp nhận những kiến thức
khoa học mà từ đó con người cai
quản được các giới tạo vật khác.
Sự soi sáng của Đức Thánh Linh
đem đến cho con người sức
mạnh tư tưởng, giúp con người
khám phá ra những phương cách
uốn nắn định luật tự nhiên theo ý
mình.

The Holy Spirit it is which,
through the mediation of the
Prophets of God, teaches
spiritual virtues to man and
enables him to attain Eternal
Life.

Chính Đức Thánh Linh qua
sự trung gian của các Đấng Giáo
tổ của Thượng Đế dạy con người
những phẩm hạnh về tâm linh và
giúp con người đạt tới Đời sống
Vĩnh cửu.

All these blessings are
brought to man by the Holy
Spirit;
therefore
we
can
understand that the Holy Spirit
is the Intermediary between the

Con người nhận được tất cả
những ơn phước ấy nhờ Đức
Thánh Linh; do đó chúng ta hiểu
rằng Đức Thánh Linh là Đấng
Trung bửu giữa Đấng sáng tạo
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Creator and the created. The
light and heat of the sun cause
the earth to be fruitful, and
create life in all things that
grow; and the Holy Spirit
quickens the souls of men.
The two great apostles, St Peter
and St John the Evangelist, were
once simple, humble workmen,
toiling for their daily bread. By
the Power of the Holy Spirit
their souls were illumined, and
they received the eternal
blessings of the Lord Christ.

và tạo vật. Ánh sáng và sức nóng
mặt trời làm đất sinh sôi, và
khiến sự sống trong mọi vật nảy
nở; còn Đức Thánh Linh thì làm
sinh động linh hồn con người.
Hai vị đại tông đồ, Thánh
Phê-rô và Thánh Giăng tác giả
sách Phúc âm, dù sinh ra là
người tầm thường, là người lao
động khiêm tốn, kiếm ăn từng
bữa, nhưng nhờ Sức mạnh của
Thánh Linh, tâm hồn hai vị đã
được soi sáng, và hai vị đã nhận
được ân sủng đời đời của Đức
Chúa.
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TÌM HIỂU VỀ THÁNH KINH
THIÊNG LIÊNG NHẤT
(KITAB-I-AQDAS)

NHÂN DANH NGÀI LÀ ĐẤNG CAI QUẢN TỐI CAO
TRÊN TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ HIỆN HỮU
VÀ TẤT CẢ NHỮNG AI SẼ HIỆN HỮU

182. Các ngươi hãy đắm mình trong đại dương ngôn từ của
Ta, để khám phá những điều bí ẩn của nó, và tìm được
tất cả những châu ngọc của sự khôn ngoan ẩn tàng dưới
đáy sâu của nó. Hãy lưu ý để các ngươi khỏi do dự
trong quyết tâm chấp nhận chân lý Chánh Đạo này _
một nền Chánh Đạo qua đó các tiềm năng uy lực của
Thượng Đế đã được mặc khải và quyền uy của Ngài
được thiết lập. Với gương mặt rực sáng niềm vui, các
ngươi hãy mau hướng về Ngài. Đây là nền Chánh Đạo
bất biến của Thượng Đế, trường tồn trong quá khứ,
trường tồn trong tương lai. Ai chịu tìm kiếm thì sẽ gặp.
Đối với kẻ không chịu tìm kiếm, họ phải biết rằng
Thượng Đế là Đấng Tự tồn, ở trên mọi nhu cầu của
chúng sinh Ngài.
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183. Hãy nghe: Đây là cái Cân không sai lệch mà Bàn tay
Thượng Đế đang nắm giữ, trong đó tất cả những kẻ
sinh sống trên trời và tất cả những kẻ sinh sống dưới
đất đang được cân lường, và số mệnh của họ đang
được minh định, ước gì các ngươi là những kẻ tin
tưởng và chấp nhận chân lý này. Hãy nghe: Đây là
Chứng cớ Tối Đại, nhờ nó mà giá trị của mọi bằng
chứng suốt các thời đại đã được xác định, giá mà các
ngươi biết xác tín. Hãy nghe: Nhờ nó kẻ nghèo được
làm cho giàu, kẻ học thức được soi sáng thêm, và
những kẻ tìm kiếm được giúp đỡ để vươn lên tới sự
hiện diện của Thượng Đế. Hãy lưu ý kẻo các ngươi
biến nó thành nguyên nhân của sự bất hòa với nhau.
Hãy đặt đức tin cho thật vững chắc nơi Chánh Đạo của
Chúa các ngươi, Đấng Đại hùng, Đấng Từ ái, như là
ngọn núi không gì dời đổi được.
.
Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần
Chú thích liên quan.
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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

