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Kính Thưa Chư Liệt Vị,
Có lẽ các bạn cũng đã cảm nhận được sự chuyển mình và thay đổi kỳ diệu của thế giới loài người Thế
Kỹ 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 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.
Hy vọng Tín Đồ Cao Đài toàn thế giới, Già, Trẻ, Lớn, Bé, hãy cùng hàng triệu bàn bè cùng khắp năm
châu, cùng nhau cầu nguyện, hãy đến Thánh Thất Cao Đài tại địa phương, sau thời cúng giờ Dậu,
đúng 8:00pm Central Time, cùng ngồi tịnh tâm cầu nguyện, cùng tham gia vào Làn Sóng Hòa Bình.
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