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CÁC LỄ 19 NGÀY 
BE 175 (2018-2019) 

 
 Tiếng Á rập Tiếng Việt Ngày chính 
01 Baha  Huy hoàng  21/03/2018   
02 Jalal Vinh quang 09/04/2018  
03 Jamal  Mỹ lệ 28/04/2018  
04 Azamat  Vĩ đại  17/05/2018  
05 Nur  Ánh sáng 05/06/2018  
06 Rahmat  Từ bi  24/06/2018  
07 Kalimát  Thánh ngôn  13/07/2018  
08 Kamal  Hoàn hảo 01/08/2018  
09 Asma  Thánh Danh  20/08/2018  
10 Izzat  Sức mạnh 08/09/2018  
11 Mashiyyat  Ý chí  27/09/2018  
12 Ilm  Tri thức 16/10/2018  
13 Qudrat  Uy quyền  04/11/2018  
14 Qawl  Văn từ  23/11/2018  
15 Masa’il  Vấn từ  12/12/2018  
16 Sharaf  Danh dự  31/12/2018  
17 Sultan  Tối thượng  19/01/2019  
18 Mulk Ngự trị 07/02/2019  
19 Ala  Cao cả 02/03/2019 

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! 
 

Hãy cấp phát tài sản của Ta cho 
người nghèo của Ta, thì khi lên 
trời ngươi mới được chia phần 
trong các nơi dự trữ huy hoàng vô 
tận và các kho tàng vinh quang bất 
hoại. Nhưng thực ra! Đem dâng 
hiến tâm hồn của ngươi, lại còn 
vinh dự hơn nhiều, nếu ngươi biết 
nhìn thấy bằng nhãn lực của Ta. 

Lời Đức Baha’u’llah, Ẩn Ngôn, 
Câu 57, phần tiếng Á-Rập  
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“Đây là Ngày trong đó những ân huệ tuyệt hảo của 
Thượng Đế đã tuôn đổ xuống cho loài người, Ngày trong 
đó thiên ân hùng mạnh nhất của Ngài đã truyền vào tất cả 
tạo vật. Tất cả các dân tộc trên thế giới phải hòa giải 
những dị biệt, tiến tới sự thống nhất và hòa bình hoàn 
hảo, chung sống dưới bóng Cây chăm sóc và thương yêu 
của Ngài.” 

 

“This is the Day in which God’s most excellent favors 
have been poured out upon men, the Day in which His 
most mighty grace hath been infused into all created 
things. It is incumbent upon all the peoples of the world 
to reconcile their differences, and, with perfect unity and 
peace, abide beneath the shadow of the Tree of His care 
and loving-kindness.”  

Trích Thánh Thư của Đức Bahá’u’lláh, IV, trang 6 
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CHIA SẺ THÔNG TIN  

THƯ QUỐC TẾ:  

 

TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ 

 
Thông điệp Ridvan 2018 

 
Gởi đến Các đạo hữu Baha’i trên thế giới 
 
Các đạo hữu thương mến,  
 
1. Chúng tôi chào mừng các đạo hữu trong ánh hào quang kéo 
dài của những sự kiện đáng nhớ đánh dấu hai trăm năm Giáng 
Sinh của Đấng Phúc Mỹ. Khi xem xét những gì đã xảy ra kể từ 
đó, chúng tôi thấy rằng cộng đồng Baha’i toàn cầu hiện nay có 
tầm nhìn không giống như khi bắt tay vào sáu chu kỳ đầu tiên 
của Kế hoạch hiện tại. Cộng đồng có ý thức hơn bao giờ hết 
trước nhiệm vụ của mình. Cộng đồng đã trải qua một sự gia tăng 
năng lực chưa từng thấy trong việc đưa các đạo hữu và người 
quen tiếp xúc vào đời sống cộng đồng; truyền cảm hứng cho các 
khu láng giềng và các làng mạc vào nỗ lực thống nhất; diễn đạt 
rõ ràng cách những chân lý tâm linh có thể biến thành hành động 
thực tế bền vững; và trên tất cả, để trò chuyện không chỉ về 
những giáo huấn sẽ xây dựng lại thế giới, mà còn về Đấng đã 
mặc khải các giáo huấn ấy là Đức Baha’u’llah. Mô tả về cuộc 
đời và sự đau khổ của Ngài qua vô số lời kể từ người lớn, thanh 
niên và thiếu nhi đã tác động đến vô số tâm hồn. Một số cho thấy 
họ đã sẵn sàng để tiếp tục khám phá Chánh Đạo của Ngài. 
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Những người khác đã cam kết hợp tác. Và nhiều linh hồn nhạy 
cảm đã được lay động để chấp nhận đức tin. 
 
2. Một dấu hiệu về sự tiến bộ là tại rất nhiều nước Chánh Đạo đã 
nổi lên từ tình trạng ít người biết đến. Có những nhà lãnh đạo 
chính phủ và các nhà lãnh đạo tư tưởng đã tuyên bố công khai - 
và đôi khi được nhấn mạnh một cách riêng tư - rằng thế giới 
đang cần tầm nhìn của Đức Baha’u’llah và rằng những nỗ lực 
của người Baha’i được ngưỡng mộ và cần được mở rộng. Chúng 
tôi vui mừng khi thấy rằng không chỉ những người Baha’i muốn 
vinh danh Đức Baha’u’llah và kỷ niệm cuộc đời của Ngài – mà 
còn có những cuộc họp mặt đặc biệt do một số người ngoài cộng 
đồng Baha’i tổ chức. Ở những nơi mà sự thù địch với Chánh 
Đạo tồn tại, các đạo hữu đã không nao núng; thể hiện sự kiên 
cường phi thường, họ khuyến khích đồng bào tự mình tìm chân 
lý, và nhiều người hân hoan tham gia vào các lễ hội. Sự kiện hai 
trăm năm cũng đưa tới sự thăng hoa dường như vô hạn trong các 
hình thức nghệ thuật, minh chứng tuyệt vời cho suối nguồn tình 
yêu xuất phát từ đó. Đặc trưng trong toàn bộ phương thức của 
cộng đồng Baha’i tại dịp này là sự xác nhận cho những học hỏi 
thu được qua suốt hơn hai thập niên tới nay, từ khi chuỗi Kế 
hoạch toàn cầu bắt đầu. Cá nhân tín đồ khỏi xướng, cộng đồng 
xuất hiện những nỗ lực tập thể, và các đạo hữu chuyển năng 
lượng sáng tạo của họ vào các kế hoạch do các cơ cấu chuẩn bị. 
Một lễ kỷ niệm trọng đại, đánh dấu sự trải qua hai thế kỷ, cung 
cấp một sự kích thích mạnh mẽ cho công việc xây dựng cộng 
đồng cho thế kỷ tới. Trong giai đoạn dẫn đến kỷ niệm hai trăm 
năm lần thứ nhì, hãy để mọi hạt giống đã gieo trồng đầy yêu 
thương ở lần thứ nhất được nuôi dưỡng một cách kiên nhẫn để 
đơm hoa kết trái. 
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3. Hai năm của Kế hoạch hiện tại đã qua, mặc dù tiến bộ tự 
nhiên không đồng đều giữa các quốc gia, số lượng các chương 
trình tăng trưởng sâu rộng trên thế giới đang đạt một nửa con số 
năm nghìn được dự tính trong nỗ lực toàn cầu hiện nay, và con 
số này đang tăng lên đều đặn. Nhìn kỹ hơn, có những dấu hiệu 
đầy hứa hẹn về cách sức mạnh và tiềm năng của các cá nhân, 
cộng đồng và các cơ cấu đang được biểu lộ. Đối với những tín 
đồ ở mọi nơi, kinh nghiệm của lễ kỷ niệm hai trăm năm đã 
chứng minh rằng nhiều tương tác hàng ngày của họ với những 
người xung quanh có thể được thấm nhuần trong tinh thần giáo 
huấn. Khi công việc ở hàng ngàn ngôi làng và khu láng giềng 
tăng đà, một cuộc sống cộng đồng sôi động đang bén rễ ở mỗi 
nơi. Số lượng các cụm nơi hệ thống mở rộng mô hình hoạt động 
này càng ngày càng nhiều địa điểm đang được thiết lập vững 
chãi - nhờ đó cho phép các đạo hữu vượt qua cột mốc thứ ba 
theo đà phát triển liên tục - đã tăng lên rõ rệt. Và từ đây, tại các 
lĩnh vực học tập của thế giới Baha’i, đặc biệt là trong sự chuyển 
động của các khối dân chúng hướng tới tầm nhìn của Đức 
Bahá’u’lláh, nơi không chỉ là những con số lớn đi vào vòng tay 
rộng mở của các hoạt động Baha’i mà các đạo hữu hiện đang học 
cách làm sao để các nhóm lớn đến để xác định mình với cộng 
đồng Tối Đại Danh. Chúng ta đang thấy những nỗ lực giáo dục 
của Chánh Đạo ngày càng trở nên chính qui hơn ở những nơi 
như vậy, khi thiếu nhi học liên tục qua các lớp mỗi năm và cấp 
độ của chương trình gia tăng năng lực tâm linh cho thiếu niên 
tiếp nối nhau vững chắc. Ở những nơi này, viện giáo lý đang học 
để đảm bảo rằng nguồn nhân lực đầy đủ đang được nâng lên để 
cung cấp cho việc giáo dục tinh thần và đạo đức cho thiếu nhi và 
thiếu niên với số lượng không ngừng gia tăng. Việc tham gia vào 
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các hoạt động nền tảng này đang trở nên gắn bó trong văn hóa 
dân chúng được xem như một khía cạnh không thể thiếu trong 
đời sống của một cộng đồng. Một sức sống mới đang nảy sinh 
bên trong một dân tộc tự đảm trách sự phát triển của chính họ, và 
họ xây dựng khả năng miễn dịch đối với những lực lượng xã hội 
đang tạo ra sự thụ động. Khả năng tiến bộ vật chất và tinh thần 
đang hình thành. Thực thể xã hội bắt đầu biến đổi. 
 
