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NGÀY 22 THÁNG 3 Năm 2015 là Ngày "World Water Day Celebration” tạm dịch "Ngày Mừng 

Nguồn Nước Sống Cho Vạn Vật ", hàng triệu người từ hơn 375 thành phố trên thế giới khắp năm 

châu cùng hẹn nhau đồng bộ lúc 8:00pm CST ngồi tịnh tâm cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và 

cho nguồn nước mẹ là nguồn tạo sinh cho muôn loài trên quả địa cầu.  

 

 

 
 

 

Thánh Thất Cao Đài Houston Texas hưởng ứng sự cầu nguyện đồng bộ toàn cầu và cũng là một 

trong những tổ chức Cao Đài đầu tiên có mặt trên bản đồ Events thế giới (Global Events Map) 



 

 
 

Theo lời kêu gọi của Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, hơn 50 tín đồ Thánh Thất Cao Đài Houston và 

các em nhỏ không ngại sự mệt mõi sau một ngày làm việc, tập hợp tại thánh thất cúng lúc 

6:00pm.  Và buổi cúng 6:00pm cũng là buổi cầu nguyện cho Hiền Tài Lâm San Hà đang lâm 

trọng bệnh trong nhà thương vô phương cứu chửa. Sau giờ cúng là lúc mọi người cùng nhau trò 

chuyện qua bát cháo nóng của các cô đầu bếp, cùng nhau xem truyền hình về các chương trình 

cầu nguyện trên thế giới, và cùng nhau chờ đợi giây phút cầu nguyện lúc 8:00pm (Giờ Houston). 

 

Sau đây là phần trích lược bức thư kêu gọi hưởng ứng cầu nguyện đồng bộ toàn nhân loại của HT 

Trịnh Quốc Thế. 

 

“Có lẽ các bạn cũng đã cảm nhận được sự chuyển mình và thay đổi kỳ diệu của thế giới loài 

người Thế Kỷ 21, sự tiến bộ thần tốc về khoa học hiện đại và sự tiến bộ kỳ diệu về nhân sinh 

quan và tâm linh. Khoa học ngày nay, với các phương tiện chiến tranh khổng lồ, có thể tiêu diệt 

cả thế giới trong chớp mắt, và đồng thời cũng có thể tạo phương tiện cho con người xích lại gần 

nhau qua các phương tiện truyền thông truyền tin, để tạo nên sức mạnh tổng hợp của cảm thông, 

đoàn kết, hòa giải, và chửa lành vết thương chiến tranh. Sức mạnh của thời đại chúng ta có tiềm 

năng rất mạnh, tiềm năng về Khoa Học Tự Nhiên lẫn tiềm năng về Khoa Học Tâm Linh. Chúng 

ta có sức mạnh càng nhiều thì chúng ta phải có trách nhiệm càng cao (Great Power comes with 

Great Responsibility). Trong lịch sử nhân loại, hơn lúc nào hết con người chúng ta có thể liên kết 



nhau qua mạng lưới toàn cầu, hơn lúc nào hết, con người chúng ta có thế tạo nên làn sóng cộng 

hưởng có thể làm rung chuyển không gian. Mỗi một giọt nước không thể làm nên việc lớn, nhưng 

hàng tỉ giọt nước có thể tạo nên nguồn sóng thần. Mỗi người chúng ta đều có thể cùng góp bàn 

tay làm thay đổi thế giới… Bạn có thể không làm gì hết...hay bạn cũng có thể cùng tham gia hàng 

triệu, triệu người trên thế giới, cùng tạo làn sóng lành lớn nhất trong lịch sử loài người, đó là làn 

sóng tổng hợp cầu nguyện cho hòa bình. Ngày 22 Tháng 3 Năm 2015, chính xác 8:00pm Central 

Time, trong bối cảnh toàn cầu, trong cùng một thời gian, con người khắp năm châu sẽ cùng nhau 

cầu nguyện, cho Quả Đất Mẹ, cho Nhân Loại, cho Hòa Bình, cho nguồn Nước sống, và cho Vũ 

Trụ, được tổ chức bởi các tổ chức quốc tế Unify.org và bảo trợ của World Religions. Đây là cơ 

hội để mỗi người chúng ta tham gia, để cùng hòa vào nhịp đập với bạn đồng hành của mình trên 

con đường tiến hóa.  

