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Kính thưa các nhà lãnh ñạo chính phủ xuất sắc và ñáng kính; các nhà lãnh ñạo thánh 
thiện, lỗi lạc và ñức ñộ của các tôn giáo cao quý trên thế giới; các thành viên xuất 
chúng của giới truyền thông; và các thành viên cao quý của công chúng: 

 

Với lòng biết ơn chân thành, chúng tôi vô cùng hân hoan chia sẻ tin tốt lành với quý vị 
rằng thời gian tồn tại của Địa Cầu quý giá của chúng ta ñược kéo dài thêm một nửa thế 
kỷ và còn tăng thêm. 

 

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành cho những nỗ lực cao thượng của quý vị. 
Những cố gắng ñồng lòng ñó ñã mang lại thêm sự bình yên cho Địa Cầu và toàn thể cư 
dân nơi ñây.  

 

Những hành ñộng sáng suốt và lớn lao ñó bao gồm việc tham gia vào các chiến dịch và 
ñiều luật bảo vệ, khuyến khích áp dụng lối sống lành mạnh hơn, hòa bình và sự hợp 
nhất vĩ ñại hơn, quyền công dân, phúc lợi của loài vật, các công tác nhân ñạo, chương 
trình xã hội và bảo tồn môi sinh. 

 

Mặc dù tôi chưa ñược ñích thân diện kiến quý vị, tôi cảm thấy như chúng ta ñang cùng 
nhau làm việc trong một tập thể ñể bảo vệ và thúc ñẩy sự tồn tại hòa hợp giữa muôn 
loài trên tinh cầu kỳ vĩ này. 

 

Hơn bao giờ hết, chúng tôi mong chờ ñược cùng quý vị tiếp tục những nỗ lực cao 
thượng này ñể ñảm bảo hơn nữa một thế giới hòa bình, tiến bộ và sung túc hơn cho mọi 
chúng sinh. 
 

Kính thư, 
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