4. Quý đạo hữu yêu quí, đây thực sự là một khoảnh khắc để tạ ơn 
Đấng Kính yêu Nhất. Có rất nhiều lý do để được khích lệ. Tuy 
nhiên, chúng tôi nhận thức rõ ràng về quy mô của nhiệm vụ còn 
lại. Về cơ bản, như chúng tôi đã chỉ ra trước đây, ở hàng trăm 
cụm phải có sự nổi lên của một tập thể tín đồ không ngừng gia 
tăng, những người cùng với hàng xóm xung quanh mình có thể 
duy trì một sự tập trung bền bỉ vào việc nuôi dưỡng sự phát triển 
và xây dựng năng lực, và họ nổi bật bởi khả năng và tính kỷ luật 
của mình trong việc phản ánh theo hành động và học hỏi từ kinh 
nghiệm. Nuôi dưỡng và đồng hành một nhóm các đạo hữu hạt 
nhân không ngừng gia tăng ở mỗi nơi - không chỉ ở cấp độ của 
cụm mà trong các khu láng giềng và làng xã – trước mắt là một 
thách thức to lớn và là một nhu cầu then chót. Nhưng nơi nào 
đang diễn ra quá trình này, kết quả sẽ tự nói lên.  
 
5. Chúng tôi yên tâm khi thấy rằng các cơ cấu của Chánh Đạo 
đang giữ nhu cầu tối cao này lên hàng đầu trong suy nghĩ của họ, 
tạo ra các cơ chế hiệu quả để cho phép những hiểu biết phát sinh 
từ sự tiến bộ này được áp dụng rộng rãi. Đồng thời, kinh nghiệm 
lớn hơn là mang lại cho các cơ cấu quốc gia, vùng và địa phương 
tầm nhìn rộng hơn. Các cơ cấu đang tham gia vào tất cả các khía 
cạnh của sự phát triển cộng đồng và chú tâm đến hạnh phúc 
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không chỉ của những tín đồ mình mà còn cho tất cả mọi người. Ý 
thức về những hàm ý sâu xa mà quá trình của viện nắm giữ cho 
sự tiến bộ của các dân tộc, các cơ cấu đặc biệt chú ý đến cách mà 
viện đào tạo có thể được củng cố. Các cơ cấu vẫn lưu tâm đến sự 
cần thiết phải duy trì sự tập trung của cộng đồng vào các yêu cầu 
của Kế hoạch và kêu gọi không ngừng mở rộng mãi vòng bạn 
hữu với mức độ thống nhất ngày càng tăng. Các cơ cấu trung 
thành duy trì trách nhiệm của mình để tinh chỉnh hệ thống quản 
trị và tài chính của mình để hỗ trợ thích đáng công việc củng cố 
và phát triển. Trong tất cả điều này, các cơ cấu luôn bận rộn với 
việc nuôi dưỡng trong cộng đồng những điều kiện dẫn đến việc 
giải phóng các lực lượng tâm linh hùng mạnh. 
 
6. Khi công việc xây dựng cộng đồng tăng cường, các đạo hữu 
đang sử dụng những năng lực mới đã phát triển để cải thiện các 
điều kiện trong xã hội xung quanh mình, sự nhiệt tình của họ 
được khơi lên từ việc nghiên cứu giáo lý thiêng liêng. Các dự án 
ngắn hạn đã tăng vọt về số lượng, các chương trình chính thức 
đã mở rộng tầm với của họ, và hiện nay có nhiều tổ chức phát 
triển lấy cảm hứng từ Baha’i đã tham gia vào việc giáo dục, y tế, 
nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Những chuyển động không 
thể nhầm lẫn từ sức mạnh xây dựng xã hội của Chánh Đạo Đức 
Baha’u’llah có thể được nhận thức qua sự biến cải trông thấy 
trong đời sống cá nhân và tập thể của các dân tộc. Tất nhiên, từ 
những mẫu hành động xã hội như thế - dù đơn giản hay phức 
tạp, thời gian cố định hoặc lâu dài – mà các Văn phòng của Cộng 
đồng Baha’i Quốc tế ngày càng cảm hứng trong nỗ lực tham gia 
vào các cuộc đàm luận liên quan đến vấn đề xã hội. Đây là một 
lĩnh vực quan trọng khác về nỗ lực cho Chánh Đạo đã tiến triển 
tốt. Ở cấp quốc gia, những đóng góp cho các cuộc đàm luận có ý 
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nghĩa đối với xã hội đó, chẳng hạn như bình đẳng nam nữ, di cư 
và hội nhập, vai trò của thanh niên trong sự biến đổi xã hội và sự 
chung sống giữa các tôn giáo v.v... đang được thực hiện với sự 
tự tin, thành thạo và hiểu biểt sâu sắc ngày một tăng. Và ở bất cứ 
nơi nào họ đang sống, làm việc hoặc học tập, tín đồ thuộc mọi 
lứa tuổi và nền tảng đều đóng góp có giá trị qua các bài thuyết 
trình cụ thể, thu hút sự chú ý của những người xung quanh một 
quan điểm mang tính nguyên lý mà Mặc khải to lớn của Đức 
Baha’u’llah đã tiết lộ. 
 
7. Vị thế của Chánh Đạo ở các không gian khác nhau, trong đó 
các bài tham luận đã được tăng cường nhiều nhờ hiện diện chính 
thức trên mạng thông tin toàn cầu, một sự hiện diện đã mở rộng 
đáng kể thông qua sự ra mắt của nhiều trang web Bahá’í cấp 
quốc gia và phát triển hơn nữa trong nhiều trang có liên quan đến 
trang chủ Bahai.org. Điều này có giá trị to lớn cho cả việc quảng 
bá và bảo vệ Chánh Đạo. Chỉ qua một vài ngày, khán giả toàn 
cầu đã được thu hút bởi nội dung được trình bày một cách cẩn 
thận về Chánh Đạo trên trang web kỷ niệm hai trăm năm và 
được cập nhật đồng thời bằng 9 thứ tiếng và hiện đã được tăng 
cường nhờ các trang quốc gia riêng lẻ minh họa cho sự đa dạng 
của lễ kỷ niệm đã diễn ra. Các kế hoạch đã tiến xa tới việc giới 
thiệu trang Thư viện Tham khảo Baha’i, một tính năng cho phép 
các đoạn trích hoặc Kinh bản Thiêng liêng chưa được dịch và 
chưa được xuất bản được phát hành trực tuyến theo thời gian. 
Cùng với điều này, các quyển sách mới về Thánh Thư của Đức 
Baha’u’llah và Đức Abdu’l-Baha đang được dịch sang tiếng Anh 
sẽ xuất hiện trong những năm tới. 
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8. Tại Santiago, Chile, và Battambang, Campuchia, những Đền 
thờ được dâng hiến gần đây nhất trên thế giới đang trở thành 
những trung tâm thu hút, những ngọn đèn hướng dẫn cho xã hội 
của họ về tất cả những gì mà Chánh Đạo đại diện. Và số lượng 
Đền thờ đang gia tăng. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng lễ 
dâng hiến Đền thờ ở Norte del Cauca, Colombia, sẽ diễn ra vào 
tháng Bảy. Ngoài ra, việc xây dựng nhiều Đền thờ nữa cũng 
đang sắp xảy ra. Ở Vanuatu, giấy phép xây dựng đã có. Ở Ấn Độ 
và Cộng hòa Dân chủ Congo, một quá trình phức tạp và chính 
xác cao cuối cùng đã dẫn đến việc mua đất thành công. Niềm vui 
khi nhìn thấy thiết kế Đền thờ cấp quốc gia đầu tiên được công 
bố tại Papua New Guinea vào dịp Naw-Ruz đã hầu như không 
giảm khi thiết kế Đền thờ cấp địa phương ở Kenya cũng được 
tiết lộ. Trong khi đó, chúng tôi có mọi kỳ vọng rằng tuyên bố và 
biên soạn mới đây về cơ cấu Đền thờ (Mashriqu’l-Adhkár), do 
Trung tâm Nghiên cứu của chúng tôi chuẩn bị, sẽ tiếp tục động 
viên hơn nữa sự nhận thức sâu sắc của đạo hữu về ý nghĩa thờ 
phượng trong đời sống cộng đồng. Vì trong những hành động 
phụng sự, đặc biệt trong những buổi họp mặt tâm linh đều đặn 
của họ, những người Baha’i khắp nơi đang đặt nền móng tâm 
linh về Đền thờ tương lai. 
 
