Ban Thế Đạo Hải Ngọai
PO. Box 21577
San Jose, CA 95151

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu thập lục niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

Số: 18/VP/BTĐHN

THÔNG BÁO
v/v phổ biến 20 Bài Giáo lý Cấp 1 qua audio you-tube &
23 Bài Giáo lý Cấp 2 DHCDO qua www.banthedaohaingoai.org
Kính bạch Hội Thánh
Kính thưa quý Chức Sắc, Chức việc, Đồng đạo và thân hữu
Kính thưa quý liệt vị,
Ban Thế Đạo Hải Ngoại đã được thành lập tại thành phố San Jose California tháng 121995 đến nay đã được trên 26 năm và có 2 nhiệm vụ chính yếu là phổ truyền giáo lý Đạo
Cao Đài và thành lập một thế hệ kế thừa cho Ban Thế Đạo. Đây là 2 nhiệm vụ rất quan
trọng và rất khó khăn trong giai đoạn hiện tại.
Dầu vậy với nhiệt tâm phục vụ Đạo trong mọi kế hoạch thực hiện chương trình đạo sự
chúng tôi phải cố gắng với khả năng và phương tiện của mình để đạt được mục tiêu nêu
trên. Và hiện nay Ban Thế Đạo Hải Ngoại xin gới thiệu với quý liệt vị là chúng tôi đã
thành lập được Một Đại học Cao Đài Online (DHCDO) trên web
www.banthedaohaingoai.org
Đại cương, Đại học Cao Đài Online gồm có bài vở cho nhiều cấp đi từ cấp thấp đến cấp
cao hơn nhằm mục đích:

*- Giúp mọi người tìm hiểu, học hỏi về giáo lý Đạo Cao Đài
*- Mong muốn được rất nhiều người tham gia vào Chương Trình nầy để mọi người
đều thông suốt những giáo lý căn bản của Cao Đài.
*- Làm nền tảng căn bản cho Một Đại học Cao Đài trong tương lai một khi Ban
Thế Đạo Hải Ngoại có điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất và nhân sự giảng huấn
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