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Thư tháng Baha’i
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Nhân dịp năm mới, kính chúc Quý đạo hữu và gia đình
an khang thịnh vượng và tràn đầy ơn phước của Thượng Đế
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CÁC LỄ 19 NGÀY
BE 175 (2018-2019)
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Tiếng Á rập
Baha
Jalal
Jamal
Azamat
Nur
Rahmat
Kalimát
Kamal
Asma
Izzat
Mashiyyat
Ilm
Qudrat
Qawl
Masa’il
Sharaf
Sultan
Mulk
Ala

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

Ngày chính
21/03/2018
09/04/2018
28/04/2018
17/05/2018
05/06/2018
24/06/2018
13/07/2018
01/08/2018
20/08/2018
08/09/2018
27/09/2018
16/10/2018
04/11/2018
23/11/2018
12/12/2018
31/12/2018
19/01/2019
07/02/2019
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 lên cõi Trời của Ta, để hưởng cái hân hoan
hội ngộ và thưởng thức hương vị vô song của ly
rượu vinh quang bất diệt.
Lời Đức Baha’u’llah, Ẩn Ngôn,
Câu 61, phần tiếng Á-Rập
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“Không bao lâu nữa nền trật tự hiện tại sẽ sụp đổ, và
một nền trật tự mới sẽ thay thế. Quả thật, Thượng Đế
của ngươi phán truyền chân lý, và Ngài là Đấng Hiểu
biết những điều vô hình.”

“Soon will the present-day order be rolled up, and a
new one spread out in its stead. Verily, thy Lord
speaketh the truth, and is the Knower of things
unseen. ”
Trích Thánh Thư của Đức Bahá’u’lláh, Đoạn IV
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CHIA SẺ THÔNG TIN

THƯ QUỐC TẾ:
Quan điểm phát triển của Baha’i về đối thoại liên tôn
17 tháng 1 năm 2019
OSLO, Na Uy - Các cuộc họp mặt liên tôn quốc tế gần đây làm
nổi bật sự nhận thức ngày càng tăng trên thế giới. Nhiều chủ thể
xã hội đang nhìn thấy trong cuộc đối thoại liên tôn giáo một tiềm
năng mới để hướng đến sức mạnh mang tính xây dựng của đức
tin nhằm cải thiện xã hội.

Đạo hữu Venus Khaless (người thứ nhì bên trái) thuộc Cộng đồng
Baha’i Úc đọc tuyên bố của Hội nghị Liên tôn G20 tổ chức vào tháng
9/2018 tại Buenos Aires, Argentina
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Đạo hữu Britt Strandlie Thoresen, người đứng đầu tổ chức liên
tôn quốc gia Na Uy nói “Nếu tất cả chúng ta đều có sự khiêm tốn
thay vì khăng khăng đòi độc quyền về quan điểm của chính
mình, thì chúng ta bắt đầu học hỏi lẫn nhau”. Là một người
Baha’i, cam kết của bà đối với các cuộc đối thoại liên tôn xuất
phát từ niềm tin vào sức mạnh của tình bằng hữu để thúc đẩy sự
đoàn kết. Bà nói “Chúng ta đang cố gắng cùng nhau tìm ra một
con đường chung, một con đường để cùng nhau xây dựng một
thế giới tốt đẹp hơn.”

Đạo hữu Britt Strandlie Thoresen, người đứng đầu tổ chức liên tôn
quốc gia Na Uy (người thứ hai bên phải) cùng với những người trong
ban hội thảo đoàn tại Hội nghị G20
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Ngày nay, phong trào liên tôn có thể phản ánh hơn mộtthế kỷ
kinh nghiệm đối thoại trau dồi giữa những người có đức tin khác
nhau. Vào cuối thế kỷ 19, phong trào đang phát triển dường như
hứa hẹn sẽ mở ra một sự công nhận về sự thống nhất của tôn
giáo. Thế kỷ 20 đã vẽ một bức tranh rất khác. Hai cuộc chiến
tranh thế giới, sự gia tăng dường như khó chữa của căn bệnh bạo
lực giáo phái, trào lưu chính thống và quá khích tôn giáo đã
khiến nhiều người bất mãn với tôn giáo và cảnh giác với giá trị
của phong trào.

Đạo hữu Daniel Perell (bên trái) đại diện Cộng đồng Baha’i Quốc tế
tham dự Hội nghị Liên tôn G20

Tuy nhiên, phong trào liên tôn đã có những đóng góp ấn tượng
trong việc thúc đẩy sự đoàn kết giữa các cộng đồng tôn giáo trên
thế giới. Càng ngày mọi người càng có ý thức làm thế nào phong
trào có thể tiến xa hơn nữa trong việc giúp loài người đạt được
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mức độ thống nhất cao hơn trong việc giải quyết những thách
thức nặng nề nhất của nó.
Đối với Baha’i, một thế kỷ tham gia vào các hoạt động liên tôn
trên toàn thế giới đã đưa đến một sự phản ánh sâu sắc trong
những năm gần đây. Tiềm năng của các không gian được mở ra
nhân danh cuộc đối thoại liên tôn là gì? Mục tiêu và hy vọng của
nó ngày nay là gì? Làm thế nào chúng ta có thể tham gia vào một
bài diễn thuyết dựa trên những hiểu biết về tôn giáo nhưng đi xa
hơn để khám phá sự liên quan của chúng với một thế giới bị xáo
trộn?

Đạo hữu May Tahizadeh (bên trái) nói về phim Mercy’s Blessing của
bà thuộc Văn phòng Thông tin Cộng cộng của Hội đồng Tinh thần
Baha’i Hoa Kỳ tham dự Nghị viện Tôn giáo Thế giới, tổ chức tại
Toronto, Canada vào tháng 11/2018 với 8.000 người tham dự
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Cô Venus Khalessi, người đại diện cho cộng đồng Baha’i tại
Diễn đàn Liên tôn G20 ở Buenos Aires, Argentina, vào tháng 9
năm ngoái giải thích: “Một cách nhìn về tôn giáo như là một
hiện tượng vượt qua bất kỳ một tín ngưỡng hay giáo phái nào”.
Một trong những mục tiêu của việc tham gia đối thoại liên tôn, là
rút ra những nguyên tắc phổ quát và học hỏi kinh nghiệm lẫn
nhau khi áp dụng chúng. Vấn đề là làm việc hướng tới một thế
giới hòa bình và công bằng hơn. Cô nói “Theo nghĩa này, tôn
giáo có thể được coi là một hệ thống kiến thức và thực hành
đang phát triển và cung cấp những hiểu biết và các giá trị có thể
giúp xã hội tiến lên.”

Đạo hữu Steven Sarowitz thảo luận về film “The Gate”, phim tài liệu
về Đức Bab với 1.000 người xem phim tại Nghị viện Tôn giáo Thế
giới, tổ chức hồi tháng 11 tại Toronto, Canada
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Quan điểm cho rằng tôn giáo có vai trò quan trọng và mang tính
xây dựng trong cuộc sống của nhân loại đã được chia sẻ bởi đại
diện của nhiều nhóm tôn giáo tại Diễn đàn G20. Bài thuyết trình
về khái niệm của cuộc hội thảo mô tả vai trò nổi bật của tôn giáo
trong nhiều vấn đề xã hội.
“Thừa nhận hay không, trên khắp thế giới tôn giáo giải quyết các
vấn đề thách thức mà xã hội và các quốc gia phải đối mặt cũng
như sự thịnh vượng xã hội rộng lớn hơn. Không có sự đầu tư về
thời gian và nguồn lực mà các tổ chức và cá nhân có động lực
tôn giáo cung cấp, thì mục tiêu phát triển bền vững của Liên
Hiệp Quốc (SDG) không thể đạt được.”

Nghị viện Tôn giáo Thế giới năm 1893 tổ chức tại Chicago, Hoa kỳ
đánh đấu sự ra đời của các Hội nghị Liên tôn

Vào tháng 11/2018, hơn 8.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã
tập trung tại Toronto, Canada, để tham dự Nghị viện của Tôn
giáo Thế giới, một diễn đàn lớn khác cho phong trào liên tôn
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toàn cầu. Baha’i đã tổ chức các phiên họp về các chủ đề liên
quan như trao quyền cho thanh niên, mối quan hệ giữa tôn giáo
và quyền công dân, nguyên lý thống nhất, bình đẳng nam nữ,
thống nhất chủng tộc, v.v. Tổng cộng, hơn 60 bài thuyết trình đã
được Baha’i cung cấp, thường hợp tác với những người có đức
tin khác nhau.
Bà Thoresen thấy giá trị lớn trong việc tiếp tục đầu tư thời gian
vào các hoạt động liên tôn. Bà nói “Chúng tôi đang học từng
bước một. Chúng tôi đang học cách lắng nghe, suy ngẫm và giao
tiếp với nhau theo cách xây dựng sự hiểu biết chung.”
Bà nói tiếp “Trong bối cảnh này, điều quan trọng không phải là
chú tâm vào sự khác biệt mà là cố gắng xây dựng dựa trên những
gì chúng ta có chung, và đó thực sự là rất nhiều”. Hội đồng về
Liên tôn Quốc gia ở Na Uy, mà bà Thoresen làm chủ tịch, không
chỉ tổ chức các cuộc họp mặt liên tôn thường xuyên ở thủ đô
Oslo mà còn thúc đẩy đối thoại liên tôn trong các cộng đồng địa
phương trong cả nước.
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“Nuôi dưỡng và đồng hành
cùng một nhóm các đạo hữu hạt
nhân không ngừng gia tăng ở
mỗi nơi - không chỉ ở cấp độ
của cụm mà còn trong các khu
láng giềng và làng xã – trước
mắt là một thách thức to lớn và
là một nhu cầu then chốt. Chỉ
nơi nào đang diễn ra quá trình
này, thì kết quả sẽ tự nói lên.”
Trích Thông điệp Ridvan 2018
của Tòa Công lý Quốc tế
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THƯ TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG TINH THẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TÔN GIÁO BAHA’I VIỆTNAM

Số: 07/2019/HĐTT/VN

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Thư kêu gọi Đóng góp Quỹ Xây dựng
Trung tâm Baha’i tại Mong Thọ B, Kiên Giang
và Lagi, Bình Thuận