9. Chỉ còn ba năm nữa của nỗ lực một phần tư thế kỷ bắt đầu từ 
năm 1996 tập trung vào một mục tiêu duy nhất đó là tiến bộ đáng 
kể trong quá trình gia nhập ồ ạt. Vào Ridvan 2021, những tín đồ 
của Đức Baha’u’llah sẽ bước sang một Kế hoạch kéo dài một 
năm. Tóm lại, chỉ mới là điềm báo, nỗ lực một năm này sẽ bắt 
đầu một làn sóng mới của các Kế hoạch mang thuyền giải thoát 
của Chánh Đạo vào thế kỷ thứ ba của kỷ nguyên Baha’i. Trong 
suốt thời gian mười hai tháng đầy hứa hẹn này, lễ kỷ niệm 
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Baha’i cấp thế giới về một trăm năm Thăng thiên Đức Abdul 
Baha sẽ bao gồm một cuộc tập hợp đặc biệt tại Trung tâm Baha’i 
Thế giới để đại diện của mọi Hội đồng Tinh thần Quốc gia và 
mọi Hội đồng Baha’i Vùng sẽ được mời tham dự. Tuy nhiên, 
đây chỉ là sự kiện đầu tiên trong một chuỗi các sự kiện để chuẩn 
bị các tín hữu cho nhu cầu của các thập niên tới. Vào tháng 1 
tiếp sau đó, đánh dấu một trăm năm đã qua kể từ lần đầu tiên đọc 
công khai Di chúc và Chúc thư của Đức Thầy sẽ là dịp cho một 
hội nghị tại Thánh Địa quy tụ các Ban Cố Vấn Châu Lục và tất 
cả các thành viên của các Ban Tùy viên Bảo vệ và Quảng bá. 
Năng lượng tâm linh được giải phóng tại hai cuộc họp mặt lịch 
sử này sau đó phải được chuyển đến cho tất cả các bạn hữu của 
Thượng Đế ở mọi vùng đất mà họ cư trú. Vì mục đích này, một 
loạt các hội nghị sẽ được triệu tập trên toàn thế giới trong những 
tháng tiếp theo, một nhân tố kích thích cho nỗ lực nhiều năm sẽ 
thành công ở Kế hoạch Một Năm sắp tới. 
 
10. Do đó, một giai đoạn mới trong việc mở ra Kế hoạch Thiêng 
liêng của Đức Thầy đang đến gần. Nhưng một viễn cảnh ly kỳ và 
gần nhất nằm ngay phía trước. Chỉ còn một năm rưỡi nữa là đến 
kỷ niệm hai trăm năm Giáng sinh Đức Bab. Đây là khoảng thời 
gian để nhớ lại chủ nghĩa anh hùng phi thường của Đấng Tiền 
phong Tử Đạo của Chánh Đạo chúng ta, Đấng mà thánh triều 
đầy kịch tính của Ngài thúc đẩy nhân loại vào một kỷ nguyên 
mới của lịch sử. Mặc dù tách biệt thời đại của chúng ta hai thế 
kỷ, xã hội mà Đức Bab xuất hiện giống như thế giới ngày nay vì 
cảm giác áp bức và vì khao khát của rất nhiều người để tìm ra 
câu trả lời nhằm làm dịu cơn khát của linh hồn. Khi xem xét kỷ 
niệm hai trăm năm này có thể được đánh dấu như thế nào cho 
xứng hợp, chúng tôi nhận ra rằng những lễ hội này sẽ có một đặc 
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điểm riêng của chính các lễ hội ấy. Tuy nhiên, chúng tôi dự đoán 
một sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động không kém phong phú 
và không ít hơn so với kỷ niệm hai trăm năm vừa qua. Đó là một 
dịp mà mọi cộng đồng, mọi gia đình, mọi tâm hồn chắc chắn sẽ 
mong đợi với sự háo hức. 
 
11. Những tháng tới cũng sẽ là thời gian để nhớ về cuộc sống 
của những tín đồ dũng cảm của Đức Bab - các nam nữ anh hùng 
mà đức tin của họ được thể hiện trong những hành động hy sinh 
không gì sánh được sẽ mãi mãi điểm tô cho biên niên sử của 
Chánh Đạo. Phẩm chất của họ về sự không sợ hãi, dâng hiến, và 
dứt bỏ mọi thứ ngoại trừ Thượng Đế đã gây ấn tượng cho mọi 
người khi học về những mạo hiểm của họ. Cũng nổi bật biết 
dường nào là ở tuổi còn trẻ mà những tâm hồn dũng cảm ấy đã 
ghi dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử. Trong thời gian sắp 
tới, mong tấm gương của họ có thể đem lại sự can đảm cho toàn 
bộ bằng hữu trung tín, - không chỉ với người trẻ, những người 
được hiệu triệu một lần nữa để đi tiên phong của một phong trào 
nhắm tới mục tiêu không gì khác hơn ngoài sự biến cải thế giới. 
 
12. Vậy thì, điều này là niềm hy vọng thật tươi sáng của chúng 
tôi. Trong sáu chu kỳ nằm giữa Ridvan và kỷ niệm hai trăm năm 
tới - thực ra, trong suốt ba năm còn lại của Kế hoạch hiện tại — 
hãy để cho cùng một thứ tình yêu cao trội và rực cháy đã khích 
lệ những tông đồ của Đức Bab phân phát ánh sáng thiêng liêng 
gây cảm hứng cho các đạo hữu thực hiện những hành động cao 
quý. Chúng tôi cầu nguyện tại Ngưỡng cửa Thiêng liêng để các 
đạo hữu có thể nhận được sự trợ giúp thiên đàng. 

Toà Công lý Quốc tế 
ấn ký 
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TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ 

 

Ngày 30/4/2018 

 

Gởi đến Tất cả các Hội đồng Tinh thần Quốc gia 

 

Các thành viên mới được bầu vào Tòa Công lý Quốc tế gồm có: 
Paul Lample, Chuungu Malitonga, Payman Mohajer, Shahria 
Razavi, Stephen Hall, Ayman Rouhani, Stephen Birkland, Juan 
Francisco Mora, Praveen Mallik. 

 

Tòa Công lý Quốc tế 

 

 

Sao gởi: 

- Trung tâm Truyền giáo Quốc tế 

- Các Cố vấn 
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TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ 

 

Ngày 23/5/2018 

 

Gởi đến Tất cả các Hội đồng Tinh thần Quốc gia 

 

Với tâm hồn hân hoan chúng tôi công bố việc bổ nhiệm các 
thành viên của Trung tâm Truyền giáo Quốc tế cho nhiệm kỳ 5 
năm bắt đầu từ ngày 23/5/2018 gồm: Antonella Demonte, Andrej 
Donoval, Gloria Javid, Dinesh Kumar, Rachel Ndegwa, Albert 
Nshisu Nsunga, Navid Serrano, Mehranguiz Farid Tehrani, và 
Holly Woodard. 
 
Chúng tôi biết ơn sâu xa đối với đạo hữu Uransaikhan Granfar 
và Alison Milston về những đóng góp xuất sắc mà họ đã thực 
hiện trong những năm họ phụng sự cho cơ cấu quan trọng này. 
 
Tòa Công lý Quốc tế 
 
 
Sao gởi: 
- Trung tâm Truyền giáo Quốc tế 
- Các Cố vấn 
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TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ 
BỘ VĂN PHÒNG 

 

Ngày 1/6/2018 
 

Gởi đến Tất cả các Hội đồng Tinh thần Quốc gia 
 

Quý đạo hữu yêu thương, 
 

Các nhân tố kích thích to lớn cho việc thực hiện Kế hoạch Năm 
Năm do lễ kỷ niệm hai trăm năm Giáng sinh của Đức 
Baha’u’llah là rõ ràng trong tất cả mọi miền của thế giới. Suy 
nghĩ về sự kỷ niệm Giáng sinh hai trăm năm của Đức Bab và 
những gì phải được thực hiện trước khi kỷ niệm hai trăm năm 
lần thứ nhì, để “mọi hạt giống đã gieo trồng đầy yêu thương ở 
lần thứ nhất” được “nuôi dưỡng một cách kiên nhẫn để đơm hoa 
kết trái”. Tòa Công lý Quốc tế đã yêu cầu chúng tôi truyền đạt 
cho quý đạo hữu một số điểm để giúp các đạo hữu thảo luận về 
chủ đề này. Quý đạo hữu được hoan nghênh để chia sẻ nội dung 
của bức thư này với bạn bè trong cộng đồng của mình theo bất 
kỳ cách nào mà đạo hữu cho là phù hợp. 
 

Khuôn khổ rộng lớn để hiểu cách tiếp cận của Baha’i trên thế 
giới đối với cả hai kỷ niệm 200 năm đã được đưa ra trong thư mà 
chúng tôi thay mặt cho Tòa Công lý Quốc tế viết gởi cho quý 
đạo hữu vào ngày 18 tháng 5 năm 2016. Bức thư này cho thấy, 
cụ thể là, địa điểm hoạt động kỷ niệm là ở tại cấp địa phương. 
Nó cũng mô tả tám chu kỳ giữa hai kỷ niệm 200 năm là giai 
đoạn trong đó phần lớn nỗ lực cần thiết để hoàn thành các mục 
tiêu mà Kế hoạch 5 Năm yêu cầu. Do đó, điều này phải là trọng 
tâm chính của các tín hữu trong các cụm của họ. Đó là một mùa 
hoạt động chuyên sâu đang được tiến hành, và chỉ còn chưa đầy 
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một năm rưỡi nữa. Bao gồm trong thời kỳ quý báu này là những 
ngày Thánh Lễ Song hành trong năm nay, được cử hành chỉ 
trong thời gian ít tháng. Trong những dịp này, bạn hữu sẽ có cơ 
hội quý giá để rút ra những kinh nghiệm phong phú mà họ đã đạt 
được trong năm qua bằng cách đưa mọi người lại với nhau trong 
các lễ kỷ niệm tại địa phương để nâng cao các con tim và khơi 
lên những tâm hồn. 
 