1

MỌI KHOẢN ĐÓNG GÓP QUỸ HUQUQU’LLAH (QUYỀN
CỦA THƯỢNG ĐẾ) CỦA QUÝ ĐẠO HỮU SẼ DO CÁC ĐẠI
DIỆN CỦA QUỸ TẠI VIỆT NAM LÀ ĐẠO HỮU NGUYỄN
ĐÌNH THỎA (TP HCM) VÀ ĐẠO HỮU NGUYỄN THỊ MAI
ANH (HÀ NỘI) TIẾP NHẬN ĐỂ CẤP BIÊN LAI CHÍNH
THỨC CỦA QUỸ CHO QUÝ ĐẠO HỮU.
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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Quý đạo hữu thân mến,
Vì tính chất quan trọng của ý nghĩa câu Thánh thư này mà tín đồ
cần hiểu rõ, để tránh việc đánh mất hồng ân từ Thượng Đế vì sự
thiếu hiểu biết, chúng tôi thấy cần duy trì câu Thánh thư này để
Quý đạo hữu nghiên cứu thêm một kỳ Thư tháng nữa. Chúng ta
hãy nhận thức rằng việc đóng góp các Quỹ cho Chánh Đạo
không thể thay thế cho việc trả Quỹ Huququ’llah. Vì đóng góp
Quỹ là sự hy sinh của mỗi cá nhân cho Chánh Đạo, còn
Huququ’llah là Luật của Thượng Đế ban cho nhân loại trong Kỳ
Cứu độ này chúng ta cần phải tuân theo luật. Và chúng ta nhớ
rằng Luật của Ngài chính là ơn che chở từ Thượng Đế, vì vậy
Quý đạo hữu cần thực hiện luật Huququ’llah để thu hút ơn quan
phòng (che chở) của Ngài. Theo như câu Thánh thư dưới đây ai
chưa trả Quỹ Huququ’llah thì việc trả Quỹ Huququ’llah phải
được xem là sự ưu tiên trước các việc đóng góp.
57.
… Nhiều chi tiết trong việc tính toán khoản Huququllah đã
được Đức Baha’u’llah để tùy sự phán đoán và lương tâm
của cá nhân tín đồ. Chẳng hạn Ngài miễn cho các trang
thiết bị cần thiết trong nhà, nhưng Ngài để các cá nhân tự
quyết định cái gì là cần thiết và cái gì là không cần thiết.
Các sự đóng góp vào Quỹ Chánh Đạo không được kể là
trả cho khoản Huququllah; hơn nữa, nếu một người còn
mắc nợ khoản Huququllah, không thể đáp ứng cả hai là trả
khoản nợ đó và vừa đóng góp vào Quỹ, thì việc trả khoản
Huququllah phải được kể ưu tiên trước các sự đóng góp.
Nhưng việc đóng góp vào Quỹ có được coi là chi phí được
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tính vào tài sản để trả khoản Huququllah hay không; việc
này để tùy sự phán đoán của cá nhân theo hoàn cảnh
riêng.
(Thư ngày16-9-1979 viết theo lệnh của Tòa Công lý Quốc tế, gửi đến một
cá nhân tín đồ )