Thân gửi: Các cộng đồng Baha’i Địa phương
Quý đạo hữu Baha’i thân mến.
Hội đồng Tinh thần Quốc gia chân thành cảm ơn quý đạo
hữu trên cả nước đã hưởng ứng lời kêu gọi để đóng góp quỹ xây
dựng Trung tâm Baha’i Mong Thọ B, Kiên Giang. Đến ngày
09/01/2019 Hội đồng Tinh thần Quốc gia đã nhận đủ số tiền và
tiến hành làm thủ tục nhận đất cho Hội đồng Tinh thần Địa
phương Mong thọ B trong ngày.
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Hội đồng Tinh thần Quốc gia đã thông qua kế hoạch xây
dựng Trung tâm Baha’i Mong Thọ B và Lagi trong nhiệm kỳ
2019-2020, Để thực hiện được kế hoạch này, chúng tôi thiết tha
kêu gọi các cá nhân, cơ cấu và cộng đồng Baha’i tiếp tục đóng
góp cho các công trình thiêng liêng này. Mọi đóng góp xin gửi
về:
Tên Tài khoản : Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam
Số Tài khoản: 0421 00382 7133
Tại Ngân hàng Vietcombank (VCB), chi nhánh Hùng
Vương, Tp. HCM
Nếu các đạo hữu đóng góp bằng tiền mặt thì liên hệ với các
Ủy viên HĐTTQG sẽ nhận và cấp phiếu thu cho quý đạo
hữu, riêng khu vực các tỉnh Miền Tây thì liên hệ trực tiếp với
đạo hữu Nguyễn Hoàng Lộc.
Cầu xin Thượng Đế Toàn năng phò trợ quý đạo hữu và quý
quyến.
Tất cả vì tình yêu của Thượng Đế.
TM. Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam
Thủ quỹ
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Trong tháng 11 qua các cộng đồng trên toàn quốc đã cử hành Lễ
Giao ước ngày 26/11 và Lễ Thăng thiên của Đức Abdul - Baha
ngày 28/11 thật long trọng và trang nghiêm. Nhân dịp Lễ này,
các đạo hữu đã kể lại những câu chuyện về Đức Abdul - Baha
làm xúc động tâm hồn những người tham dự.

Vừa qua, các đạo hữu tại Việt Nam đã có dịp tham gia khoá
học mùa đông được tổ chức ở Ipoh (Malaysia), 4 ngày từ ngày
20 đến ngày 23 tháng 12 năm 2018.
Tại khóa học có các đạo hữu tham dự gồm cựu Uỷ viên Toà
Công lý Quốc tế, ông Dunbar; 2 Uỷ viên Trung tâm truyền giáo
Quốc tế, 4 vị Cố vấn Châu lục, các đạo hữu HĐTTQG Malaysia,
các đạo hữu HĐTTĐP Ipoh và khoảng 2000 người tham dự đến
từ các nơi như Malaysia, khu vực Đông Nam Á, Úc, Mỹ, Anh.
Trong đó đoàn Việt Nam gồm 15 người.
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Các chủ đề được chia sẻ, học tập và thảo luận như sau :
- Những Mẫu tự Người sống Đầu tiên và Quan trọng nhất (First
and Foremost Letters of the Living)
- Sự chuẩn bị cho Lễ Kỹ niệm 200 năm Giáng sinh Đức Bab
- Phụng sự Ngày nay
- Tìm nguồn cảm hứng từ Đức Bab và các vị anh hùng
- Giai đoạn Đức Bab Tuyên ngôn đến khi Tử Đạo của Ngài
- Thánh triều của Đức Bab
- Tưởng nhớ các Vị giáo thủ của Chánh Đạo.
- Các vị xung phong truyền giáo đến Châu Phi
- Các hoạt động cá nhân
- Dùng nghệ thuật để truyền giáo
- Những Viên Ngọc Quý Quốc Gia (Jewel Among the Nations)
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- Những video và các câu hỏi phản ánh
- Bước đi trên con đường phụng sự
- Những thành tựu trong phụng sự
- Mối liên kết tâm linh với nhau.
- Sự khuếch tán Ánh sáng
- Cuộc sống với sự cho đi hào phóng
- Quá trình phát triển cộng đồng Malaysia
- Kêu gọi đứng lên phụng sự và xung phong truyền giáo

Ngoài ra, có các đề tài thảo luận như sau:
- Hôn nhân gia đình
- Phát triển và sự thịnh vượng trong thế giới vật chất
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- Xây dựng các nguồn nhân lực trong gia đình
- Quy định về Truyền thông trong phụng sự
- Mở rộng số lượng gia nhập.
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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

CXLIX.

Trong Ngày này, nếu bất cứ người nào, đứng lên và hoàn
toàn dứt bỏ mọi sự trên các cõi trời và mọi sự trên trái đất, đặt
tình cảm nơi Đấng Bình minh Mặc khải thiêng liêng của Thượng
Đế, chắc chắn người ấy sẽ được tăng lực để chế ngự tất cả tạo
vật, nhờ năng lực từ một trong các Danh của Chúa, Đấng
Thượng Đế của mình, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Ngươi hãy
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biết chắc rằng vầng Thái dương Chân lý, trong Ngày này, đã tỏa
hào quang lên thế giới, và các thời đại xưa chưa hề chứng kiến
điều tương tự như thế. Hỡi dân chúng, hãy để ánh sáng của vinh
quang Ngài chiếu rọi trên các ngươi, và chớ làm những kẻ vô
tâm.
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CHUYÊN MỤC ĐÓNG GÓP QUỸ1

Ở Iran, Hội đồng Tinh thần Quốc gia cho in những bức
tranh về Đền thờ ở Wilmette, trẻ em Baha’i đã mua tranh với giá
từng xu để giúp đỡ xây dựng Đền thờ.
Người lớn cũng đã hy sinh nhiều để gây quỹ cho công trình
xây dựng đó. Đức Abdul-Baha đã kể một câu chuyện về một góa
phụ ở Iran. Chồng Bà đã tử Đạo. Bà còn phải nuôi hai đứa con
và nuôi chúng bằng nghề đan vớ. Khi nghe rằng Quỹ để hoàn tất
việc xây dựng Điểm Thờ phượng Mashriqu’l-Adhkár ở Wilmette
cần thiết cấp bách, Bà quyết định để dành một nửa số tiền vớ bán
được gởi tới cho Đền thờ.
Còn có những người khác đã bán quần áo để gởi đóng góp
cho Đền thờ tại Mỹ, dù biết chắc rằng chính họ sẽ không còn
sống để có thể thờ phụng dưới vòm điện tôn kính đó.

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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“Chúng ta phải giống như đài phun hay nguồn
mạch, liên tục tuôn cạn nguồn nước để liên tục được
dâng đầy trở lại từ một nguồn vô hình. Việc không
ngừng dâng hiến vì điều thiện của bạn hữu mình, mà
không lo sợ nghèo nàn và trông cậy hoàn toàn vào
hồng ân không bao giờ dứt của Nguồn mạch mọi của
cải và mọi điều thiện - đó chính là bí quyết của đời
sống chân chính.”
- Đức Shoghi Effendi –
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CHUYÊN MỤC THẢO LUẬN
TRONG LỄ 19 NGÀY

Ai có thể đóng góp vào Quỹ Baha’i ?
“Một trong những nét đặc trưng trong Chánh Đạo của
Thượng Đế là nguyên lý không nhận sự đóng góp tài chánh
của những người không Baha’i cho các mục đích Baha’i: việc
ủng hộ Quỹ Baha’i là một hồng ân mà Đức Baha’u’llah dành
riêng cho các tín đồ tuyên xưng của Ngài. Hồng ân này trao
trọn cho riêng người tín đồ trách nhiệm ủng hộ tài chánh cho
Chánh Đạo. Mỗi người được kêu gọi phải cố gắng tối đa để
bảo đảm rằng sự tuôn chảy tự do và liên tục các phương tiện
được duy trì và gia tăng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
của Chánh Đạo.”
–Tòa Công lý Quốc tế, Lights of Guidance, đoạn 843Tại sao chỉ có người Baha’i mới được đóng góp vào Quỹ
Baha’i?
“...trong bất cứ tình huống nào người tín đồ cũng không
được nhận sự giúp đỡ tài chánh của những người không
Baha’i để dùng vào các hoạt động đặc biệt liên hệ với việc
quản trị của Chánh Đạo như Quĩ xây dựng Đền thờ, và các
Quĩ khác cho việc quản trị cấp địa phương và cấp quốc gia. Lý
do gồm có hai mặt: Trước hết là vì các cơ cấu mà người
Baha’i đang lần hồi xây dựng, trong bản chất, là ân huệ Đức
Baha’u’llah ban cho thế giới; thứ đến việc nhận Quỹ từ những
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người không phải là tín đồ cho việc sử dụng đặc biệt Baha’i,
không sớm thì muộn, sẽ khiến người Baha’i bị dính dấp vào
các rắc rối và khó khăn không lường trước do người khác đem
đến, và như thế sẽ gây thiệt hại quá lớn cho Chánh Đạo.”
-Đức Shoghi Effendi, Compilation 1, đoạn 1259Ta phải đóng góp vào Quỹ thường xuyên như thế nào ?
“Đức Giáo hộ lưu ý quí Hội đồng tiếp tục khơi dậy sự
quan tâm của các tín đồ về sự đóng góp thường xuyên vào Quỹ
quốc gia, bất kể là có nhu cầu khẩn trương hay không. Hẳn
nhiên, không có gì ngoài dòng chảy liên tục của các khoản
đóng góp có thể bảo đảm sự ổn định tài chánh mà sự tiến bộ
của các cơ cấu Chánh Đạo hiện nay phải tùy thuộc rất nhiều
vào đó.”
-Đức Shoghi Effendi, Compilation 1, đoạn 1230Ta nên đóng góp bao nhiêu vào Quỹ ?
“Không hề có giới hạn nào cho việc đóng góp của chúng
ta vào Quỹ quốc gia. Ta đóng góp càng nhiều càng tốt, đặc biệt
là khi khoản đóng góp đó đòi hỏi người đóng góp phải hy sinh
các nhu cầu và các sở thích khác. Dĩ nhiên, trước mắt Thượng
Đế, sự hy sinh càng khó khăn thì khoản đóng góp đó càng quí
báu. Vì nghĩ cho cùng, không phải số lượng hiến dâng là quan
trọng, nhưng quan trọng là mức độ dứt bỏ mà sự hiến dâng đó
đòi hỏi.”
-Đức Shoghi Effendi, Lights of Guidance, đoạn 838-
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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 nói chuyện 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.
DISCOURSE AT
‘L’ALLIANCE
SPIRITUALISTE’