Chuẩn bị cho kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Bab cần 
được thực hiện với sự nhận thức rằng các lễ hội đánh dấu kỷ 
niệm này có một bối cảnh đặc biệt. Các lễ hội sẽ xảy ra chỉ hai 
năm sau kỷ niệm 200 năm Giáng sinh của Đức Baha’u’llah, và 
Đức Bab tất nhiên là Đấng Báo trước về Đức Baha’u’llah. Trước 
và sau kỷ niệm 200 năm lần đầu tiên, các tín hữu kết hợp với gia 
đình, bạn bè, và những người thân quen trong tất cả các cuộc trò 
chuyện về cuộc đời và giáo lý của Đấng Phúc Mỹ, và những 
cuộc trò chuyện xảy ra trong kết nối với lễ kỷ niệm sắp tới sẽ 
theo nhiều cách để mở rộng những điều này, tập trung vào cả hai 
Đấng Giáo tổ Song hành của Tôn giáo. Đối với sự vĩ đại của 
Ngày này, mà Đức Baha’u’llah tán dương là “Ngày vô song” 
này, là hiển nhiên từ thực tế rằng sự ra đời của Tôn giáo Baha’i 
đã được công bố bởi hai Đấng Biểu hiện thiêng liêng, mà Giáng 
sinh của các Ngài “được xem là một trong các khải thị của 
Thượng Đế”. Trong chính Ngài, và trong sự rạn nứt từ trật tự 
hiện thời mà Mặc khải của Ngài mang đến, nhân vật thiêng liêng 
Đức Bab là sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện và cầu khẩn 
của các thế hệ đang chờ đợi Đấng tiên tri của tất cả các Thánh 
Kinh. Với sự đến của Ngài, Đức tin vĩnh cửu của Thượng Đế đã 
được hồi phục lại và đem lại sức sống mới với những điều nhanh 
chóng khác thường. Tuy nhiên, trong chính danh hiệu Ngài đã 
chọn cho chính Ngài, Ngài đã báo hiệu rằng Ngài là cánh cổng 
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cho một Đấng Biểu hiện ưu việt hơn mà, theo lời của Đức 
Shoghi Effendi, “Ngài tự xem mình là Đấng Báo trước khiêm 
tốn.” Những nỗ lực của những người Baha’i trên toàn thế giới để 
lao động cho việc thăng tiến của Chánh Đạo kêu gọi để tâm đến 
lời cổ vũ của Đức Bab được mặc khải rõ ràng trong kinh Bayan: 
“Tốt phước cho ai, đã gắn cái nhìn theo Mệnh lệnh của Đức 
Baha’u’llah, và biết tạ ơn Đấng Chúa của mình.” 
 

Theo kế hoạch cho kỷ niệm 200 năm tiếp theo, chắc chắn sẽ bắt 
đầu nổi lên nhiều tấm gương về biểu diễn nghệ thuật phát sinh từ 
phản ánh sâu sắc nhờ sự xuất hiện trên mọi chân trời của thế 
giới, trong sự kế tiếp nhanh chóng, của hai Đấng Biểu hiện của 
Thượng Đế, và những hàm ý về đời sống của nhân loại. Đạo hữu 
sẽ thấy hữu ích khi biết rằng Tòa Công lý Quốc tế dự định một 
lần nữa để ủy thác thực hiện cả một bộ phim lẫn một trang web 
dành riêng cho dịp này. Tòa cũng dự liệu chuẩn bị một Thông 
điệp đặc biệt để đánh dấu kỷ niệm hai trăm năm. Thông tin chi 
tiết về những điều này sẽ sẵn sàng khi đúng lúc. 
 

Một đặc điểm đáng chú ý của kỷ niệm 200 năm lần cuối là số 
người bày tỏ sự tôn kính đối với Đức Baha’u’llah và thông điệp 
chúc mừng do các quan chức và những người nổi bật của xã hội, 
thường đáp lại lời mời mà họ đã nhận được để đưa ra những tình 
cảm sâu sắc. Tuy nhiên, đặc điểm của dịp này không tự cho 
mình để nỗ lực tìm kiếm những tuyên bố công khai về cách này. 
Do vậy, cần có những nỗ lực để giúp những người như thế trở 
nên quen thuộc hơn với các giáo lý và nguyên lý cơ bản của 
Chánh Đạo, cũng như những nỗ lực của cộng đồng, tất nhiên, sẽ 
tiếp tục trong một cách tự nhiên. 
 

Trong thông điệp Ridvan năm nay, Tòa Công lý Quốc tế đã đề 
cập đến chủ nghĩa anh hùng của Đức Bab và những môn đồ theo 
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Ngài, những lý do gây xúc động về cuộc đời của họ chắc chắn sẽ 
được xem xét lại và kể lại trong những tháng tới. Phù hợp với 
cách tiếp cận tổng thể đối với kỷ niệm 200 năm này, điều quan 
trọng để suy nghĩ về mục đích của sự kêu gọi để tâm trí vào 
những câu chuyện đáng chú ý này, trong đó có một giá trị vượt 
xa sự nghiên cứu của lịch sử. Những câu chuyện cho phép các 
đạo hữu, những người đang bận rộn với việc đáp ứng nhu cầu 
của Chánh Đạo trong ngày này, để thu hút cảm hứng và can đảm 
từ sự hy sinh của những người khai sáng. Những câu chuyện 
giúp số đông tín hữu nhận ra rằng, bằng việc hiến dâng bản thân 
mình cho các hành động phụng sự cần thiết trong thời đại này, 
họ đang tích cực noi gương những phẩm chất cao thượng của 
những bậc tiền bối tâm linh của họ. 
 

Các đỉnh cao mà cộng đồng Baha’i gần đây đã vươn tới, trong 
khao khát để vinh danh một cách xứng hợp “Đấng vô song trong 
tạo vật”, vẫn còn sống động trong ký ức. Những khả năng được 
tạo ra do sự cử hành kỷ niệm 200 năm lần thứ hai này, tiếp tục 
theo sát kỷ niệm lần đầu tiên và dựa vào những gì đã học được 
sẽ xuất hiện bất tận. Hãy yên tâm về những lời cầu nguyện của 
Tòa Công lý Quốc tế trong các Thánh Lăng Thiêng liêng cho tất 
cả các bạn hữu của Thượng Đế, cầu xin hồng ân thiêng liêng sẽ 
tuôn đổ quanh họ ở mọi giai đoạn của các cuộc thảo luận của họ 
và trong mọi hành động mà họ thực hiện vì Ngài. 
 

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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TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ 

 
 
Ngày 14/6/2018 
 
Gởi: Hội đồng Tinh thần Quốc gia Baha’i Việt Nam 
 
Chúng tôi vô cùng yêu mến các đạo hữu Baha’i thân yêu và 
trung thành của Việt Nam, những nỗ lực của họ để gia tăng quá 
trình phát triển mạnh mẽ trên khắp đất nước của họ là được nhớ 
đến trong việc khẩn cầu của chúng tôi tại các Thánh Lăng thiêng 
liêng. Thực ra, chúng tôi hân hoan ghi nhận từ thư mà các Đại 
biểu tại Đại hội Toàn quốc rằng quý đạo hữu đang lao động để 
củng cố cho khuôn mẫu hoạt động trong các cụm ấy nhận được 
sự chú ý theo hệ thống. Cầu cho các cam kết của quý đạo hữu 
cho các nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lòng nhiệt thành mà 
các đạo hữu tiếp cận với công việc này sẽ thu hút được ơn phước 
thiêng liêng. 
 
Tòa Công lý Quốc tế 
 
 
Sao gởi: 
- Trung tâm Truyền giáo Quốc tế 
- Ban Cố vấn Châu lục Á Châu 
- Cố vấn Lee Lee Loh Ludher 
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TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI BAHA’I QUỐC TẾ 

LẦN THỨ 12 

 
Đại hội Baha’i Quốc tế lần thứ 12 diễn ra tại Trung tâm 

Baha’i Thế giới tại Haifa, Israel từ ngày 25/4 đến hết ngày 
2/5/2018. Đại hội đã quy tụ 166 nước với hơn 1.500 Đại 
biểu tham dự. 

 

 
 
Đại biểu tham dự Đại hội Baha’i Quốc tế là 9 ủy viên 

của Hội đồng Tinh thần Quốc gia của mỗi nước. Vì vậy mỗi 
nước tham dự tối đa chỉ là 9 người. Cộng đồng Baha’i Việt 
Nam chúng ta tham dự kỳ Đại hội Baha’i Quốc tế lần thứ 12 
này đủ 9 ủy viên của Hội đồng Tinh thần Quốc gia. 
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Visa vào đất nước Israel của Đoàn Baha’i Việt Nam do 

Tòa  Công lý Quốc tế xin thẳng với Chính phủ Israel. Chúng 
ta chỉ đem hộ chiếu đến Đại Sứ quán Israel để đóng dấu lấy 
visa thôi. Sở dĩ xin Visa đi Israel hiện nay khó là vì Việt 
Nam đến Israel bỏ trốn rất nhiều. Điều này cho thấy uy tín 
của Baha’i là rất lớn vì Tòa tin chắc là không ai bỏ trốn để 
bảo lãnh xin visa cho Đoàn.  
 

Tòa Công lý Quốc tế gởi phiếu cấp visa của Chính phủ 
Israel như dưới đây để Hội đồng cử người đến Sứ quán nhận 
visa. 
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Kỳ này Đoàn Việt Nam đi bằng máy bay Cathay 
Pacific của Hong Kong nên quá cảnh Hong Kong và đi 
thẳng từ Hong Kong đến Tel Aviv của Israel. Đoàn Việt 
Nam đến vào khoảng 8:30 sáng 24/4 nhưng Tòa Công lý 
Quốc tế yêu cầu chỉ vào Haifa vào lúc 5 giờ chiều thế là các 
đoàn đến sớm đều nghiêm túc tuân hành dạo chơi tại Thủ đô 
Tel Aviv cho đến 3 giờ chiều Tòa cho xe đến phi trường đón 
các đoàn về Haifa. Điều này cho thấy thế giới Baha’i sống 
rất trật tự và văn minh. 

