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Tin Tức Từ Houston Texas
Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập Liên Hiệp Quốc
(Do Ngọc Túy thực hiện)

Vào Ngày 21 Tháng 10 Năm 2015, LHQ Liên Bang Hoa Kỳ - Chi Nhánh Houston tổ chức Lễ Kỷ
Niệm 70 Năm Thành Lập Liên Hiệp Quốc. Lễ Kỷ Niệm nhằm muc đích ủng hộ vận động những
hoạt động của Liên Hiệp Quốc và tạo ảnh hưởng trong việc thiết lập mô hình chương trình giáo
dục Quốc Tế (Model UN/Global Classroom Program). Chương trình này nhằm giáo dục thế hệ
trẻ có cách nhìn, suy nghỉ, làm việc có tính cách toàn cầu, hiểu rộng về những phong tục tập quán
khác nhau trên thế giới, và giáo dục cách giái quyết mâu thuẩn trên tinh thần toàn cầu hóa.
Buổi lễ kỷ niệm này được tổ chức khắp các thành phố trên Hoa Kỳ vào Tháng 10, 11, và 12, trong
đó UNA-Houston Chapter là một trong những thành phố tổ chức đầu tiên và là chi nhánh LHQ
Liên Bang Hoa Kỳ được thành lập lâu đời nhất được Tổng Thống Reagan và Tổng Thống George
W. Bush công bố ủng hộ.
Buổi lễ có diễn văn Greetings của Bà Anna Eleanor Roosevelt cháu ruột của Tổng Thống Roosevelt, với sự có mặt của Her Excellency Cynthia Shepard Perry, Honorable Teta Banks, President
UNA-Houston Robert Moll, và rất nhiều chính khách quan trọng khác. Điều đặc biệt nhất của
ngày hôm đó là có sự tham gia đầu tiên của các tín hữu Cao Đài có khoảng 12 người. Có sự hiện
diện của Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, Hiền Tài Nguyễn Ngọc Nương, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng
Hương Hội anh Trịnh Quốc Tuấn và phu nhân, Cô Lời Nguyễn, Cô Tina và ái nữ Emily, anh Trịnh
Quốc Trung và Lam Nguyễn. Đại diện Cộng Đồng Việt Nam tại Houston có Chủ Tịch Cộng
Đồng Trần Quốc Anh và Cô Thảo Phạm. Có sự hiện diện Phó TQN BTD-HN Trịnh Ngọc Túy,
Cố Vấn BTD-HN Tiến Sỉ Mai Thanh Truyết và phu nhân.
Chương trình văn nghệ thiện nguyện gồm có nhóm North America Youth Chinese Orchestra,
Strictly Street Salsa - Hispanic Group, và ViệtNamese Music Group. UNA-Houston cho biết đây
là lần đầu tiên có cộng đồng Việt Nam tham gia các hoạt động của UNA, đặc biệt là sự hổ trợ của
Thánh Thất Cao Đài Houston. Điều đặc biệt hơn nữa là có các em nhỏ nhóm Tuổi Ngọc, nhóm
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ca múa dân tộc, nhóm Lân La Vang tổng cộng hơn 40 người Việt Nam tham gia. Đoàn múa do
nhóm múa dân tộc cổ truyền với sự sắp xếp tổ chức của Chi Thuỷ và Ngọc Túy, đã làm cho những
người ngoại quốc hoan hô, thán phục, và vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Cô Ngọc Túy cho biết là đã
nhận được rất nhiều lời cám ơn từ ban tổ chức về sự tham gia và ủng hộ của Thánh Thất Cao Đài
Houston Texas và các đoàn múa, đoàn lân từ Cộng Đồng Việt Nam.
Buổi diễn của các em bắt đầu là tiếng trống chiên thời Triều Đại Nhà Trần Thế Kỷ 13 được dẫn
đầu bằng đoàn Lân La Vang, theo sau là nhóm nhã nhạc cung đình chuyển nhạc cùng điệu múa từ
thời Nhà Trần sang của Triều Đại Nhà Nguyễn Thế Kỷ 20, rồi sau đó chuyển sang dân ca ba miền
và nhạc Cố Đô Huế làm cho các may quay phim chụp hình không ngớt nhá đèn. Các cô gái mặc
áo dài truyền thống Việt Nam với màu sắc vương phi quí phái rực rỡ, tiếp nối với các em nhỏ tí
hon mặc áo dân tộc ba miền mang đầy sắc thái thanh thoát của người Việt Nam cùng với những
chiếc nón lá xấp thành hình Chữ S biểu tượng cho bản đồ Việt Nam trãi dài từ Nam sang Bắc được
nhiệt liệt ủng hộ bởi tràng pháo tay rầm rộ trong hội trường.
Buổi Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập LHQ của Houston kỳ này làm cho rất nhiều chính khách
ngoại quốc mang ấn tượng đặc biệt với sắc thái Quốc Đạo Việt Nam, Sắc Phục Việt Nam, Văn Hóa
Việt Nam, và Con Người Việt Nam...
Các em mĩm cười tràn đầy niềm tự hào của người Việt Nam…các bà mẹ rơi nước mắt… các anh
chị em Cô Chú Bác cười vui như tết… Hiền Tài Trinh Quốc Thế cười nhăn mặt… Cô Ngọc Túy
cám ơn Đấng Cha Trời đã giúp tổ chức thành công. President UNA-Houston Chapter, Ông Robert
Moll nhắn lời cám ơn đến những người Việt Nam thật dễ thương hiền hoà với đầy tính tự hào và
tràn đầy ấn tượng.