BUỔI ĐÀM LUẬN TẠI
“L’ALLIANCE
SPIRITUALISTE”

November 9th

Ngày 9 tháng 11

I wish to express my
gratitude for your hospitality,
and my joy that you are
spiritually minded. I am happy
to be present at a gathering
such as this, assembled
together to listen to a Divine
Message. If you could see with

Ta muốn bày tỏ sự biết ơn về
lòng hiếu khách của các con,
và vui mừng khi thấy các con
có dồi dào ý thức tâm linh. Ta
rất vui được tham dự cuộc họp
này, chúng ta cùng nhau hội
họp để nghe Sứ điệp Thiên
thượng. Nếu các con có thể
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the eye of truth, great waves of
spirituality would be visible to
you in this place. The power of
the Holy Spirit is here for all.
Praise be to God that your
hearts are inspired with Divine
fervour! Your souls are as
waves on the sea of the spirit;
although each individual is a
distinct wave, the ocean is one,
all are united in God.

nhìn bằng mắt chân lý, thì
những đợt sóng tâm linh vĩ đại
sẽ hiển hiện trước mắt các con
tại nơi đây. Sức mạnh Thánh
Linh được ban cho tất cả chúng
ta. Tạ ơn Thượng Đế đã hà vào
tâm hồn các con Hơi ấm Thiên
thượng! Tâm hồn của các con
giống như những làn sóng giữa
biển tâm linh; dù mỗi người là
một làn sóng riêng, đại dương
chỉ là một, tất cả đều hợp nhất
trong Thượng Đế.

Every heart should radiate
unity, so that the Light of the
one Divine Source of all may
shine
forth
bright
and
luminous. We must not
consider the separate waves
alone, but the entire sea. We
should rise from the individual
to the whole. The spirit is as
one great ocean and the waves
thereof are the souls of men.

Mỗi tâm hồn phải sáng ngời
tình đoàn kết, để Ánh sáng từ
Nguồn Thiên thượng duy nhất
sẽ chiếu rọi rực rỡ và huy
hoàng. Chúng ta không nên chỉ
xét riêng một làn sóng, nhưng
hãy nhìn toàn đại dương. Từ vị
trí cá nhân chúng ta hãy vươn
lên trong toàn khối. Tâm linh
giống như đại dương bao la và
tâm hồn của con người là
những làn sóng.

We are told in the Holy
Từ Kinh Thánh chúng ta
Scripture that the New được biết thành phố Jerusalem
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Jerusalem shall appear on
earth. Now it is evident that
this celestial city is not built of
material stones and mortar, but
that it is a city not made with
hands, eternal in the Heavens.

Mới sẽ xuất hiện trên địa cầu.
Bây giờ rõ ràng là thành phố
thiên thượng ấy không xây
bằng đá và hồ, thành phố ấy
không xây bằng tay, nó vĩnh
cửu trên Thiên đàng.

This is a prophetic symbol,
meaning the coming again of
the Divine Teaching to
enlighten the hearts of men. It
is long since this Holy
Guidance has governed the
lives of humanity. But now, at
last, the Holy City of the New
Jerusalem has come again to
the world, it has appeared anew
under an Eastern sky; from the
horizon of Persia has its
effulgence arisen to be a light
to lighten the whole world. We
see in these days the fulfilment
of the Divine Prophecy.
Jerusalem had disappeared.
The heavenly city was
destroyed, now it is rebuilt; it
was razed to the ground, but
now its walls and pinnacles
have been restored, and are

Đây là dấu hiệu tiên tri, có
nghĩa là sự trở lại của Giáo lý
Thiên thượng để soi sáng tâm
hồn con người. Sự Hướng dẫn
Thánh thiện ấy đã thống trị đời
sống con người từ lâu lắm rồi.
Nhưng giờ đây, cuối cùng
Thành phố Thánh thiện
Jerusalem Mới lại xuất hiện
trên trái đất, nó đã đến dưới
dạng mới ở bầu trời phương
Đông; từ chân trời Ba tư hào
quang của nó chiếu rọi ánh
sáng rực rỡ đến toàn thế giới.
Ngày nay chúng ta chứng kiến
sự hoàn thành của Lời Tiên tri
Thiên thượng. Thành phố
Jerusalem đã biến mất. Thành
phố thiên đàng đã bị đập phá,
nhưng nay được xây lại; nó đã
bị san bằng, nhưng nay các
tường thành và các tháp cao đã
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towering aloft in their renewed được dựng lại, và nó vươn lên
and glorious beauty.
cao ngất trong vẻ đẹp mới đầy
vinh quang.
In the Western world
material
prosperity
has
Ở thế giới phương Tây sự
triumphed, whilst in the East thịnh vượng về vật chất đã
the spiritual sun has shone thắng thế, trong khi ở phương
forth.
Đông mặt trời tâm linh tỏ rạng.
I am very glad to see such an
Ta rất vui khi thấy cuộc hội
assembly as this in Paris, họp như thế này tại Paris, nơi
where spiritual and material mà sự tiến bộ về tâm linh và
progress are met together in vật chất được hợp nhất.
unity.
Con người – con người thật
Man – the true man – is soul, sự – là linh hồn, chứ không
not body; though physically phải là thể xác; dù thể xác con
man belongs to the animal người thuộc về thế giới động
kingdom, yet his soul lifts him vật, nhưng linh hồn nâng con
above the rest of creation. người lên cao hơn các loài.
Behold how the light of the sun Hãy xem ánh sáng mặt trời soi
illuminates the world of matter: sáng thế giới vật chất như thế
even so doth the Divine Light nào; cũng như thế ấy, Ánh
shed its rays in the kingdom of sáng Thiên thượng soi tỏ thế
the soul. The soul it is which giới linh hồn. Chính linh hồn
makes the human creature a khiến con người trở thành một
celestial entity!
thực thể thiêng liêng!
(To be continued )
(Còn tiếp)
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TÌM HIỂU VỀ THÁNH KINH
THIÊNG LIÊNG NHẤT
(KITAB-I-AQDAS)

VẤN VÀ ĐÁP
17. CÂU HỎI: Phải theo thủ tục nào khi gặp của rơi?
TRẢ LỜI: Nếu của ấy nhặt được trong thành phố, thì sự
nhặt ấy phải được thông báo ngay bởi người rao
báo của thành phố. Nếu tìm được người chủ tài
vật, của nhặt ấy phải trao ngay cho người ấy.
Bằng không, người nhặt được của rơi phải đợi
một năm, và nếu trong thời gian này người chủ
tài vật xuất hiện, thì người nhặt nên nhận lại phí
rao báo và trả tài vật cho chủ nó; chỉ khi nào một
năm trôi qua mà không tìm được chủ tài vật, thì
người nhặt mới được sở hữu món của rơi ấy.
Nếu giá trị của rơi ít hơn hoặc bằng phí rao báo,
người nhặt chỉ đợi một ngày từ lúc gặp của rơi;
hết ngày ấy, nếu chủ tài vật không xuất hiện,
người nhặt có thể sở hữu của rơi ấy; còn trường
hợp của rơi nhặt được ở nơi không người ở,
người nhặt nên đợi ba ngày; hết thời gian đó,
nếu không biết được chủ tài vật là ai, người nhặt
được phép sở hữu của rơi ấy.
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18. CÂU HỎI: Về việc tẩy rửa: chẳng hạn như nếu một người
đã tắm toàn thân, người đó có phải thực hiện sự
tẩy rửa không?
TRẢ LỜI: Phán lệnh về sự tẩy rửa phải được tuân giữ trong
bất cứ trường hợp nào.