 
Ngày 25/5 các đoàn đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế 

Haifa để làm thủ tục tham dự Đại hội. Tại đây mỗi Đại biểu 
được nhận một túi tài liệu và các hướng dẫn cần thiết cho 
chương trình thăm các Thánh Lăng cũng như các nơi thiêng 
liêng cho 4 ngày đầu từ 25 đến 28/4 và cả Chương trình 
chính thức của 4 ngày Đại hội từ 29 đến 2/5. Kể từ khi đến 
đăng ký mỗi người được phát một dây đeo và phải luôn luôn 
đeo dây này khi ra khỏi khách sạn từ ngày đầu cho đến khi 
rời Israel. Vì dây đeo sẽ đảm bảo cho các Đại biểu về nhiều 
vấn đề như bảo hiểm y tế, an ninh, đi xe buýt trong suốt thời 
gian này đều miễn phí khi mang dây đeo vì Tòa đã hợp 
đồng với các xe chạy con thoi liên tục từ 7 giờ sáng đến 11 
giờ tối để đi thăm các nơi thiêng liêng của Baha’i tại hai 
thành phố Haifa và Akka. Trong những ngày Đại hội chính 
thức xe bus con thoi này chỉ phục vụ ban đêm để các Đại 
biểu có thể đến Thánh Lăng cầu nguyện hoặc đến thăm bạn 
hữu tại các khách sạn khác nhau trong thành phố. 
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Trong những ngày đến thăm các nơi thiêng liêng, Đại biểu 
được vào Trung tâm Văn khố Quốc tế để tận mắt nhìn ngắm 
Thánh nhan của Đức Bab và Đức Baha’u’llah, Hai Đấng 
Giáo Tổ Song hành của Tôn giáo Baha’i. 
 

 
 
Sau những ngày thăm các nơi thiêng liêng để gia tăng tính 
tâm linh trước khi vào Đại hội để bầu cử Tòa Công lý Quốc 
tế cho nhiệm kỳ 5 năm tới (2018-2023). 
 
Đại hội chính thức bắt đầu ngày 29/4/2018. Ngày đầu bầu 
Tòa Công lý Quốc tế và các ngày sau Đại hội thảo luận. 
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Kết quả bầu 9 thành viên của Tòa Công lý đã được công bố 
vào ngày hôm sau: 
 

 
Từ trái qua phải là: Paul Lample, Chuungu Malitonga, Payman 
Mohajer, Shahriar Razavi, Stephen Hall, Ayman Rouhani, 
Stephen Birkland, Juan Francisco Mora, và Praveen Mallik. 

 
Trong thời gian Đại hội Baha’i Quốc tế các Đại biểu được 
dự hai Thánh Lễ Ridvan Ngày thứ 9 và Ngày thứ 12 tại 
Thánh Lăng Đức Baha’u’llah ở Bahji, Akka thật thiêng 
liêng. 
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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 điệp Ridvan 2017 
của Tòa Công lý Quốc tế 
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THƯ TRONG NƯỚC  

 

 

TƯỜNG THUẬT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 
(2018-2019) 

 
Đại hội Toàn quốc được tổ chức vào dịp Thánh Lễ 

Ridvan (thường từ 21/4 đến 2/5). Tuy nhiên, năm nay do có 
tổ chức Đại hội Baha’i Quốc tế nên trên toàn thế giới Đại 
hội Toàn quốc tại các quốc gia được lùi lại vào cuối tháng 5 
(cận kề với Thánh Lễ Tuyên ngôn của Đức Bab). 

 
Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 11 của Cộng đồng 

Tôn giáo Baha’i Việt Nam diễn ra vào ngày 26-27/05/2018 
tại Trung tâm Baha’i Đà Nẵng. 
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Ngày đầu Đại hội tập trung thảo luận Thông điệp Ridvan 
2018 và Luật Huququ’llah – Quỹ Quyền của Thượng Đế. 

 
Ngày 27/5/2018 Đại hội vui mừng đón các đoàn quan khách 
của Chính phủ cũng như của Thành phố Đà Nẵng trong Lễ 
Khai mạc Đại hội được cử hành rất trọng thể. 
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Chủ tịch đương nhiệm có bài phát biểu chào mừng: 
 

DIỄN VĂN  
Đại hội Đại biểu Toàn quốc 

lần thứ 11  
(2018-2019) 

tại Tp Đà Nẵng (Ngày thứ 
Nhì 27/5/2018) 

 

Kính thưa Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan 
Trung ương 

Kính thưa Đại diện Đảng và Chính Quyền Thành phố Đà nẵng 

Kính thưa Đại diện Ban Tôn giáo Thành phố Đà nẵng và Ban 
Tôn giáo tại các Tỉnh, Thành 

Kính thưa Đại diện Đảng và Chính quyền Quận Liên Chiểu và 
UBND Phường Hòa Minh 

Kính thưa các Thông tấn Báo chí, phát thanh Truyền hình 

Kính thưa Cố vấn Reth Sokuntheary, Quý Đại biểu, cùng toàn 
thể các đạo hữu Baha’i thân mến, 

Thay mặt cho Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam trước hết 
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Ban Tôn giáo Chính phủ và 
Chính quyền Thành phố Đà Nẵng đã giúp đỡ và tạo nhiều thuận 
lợi để chúng tôi tổ chức kỳ Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 
11 tại Thành phố Đà nẵng xinh đẹp và nghĩa tình này.  
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Chúng tôi cũng xin cám ơn Ban Tôn giáo Thành phố Đà nẵng, 
Chính quyền Quận Liên Chiểu và UBND Phường Hòa Minh về 
sự gắn bó mật thiết với Cộng đồng Tôn giáo Baha’i và sự quan 
tâm giúp đỡ trong thời gian vừa qua. 

Kính thưa Quý vị, 

Đại hội Baha’i Toàn quốc thường diễn ra trong thời điểm Ridvan 
từ 21/4 đến 2/5. Tuy nhiên năm nay do có tổ chức Đại hội Baha’i 
Quốc tế lần thứ 12 tại Trung tâm Baha’i Thế giới ở Haifa, Israel 
từ ngày 23/4 đến 2/5 mà Đại biểu của Đại hội Baha’i Quốc tế là 
9 thành viên của Hội đồng Tinh thần Quốc gia của mỗi nước. Do 
vậy trên toàn thế giới Baha’i Đại hội Toàn quốc phải dời lại đến 
cuối tháng 5/2018. Toàn bộ 9 thành viên của Hội đồng Tinh thần 
Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã lên đường sang Thánh Địa Baha’i 
tại Israel để tham dự Đại hội Baha’i Quốc tế lần thứ 12. Đại hội 
Baha’i Quốc tế cứ 5 năm tổ chức một lần. Đại hội Baha’i Quốc 
tế lần thứ 12 đã quy tụ 166 nước gồm hơn 1.500 người tham dự. 
Trong 10 ngày gặp nhau tại Thánh Địa, những người Baha’i anh 
em từ các nền văn hóa khác nhau, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ  
khác nhau, và rất nhiều sự đa dạng khác, thế nhưng họ đã sống 
rất yêu thương và hòa hợp, có chung một tầm nhìn về sự thống 
nhất nhân loại và nỗ lực để xây dựng một xã hội ngày càng tốt 
đẹp hơn. Trong các phát biểu tại Đại hội đã cho thấy mọi cơ cấu 
Baha’i trên thế giới đều nỗ lực để chăm lo không chỉ hạnh phúc 
cho các tín đồ trong cộng đồng mình mà còn cho hạnh phúc của 
tất cả mọi người. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ về sự tiến bộ 
của Cộng đồng Baha’i Quốc tế khi họ nỗ lực thực hiện các 
nguyên lý tâm linh mà mặc khải của Đức Baha’u’llah đã mang 
đến cho nhân loại trong thời đại ngày nay. 
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Cách đây 175 năm, Đức Baha’u’llah đã dạy: “Trái đất là một 
quốc gia và nhân loại là công dân của quốc gia đó” hay Ngài 
đã phán “Đền thờ Thống nhất đã được thiết lập; các con đừng 
xem nhau như những kẻ xa lạ nữa. Các con là trái cùng một 
cây, là lá cùng một cành.” Chỉ mới có 175 năm mà điều này đã 
trở thành hiện thực. Sự thống nhất và yêu thương giữa các dân 
tộc không còn là điều xa lạ trong cộng đồng Baha’i. Điều này đã 
diễn ra trên toàn thế giới Baha’i chỉ qua việc nỗ lực và kiên trì 
của các tín đồ Baha’i cùng với các bằng hữu và người thân quen 
của họ tại các khu láng giềng và làng xã để áp dụng các nguyên 
lý tâm linh từ mặc khải của Đức Baha’u’llah vào đời sống hằng 
ngày – một công việc đơn giản nhưng sâu sắc. 

Bước vào thế kỷ thứ 21, Cộng đồng Baha’i Quốc tế với hơn 
2.100 sắc dân với nhiều sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, tập 
quán v.v.. thế nhưng họ sống rất đoàn kết, yêu thương và hòa 
hợp, có cùng tầm nhìn về sự thống nhất nhân loại để điều chỉnh 
mọi hoạt động xây dựng xã hội ngày một bền vững và tốt đẹp 
hơn, đã trở thành một khuôn mẫu cho sự thống nhất tại Liên 
Hiệp Quốc. 