 

Hỡi các bạn, những ai có Đức Tin vào Đấng Tối Cao, đều có thể hiểu rõ sức mạnh huyền diệu của 

Sự Cầu Nguyện, đặc biệt là sự cầu nguyện tập thể, nó có khả năng kết hợp năng lượng vi diệu của 

các Đấng Từ Bi, tạo cộng hưởng mãnh liệt thành làn sóng Thiên Nhân Hiệp Nhất, có khả năng 

hóa giải tư tưởng ác trược cãi dữ thành hiền đưa con người vào cảnh giới an bình sanh hóa.” 

 

 



 
 

Dựa theo bức tâm thư của HT Trịnh Quốc Thế, Cô Ngọc Túy diễn đạt ý nghĩa của sự cầu nguyện 

tập thể bằng Tiếng Anh cho các em nhỏ để các em hiểu được tầm quan trọng và huyền diệu của 

nó. 

 

Prayer is miraculous, Albert Einstein once said “There are two ways to live your life.  One is as 

though nothing is a miracle.  The other is as though everything is a miracle.” 

Dr. Kristen Zambucka, a well-known international artist and authors of many inspirational 

shamanistic books, once suggested “Open yourself to the miracle of life going on around you. 

Sense your intimate part in the great scheme of it.” 

I believe Prayer is the most powerful form of abstract energy that one can generate.  It gives one a 

sensational power that is hard for him or her to fully perceive. 

Prayers are even much more powerful when millions of people around the world pray together at 

the same moment for the same purpose.  At that moment of prayer, the universe will receive a 

tremendous positive energy that may have the power to change the course of our path in the 

future. 



You may have felt it, you may have sensed it. The world is going through an incredible change.  

The change for better or the change for worse; we; as human beings; we decide.  We are the 

people of the 21st century, the people who have great powers, we have the power to destroy 

everything on Earth, but we also have the power of understanding, the power to heal, the power to 

unify, and the power to create World Peace.  The people in this century have two choices. The 

first choice is to make war, to destroy each other, to kill each other, to segregate from each other.  

The second choice is to make peace, to unify, to build Peace and Harmony as a Must-Have Gift 

for the future generation.  As a saying goes “Great Power comes with Great Responsibility!”  

How can one person make a difference to change the world? How can one person be able help 

build World Peace? You can choose to do nothing, but you are here joining millions of others 

around the world to create one of the largest synchronized global humanity event in human 

history. More so than ever in human history, we are globally connected. One drop of water cannot 

do much, but billions drops of water, together can create a tsunami. At the exact same time, the 

same moment, we unify, we pray for World Peace, we pray for our Mother Earth, we pray for 

Water that brings us life, we pray for The Universe:  One Day, One Moment, One Humanity, 

when millions of people around the world will pray and meditate together, for the same purpose. 

Let us be part of the Wave of Peace!” 

 



Sau buổi cầu nguyện là phần ngâm thơ và hòa nhạc... Và rồi mọi người chia tay nhau ra về với 

trái tim đầy yêu thương hoà ái…mỗi một con người tìm được sự run cảm của chính mình … cùng 

đồng nhịp với sự run cảm của vạn người khắp năm châu… cùng rung động với tần sóng vũ trụ… 

cùng tạo nên làn sóng yêu thương và hòa bình! 

 

Houston, Ngày 24 Tháng 3 Năm 2015 

Ngọc Tuý Tường Thuật 
  