Vài bức hình ngày Lễ
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XEM LẠI THÔNG BÁO CỦA TRUYỀN TRẠNG 		
NGUYỄN CẨM LUÂN VÀ SĨ TẢI ĐỖ VĂN MINH
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Nguồn:
http://hoithanhphucquyen.org/showthread.php?7274XEM-LẠI-THÔNG-BÁO-CỦA-TRUYỀN-TRẠNG-NGUYỄNCẨM-LUÂN-VÀ-SĨ-TẢI-ĐỖ-VĂN-MINH&p=8112#post8112
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Vi Bằng Phiên Họp đầu tiên của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài 		
bị Hội Thánh của Ông Nguyễn Thành Tám chiếm đoạt
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NGUYỄN THÀNH TÁM ĐÃ ĐÓNG CỬA 				
VĂN PHÒNG HTĐ VÀO SÁNG NGÀY 21-10-2015
Như đã tuyên bố trước, sáng ngày mùng 9 tháng 9 Ất Mùi (DL: 21/10/2015), ông Nguyễn Thành
Tám đã hạ lệnh cho Giáo Sư Chiến đem Ban Trật tự Nội ô đến đóng cửa Văn phòng Hiệp Thiên
Đài và xua đuổi các chức sắc HTĐ ra khỏi văn phòng; cấm tuyệt đối, không cho một ai lai vãng.
Các vị chức sắc đành phải tạm thời nhẫn nhịn, mang cả đồ dùng sinh hoạt và các tài liệu của Hội
Thánh HTĐ ra khỏi Văn phòng để bảo toàn. Hai vị chức sắc thường trú trong Văn phòng HTĐ
là Truyền Trạng Trần Anh Dũng, đến tạm trú tại Trí Giác Cung; còn Sĩ Tải Đỗ Văn Minh phải
thuê nhà trọ để ở. Gia đình ông Lê Minh Khuyên mang linh vị ông qua thờ bên Báo Ân Từ (vì
ông Khuyên là “bồ nhà” nên được ông Tám sắp xếp trước).
Được biết, cách nay khoảng nửa tháng, con trai ông Chiến đã leo lên tháo tấm bảng “Văn Phòng
Hiệp Thiên Đài” xuống và chỉ ít ngày sau, tên này đã tự lái xe Honda đâm vào lan can vệ đường
chết thảm!
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Cổng Văn phòng Hiệp Thiên Đài đã bị khóa
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Trật Tự ngồi canh gác, không cho chức sắc HTĐ quay trở lại
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Trật tự canh giữ bên ngoài hàng rào Văn phòng HTĐ

Bị Quỷ vương khảo đảo...
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buộc
chức sắc
HTĐ
phải dọn ra
khỏi
văn phòng

Hồ sơ &
Tài liệu
trong
Văn Phòng
Hiệp Thiên
Đài
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Linh vị ông Lê Minh Khuyên
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Gia đình ông Lê Minh Khuyên mang linh vị ông ra khỏi Văn phòng HTĐ