Đức Baha’u’llah phán: “Ánh sáng của sự thống nhất có thể soi 
sáng cả địa cầu”. Cũng trong tinh thần đó, Cộng đồng Tôn giáo 
Baha’i Việt Nam chúng tôi cũng luôn nỗ lực để đóng góp phần 
mình cho một xã hội ngày một tốt đẹp hơn. 

Tôi xin tuyên bố Khai mạc Đại hội Baha’i Toàn quốc lần thứ 11 
(2018-2019). 

Trân trọng kính chào, 
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Tiếp đến Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban, Ban Tôn giáo 
Chính phủ phát biểu: 
 

BÀI PHÁT BIỂU 
 CỦA ĐỒNG CHÍ VŨ CHIẾN THẮNG, TRƯỞNG BAN 

TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ 
Tại Đại hội đại biểu CĐTG Baha’i Việt Nam lần thứ XI 

Đà Nẵng, ngày 27/5/2018 

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội 

Thưa các quý vị đại biểu và các vị khách quý 

Tôi rất vui mừng và cảm ơn lời mời của Hội đồng Tinh 
thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam mời tôi tới dự Đại hội Đại biểu 
Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam lần thứ XI, thay mặt Ban 
Tôn giáo Chính phủ và nhân 
danh cá nhân, tôi nhiệt liệt chào 
mừng các thành viên Hội đồng 
tinh thần tôn giáo Baha’i Việt 
Nam, các đại biểu và các vị 
khách quý, đặc biệt là sự có 
mặt của đại diện Ban Cố vấn 
Tôn giáo Baha’i tại châu Á, 
kính chúc quý vị đại biểu mạnh 
khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội 
thành công tốt đẹp!   
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Kính thưa quý vị đại biểu, 

Với tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo là: “tuân thủ 
luật pháp Việt Nam, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân 
tộc, tôn giáo; phấn đấu vì sự phát triển kinh tế, xã hội của đất 
nước, vì nền văn minh của nhân loại ” được Hội đồng Tinh thần 
Tôn giáo Baha’i Việt Nam xác định từ lúc mới được Nhà nước 
công nhận cách đây 10 năm, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt 
Nam thực sự đã nhất quán triển khai thực hiện. Các thành viên 
Hội đồng Tinh thần và các tín đồ đã luôn đoàn kết, có nhiều hoạt 
động đóng góp cho cộng đồng phát triển và góp phần làm cho xã 
hội, quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Trong nhiệm kỳ 
2017-2018 vừa qua, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam cùng 
với nhân dân cả nước đã tích cực hoạt động, vượt qua khó khăn 
và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào những 
thành tựu chung của đất nước. Hội đồng Tinh thần Tôn giáo 
Baha’i Việt Nam đã thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch của Đại 
hội lần thứ X đề ra, chủ động hướng dẫn công tác đạo sự, đồng 
thời vận động tín đồ tham gia có hiệu quả vào các hoạt động từ 
thiện - xã hội và các phong trào ở địa phương, góp phần xây 
dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Thay mặt Ban Tôn giáo Chính 
phủ, tôi xin ghi nhận và chúc mừng những kết quả hoạt động của 
Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. 

Thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sản Việt Nam, trong thời gian qua Việt Nam ta đã có những 
bước tiến vượt bậc về nhiều mặt: đời sống xã hội, đời sống kinh 
tế, văn hóa của nhân dân được phát triển, an ninh chính trị được 
ổn định, đối ngoại được mở rộng, tự do tín ngưỡng tôn giáo của 
nhân dân được đảm bảo. Thành quả ấy tạo nên vị thế mới của 
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Việt Nam trên trường quốc tế. Trong thành công ấy có công lao 
của đồng bào, chức sắc các tôn giáo nói chung, trong đó có Cộng 
đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam  

Trong thời gian qua Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện 
cho các tổ chức tôn giáo hoạt động, nhất là việc tôn tạo, xây sửa, 
giao đất và xây dựng mới cơ sở thờ tự, trong đó có Tôn giáo 
Baha’i. Năm 2015 Ủy ban Nhân dân Tp. Đà Nẵng đã giao đất 
cho Cộng đồng Tôn giáo Baha’i xây dựng một Trung tâm Baha’i 
Đà Nẵng. 

Kính thưa các quý vị đại biểu, 

Giáo lý của Tôn giáo Baha’i luôn hướng các tín đồ bước đi 
trên con đường phụng sự, sống hữu ích cho xã hội, Đức 
Baha’u’llah đã dạy: “Loài người được tạo sinh là để xây dựng 
nền văn minh tiến bộ không ngừng”. Với niềm tin đó, tôi tin 
tưởng rằng Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam sẽ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2019 vì “một nền 
tâm linh tiến bộ cho một xã hội hạnh phúc”, xứng đáng với niềm 
tin, với sự tín nhiệm của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam. 

Tôi cũng mong rằng, dưới sự hướng dẫn nhiệt tâm của Hội 
đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam và sự giúp đỡ của các 
cấp chính quyền, hoạt động Tôn giáo Baha’i ở Việt Nam sẽ diễn ra 
tốt đẹp, đúng với Hiến chương của Giáo hội, đúng với quy định của 
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 
Tôn giáo. Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam sẽ gương mẫu 
thực hiện tốt trách nhiệm của công dân, của người Baha’i, nâng cao 
tinh thần phụng sự của tín đồ đối với xã hội, đóng góp cho sự phát 
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triển của đất nước nói chung và của Tôn giáo Baha’i nói riêng như 
lời dạy của Đức Abdul-Baha: “Phụng sự nhân loại là phụng sự 
Thượng Đế”. 

Một số quy định trong Hiến chương của Cộng đồng Tôn 
giáo Baha’i Việt Nam chưa phù hợp với quy định của Luật Tín 
ngưỡng, Tôn giáo như vấn đề phong chức, bầu cử chức việc. Tôi 
đề nghị chúng ta cùng tìm các biện pháp thực hiện phù hợp vừa 
đảm bảo đúng quy định của Cộng đồng vừa chấp hành nghiêm 
túc pháp luật. 

Với ý nghĩa ấy, thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, một lần 
nữa tôi xin chúc các thành viên Hội đồng Tinh thần Tôn giáo 
Baha’i Việt Nam, các đại biểu dự Đại hội, các vị khách quý 
mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt 
đẹp! 

Xin trân trọng cảm ơn!   
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Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 cũng đã bầu cử Hội đồng Tinh 
thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 9 
người. Và tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng vào ngày 
28/5/2018, Hội đồng đã bầu phân nhiệm với kết quả: 

 Chủ tịch: Đạo hữu Bùi Phước Kỳ Nam 

 Phó Chủ tịch: Đạo hữu Phạm Văn Duyên 

 Tổng Thư ký: Đạo hữu Nguyễn Đình Thỏa 

 Thủ quỹ: Đaọ hữu Diệp Đình Hữu 

 Phó Tổng Thư ký: Đạo hữu Trương Quốc Thái 

 Ủy viên: Đạo hữu Nguyễn Thị Lâm 

 Ủy viên: Đạo hữu Nguyễn Thức 

 Ủy viên Đạo hữu Nguyễn Thị Mai Anh 

 Ủy viên Đạo hữu Nguyễn Thanh Bình 
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Và nhân dịp này, Lễ Khánh thành Trung tâm Baha’i Đà 
Nẵng được tổ chức vào ngày 28/05/2018 với sự tham dự đông 
đảo của khoảng 250 người. 

 
Mở đầu chương 

trình Lễ Khánh thành 
là điệu múa của các 
cháu thiếu nhi thật 
hồn nhiên 

 
 
 
Tiếp đến là diễn văn chào mừng của Chủ tịch đương nhiệm 

DIỄN VĂN  
LỄ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM BAHA’I  

ĐÀ NẴNG 
tại Tp Đà Nẵng, ngày 28/5/2018 

 

Kính thưa Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan 
Trung ương 

Kính thưa Đại diện Đảng và Chính Quyền Thành phố Đà nẵng 

Kính thưa Đại diện Ban Tôn giáo Thành phố Đà nẵng và Ban 
Tôn giáo tại các Tỉnh, Thành 

Kính thưa Đại diện Đảng và Chính quyền Quận Liên Chiểu và 
UBND Phường Hòa Minh 

Kính thưa Lãnh đạo các Tôn giáo bạn 

Kính thưa các Thông tấn Báo chí, phát thanh Truyền hình 
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Kính thưa Cố vấn Reth Sokuntheary, cùng toàn thể các đạo hữu 
Baha’i thân mến, 

 

Trước hết, thay mặt cho Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam 
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Ban Tôn giáo Chính phủ 
trong việc hỗ trợ và tạo thuận lợi cho Cộng đồng Tôn giáo 
Baha’i về mọi sinh hoạt trong thời gian qua. Chúng tôi xin bày tỏ 
lòng biết ơn đặc biệt đến Đảng và Chính quyền Thành phố Đà 
Nẵng đã cấp cho Cộng đồng Tôn giáo Baha’i khu đất này để xây 
dựng Trung tâm Baha’i Đà nẵng giúp chúng tôi có nơi sinh hoạt 
ổn định. 

Chúng tôi cũng xin chào mừng và cám ơn tất cả Quý Quan 
khách, các bằng hữu, những người thân quen tại các khu láng 
giềng, cùng toàn thể các đạo hữu đã dành thời gian đến chung 
vui với Cộng đồng Baha’i nhân Khánh thành Trung tâm Baha’i 
Đà Nẵng vào ngày hôm nay. 

