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Quý đạo hữu Baha'i thân mến,
Trong Thông điệp ngày 29/12/2015 gởi cho Hội nghị các Cố vấn, Tòa Công lý Quốc tế đã
lưu ý đến hai sự kiện kỷ niệm hai trăm năm đang đến gần, đánh dấu khoảng thời gian 200
năm Giáng sinh của Đức Baha'u'llah và Đức Bab. Tòa Công lý Quốc tế thấy thời điểm này
là thích hợp để khám phá thêm cách thức tổ chức hai Lễ hội mang ý nghĩa cao nhất này để
sự chuẩn bị có thể được bắt đầu. Như đã nêu tại Thông điệp ngày 29/12/2015 hai Ngày
Thiêng liêng này nên được xem như những cơ hội cho các bạn hữu khắp nơi trong xã hội
và cho tất cả những ai đã chia sẻ sự kết nối – dù qua mối quan hệ gia đình hay sự quan tâm
chung, môi trường làm việc hay học tập, mối quan hệ láng giềng hay chỉ là những người
quen tình cờ - có thể gặp gỡ nhau để tất cả cùng vui mừng trong sự xuất hiện của Đấng
Mang Sứ điệp mới đến cho nhân loại cách đây hai trăm năm.
Địa điểm tổ chức hoạt động cho kỷ niệm hai trăm năm này là ở các địa phương. Tòa Công
lý Quốc tế thấy rằng tại vô số nơi trên thế giới, cả vùng nông thôn và các trung tâm thành
thị, các bạn hữu sẽ tìm ra cách sáng tạo để tôn vinh Hai Đấng Biểu hiện Song hành, Đấng
mà đời sống và sứ mạng thiêng liêng sẽ được nhắc lại vào các dịp kỷ niệm này. Cũng có
thể có những cơ hội cho các sáng kiến ở tầm cở toàn quốc, nơi mà các quan chức cao cấp
có mối quan hệ với Chánh Đạo sẽ được mời tham dự. Nhưng nét đặc biệt nhất của những
sự kiện kỷ niệm hai trăm năm này sẽ là sự nuôi dưỡng quan trọng nhất cho các hoạt động
mà những người Baha'i và bạn bè của họ thực hiện trong các cộng đồng địa phương. Điều
cần ghi nhận rằng dù mỗi sự kiện kỷ niệm liên quan chủ yếu đến một trong hai Đấng Biểu
hiện, nhưng trong mỗi trường hợp kỷ niệm phải bao gồm cả hai Giáng sinh Song hành, và
các sự kiện này có thể quảng bá khắp trong thời gian dài của hai ngày. Đương nhiên,
những Ngày Thánh Lễ này cũng được những người hành hương, các du khách và các nhân
viên đang phụng sự tại Thánh Địa tổ chức kỷ niệm tại Trung tâm Baha'i Thế giới vào cùng
thời điểm.
Trung tâm điểm của những lễ hội này phải được nỗ lực phối hợp để chuyển tải ý nghĩa về
những gì mang đến cho nhân loại mà Hai vì Tinh tú này đã liên tục tỏa chiếu trên chân trời
của thế giới. Dĩ nhiên, điều này sẽ có những hình thức khác nhau trong những khung cảnh
khác nhau, mở rộng cho vô số các hình thức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật bao gồm những
bài hát, giới thiệu phim ảnh, sách báo. Những sáng kiến ấy, kết hợp với sự kỷ niệm rộng
rãi cũng đảm bảo khơi lên lòng mong muốn hiểu biết của nhiều người có thể họ chưa biết
đến danh của Đức Bab và Đức Baha'u'llah. Tuy nhiên, năng lực biến cải của Chánh Đạo
cũng được nhận thức rõ hơn nếu dân chúng trải nghiệm thờ phượng và phụng sự có ý nghỉa

làm sao mà cuộc đời của những người Baha'i ở khắp nơi đang thêu dệt. Thật vậy, từ các
hoạt động xây dựng cộng đồng của Kế hoạch Năm Năm nổi bật lên khuôn mẫu đời sống
tập thể trong đó bất cứ ai cũng có thể nhận thức ảnh hưởng truyền sức sống mà giáo lý
thiêng liêng của Đấng Biểu hiện của Thượng Đế mang đến. Mỗi sự kiện kỷ niệm hai trăm
năm sẽ chắc chắn nhen lên ngọn lửa tinh thần của những nỗ lực chân thành sẽ thấm đẫm
vào tất cả những sự cam kết cao quý của các bạn hữu.
Như đã nêu tại Thông điệp Ridvan sáu chu kỳ dẫn đến kỷ niệm đặc biệt đầu tiên có thể
được xem như thời gian khởi đầu qua đó có thể dự liệu sự tiến bộ hướng đến toàn bộ các
mục tiêu của Kế hoạch Năm Năm. Những bước thực hiện trong suốt những tháng này, và
những thành tựu đạt được sẽ là sự cam kết của tình yêu mãnh liệt, của kết quả tập thể dâng
lên Ngài là Đấng Thống nhất của thế giới vào dịp kỷ niệm hai trăm năm Giáng sinh của
Ngài. Những sức mạnh tâm linh chắc chắn sẽ được phóng ra vào dịp tốt nhất này sẽ khích
lệ các bạn hữu nhiều trong các hoạt động khi họ bắt đầu cho tám chu kỳ nằm giữa hai sự
kiện kỷ niệm hai trăm năm này, trong suốt thời gian đó sẽ cần chia sẻ nhiều nhất về những
nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch. Đồng thời, những sự kiện chung quanh việc
kỷ niệm lần thứ hai trăm Giáng sinh của Đức Bab sẽ cung cấp một sự truyền năng lương
cho công trình tâm linh toàn cầu khi bước vào sáu chu kỳ sau cùng dẫn tới Ridvan 2021.
Vì vậy có mọi lý do để hy vọng rằng tầm quan trọng đối với sự tưởng niệm những Thánh
Lễ này sẽ có ảnh hưởng to lớn và tích lũy cho những công trình nâng cao sức sống của các
cộng đồng – Nhất là trong việc nâng cao chất lượng của đời sống nguyện cầu.
Thư này được gởi lúc này để quý đạo hữu trong mỗi cộng đồng có nhiều thời gian nhằm
khắc ghi tầm quan trọng của những Lễ hội sắp đến và bắt đầu cổ vũ sự tham dự. Một khía
cạnh quan trọng về những gì phải xảy ra là ý nghĩa của các kinh nghiệm được chia sẻ và sự
thống nhất toàn cầu đang gia tăng từ nhiều cuộc họp mặt được tổ chức trong một khoảng
thời gian tập trung, và tại nhiều nơi to lớn khác nhau, đang mang những linh hồn lại với
nhau, những người đã thoáng thấy sự chói lọi vô tận của các Nhân vật thiêng liêng, những
Đấng đã thiết lập tiến trình thay đổi cá nhân và xã hội không thể cưỡng lại được. Những sự
chuẩn bị sẽ diễn ra để các cộng đồng có thể báo cáo về các hoạt động của mình để các hoạt
động này có thể nhanh chóng sẳn sàng đáp ứng cho số đông cử tọa rộng lớn nhất. Nhiều
thông tin nữa về sự chuẩn bị này sẽ được cung cấp trong những ngày sắp tới.
Với lời chào Baha'i yêu thương,
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