Truyền trạng Trần Anh Dũng
Nguồn: http://hoithanhphucquyen.org/showthread.php?7267-NGUYỄN-THÀNH-TÁMĐÃ-ĐÓNG-CỬA-VĂN-PHÒNG-HTĐ-VÀO-SÁNG-NGÀY-21-10-2015
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THÁNH GIÁO ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG 					
NGÀY 1-8-1931 (TÂN MÙI)
Đ.Ð.T.K.P.Đ. Lý GiáoTông
Th... Tr... Nh... ngày nay Lão đã nhượng nửa quyền hành cho đó, là có ý để mắt coi Hiền hữu đúng
phận cùng chăng? Lão đã hạ mình bỏ quyền Nhứt Trấn, lãnh việc Giáo Tông mà lập vị cho đoàn
em bước tới. Lão đã lắm phen thấy điều khó khăn mắc mỏ của phần ấy, nên ra tay giục loạn đặng
phân rõ chánh tà, hầu giúp phương cho Hội Thánh trừ khử.
Lão để mắt coi cái công bình phàm của chư Hiền hữu giữa Tòa Tam Giáo là dường nào? Lão lại
còn lấy công bình Thiêng liêng mà để phương cho mỗi vị tội nhơn cải lỗi lấy mình, ấy là thể lòng
từ bi của Ðức Chí Tôn. Bằng chẳng, thì Lão đã hạ cơ trục xuất cả thảy, chư Hiền hữu đừng tuởng
lầm rằng vì Ðạo chinh nghiêng mà buộc Lão tùng đời; ấy là lời tuyên ngôn của Lão đã hứa quyết.
Hiền hữu làm thế nào cho vừa trách nhiệm thì làm cho Lão xem thử.
Ng... Tr... Th... Lão để lời ban khen đó, nên hư của Ðạo đều nơi tay Hiền hữu, Hiền hữu khá liệu
lấy mà giữ gìn. Lão ở trong thân Hiền hữu, Hiền hữu ở trong thân Lão, Lão đủ quyền hành mà
xây chuyển thiên cơ được cùng chăng cũng do Hiền hữu. Khá kính lịnh. Chí Tôn để lời mừng cho
Hiền hữu.
Th... T... Th..., Lão mừng Hiền hữu đó. Lão vì Chí Tôn đã hứa mà lo lập vị cho đáng giá, vậy Hiền
hữu cũng phải tận tâm mà chung lo với Lão mới phải.
Ngày nay đã hành chánh, thì cũng nên lập mình cho đủ tư cách của một người cầm sanh mạng của
nhân loại. Chưa có ngôi vị Ðế vương nào mà sánh với phẩm vị Thiêng liêng đặng, khá phân biệt
trượng khinh mà giữ gìn kẻo bị tà tâm rối loạn. Hiểu à.
Lão chưa hề thấy ai để trọn tấc lòng mà làm nên danh thể cho Ðạo, mà kẻ phá Ðạo hư rất nhiều.
Hiền hữu rán mà trừ tà, diệt mị cùng Lão, kẻo ngày sau tránh không qua lời tiên của Lão đa nghe!
Phải hiệp đồng cùng cả chức sắc Ðại Thiên Phong mà khử loạn, bằng chẳng vậy thì Lão nhứt định
không cho ai thăng cấp một người, Hiền hữu biết rằng trong trận trí binh nầy, nếu không đủ tài
tình oai dõng thì chẳng hề thắng đặng. Hiền hữu đã lãnh trách nhiệm nặng nề giáo hóa, thì khá
dạy sanh chúng biết lẽ chánh tà mà toan độ rỗi, còn mưu chước của quỉ quái, tinh ma là mưu của
Lão để phân biệt chơn giả, vàng thau, cho phẩm giá trọng khinh. Nếu Hiền hữu để tai vào lời dối
trá thì là làm binh khí cho chúng nó hại Ðạo đa, nghe!
Thăng
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Để biết thêm tin tức đạo sự, giáo lý tam giáo
xin vui lòng vào web www.banthedao.net

47

Bản Tin Thế Đạo

Email: banthedao@comcast.net

21