19. CÂU HỎI: Nếu một người lập kế hoạch du lịch ra khỏi
nước, nhưng vợ người ấy phản đối và việc
tranh cãi đưa tới ly dị, và nếu người này chuẩn
bị cuộc hành trình lâu cho tới một năm, thì thời
gian chuẩn bị này có được xem như một năm
chờ đợi hay không, hay là ngày đôi vợ chồng
xa nhau mới là điểm khởi đầu của năm chờ
đợi?
TRẢ LỜI: Điểm khởi đầu tính từ lúc đôi vợ chồng xa nhau,
và vì vậy, nếu họ ly thân một năm trước khi
người chồng lên đường, và nếu hương thơm tình
cảm không phục hồi giữa vợ chồng, thì có thể
thực hiện sự ly dị. Bằng không một năm phải
được tính từ ngày chồng lên đường, và các điều
kiện qui định trong Kitab-i-Aqdas phải được
tuân hành.
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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,
Chúng ta hãy tiếp tục nghiên cứu Thông điệp ngày 1/3/2017 của
Tòa Công lý Quốc tế - một Thông điệp nói nhiều đến đời sống
kinh tế - theo từng đoạn một như dưới đây:
TÒA CÔNG LÝ QUỐC TẾ
Ngày 1/3/2017
Gởi Các đạo hữu Baha’i trên thế giới
Các đạo hữu thương mến,
1. Trong một thế giới ngày càng liên kết với nhau, ngày càng có
nhiều ánh sáng rọi lên tình trạng xã hội của mọi người, cho thấy
rõ hơn hoàn cảnh của họ. Trong khi có những sự phát triển cho
thấy hy vọng, còn nhiều điều cần cân nhắc nhiều đến lương tâm
của loài người.
Sự bất công, phân biệt đối xử, và bóc lột tàn phá cuộc sống của
nhân loại, dường như đối với các phương pháp chữa trị mà các
kế hoạch chính trị thuộc mọi màu sắc đã áp dụng đều không hiệu
quả. Tác động kinh tế của những phiền toái này, cũng như những
khiếm khuyết về cấu trúc đã ăn sâu trong xã hội dẫn đến sự đau
khổ kéo dài của rất nhiều người. Không ai mà tâm hồn mình
được thu hút bởi những lời dạy của Đấng Phúc Mỹ lại không xúc
động vì những hậu quả này. Đức Baha’u’llah thông báo trong
kinh Lawh-i-Dunya “Thế giới đang bị xáo trộn lớn và tâm trí của
dân chúng đang ở trong tình trạng rất hoang mang. Chúng ta cầu
xin Đấng Toàn Năng để Ngài độ lượng soi sáng họ với vinh
quang của công lý Ngài, và để họ có thể khám phá ra rằng điều
gì sẽ có lợi cho họ mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.”
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Khi cộng đồng Baha’i nỗ lực đóng góp ở mức độ tư duy và hành
động để cải thiện thế giới, những hoàn cảnh bất lợi mà nhiều dân
cư gánh chịu càng đòi hỏi sự chú ý đến nhiều hơn.
(kỳ sau tiếp theo)
Câu hỏi gợi ý:
1. Vì sao hiện nay nhiều ánh sáng rọi đến các tình huống xã
hội của mọi người?
2. Chúng ta đang thấy một kết quả gì?
3. Ba vấn đề gì cần cân nhắc nhiều đến lương tâm loài
người?
4. Ảnh hưởng kinh tế về những ưu phiền này đưa đến điều
gì?
5. Tín đồ Baha’i đang được yêu cầu đáp ứng như thế nào?
6. Những bước nào mà các cá nhân có thể thực hiện?
2. Phúc lợi của bất kỳ bộ phận nào của nhân loại được gắn kết
chặt chẽ với phúc lợi của toàn thể. Cuộc sống tập thể của nhân
loại chịu thiệt thòi khi bất kỳ một nhóm người nào nghĩ về hạnh
phúc riêng của họ trong sự cô lập với hạnh phúc của những
người hàng xóm hoặc theo đuổi lợi ích kinh tế mà không quan
tâm đến môi trường tự nhiên cung cấp phương tiện sinh sống cho
tất cả mọi người bị ảnh hưởng như thế nào. Một trở ngại khó
vượt qua đang nằm trên con đường tiến bộ xã hội có ý nghĩa: tồn
tại dai dẳng, tính tham lam và tư lợi chiếm ưu thế trong chi phí
của việc thiện chung. Số lượng của cải được tích lũy một cách
tán tận lương tâm, và sự bất ổn này tạo nên điều tồi tệ hơn do thu
nhập và cơ hội quá chênh lệch giữa các quốc gia và ngay trong
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các quốc gia. Nhưng điều đó không nên như vậy. Tuy nhiên,
những tình cảnh ấy là kết quả của lịch sử, họ không phải xác
định tương lai, và dù những cách tiếp cận hiện tại đối với đời
sống kinh tế đã đáp ứng giai đoạn niên thiếu của loài người, thì
chắc chắn không đủ để đáp ứng cho buổi bình minh của tuổi
trưởng thành của nhân loại. Không có sự biện minh nào để tiếp
tục duy trì các cấu trúc, các quy tắc và các hệ thống mà đã hiển
nhiên thất bại đối với việc phục vụ lợi ích của tất cả các dân tộc.
Giáo lý của Chánh Đạo không có chỗ cho sự nghi ngờ: có một
khuôn khổ đạo đức vốn có đối với việc hình thành, phân phối và
sử dụng của cải và tài nguyên.
(kỳ sau tiếp theo)
Câu hỏi gợi ý:
1.

Điều gì xảy ra khi bất kỳ một nhóm nào chỉ nghĩ về
hạnh phúc riêng của họ?

2. Điều gì đang hiện hữu trong cách thực hiện điều thiện

chung hiện nay và nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế
nào?
3. Điều gì xảy ra khi khối lượng của cải tích lũy một

cách tán tận lương tâm?
4. Trong cách thức của Luật Huququ’llah, đạo hữu

nghĩ gì về đoạn trích “Giáo lý của Chánh Đạo không
có chỗ cho sự nghi ngờ: có một khuôn khổ đạo đức
vốn có đối với việc hình thành, phân phối và sử dụng
của cải và tài nguyên”?
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3. Những căng thẳng xuất hiện trong tiến trình lâu dài của thời
kỳ quá độ chuyển đổi từ một thế giới chia rẽ sang một thế giới
thống nhất đang được cảm nhận trong các mối quan hệ quốc tế
cũng như trong những rạn nứt sâu sắc ảnh hưởng đến các xã hội
lớn và nhỏ. Thế giới đang trong tình trạng tuyệt vọng cần đến
một sự chia sẻ về đạo đức, với các cách suy nghĩ đang thịnh
hành cho thấy là thiếu trầm trọng một khuôn khổ chắc chắn để
chú tâm đến những cuộc khủng hoảng đang tập hợp như những
đám mây bão. Tầm nhìn của Đức Baha’u’llah thách thức nhiều
giả định được cho phép định hình cách diễn thuyết đương đại - ví
dụ như tư lợi đưa tới thịnh vượng, còn lâu mới bị hạn chế, và
rằng sự tiến bộ phụ thuộc vào sự biểu lộ của nó qua sự cạnh
tranh không ngừng. Để xem giá trị của một cá nhân chủ yếu là
có bao nhiêu của cải người ấy tích lũy và có bao nhiêu hàng hoá
người ấy tiêu xài so với những người khác là hoàn toàn xa lạ với
tư tưởng Baha’i. Nhưng cũng không phải là những giáo lý tán
đồng sự tống khứ của cải vốn đã không thích hay xấu xa, và chủ
nghĩa khổ hạnh bị cấm đoán. Của cải phải phục vụ nhân loại.
Việc sử dụng nó phải phù hợp với các nguyên lý tinh thần; các
hệ thống phải được tạo ra trong ánh sáng đó. Và, trong những
Lời đáng nhớ của Đức Baha’u’llah, “Không ánh sáng nào có thể
so sánh với ánh sáng công lý. Việc thiết lập trật tự thế giới và sự
yên tỉnh của các dân tộc phụ thuộc vào nó.”
(kỳ sau tiếp theo)
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Câu hỏi gợi ý:
1. Ở đâu mà những căng thẳng xuất hiện trong tiến

trình lâu dài của thời kỳ quá độ chuyển đổi từ
một thế giới chia rẽ sang một thế giới thống nhất
đang được cảm nhận?
2. Điều gì mà thế giới tuyệt vọng cần?
3. Tầm nhìn của Đức Baha’u’llah thách thức những

giả định nào được cho phép định hình cách diễn
thuyết đương đại?
4. Quan niệm của Baha’i về của cải là gì?

4. Mặc dù Đức Baha’u’llah không đưa ra trong Mặc khải của
Ngài một hệ thống kinh tế chi tiết, nhưng một chủ đề thường
xuyên trong toàn bộ giáo lý của Ngài là tái tổ chức xã hội loài
người. Việc xem xét chủ đề này chắc chắn dẫn đến các vấn đề về
kinh tế. Tất nhiên, nền trật tự tương lai mà Đức Baha’u’llah hình
dung là vượt xa bất cứ điều gì mà thế hệ hiện tại có thể tưởng
tượng. Tuy nhiên, sự xuất hiện cuối cùng của nó sẽ phụ thuộc
vào nỗ lực tích cực của những tín đồ Ngài để đưa những giáo lý
của Ngài vào ảnh hưởng cho ngày nay. Với điều này trong tâm
trí, chúng tôi hy vọng rằng ý kiến dưới đây sẽ kích thích sự suy
nghĩ sâu sắc, liên tục của các đạo hữu. Mục đích là tìm hiểu làm
thế nào để tham gia vào các công việc vật chất của xã hội theo
cách phù hợp với các giáo huấn thiêng liêng và về mặt thực tế,
cách nào mà sự thịnh vượng tập thể có thể được nâng cao thông
qua công lý và sự hào phóng, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.
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Câu hỏi gợi ý:
1.

Chủ đề thường xuyên trong toàn bộ giáo lý của Đức
Baha’u’llah là gì và tại sao?

2.

Nền trật tự trong tương lai mà Đức Baha’u’llah hình
dung sẽ như thế nào và làm sao nó sẽ hình thành?

3.
4.

Mục đích của ý nghĩa này là gì?
Việc giáo dục về Luật Huququ’llah cách nào quan trọng
trong việc định hình tầm nhìn của Đức Baha’u’llah?

5. Lời kêu gọi của chúng tôi để xem xét những hàm ý trong Mặc
khải của Đức Baha’u’llah cho đời sống kinh tế là hướng tới các
cơ cấu và cộng đồng Baha’i, nhưng đặc biệt hơn là hướng đến cá
nhân tín hữu. Nếu một mô hình mới của đời sống cộng đồng,
được khuôn đúc trên giáo lý, chẳng phải nổi lên nhóm người
thành tâm chứng minh trong cuộc sống riêng của họ tính chính
trực của tư cách đạo đức là một trong những đặc điểm phân biệt
nhất của mô hình đó sao? Mỗi một sự lựa chọn mà người Baha’i
thực hiện - như là người làm công hay người chủ, người sản xuất
hay người tiêu thụ, người vay hoặc người cho vay, ân nhân hay
người thụ hưởng – đều để lại một dấu vết, và trách nhiệm đạo
đức để đưa đến một cuộc sống phù hợp đòi hỏi rằng những quyết
định kinh tế của người ấy phải phù hợp với những lý tưởng cao
cả, rằng sự tinh khiết trong mục đích của một người phù hợp với
sự tinh khiết trong hành động của người ấy để hoàn thành mục
đích đó. Tất nhiên, các đạo hữu thường nhìn vào những giáo lý
để đặt tiêu chuẩn cho điều gì để khao khát. Nhưng sự tham gia
ngày càng sâu sắc của cộng đồng với xã hội có nghĩa rằng khuôn
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khổ kinh tế của sự tồn tại xã hội phải nhận được sự tập trung chú
ý nhiều hơn. Đặc biệt trong các cụm nơi mà quá trình xây dựng
cộng đồng đang bắt đầu có số đông người, những lời khuyên
trong các Thánh thư Baha’i nên cung cấp ngày một tăng các mối
quan hệ kinh tế trong các gia đình, các khu láng giềng, và các
dân tộc. Không bằng lòng với bất kỳ giá trị nào thịnh hành trong
trật tự hiện có chung quanh họ, các bạn hữu ở mọi nơi xem xét
việc áp dụng các giáo lý vào cuộc sống của họ và sử dụng các cơ
hội mà họ có, đóng góp cá nhân và tập thể cho sự công bằng
kinh tế và tiến bộ xã hội tại bất cứ nơi nào họ sinh sống. Những
nỗ lực ấy sẽ góp thêm cho sự gia tăng kho kiến thức về vấn đề
này.
Câu hỏi gợi ý:
1. Điều gì cần thiết mang đến một mô hình mới

của đời sống cộng đồng, được khuôn đúc trên
giáo lý?
2. Điều gì ảnh hưởng cho sự lựa chọn của chúng ta?
3. Trách nhiệm đạo đức nào đòi hỏi từ chúng ta để đưa

