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THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019
Tôi hân hạnh được gửi thông điệp chúc mừng tới Quý vị đại
biểu khách quý tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2019
tổ chức tại Trung tâm Hội Nghị Phật giáo Quốc tế Tam Chúc (Hà
Nam, Việt Nam). Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi lời chào trân
trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt tới Quý vị và cho tôi gửi lời chúc
mừng an lạc tới tất cả những người con Phật trên khắp năm châu.
Không phải ngẫu nhiên Liên Hợp quốc công nhận Đại lễ Vesak
là lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế, Nghị quyết Đại hội đồng Liên
Hợp quốc đã viết rằng: “lời dạy của Đức Phật và thông điệp về từ
bi, hòa bình và thiện tâm của Ngài đã chuyển hóa hàng triệu người”,
chính những giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng, hòa bình và đoàn
kết hữu nghị của đạo Phật là căn bản cho sự lựa chọn đó.
Năm 2019, lần thứ ba đất nước Việt Nam đăng cai tổ chức Đại
lễ Vesak Liên Hợp quốc, cho thấy Việt Nam là quốc gia tin cậy, trở
thành điểm hội tụ, tôn vinh những giá trị đạo đức văn hóa của nhân
loại được Liên hợp quốc xiển dương, đó là minh chứng sống động
khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích
cực và có trách nhiệm của Liên Hợp quốc.
Trong khuôn khổ Đại lễ, mỗi người chúng ta bằng tinh thần
đoàn kết và hòa hợp, hãy cùng quan tâm, chia sẻ, nỗ lực nhằm phát
huy và hiện thực hóa các thông điệp về Từ bi, Trí tuệ, Hòa Bình,
Khoan dung của Đức Phật, góp phần thực hiện các mục tiêu phát
triển thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa nhân
loại, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu mà Liên
Hợp quốc đã đề ra, cùng nhau tìm ra các giải pháp để giải quyết các
thách thức, hướng đến kiến tạo một tương lai tốt đẹp cho nhân loại
hôm nay và mai sau.
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Tôi tin tưởng rằng, Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc năm 2019 được
tổ chức tại Việt Nam sẽ thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa tinh thần
đoàn kết gắn bó giữa những người con Phật trên khắp năm châu,
những hoạt động thiết thực của Đại lễ sẽ thúc đầy tinh thần khoan
dung và hòa hợp, sẽ đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển và
tiến bộ xã hội.
Kính chúc Quý vị một mùa Vesak an lành và cùng nhau hướng
đến tương lai tốt đẹp, vì hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại.
Trân trọng cảm ơn Quý vị.
Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
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