Qua câu Thánh thư trên, chúng ta cần thực hiện việc trả Quỹ
Quyền của Thượng Đế (Huququ’llah) là bổn phận của mọi tín đồ
để chúng ta và con cháu chúng ta nhận được ơn phước của
Thượng Đế. Từ ý nghĩa này cho ta xác tín Luật của Thượng Đế
là ơn che chở của Ngài. Thượng Đế là Đấng Tự tồn. Ngài để cho
chúng ta tự tính toán để đóng. Do vậy, Quý đạo hữu cần ý thức
việc thực hiện Luật của Ngài để đón nhận ơn phước, đừng do dự
vì số lượng đóng góp nhiều hay ít. Thực ra, chúng ta cần nhớ
đơn giản là “Đóng góp Quỹ Huququ’llah vì tình yêu dành cho
Đức Baha’u’llah.” Ngài chỉ đòi hỏi thái độ đóng góp phải thật
vui tươi và mãn nguyện.
Quý đạo hữu có thể gởi khoản đóng góp Quỹ Huququ’llah cho
các ủy viên Hội đồng Tinh thần Quốc gia trong vùng của Quý
đạo hữu để Đại diện Quỹ Huququ’llah sẽ gởi biên nhận chính
thức cho các đạo hữu.
Đại diện Quỹ Huququ’llah
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CẦU NGUYỆN
Chúng tôi vừa hay tin đạo hữu Nguyễn Ngọc Hóa, là cha
của đạo hữu Nguyễn Chí Thiện, thuộc cộng đồng Baha’i
Tánh Linh, Bình Thuận, vừa từ trần, hưởng thọ 84 tuổi.
Mong quý đạo hữu tại các địa phương cùng cầu nguyện cho
hương hồn của đạo hữu Hóa luôn được thăng tiến trong
Vương quốc của Thượng Đế.

TM. Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam
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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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NHỮNG NGÀY BAHA’I QUAN TRỌNG
NIÊN LỊCH BAHA’I 174 (2017-2018)
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

20/03/2017
08/04/2017
27/04/2017
16/05/2017
04/06/2017
23/06/2017
12/07/2017
31/07/2017
19/08/2017
07/09/2017
26/09/2017
15/10/2017
03/11/2017
22/11/2017
11/12/2017
30/12/2017
18/01/2018
06/02/2018
02/03/2018

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
10 Qudrat
11 Qudrat
4 Qawl
6 Qawl

20/03/2017
20/04/2017
28/04/2017
01/05/2017
23/05/2017
28/05/2017
09/07/2017
21/10/2017
22/10/2017
25/11/2017
27/11/2017

Dư nhật (Ayyam-i-Ha)

1–5
Ayyam-i-Ha

25/02 đến
01/03/2018

Tháng Trai giới

1 – 19 Ala

02-20/03/
2018

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 175 niên lịch Baha’i (2018-2019)
Naw-Ruz (Tết Baha’i) sẽ rơi vào ngày 21/03/2018.
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KÍNH GỞI TẤT CẢ TÍN HỮU BAHA’I
Quý đạo 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. Ngài nói: “Làm việc trong mục đích
phụng sự nhân loại là hình thức thờ phượng cao cả nhất.”
Về phụng sự, Đức Abdul-Baha đã dạy: “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 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 và xây dựng
để có sự đồng hành tốt cho mọi hoạt động 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 Nguyễn Đình Thỏa 0903914597
Đạo hữu Diệp Đình Hữu 0908151223
Đạo hữu Trương Quốc Cường 0918002972
Hoặc qua điện thoại văn phòng 028 - 66749593
Mọi thư từ xin gởi về địa chỉ: số 45 đường Nguyễn Phi
Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,
Email: bahaivnvpdh@yahoo.com
Để tìm đọc giáo lý hoặc các Thư tháng, Quý đạo hữu hãy truy
cập trang Web chính thức của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt
Nam tại địa 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
 Cầu nguyện và suy tưởng
 Noi gương Đức Abdul-Baha
 Tuân theo sự hướng dẫn của
cơ cấu.
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