đến một cuộc sống phù hợp?
4. Chúng ta tìm những tiêu chuẩn ở đâu?
5. Trong quá trình xây dựng cộng đồng chúng ta phải

quan tâm đến điều gì?
6. Mối quan hệ của Luật Huququ’llah (Quyền của

Thượng Đế) với quá trình này là gì?
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6. Một khái niệm nền tảng để khám phá trong bối cảnh này là
thực thể tinh thần của con người. Trong Mặc khải của Đức
Baha’u’llah, sự cao quý vốn có của mỗi con người được khẳng
định rõ ràng; đó là một nguyên lý cơ bản của niềm tin Baha’i,
dựa trên đó hy vọng cho tương lai của nhân loại được xây dựng.
Năng lực của linh hồn để biểu hiện tất cả các danh và các thuộc
tính của Thượng Đế - Ngài là Đấng Từ bi, Đấng Ban cho, Đấng
Độ lương - được khẳng định nhiều lần trong các Thánh thư.
Cuộc sống kinh tế là một diễn trường cho sự biểu hiện của sự
trung thực, tính chính trực, tính đáng tin cậy, lòng quảng đại và
những phẩm chất tinh thần khác. Cá nhân không đơn thuần là
một đơn vị kinh tế tư lợi, cố gắng để giành một phần lớn hơn các
nguồn lực vật chất của thế giới. Đức Baha’u’llah khẳng định
“Giá trị của con người nằm ở việc phụng sự và đức hạnh, không
phải ở sự phô trương của cải và giàu có.” Và Ngài nói thêm:
“Đừng phung phí của cải của cuộc sống quý báu của bạn trong
việc theo đuổi lối sống xấu xa và đồi bại, cũng đừng để cho nỗ
lực của bạn bị tiêu hao trong việc tìm kiếm lợi ích cá nhân cho
mình.” Bằng cách tự hiến dâng để phụng sự người khác, người ta
tìm thấy ý nghĩa và mục đích trong cuộc đời và góp phần nâng
cao cho chính xã hội. Ngay từ khi bắt đầu luận thuyết nổi tiếng
của Ngài về Bí mật của nền Văn minh Thiên thương, Đức
Abdu’l-Baha tuyên bố:
Danh dự và sự khác biệt của một cá nhân bao gồm trong điều
này, rằng người ấy trong số đông quần chúng của thế giới nên
trở thành nguồn gốc của điều thiện cho xã hội. Liệu có hồng
phúc nào lớn hơn điều này, rằng một cá nhân, nhìn vào chính
mình, thấy rằng nhờ hồng ân bổ sức của Thượng Đế mình đã trở
thành nguyên nhân của hòa bình và hạnh phúc, của may mắn và
thuận lợi cho đồng bào mình? Không, bởi Đấng Thượng Đế chân
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chính duy nhất, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn, không có
niềm vui nào trọn vẹn hơn.
Câu hỏi gợi ý:
1. Điều gì là một khái niệm nền tảng để khám phá trong bối
cảnh này?
2. Điều gì là nguyên lý nền tảng của niềm tin
Baha’i, dựa trên đó hy vong cho tương lai của
nhân loại được xây dựng?
3. Quan điểm xã hội nói chung như thế nào về cá
nhân trong diễn trường kinh tế so với quan
điểm do Đức Bahá’u’lláh mặc khải?
4. Đức Baha’u’llah yêu cầu chúng ta phải làm gì?
5. Điều gì xảy ra khi chúng ta tự hiến dâng để phụng sự
người khác?
6. Đức Abdul-Baha nói với chúng ta điều gì về danh dự và
khác biệt của một cá nhân?

7. Xem trong ánh sáng này, nhiều hoạt động kinh tế dường như
bình thường đạt được ý nghĩa mới vì tiềm năng của các hoạt
động ấy giúp tăng thêm phúc lợi và sự thịnh vượng của con
người. Đức Thầy giải thích "Mọi người đều phải có một nghề
nghiệp, buôn bán hay thủ công, để họ có thể chia sẻ gánh nặng
của người khác, chứ không phải họ là gánh nặng cho người
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khác." Đức Baha’u’llah kêu gọi "Người nghèo hãy tự cố gắng
tìm kiếm phương tiện mưu sinh ", trong khi những người giàu có
"phải quan tâm nhiều đến người nghèo. Đức Abdu’l-Baha đã
khẳng định " Sự giàu có đáng khen ngợi ở mức độ cao nhất, nếu
nó có được do nỗ lực của một cá nhân và nhờ hồng ân của
Thượng Đế, qua thương mại, nông nghiệp, nghệ thuật và công
nghiệp, và nếu nó được sử dụng cho các mục đích nhân đạo".
Đồng thời, Ẩn ngôn chứa đầy những lời cảnh báo về sự cám dổ
nguy hiểm của nó, như sự giàu có là "rào cản lớn nhất" giữa tín
đồ và Đấng mà họ Tôn thờ. Không có gì ngạc nhiên khi Đức
Baha’u’llah tán dương cương vị của người giàu có mà không bị
của cải cản trở việc đạt tới vương quốc vĩnh cửu; sự huy hoàng
của một linh hồn như vậy "sẽ soi sáng những cư dân trên trời,
như mặt trời soi sáng cư dân trên trái đất!" Đức Abdu’l-Baha
tuyên bố rằng "Nếu một cá nhân sáng suốt và tháo vát nên bắt
đầu các biện pháp mà sẽ làm giàu cho số đông dân chúng, không
thể có cam kết nào lớn lao hơn việc này, và dưới mắt Thượng Đế
nó được xếp hạng như là thành tựu tối cao." Vì sự giàu có là
đáng khen ngợi nhất khi "được cung cấp cho toàn bộ dân chúng
sự thịnh vượng." Xem xét cuộc sống của một người để xác định
điều gì là cần thiết và sau đó với niềm vui thực hiện nghĩa vụ của
một người liên quan đến luật Huququ’llah là sự rèn luyện không
thể thiếu để đưa những ưu tiên của một người vào sự cân bằng,
thanh lọc bất cứ của cải nào mà người đó sở hữu và đảm bảo
rằng sự phân phối mà Quỹ Quyền của Thượng Đế (Huququ’llah)
sẽ cung cấp cho điều thiện lớn hơn. Vào mọi lúc, sự mãn nguyện
và sự điều độ, lòng nhân ái và cảm giác bằng hữu, sự hy sinh và
sự tin cậy vào Đấng Toàn Năng là những phẩm chất thích hợp
với linh hồn biết sợ Thượng Đế.
Câu hỏi gợi ý:
1. Điều gì đạt được ý nghĩa mới vì tiềm năng của các hoạt
43

động ấy giúp tăng thêm phúc lợi và sự thịnh vượng của
con người?
2. Tại sao mỗi người phải có một nghề buôn bán hay thủ
công?
3. Người nghèo và người giàu được thúc giục làm điều gì?
4. Trong lĩnh vực nào chúng ta được khuyến khích tìm việc
làm?
5. Điều gì mà những người sở hữu của cải được thúc giực để
làm?
6. Khi nào sự giàu có được ca ngợi ở mức độ cao nhất?
7. Khi nào sự giàu có là “một rào cản lớn nhất” giữa
chúng ta và Thượng Đế? Các bước nào chúng ta cần
thực hiện để đảm bảo rằng sự giàu có không trở thành
rào cản lớn nhất?
8. Điều gì là cương vị của người giàu không bị cản trở bởi
của cải?
9. Cam kết nào lớn lao nhất và dưới mắt Thượng Đế
nó được xếp hạng là sự thành tựu tối cao?
10. Sự trả Quỹ Quyền của Thượng Đế cung cấp cho điều thiện
lớn hơn như thế nào?
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8. Các lực lượng của chủ nghĩa ham chuộng vật chất thúc đẩy
một cách suy nghĩ hoàn toàn trái ngược: rằng hạnh phúc đến từ
việc thủ đắc vật chất liên tục, rằng càng có nhiều của cải thì càng
tốt hơn, rằng lo lắng về môi trường là thuộc về một thời đại
khác. Những thông điệp cám dỗ này thúc đẩy sự gia tăng cảm
giác bám chặt vào quyền cá nhân, sử dụng ngôn ngữ công lý và
các quyền để che đậy tư lợi. Sự thờ ơ với những gian khổ mà
người khác gặp phải trở thành chuyện thường tình trong khi thú
tiêu khiển và giải trí điên cuồng được khao khát sử dụng. Tác
động gây suy nhược của chủ nghĩa ham chuộng vật chất xâm
nhập vào mọi nền văn hoá, và những người Baha’i nhận ra rằng,
họ cố gắng giữ ý thức về những tác động của nó, nếu không họ
có thể vô tình chấp nhận cách nhìn thế giới của nó ở một mức độ
nào đó. Các phụ huynh phải nhận thức sâu sắc rằng, ngay cả khi
còn rất trẻ, trẻ em hấp thu các tiêu chuẩn của những người xung
quanh các em. Chương trình trao quyền tinh thần cho thiếu niên
khuyến khích sự nhận thức sâu sắc ở một độ tuổi khi tiếng gọi
của chủ nghĩa ham chuộng vật chất gia tăng càng mạnh mẽ hơn.
Với cách tiếp cận của người lớn có trách nhiệm, chia sẻ cho một
thế hệ, không cho phép sự theo đuổi phàm tục làm mù mắt một
người trước sự bất công và thiếu thốn. Theo thời gian, các phẩm
chất và thái độ được nuôi dưỡng nhờ các khóa học của Viện
Giáo lý, qua việc tiếp xúc với Lời của Thượng Đế, giúp các cá
nhân nhìn thấy những ảo tưởng trong quá khứ, ở mọi giai đoạn
của cuộc đời, mà người đời sử dụng để lôi kéo sự chú ý ra khỏi
việc phụng sự và chỉ hướng đến bản thân. Và cuối cùng, việc
nghiên cứu một cách có hệ thống Lời của Thượng Đế và việc
khám phá những hàm ý của các Lời đó làm gia tăng ý thức về sự
cần thiết phải quản lý vấn đề vật chất của con người cho phù hợp
với giáo lý thiêng liêng.
45

Câu hỏi gợi ý:
1. Ba dòng suy nghĩ trái ngược mà lực lượng ham chuộng vật
chất thúc đẩy là gì?
2. Những thông điệp cám dỗ này thúc đẩy điều gì?
3. Khi ngôn ngữ công lý và các quyền được sử dụng để
che đậy tư lợi, các thông điệp cám dỗ này thúc đẩy
điều gì?
4. Khi thú tiêu khiển và giải trí điên cuồng được khao
khát sử dụng, điều gì trở thành chuyện thường tình?
5. Về điều gì các phụ huynh phải nhận biết sâu sắc?
6. Chương trình trao quyền tinh thần cho thiếu niên giúp các
em như thế nào?
7. Với cách tiếp cận của người lớn có trách nhiệm gì?
8. Viện Giáo lý đưa vào việc giáo dục Luật Huququ’llah
như thế nào để qua thời gian sẽ giúp ích và lợi ích là gì?