Kính thưa Quý vị, 

Bất cứ nơi nào trên khắp thế giới, Trung tâm Baha’i hình thành 
là cư dân nơi đó đã có một không gian chung cho sự thống nhất, 
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yêu thương và tiến bộ. Vì 
Mặc khải của Đức 
Baha’u’llah là mang đến 
cho nhân loại nói chung, 
những phương thuốc để 
chữa trị những căn bệnh 
kinh niên đang gây đau khổ 
cho loài người, như thành 
kiến, mê tín, kỳ thị, chia rẽ, 
thiếu giáo dục v.v... Đức Baha’u’llah dạy: “Loài người được tạo 
sinh là để xây dựng nên văn minh tiến bộ không ngừng”. Như 
vậy mục đích tạo sinh loài người là quá cao quý, nhưng vì thiếu 
giáo dục đúng đắn, con người bị lạc lối đã trở thành nạn nhân 
của những điều đen tối, tội lỗi và trở thành nô lệ của những điều 
thấp kém. Ẩn ngôn của Đức Baha’u’llah nói: “Hỡi con của Tinh 
thần! Ta tạo nên ngươi cao quí, tại sao ngươi trở thành hèn 
hạ?. .” 

Ngài còn dạy: “Đấng Đại Khoan dung đã ban cho con người 
thị năng, và phú cho con người thính lực. Có một số kẻ mô tả 
con người là ‘tiểu vũ trụ’, nhưng thật ra con người phải được 
coi là ‘đại vũ trụ’. Những tiềm năng cố hữu nơi cương vị con 
người, tầm vóc trọn vẹn của vận mệnh con người trên trái đất, 
tính ưu việt nội tại trong bản thể con người, phải được biểu 
hiện tất cả trong Ngày hứa hẹn này của Thượng Đế.”1 

Ngài còn chỉ cho chúng ta phương thuốc để giúp làm bộc lộ các 
tiềm năng cao quý nơi con người để giúp loài người hưởng lợi 
khi Ngài dạy: “Hãy xem con người là một hầm mỏ giàu châu 
                                              
1 Đức Baha’u’llah, Trích Thánh thư Đức Baha’u’llah, Đoạn CLXII, tr. 340  
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ngọc có giá trị vô biên. Chỉ có giáo dục mới có thể khiến 
những kho báu này bộc lộ và giúp loài người hưởng lợi từ 
đó.”1  

Tiếc rằng, việc giáo dục của xã hội chúng ta trong thời gian qua 
chỉ mới tập trung vào việc giáo dục thể chất và trí tuệ nên đã để 
lại sự thiếu vắng về đạo đức và tâm linh trầm trọng, đã tạo ra 
những lớp người có tài nhưng thiếu đạo đức, những người ích kỷ 
chỉ biết nghĩ đến bản thân và vô cảm trước nỗi đau khổ của 
người khác. Nhiệm vụ của các tôn giáo là phải nỗ lực để lấp dần 
khoảng thiếu vắng đạo đức này, mới có thể mang lại cho xã hội 
sự tiến bộ thật sự và hạnh phúc. 

Chúng ta đang sống trong một nền văn minh vật chất phát triển 
đến đỉnh cao và nhân loại đang tiến vào cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư còn gọi là cách mạng 4.0 sẽ tiếp tục đưa nền 
văn minh vật chất này tiến xa hơn nữa, nhưng nếu chúng ta 
không quan tâm đến việc xây dựng đạo đức con người, hạnh 
phúc cho cộng đồng, xã hội thì sẽ để lại những hậu quả tai hại 
lớn hơn, như sư chênh lệch quá mức giữa giàu và nghèo càng 
thêm cách biệt, chứ không thể thu hẹp được, nếu đạo đức tiếp tục 
bị quên lãng trong xã hội loài người. 

   

                                              
1 -Đức Baha’u’llah, Trích Thánh thư Đức Baha’u’llah, tr. 259- 
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Giáo lý Baha’i phát biểu“Dù thế 
giới vật chất tiến xa như thế nào, 
nó không thể thiết lập hạnh phúc 
của nhân loại. Chỉ khi nào nền văn 
minh vật chất và tinh thần được 
liên kết và cộng tác thì chắc chắn 
sẽ có hạnh phúc. . .vì nền văn minh vật chất tốt và xấu phát 
triển cùng nhau và luôn chung bước.”1  

Đức Abdul-Baha còn dạy: “Nền văn minh vật chất giống như 
cây đèn, trong khi nền văn minh tinh thần là ánh sáng của cây 
đèn đó”.2 

Kính thưa Quý vị, 

Cây đèn dù đẹp đến đâu nếu không cho ánh sáng thì cũng là vô 
dụng. Những gì mà chúng tôi đang làm tại thôn xóm và khu láng 
giềng đó là sự gieo hạt cho nền văn mình tinh thần này, để mang 
ánh sáng đến cho cây đèn. Khả năng xây dựng một nền văn minh 
như thế có thể đạt được, nếu chúng ta biết học cách áp dụng 
phương thuốc của Thượng Đế ban cho nhân loại trong thời đại 
này, qua mặc khải của Đức Baha’u’llah một cách chăm chỉ vào 
đời sống của nhân loại. Tất cả mọi người đều có thể đóng góp 
vào quá trình vinh quang này. Những thành quả to lớn chắc chắn 
sẽ mang lại cho cộng đồng, khi chúng ta cùng nhau phụng sự 
trong tinh thần quên đi lợi ích cá nhân và chăm lo cho hạnh phúc 
chung của cộng đồng. 

Trân trọng kính chào, 
                                              
1 ‘Abdu’l-Bahá, Quảng bá Nền Hòa bình Thế giới, tr. 109, Baha’i Publishing Trust, Wilmette, 1982. 

2 Đức Abdul-Baha’u’llah, Quảng bá Nền Hòa bình Thế giới, tr.8   
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Nhân dịp này 
Cộng đồng Tôn 
giáo Baha’i Việt 
Nam cũng đã 
trao tặng Kỷ 
niệm chương cho 
Kiến trúc sư 
Tống Phương 
Nam, người đã 
giúp thiết kế 
miễn phí Trung tâm Baha’i Đà Nẵng. 

 

Sau khi cắt băng khánh thành, các quan khách tham quan Trung 
tâm Baha’i Đà nẵng và cùng dự buổi tiệc trưa thân mật với Cộng 
đồng Baha’i. 
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Ngoài ra, cộng đồng Baha’i Đà Nẵng đã tổ chức cầu nguyện 
nhân Thánh lễ Thăng thiên Đức Baha’u’llah vào lúc 3 giờ 
sáng ngày 29/05/2018 trong bầu không khí tỉnh mịch vô 
cùng thiêng liêng. 
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Hẹn gặp nhau tại Đại hội năm sau. 
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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 

 
CXLIV.  
 

Ngòi Bút của Đấng Tối thượng đã chỉ dụ và thiết định 
trên mọi người nghĩa vụ truyền bá Nền Chánh Đạo 
này….Chắc chắn Thượng Đế sẽ cảm ứng cho bất cứ ai tự 
dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài, và sẽ khiến những dòng nước 
tinh khiết của trí tuệ và phát ngôn tuôn trào và chảy mạnh từ 
con tim người ấy. Quả thật, Thượng Đế của ngươi, Đấng 
Đại Từ bi, có đủ quyền năng làm điều Ngài muốn, và an bài 
bất cứ điều gì Ngài thích. 
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Nếu ngươi quan sát thế giới này, và nhận thức những 
thứ thuộc về nó hư ảo ra sao, ngươi sẽ không chọn bước đi 
trên con đường nào khác ngoài con đường phụng sự Chánh 
Đạo của Chúa ngươi. Không ai có năng lực ngăn trở ngươi 
dâng lời chúc tụng Ngài, kể cả khi mọi người đứng lên 
chống đối ngươi. 

 
Ngươi hãy thẳng tiến và kiên trì trong sự nghiệp của 

Ngài. Hãy phán: Hỡi dân chúng! Ngày hứa hẹn cho các 
ngươi trong tất cả các Thánh kinh nay đã tới. Các ngươi hãy 
kính sợ Thượng Đế, và chớ chần chừ trong việc tin nhận 
Đấng Đối tượng tồn sinh của ngươi. Các ngươi hãy đến 
nhanh với Ngài. Điều này tốt đẹp cho các ngươi hơn cả thế 
giới và mọi thứ trong đó. Ước gì các ngươi nhận thức được 
điều này! 
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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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KỶ NIỆM THÁNH LỄ TỬ ĐẠO CỦA ĐỨC BAB 
(10/7/2018) 

Kính thưa Quý vị, 

Hôm nay chúng ta họp mặt nơi đây để kỷ niệm Thánh Lễ 
Tử đạo của Đức Bab, Đấng Tiền phong của Tôn giáo Baha’i, khi 
Ngài bị hành quyết tại quảng trường quân sự ở thành Tabriz vào 
năm 1850 lúc Ngài mới 31 tuổi. Nhân dịp này chúng ta hãy cùng 
suy gẫm những lời dạy của Đức Baha’u’llah trích trong sách 
“Trích Thánh thư của Đức Baha’u’llah” dưới đây: 

 “Hãy phán: Hỡi dân chúng, hãy giải thoát linh hồn các 
ngươi khỏi sự ràng buộc của tự ngã, và thanh lọc tâm hồn các 
ngươi khỏi mọi vướng mắc với bất cứ điều gì ngoài Ta. Sự tưởng 
nhớ đến Ta rửa sạch tất cả các uế trược nơi mọi vật, ước gì các 
ngươi nhận biết điều ấy. Hãy phán: Nếu mọi tạo vật được lột bỏ 
hoàn toàn tấm màn dục vọng và sự phù hoa trần tục, thì trong  
Ngày này, bàn tay của Thượng Đế hẳn phục sức cho chúng, mỗi 
vật thọ tạo và tất cả, bằng chiếc áo ‘Ngài làm bất cứ điều gì Ngài 
muốn trong thế giới tạo vật’, để nhờ đó dấu hiệu quyền uy tối 
thượng của Ngài được biểu hiện trong mọi vật. Ngài thật cao cả, 
Ngài là Đấng Chúa Tối thượng, Đấng Toàn năng, Đấng Độ trì 
Tối cao, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn lực. 

