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Kính gủi:  -   Chức sắc Thiên Phong HTĐ, CTĐ, PT và Ban Thế Đạo. 

- Chức việc, Đồng Đạo trong nước và các nước ngoài. 

Kính quý vị! 

Thắm thoát thời gian đã trôi qua, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. 

Theo định luật tuần hoàn của Tạo hoá, hết mùa đông giá rét khô hạn cây 

cỏ xát xơ cằn cõi, thì thời tiết lại chuyển xoay qua mùa xuân ấm áp, mát mẻ đầy 

sinh khí trong lành để muôn loài sanh sôi nảy nở. 

Theo quan niệm Tôn giáo: xuân con người có hạn, còn xuân của tạo hoá là 

thiêng liêng bất tận. 

Nay xuân Nhâm Dần 2022 đã đến với dân tộc Việt Nam trong nước và các 

nước ngoài. 

Theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam, ngày xuân là ngày 

Thiêng liêng tươi đẹp nhất, những kỳ vọng ước ao, những kết quả tốt đẹp trong 

tương lai đang chờ phía trước. 

Đặc biệt, trong những ngày đầu xuân, theo truyền thống là những ngày 

đoàn tụ dưới mái ấm gia đình, đồng thời tâm hồn hướng về Đấng Chí Linh Tạo 

Hoá là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ban cho nhơn loại và vạn vật một sự 

sống, một tình thương bao la không bến bờ và một mùa xuân đầy sanh khí trong 

lành. 

Thứ nữa, người Việt Nam không quên câu phương ngôn: “cây có cội, nước 

có nguồn” con người có tổ, tiên, ông, bà, cha, mẹ. 

Do đó, đốt nén tâm hương dâng lên bàn thờ tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ một 

tâm tư, tình cảm rất thiêng liêng cao quý. 



Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, xuân về trên đất nước Việt Nam 

thân yêu, trăm hoa đua nở. 

Chúng tôi Chức sắc Hiệp Thiên Đài Toà Thánh Tây Ninh, trân trọng gởi 

lời chúc xuân đến đồng bào Việt Nam và Chức sắc, Chức việc, đồng Đạo trong 

nước và các nước ngoài lời nguyện chân thành cầu xin Đức Thượng Đế (Chí 

Tôn), Đức Phật Mẫu và Các đấng Thiêng Liêng, Thần, Thánh, Tiên, Phật ban 

hồng ân cho quý vị và gia đình an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào. 

Kính chào quý vị! 

Toà Thánh Tây Ninh, ngày 01 tháng Giêng Nhâm Dần 

(dl 01/02/2022) 

Thay mặt Chức sắc Hiệp Thiên Đài 

Truyền Trạng 
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