9. Quý đạo hữu thân mến: Sự giàu có quá mức và sự nghèo đói
cùng cực trên thế giới ngày càng trở nên không đứng vững. Vì sự
bất bình đẳng tồn tại dai dẵng, nên trật tự được thiết lập cho thấy
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là không chắc chắn, và các giá trị của nó đang có vấn đề. Dù bao
nổi khổ cực mà một thế giới xung đột phải đối mặt trong tương
lai, chúng ta cầu nguyện rằng Đấng Toàn Năng sẽ giúp những
người thân yêu của Ngài vượt qua mọi trở ngại trên con đường
của họ và giúp họ phụng sự nhân loại. Sự hiện diện của cộng
đồng Baha’i càng đông dân số, thì trách nhiệm của cộng đồng
càng lớn hơn để tìm ra cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ
của sự nghèo đói trong môi trường xung quanh cộng đồng. Mặc
dù các đạo hữu đang ở giai đoạn đầu của việc học về công việc
đó và về sự đóng góp vào các bài diễn thuyết liên quan, quá trình
xây dựng cộng đồng của Kế hoạch Năm Năm đang tạo ra ở khắp
mọi nơi môi trường lý tưởng để tích luỹ kiến thức và kinh
nghiệm về mục đích cao hơn của hoạt động kinh tế một cách dần
dần nhưng kiên định. Dựa trên nền tảng công việc trường kỳ về
xây dựng nền văn minh thiêng liêng, khám phá này có thể trở
thành đặc điểm nổi bật hơn của đời sống cộng đồng, tư duy cơ
cấu, và hành động cá nhân trong những năm tới.
Tòa Công lý Quốc tế

Câu hỏi gợi ý:
1. Điều gì đang trở thành không chắc chắn và hậu quả do
đâu?
2. Điều gì sẽ giúp bao nổi khổ cực mà một thế giới
xung đột phải đối mặt trong tương lai?
3. Trách nhiệm lớn hơn khi sự hiện diện của một cộng đồng
Baha’i càng đông dân số là gì?
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4. Mục đích của Kế hoạch Năm Năm là gì?
5. Ở mức độ nào khám phá này về sự xây dựng nền văn
minh thiêng liêng có thể trở thành đặc điểm nổi bật
của cái gì?
6. Trong cách thức nào Luật Huququ’llah liên hệ đến quá
trình xây dựng cộng đồng này?

HỘI NGHỊ HUQUQU’LLAH VÙNG ĐÔNG
NAM Á NĂM NAY TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN
TỪ NGÀY 18-19/1/2019
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CẢM TẠ
GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ:
-

Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam và Cộng đồng Tôn
giáo Baha’i địa phương Mong thọ B, Kiên Giang.

-

Chân thành cảm ơn tất cả Quý đạo hữu đã đến viếng, cầu
nguyện, gửi vòng hoa, phúng điếu, điện thoại chia buồn
cùng gia đình chồng, cha, ông chúng tôi về với Vương
quốc Abha:
Ông LÊ PHÚ MINH
Sinh năm 1947 tại Thừa thiên – Huế
Từ trần ngày 06/12/2018
Hưởng thọ 71 tuổi
Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sơ xuất, xin quý đạo
hữu niệm lòng tha thứ,
Thành kính cảm tạ.
Thay mặt gia đình
Bà quả phụ NGUYỄN THỊ THANH
và con gái LÊ THỊ THU LIÊN
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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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CỘNG ĐỒNG TÔN GIÁO BAHA’I VIỆT NAM
NHỮNG GIÁO LÝ CỦA BAHA’I
LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG
PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NHẸ RŨI RO
THIÊN TAI
Baha’i là một tôn giáo mang giáo lý đến với nhân loại trong thời
đại trưởng thành Ngày nay chỉ mới cách đây 175 năm. Các
nguyên lý tâm linh mà Thượng Đế mặc khải qua Đức
Baha’u’llah, Đấng Giáo Tổ của Tôn giáo Baha’i là những
phương thuốc để cứu chữa những căn bệnh của thời đại. Môi
trường đang bị xâm hại, biến đổi khí hậu đang gia tăng ngày
càng tồi tệ là những căn bệnh của thời đại mà nhân loại đang đối
mặt. Vì thế Baha’i cung cấp dồi dào một loạt các giải pháp để
giải quyết vấn đề này. Dưới đây là một số Giáo lý cụ thể:
Đức Baha’u’llah dạy: “Nền văn minh thường được ca tụng bởi
những bậc thiên tài về khoa học và nghệ thuật, nếu để vượt
khỏi giới hạn của sự trung dung, thì sẽ đem điều ác lớn lao
đến cho loài người. Đó là điều cảnh cáo các ngươi bởi Ngài là
Đấng Toàn tri. Nếu bị đẩy tới chỗ thái quá, nền văn minh sẽ
cho thấy nó là nguồn gốc phong phú của điều ác, cũng như nó
từng là nguồn gốc của điều thiện khi giữ trong giới hạn của sự
trung dung. . . Đã sắp đến ngày lửa lầm lạc sẽ thiêu rụi các đô
thị...”1

1 Trích Thánh thư của Đức Baha’u’llah, CLXIV, tr.343

51

Rõ ràng sự suy thoái về môi trường và biến đổi khí hậu hiện nay
chủ yếu là do con người tạo ra. Cách nay hơn 200 năm, trước
thời kỳ công nghiệp hóa (vào cuối thế kỷ thứ 18 đầu thế kỷ thứ
19) bầu khí quyển rất phù hợp cho môi trường cuộc sống con
người trên trái đất. Tuy nhiên, khi nền công nghiệp phát triển,
việc đốt nhiên liệu hóa thạch cho ra năng lượng làm phát sinh
carbon dioxide và đây là nguyên nhân làm ấm lên toàn cầu. Hơn
một nửa lượng khí nhà kính là từ các nước công nghiệp đốt
nhiên liệu hóa thạch. Nạn phá rừng, thay đổi sử dụng đất và việc
lạm dụng đất trong nông nghiệp cũng thải carbon dioxide vào
không khí. Điều này phần lớn đang xảy ra hiện nay ở các nước
đang phát triển tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.
Trong hai thế kỷ qua chúng ta đã chứng kiến nền văn minh vật
chất phát triển nhanh chóng mang lại sự tiến bộ và thịnh vượng
vật chất cho xã hội loài người, nhưng nó lại không làm cho con
người sống hạnh phúc do những hậu quả mà nó mang lại như sự
bất công, ích kỷ, hận thù, khủng bố, lụt lội, lỡ đất, chêch lệch
quá mức giữa giàu và nghèo và cả tác hại đến môi trường và làm
biến đổi khí hậu là thách thức vô cùng trầm trọng cho nhận loại.
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 làm rõ thêm: “Sự tiến bộ và sự man rợ luôn
song hành, trừ khi nền văn minh vật chất được bổ sức bởi sự
1 ‘Abdu’l-Bahá, Quảng bá Nền Hòa bình Thế giới, tr. 109, Baha’i Publishing Trust, Wilmette, 1982.
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Hướng dẫn Thiêng liêng ... và được củng cố bởi đức hạnh tâm
linh. . .”1
Đức Baha’u’llah dạy: “Phương thuốc mà nhân loại cần cho
những chứng bệnh hiện nay không hề giống y với phương
thuốc mà thời đại sau sẽ cần. Hãy quan tâm trăn trở về những
nhu cầu của thời đại mà các ngươi đang sống, và tập trung sự
thảo luận kỹ của các ngươi vào những yêu cầu và đòi hỏi cấp
bách của nó.”2
Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rũi
ro thiên tai chính là những nhu cầu cấp bách của thời đại hiện
nay. Chúng ta cần tìm giải pháp hiệu quả để xử lý mang tính bền
vững.
Đức Baha’u’llah dạy: “Những người được Thượng Đế ban cho
linh giác sẽ nhận biết dễ dàng rằng các nguyên lý do Thượng
Đế thiết lập là phương tiện cao cả nhất để duy trì nền trật tự
trên thế giới và sự an ninh của các dân tộc.” 3
Tòa Công lý Quốc tế làm rõ thêm: “Có những nguyên lý tâm
linh, hoặc những điều mà có người gọi là những giá trị nhân
bản, dựa vào đó người ta tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề xã
hội. Nói chung, bất cứ nhóm người có thiện ý nào cũng có thể
tìm được giải pháp thực tế cho những vấn đề của riêng mình,
nhưng thiện ý và sự hiểu biết thực tế thường không đủ. Giá trị
thiết yếu của nguyên lý tâm linh là nó không chỉ trình bày một
viễn cảnh hòa hợp với bản chất con người, mà còn khơi dậy
1 Abdu’l-Bahá, Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, 225, p. 283-284
2
3

Sách Gleanings của Đức Baha’u’llah Đoạn CVI
Thánh kinh Kitab-i-Aqdas của Đức Baha’u’llah, đoạn 2