Hỡi kẻ tôi tớ của Ta, hãy cất tiếng ca những diệu từ đã 
được Thượng Đế cảm ứng, hãy ca với lòng thành kính của kẻ 
được cảm thông cùng Ngài, hãy ca với sự dịu dàng của nhạc 
khúc du dương khơi sáng tâm hồn ngươi, hãy ca cho trái tim 
nhân chúng trở lại cùng Ngài. Bởi vì, các vị thiên tiên của Đấng 
Toàn năng rải rác khắp nơi sẽ đưa hương thơm kinh kệ do môi 
ngươi tụng niệm âm thầm trong phòng riêng lan xa, và trái tim 



51 

kẻ trung chính tiếp nhận được sẽ rung động. Có lẽ kẻ ấy không 
nhận ra ảnh hưởng của nó ngay lúc đó, nhưng rồi đây sớm muộn 
gì, một khi năng đức của thiên ân đã phân phát, thì quyền năng 
sẽ chi phối tâm hồn. Đó là những bí quyết của Mặc khải mà 
Đấng Toàn năng đã chỉ dụ.” 

Hỡi Khalil! Có Thượng Đế làm chứng cho Ta. Dù Ngòi bút 
của Ta vẫn còn chuyển động trên Kinh bản của Ta, nhưng chính 
trong lòng nó, nó đã khóc và phiền muộn đớn đau. Cũng giống 
như thế, ngọn đèn đang cháy trước Ngôi báu khóc lóc và than 
thở về những điều mà Đấng Mỹ lệ Xưa phải nhận chịu từ tay 
những kẻ chỉ là tạo vật của Ý chí Ngài. Chính Thượng Đế đã biết 
và làm chứng cho sự thật về lời của Ta. Không người nào đã 
thanh tẩy tai mình khỏi tiếng gào ó của kẻ phản phúc, và hướng 
nó về tất cả tạo vật, lại không nghe được  tiếng than thở và khóc 
lóc của nó về điều phiền muộn đã xảy ra cho Chúng Ta do tay 
các tôi tớ đã không tin tưởng nơi Chúng Ta và chống đối Chúng 
Ta. Như thế Chúng Ta đã tiết lộ phần nào các khổ nạn đã đến với 
Chúng Ta, để ngươi có thể biết quan tâm đến những nổi khổ của 
Chúng Ta, và kiên nhẫn chịu đựng những sự đau buồn của 
ngươi. 

Hãy đứng lên để giúp cho Thượng Đế của ngươi vào mọi 
lúc và mọi tình huống, và hãy là một trong những người trợ thủ 
của Ngài. Rồi hãy kêu gọi dân chúng lắng nghe những lời mà 
Linh của Thượng Đế đã thốt ra trong Kinh bản rực rỡ và huy 
hoàng này. Hãy phán: Hỡi dân chúng, chớ gieo hạt giống chia rẽ 
giữa loài người, và chớ tranh cãi với kẻ láng giềng của các 
ngươi. Hãy kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, hãy đặt trọn niềm tin 
và sự cậy trông nơi Thượng Đế. Hãy giúp Thượng Đế của các 
ngươi bằng thanh kiếm của sự khôn ngoan và của lời nói. Đây là 
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điều thích hợp nhất với cương vị con người. Rời xa điều này là 
không xứng đáng với Thượng Đế, Đấng Vua Tối thượng của vạn 
vật, Đấng Vinh quang. Tuy nhiên, dân chúng đã lầm đường, đã 
thực sự là những kẻ vô tâm. 

Hỡi dân chúng, hãy mở cửa tâm hồn loài người bằng chiếc 
chìa khoá tưởng nhớ tới Đấng hằng là Đấng Tưởng nhớ Thượng 
Đế và là Đấng Cội nguồn Minh triết giữa các ngươi. Trong cả 
thế giới, Ngài chỉ chọn tâm hồn các tôi tớ Ngài và biến mỗi tâm 
hồn thành nơi khải hiện vinh quang của Ngài. Bởi vậy, hãy thanh 
tẩy nó khỏi mọi cáu bẩn, để cho những điều an bài cho sự tạo 
sinh ra các ngươi được khắc cẩn vào đó. Đây hẳn là dấu hiệu 
hồng ân dồi dào của Thượng Đế. 

“Hỡi dân chúng, hãy làm đẹp lưỡi các ngươi bằng sự trung 
thực, và tô điểm tâm hồn các ngươi bằng vật trang sức của sự 
lương thiện. Hỡi dân chúng, hãy lưu ý để các ngươi không đối 
xử gian dối với bất cứ ai. Các ngươi hãy là những người được 
Thượng Đế ủy thác giữa chúng sinh, và là những biểu tượng 
lòng đại lượng của Ngài trong vòng con dân Ngài. Họ đã lầm lạc 
và hoang phí sức lực vì theo đuổi dục vọng và các khuynh hướng 
đồi trụy của họ. Quả thật, họ là những kẻ hư mất. Hỡi dân chúng, 
hãy cố gắng, để mắt các ngươi có thể hướng về lượng từ bi của 
Thượng Đế, để con tim các ngươi có thể hoà điệu với sự tưởng 
nhớ kỳ diệu về Ngài, để linh hồn các ngươi có thể tin tưởng an 
nghỉ nơi thiên ân và thiên phúc của Ngài, để chân của các ngươi 
có thể tiến bước trên đường hài lòng của Ngài. Đó là những lời 
khuyên mà Ta lưu truyền cho các ngươi. Mong rằng các ngươi 
vâng theo những lời khuyên của Ta!” 

Chân thành cảm ơn sự lắng nghe và suy gẫm. 
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NHỮNG NGÀY BAHA’I QUAN TRỌNG 
NIÊN LỊCH BAHA’I 175 (2018-2019) 

 

 Ngày Baha’i Ngày 
Dương lịch 

Các Lễ 19 Ngày: 
 

  

Baha (Splendour)    Huy Hoàng 1 Baha 21/03/2018   
Jala (Glory)            Vinh Quang 1 Jala 09/04/2018  
Jamal (Beauty)               Mỹ Lệ 1 Jamal 28/04/2018  
‘Azamat (Grandeur)        Vĩ đại 1 Azamat 17/05/2018  
Nuz (Light)                 Ánh sáng 1 Nuz 05/06/2018  
Rahmat (Mercy)               Từ bi 1 Rahmat 24/06/2018  
Kalimat (Words)     Thánh ngôn 1 Kalimat 13/07/2018  
Kamal (Perfection)     Hoàn hảo 1 Kamal 01/08/2018  
Asma (Names)       Thánh Danh 1 Asma 20/08/2018  
Izzat (Might)              Sức mạnh 1 Izzat 08/09/2018  
Mashiyyat (Will)              Ý chí 1 Mashiyyat 27/09/2018  
Ilm (Knowledge)         Tri Thức 1 Ilm 16/10/2018  
Qudrat (Power)           Uy quyền 1 Qudat 04/11/2018  
Qawl (Speech)                Văn từ 1 Qawl 23/11/2018  
Masa’il (Question)          Vấn từ 1 Masa’il 12/12/2018  
Sharaf (Honour)           Danh dự 1 Sharaf 31/12/2018  
Sultan (Sovereignty) Tối thượng 1 Sultan 19/01/2019  
Mulk (Dominion)           Ngự trị 1 Mulk 07/02/2019  
‘Ala’ (Loftiness)             Cao cả 
 

1 Ala 02/03/2019 
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Các Thánh Lễ: 
 

  

Naw-Ruz (Tết Baha’i) 1 Baha 21/03/2018 
Ngày thứ nhất Thánh Lễ Ridvan 13 Jalal 21/04/2018 
Ngày thứ chín Thánh Lễ Ridvan 2 Jamal 29/04/2018 
Ngày thứ mười hai Th. Lễ Ridvan 5 Jamal 02/05/2018 
Tuyên ngôn của Đức Bab 8 Azamat 24/05/2018 
Thăng thiên của Đức Baha’u’llah 13 Azamat 29/05/2018 
Tử đạo của Đức Bab 17 Rahmat 10/07/2018 
Giáng sinh Đức Bab 06 Qudrat 09/11/2018 
Giáng sinh Đức Baha’u’llah 07 Qudrat 10/11/2018 
Ngày Giao ước 4 Qawl 26/11/2018 
Thăng thiên Đức Abdul-Baha 6 Qawl 28/11/2018 
 
Những ngày kỷ niệm khác: 
 

  

Dư nhật (Ayyam-i-Ha) 
 

1– 4  
Ayyam-i-Ha 
 

26/02 đến 
01/03/2019 

Tháng Trai giới 1 – 19 Ala Từ 02 đến 
20/03/2019 

 
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. 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 Cường 0918002972   

   Đạo hữu Trương Quốc Thái 0903601149  

   Đạo hữu Nguyễn Đình Thỏa 0903914597 

   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. 