53

một thái độ, một sức mạnh, một ý chí, một khát vọng, giúp tìm
ra và thực thi những giải pháp thực tế.
Những nhà lãnh đạo các chính phủ và tất cả những
người có thẩm quyền sẽ phụng sự tốt nhất trong nỗ lực giải
quyết khó khăn, nếu trước hết biết tìm những nguyên lý liên hệ
và làm theo sự hướng dẫn của những nguyên lý đó.”1
Nếu nhân loại có một thời kỳ chuyển tiếp cho một tương lai thấp
carbon và ngăn ngừa ảnh hưởng thảm khốc của việc ấm lên toàn
cầu, thì thế giới sẽ cần một sự nỗ lực to lớn từ các khu vực tư và
xã hội dân sự - bao gồm các tổ chức tôn giáo. Trong nhiệm vụ hỗ
trợ khuyến khích cho công nghệ xanh và thay đổi cách sống sẽ là
cần thiết để đáp ứng cho mục tiêu, các tổ chức tôn giáo đóng một
vai trò quan trọng, vì tầm cở tinh thần và đạo đức của vấn đề khí
hậu.
“Qua mặc khải của Đức Baha’u’llah, những nguyên lý cần
thiết cho tuổi trưởng thành tập thể của loài người đã được phú
cho uy lực có thể thấm nhuần tận gốc rễ động cơ của con
người và làm thay đổi hành vi.”2
Chúng ta đều có trách nhiệm đối với biến đổi khí hậu. Mọi người
đang hưởng lợi từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch đều có lỗi.
Mọi người tham gia vào phát hoang đất hoặc hưởng lợi từ những
thay đổi sử dụng đất đều là người đóng góp cho sự biến đổi khí
hậu. Chúng ta chịu trách nhiệm bao nhiêu là phụ thuộc vào đất
nước ta cư trú, lối sống và mô hình tiêu thụ, với những người
1 Universal
2 Bahá’í

House of Justice, Lời hứa Hòa bình Thế giới, 1985. p.13

International Community, One Common Faith, p. 39-40
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giàu chịu trách nhiệm nhiều nhất. Người nghèo sẽ là nạn nhân
lớn nhất của biến đổi khí hậu, trong khi họ góp phần ít nhất cho
vấn đề. Vì thế tất cả chúng ta cần nỗ lực để thay đổi hành vi giúp
cho cuộc sống có ý nghĩa, giảm nhẹ rũi ro thiên tai và đóng góp
cho sự phát triển bền vững của xã hội.
Biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu – Cần một khuôn
mẫu hành động và tương tác mới
Đây là vấn đề toàn cầu, nên để xử lý nó cũng cần những giải
pháp mang tính toàn cầu, không một tổ chức hay quốc gia đơn lẽ
nào có thể giải quyết được.
Đức Abdul-Baha đã dạy: “...tất cả các thành viên của gia đình
nhân loại, cho dù các dân tộc hay các chính phủ, các thành
phố hay nông thôn, đã trở nên ngày càng phụ thuộc lẫn nhau.
Không còn cái gì có thể tự cung tự cấp nữa, bởi vì khi các mối
quan hệ chính trị thống nhất tất cả các dân tộc và các quốc
gia, và gắn kết thương mại và công nghiệp, nông nghiệp và
giáo dục, đang được củng cố mỗi ngày. Vì thế sự thống nhất
tất cả nhân loại có thể đạt được trong thời đại này.”1
“Chấp nhận sự thống nhất nhân loại là điều kiện tiên quyết
căn bản để tổ chức lại và quản lý thế giới như một quốc gia,
một ngôi nhà chung của nhân loại.”2
“Đặt nền móng cho nền văn minh toàn cầu kêu gọi việc tạo ra
các luật và thể chế có tính phổ quát trong cả đặc điểm lẫn
1 Đức

Abdul-Baha Trích Thánh thư của Đức Abdul-Baha 15, tr.32

2 Tòa

Công lý Quốc tế, Lời Hứa Hòa bình, 1985, tr. 13-14
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thẩm quyền. Nỗ lực có thể chỉ bắt đầu khi khái niệm về thống
nhất nhân loại đã được nhiệt tâm đón nhận bởi những ai có
trách nhiệm đối với việc ra quyết định, và khi các nguyên tắc
liên quan được phổ biến qua cả hệ thống giáo dục lẫn các
phương tiện truyền thông đại chúng. Một khi ngưỡng này
được vượt qua, một quá trình sẽ được chuyển động mà qua đó
các dân tộc trên thế giới có thể được thu hút vào các nhiệm vụ
xây dựng các mục tiêu chung và cam kết chính mình để đạt
được các mục tiêu ấy.”1
Bảo tồn cân bằng sinh thái và trật tự thiên nhiên
Biến đổi khí hậu sẽ mang lại nhiều vấn đề môi trường ảnh hưởng
đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và du lịch. Băng
tan và thay đổi lượng mưa sẽ tạo ra tình trạng thiếu nước. Sẽ có
cháy rừng và xói mòn đất. Môi trường tự nhiên cũng sẽ bị ảnh
hưởng, với sự mất mát khoảng 20-50% về đa dạng sinh học trên
trái đất.
“Ngoài những vấn đề như làm sao để đảm bảo hòa bình, và tất
cả những ngụ ý của bước tiến ấy. Điều rõ ràng rằng sự phát
triển kinh tế và xã hội của tất cả các nước có tầm quan trọng
sống còn và là một vấn đề mà giáo lý nói đến nhiều trong
nguyên lý nếu không nêu chi tiết. Trong lãnh vực này, nông
nghiệp và sự bảo tồn cân bằng sinh thái của thế giới đang là
vấn đề quan tâm cơ bản ....”2

1 Sự

Thinh vượng của Loài người. Cộng đồng Baha’i Quốc tế, Văn phòng Thông tin Đại

chúng, Haifa, 1995
2 Tòa

Công lý Quốc tế gởi đến Hội Nghiên cứu Baha’i, 31 tháng ba năm 1985

56

“Thánh Kinh Bahá’í mô tả thiên nhiên là một phản ánh về sự
thiêng liêng. Thánh Kinh dạy rằng thiên nhiên nên được đánh
giá cao và tôn trọng, nhưng không thờ cúng; đúng hơn, nó sẽ
phục vụ những nỗ lực của nhân loại cho một nền văn minh
tiến bộ không ngừng. Tuy nhiên, trong ánh sáng của sự phụ
thuộc lẫn nhau của tất cả các phần của thiên nhiên, và tầm
quan trọng của sự tiến hóa và đa dạng "với vẻ đẹp, hiệu quả và
hoàn thiện của toàn bộ," mọi nỗ lực cần được thực hiện để
bảo tồn càng nhiều càng tốt đa dạng sinh học của trái đất và
trật tự thiên nhiên.
Là những người được ủy thác trông nom, hoặc những người
quản lý, các nguồn tài nguyên rộng lớn của hành tinh và sự đa
dạng sinh học, nhân loại phải học cách sử dụng các nguồn tài
nguyên thiên nhiên của trái đất, cả có thể tái tạo và không tái
tạo, trong một cách thức nhằm đảm bảo tính bền vững và công
bằng trong khoảng thời gian lâu dài. Thái độ quản lý này sẽ
đòi hỏi xem xét đầy đủ về hậu quả môi trường tiềm tàng của
tất cả các hoạt động phát triển. Nó sẽ buộc nhân loại để điều
hòa những hành động của mình với sự tiết chế và khiêm
nhường, nhận ra rằng giá trị thực sự của thiên nhiên không
thể được diễn đạt qua thuật ngữ kinh tế. Nó cũng đòi hỏi một
sự hiểu biết sâu sắc về thế giới tự nhiên và vai trò của nó trong
sự phát triển chung của nhân loại - cả về vật chất lẫn tinh
thần. Do đó, quản lý môi trường bền vững phải được nhìn
nhận không phải là một cam kết tùy ý mà nhân loại có thể cân
nhắc với các quyền lợi cạnh tranh khác, nhưng đúng hơn là
một trách nhiệm cơ bản phải được đặt trên vai mọi người - một
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điều kiện tiên quyết cho sự phát triển tâm linh cũng như sự tồn
tại vật chất của mỗi cá nhân.”1
Chúng ta cần phải chung tay cho việc giảm phát khí thải nhà
kính như carbon dioxide từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch và
sự tàn phá của thảm thực vật tự nhiên, khí metan từ chăn nuôi,
khí thiên nhiên và sự phân hủy thảm thực vật, oxít nitơ từ phân
bón và đốt cháy nhiên liệu. Điều này lại là kết quả từ sự tiêu thụ
hàng hóa và dịch vụ của nền văn minh vật chất của chúng ta như
nó đã phát triển hơn hai thế kỷ qua.
Chấm dứt việc tiêu thụ vượt xa nhu cầu của chúng ta
“Hãy chỉ nhận từ thế giới này mức độ đáp ứng nhu cầu của
bạn, và từ bỏ những gì vượt quá nhu cầu. Hãy phán đoán mọi
việc theo lẽ công bằng, và chớ vượt quá các giới hạn công lý,
và không thuộc về những người lạc đường.”2
Giảm ăn thịt (chăn nuôi để sản xuất thịt là nguồn chính của khí
mê-tan làm gia tăng biến đổi khí hậu)
“Khi loài người tiến bộ, thịt sẽ ngày càng ít được sử dụng, vì
răng của con người không ăn thịt .... Do đó, điều này khá rõ
ràng theo các hàm ý cho việc ăn thức ăn của con người là
nhắm đến hạt ngũ cốc chứ không phải thịt. Khi nhân loại

1 Cộng đồng Baha’i Quốc tế - Tài liệu được soạn cho các Tôn giáo Thế giới và Đối thoại Phát triển, tại
Lambeth Palace, London, 18-19/ 2 / 1998
2 Bahá’u’lláh, Súriy-i-Mulúk §19, in The Summons of the Lord of Hosts, p. 193. Haifa, Bahá’í World
Centre, 2002
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được phát triển đầy đủ hơn, việc ăn thịt sẽ dần dần chấm
dứt.”1
Người nghèo là những nạn nhân đầu tiên của biến đổi khí
hậu cần sự giúp đỡ
“Trước mắt Thượng Đế không có hành động nào của con
người có ý nghĩa hơn là giúp đỡ người nghèo.... Mỗi người
trong số các ngươi phải có sự quan tâm nhiều đến người
nghèo và giúp đỡ họ. Thành lập tổ chức trong một nỗ lực để
giúp đỡ họ và ngăn chặn sự gia tăng nghèo đói.”2
Tự nguyện cho đi
“Và trong số những lời dạy của Đức Bahá’u’lláh là sự chia sẻ
tự nguyện về tài sản của một người với nhân loại. Chia sẻ tự
nguyện này là lớn lao hơn bình đẳng, và bao gồm trong đó,
con người không nên yêu thích mình hơn người khác, mà nên
hy sinh mạng sống và tài sản của mình cho người khác.
Nhưng điều này không nên được đưa ra bằng sự ép buộc để
nó trở thành luật và con người buộc phải tuân theo. Thay vào
đó, con người nên tự nguyện và tự mình lựa chọn việc hy sinh
tài sản và mạng sống của mình cho người khác, và sẵn sàng
chi tiêu cho người nghèo ....”3

1 Abdu’l-Baha, Công bố về Hòa bình Toàn cầu, trang 170-171
2 Abdu’l-Bahá, Tổ chức Thống nhất Thế giới, trang 36
3 Abdu’l-Bahá, Trích Thánh Thư của Đức Abdu’l-Bahá, 227, trang 302
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Tăng cường tinh thần đoàn kết
“Vì tổ chức loài người là một và không thể chia cắt, mỗi thành
viên của chủng tộc được sinh ra trên thế giới như một niềm tin
cậy của toàn thể.”1
Góp phần xóa đói giảm nghèo
“Xã hội phải phát triển các mô hình kinh tế mới được định
hình bởi những hiểu biết nảy sinh từ sự hiểu biết đầy tình cảm
về kinh nghiệm được chia sẻ, từ việc xem con người trong mối
quan hệ với nhau và từ sự thừa nhận vai trò trung tâm của gia
đình và cộng đồng đối với sự thịnh vượng xã hội và tinh thần.
Trong các cơ cấu và tổ chức, các ưu tiên phải được đánh giá
lại. Các nguồn lực phải được hướng ra khỏi các cơ quan và
chương trình gây tổn hại cho cá nhân, xã hội và môi trường,
và hướng tới những người thích hợp nhất để tiếp tục một trật
tự xã hội năng động, công bằng và thịnh vượng. Các hệ thống
kinh tế như vậy sẽ có lòng vị tha và hợp tác mạnh mẽ trong
bản chất; chúng sẽ cung cấp việc làm có ý nghĩa và sẽ giúp xóa
nghèo đói trên thế giới.”2
Sự thống nhất cần thiết để giải quyết các vấn đề môi trường
“Cho đến khi các quốc gia trên thế giới hiểu và tuân theo
những lời khuyên của Đức Baha’u’llah sẽ hết lòng cùng nhau
1 Sự thịnh vượng của loài người, Cộng đồng Bahá’í Quốc tế, Văn phòng Thông tin Công cộng, Haifa,
1995
2 Cộng đồng Bahá’í Quốc tế, Đánh giá cao tâm linh trong sự phát triển: Những cân nhắc ban đầu liên
quan đến việc tạo ra các chỉ số dựa trên tinh thần để phát triển. Đối thoại Phát triển và Tôn giáo thế giới,
Lambeth Palace, London, 18-19 tháng 2 năm 1998
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làm việc để tìm kiếm lợi ích tốt nhất của nhân loại, và thống
nhất trong việc tìm kiếm những cách thức và phương tiện để
đáp ứng nhiều vấn đề môi trường bao trùm hành tinh của
chúng ta, ... một chút tiến bộ sẽ được thực hiện đối với giải
pháp của họ ....”1
Môi trường và con người luôn luôn tương tác lẫn nhau
Đức Shoghi Effendi làm rõ: "Chúng ta không thể tách con
người ra khỏi môi trường xung quanh mình và nói rằng chỉ
khi phần này cần chấn chỉnh thì mọi sự sẽ chuyển biến tốt.
Con người tồn tại hữu cơ cùng thế giới. Cuộc sống nội tâm
của họ hun đúc môi trường và chịu sự tác động sâu xa của
môi trường. Mặt này tác động lên mặt kia và mọi sự thay đổi
mãi trong cuộc đời con người là kết quả sự tác động qua lại
của đôi bên."
Cần một sự giáo dục đầy đủ cả đức, trí, hồn
Giáo dục nổi bật lên như là công cụ không thể thiếu – công cụ
học tập đạo đức tích cực. Để đảm bảo phát triển đầy đủ nhân
cách và phẩm giá con người và thúc đẩy sự hiểu biết, lòng khoan
dung và tình bằng hữu giữa tất cả các nước, các nhóm tôn giáo,
dân tộc và chủng tộc. Không có cách nào khác để nâng cao
những người phục vụ xã hội tích cực, những người xây dựng tình
bằng hữu và các tác nhân của việc phụng sự và sự đáng tin cậy.
Đức Baha’u’llah thúc giục “Hãy xem con người là một hầm mỏ
giàu châu ngọc có giá trị vô biên. Chỉ có giáo dục mới có thể
1 Tòa Công lý Quốc tế, Bộ Văn phòng, từ một lá thư đề ngày 18 tháng 10 năm 1981 gởi đến một tín đồ cá
nhân. Trích dẫn trong "Bảo tồn Tài nguyên Trái đất".
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khiến những kho báu này bộc lộ và giúp loài người hưởng lợi
từ đó.”1 Những kho báu này phải được khai thác có chủ ý bởi vì
cho dù tính cao thượng, lòng tốt và vẻ đẹp là những khía cạnh
bẩm sinh của bản chất chúng ta, con người có thể trở thành nạn
nhân đối với những khuynh hướng đồi trụy của cái tôi bên trong
và dập tắt ngọn lửa tình yêu.
Tóm lại, việc xác định các nguyên lý cơ bản của các vấn đề và
đề ra hành động theo nhu cầu cấp bách của chúng là một phương
pháp mà tất cả mọi người có thể hưởng lợi và đóng góp – không
chỉ những người có vai trò tôn giáo truyền thống, mà còn là
những nhà lãnh đạo của chính phủ, của đoàn thể, của xã hội dân
sự, và của những người khác liên quan đến việc xây dựng chính
sách công.

1 ‘Abdu’l-Bahá, Quảng bá nền Hòa bình Thế giới, tr. 278.
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Thơ
MỪNG XUÂN KỶ HỢI (2019)
Tuất đã đi rồi, Hợi lại theo
Trời xanh hoa thắm nước trong veo
Baha’i địa lợi thêm tình bạn
Ánh sáng thiên thời hết vận eo
Giáo lý bao la không trở ngại
Lời Tòa thông suốt khỏi gieo neo
Từ nay đạo hữu vui mừng quá
Nỗ lực cùng nhau vượt đỉnh đèo
Trương Văn Tác
Cộng đồng Baha’i Quế Xuân 1
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NGƯỜI BAHA’I XUÂN KỶ HỢI
Phụng họa thơ Mừng Xuân Kỷ Hợi của đạo hữu
Trương Văn Tác, Quế Xuân 1

Chính danh chân lý cần học theo
Đừng để tâm hồn phải cheo veo
Quá khứ đắm chìm nhiều nông nổi
Thời lai phong tống giảm ngặt eo
Trào lưu nhân loại đang phát triển
Nhịp sống văn minh hết khổ neo
Kỷ Hợi xuân về bao hẹn ước
Baha’i Tôn giáo gắng vượt đèo.
Thanh Huyền
Cộng đồng Baha’i Quế Chấu, Quế Sơn
Mạnh đông Mậu Tuất 2018
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GIẤC MƠ XUÂN
Tôi thấy một giấc mơ
Mùa xuân qua, đang tới
Hoa mai vàng nở rộ
Bên hiên nhà thân quen
Đàn em bé vui đùa
Trong áo quần mới sắm
Người lớn và thiếu niên
Đi thánh đường năm mới
Tôi thấy một giấc mơ
Giảng đường ta đã có
Uy nguy và tráng lệ
Đường bệ giữa công viên
Trước thềm hoa hồng nở
Bên cạnh hàng cây cao
Vươn mình trong nắng xuân
Như báo: KỲ TRAI GIỚI
Ăn chay và cầu nguyện
Cho nhân loại thái hòa
Tôi thấy một giấc mơ
Tôi thấy một giấc mơ…
Đồng Ngọc Thông - Phan Thiết
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TUỔI GIÀ VẪN PHỤNG SỰ

Tham gia vào lớp cổ lai hy
Đã thấy vui rồi đòi hỏi chi
Chúc lộc bạn hiền phi nước đại
Cầu mong gia quyến phúc vinh quy
Bùi Tấn Luận

Đã thành các cụ cổ lai hy
Vẫn gắng đồng hành chẳng ngại chi
Phụng sự không cần phi nước đại
Chậm mà tiến chắc ắc vinh quy
Nguyên Đình

Giáo trình hành đạo ở Ru-hi
Già trẻ học cùng đừng ngại chi
Xuân mới tinh thần như phi mã
Phúc ân Thượng Đế chắc lai quy
Bùi Tấn Luận
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Tuổi đời đã gọi ‘cổ lai hy,’
Phụng sự, thanh xuân cũng khó bì !
Càng tuổi cao càng ‘Phi nước đại’,
May ra còn kịp thấy ‘Vinh quy’.
Giáng Châu
Vui mừng gặp bạn cổ lai hy,
Từ từ rảo bước vội mà chi,
Càng không nên phải phi nước đại,
Chắc chắn rằng ta sẽ vinh quy.
Trương Ngọc Sương
tnsuong19@yahoo.com.sg
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BỐN HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI
Hoàn tất Ruhi quyển một rồi
Ta liền mở Nhóm Cầu nguyện thôi
Linh hồn thoát tục nhờ xa “cái
Tôi”
Kết thúc quyển ba sách Ruhi
Tiến hành mở các Lớp Thiếu nhi
Bạn, tôi cùng đứng lên phụng sự
Đi!
Quyển năm xong mở Nhóm Thiếu niên
Dìu dắt các em khắp mọi miền
Giai đoạn bấp bênh cần làm trước
Tiên
Thanh niên, Người lớn phải làm sao?
Giáo lý Baha’i ứng dụng vào
Hãy mở thật nhiều Nhóm Học tập
Nào!
Nguyên Đình
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NHỮNG NGÀY BAHA’I QUAN TRỌNG
NIÊN LỊCH BAHA’I 175 (2018-2019)
Ngày Baha’i

Ngày
Dương lịch

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

21/03/2018
09/04/2018
28/04/2018
17/05/2018
05/06/2018
24/06/2018
13/07/2018
01/08/2018
20/08/2018
08/09/2018
27/09/2018
16/10/2018
04/11/2018
23/11/2018
12/12/2018
31/12/2018
19/01/2019
07/02/2019
02/03/2019

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
06 Qudrat
07 Qudrat
4 Qawl
6 Qawl

21/03/2018
21/04/2018
29/04/2018
02/05/2018
24/05/2018
29/05/2018
10/07/2018
09/11/2018
10/11/2018
26/11/2018
28/11/2018

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

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. 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.
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