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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

Cửu Thập Nhị Niên 

Tòa Thánh Tây Ninh 

…………….*……………. 

 

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI 

North American Peace Conference @ Los Angeles on May 1st, 2017 

Commented by HT Trịnh Ngọc Túy 

 

On the date of May 1st, 2017 representatives of Cao Đài Hải Ngoại, QS Hum Bui, QS Hong Bui, HT Tuy 

Nguyen participated the Peace Conference organized by HWPL @ Hotel -The Grand Long Beach 4101 E 

Willow St., Long Beach CA 90815 
 

Chairman of Heavenly Culture - World Peace – Restoration of Lights (HWPL), Man Hee Lee, and 

Chairwoman of International Women Peace Group (IWPG) from the Far East of The Republic of South 

Korea came to the event and hosted religious representatives from North America. 
 

More than 40 representatives from different world religions from all over United States, Canada, and South 

America attended the event.  There were more than 1,000 HWPL youths volunteering for the Work of 

Peace. 
 

 
 

Chairman Man Hee Lee showed his graceful gratitude to all participants and vowed that he would not stop 

working for peace until his last breath as he revealed that God has instructed him to become a peace 

advocate. He also thanked God for giving him the wings of IWPG – The Women Peace Group and IPYG – 
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The International Peace Youth Group; these two groups have participated in all aspects of HWPL.  He 

expressed the challenge of meeting religious leaders around the world and stated that “Meeting the 

Presidents of many countries is easier than meeting the religious leaders”.  He said the media has been 

helpful in spreading the message of Peace and expressed the urgent needs that Religions have to be in the 

front-line to fight for World Peace….He emphasized “It makes no sense for people to kill innocent people 

under the name of God or the name of religions… The Work of Peace is not a duty of one person but the 

responsibility of all mankind and all organizations.  It is the work of everybody.” He mentioned that he has 

made a promise to God; he wrote his promise on a piece of paper and pasted it on the wall as a daily 

reminder…He shall fulfill his promise by trying his best to serve humanity for World Peace. 
 

 
 

Chairwoman Nam Hee Kim expressed that we need to progress the Peace Academy and promote 

Declaration of Peace, which will create a new order for the world. It will help in creating new international 

laws that will change the historical patterns of fighting within humanity aiming to resolve conflicts between 

religions.  Building Peace needs the right education for building the right mind-set of the leaders in the 21st 

century…  She mentioned many cities have already started Peace Academy in the mainstream education. It 

is a steady progress! 
 

Representative of Cao Đài Hải Ngoại, QS Hum Bui conveyed the message of Cao Đài by saying “It is a 

great honor to be here celebrating together the wonderful work of Oneness and Peace that HWPL has 

realized and progressed. 
 

From the Caodai Faith, a Faith of Unity, we mirrored the same goals as HWPL and we see with awe the 

prophecy of our faith being fulfilled by the work of HWPL for the purpose of unification of religions and 

world peace by the unstoppable efforts of the World Alliance of Religions.” 
 

QS Hum Bui explained Caodai Scriptures, indeed described the Three Periods of Salvation and 

Redemption. 
 

The First Period was about 5000 years ago.  Dipanka Buddha (Nhiên Đăng Cổ Phật) found Hinduism / 

Buddhism ,  Lao-Tse (Thái Thượng Lão Quân) found Taoism, King of Fu-His found Daoism, Abraham and 

Moses found Abrahamism. 
 



Ban Thế Đạo Hải Ngoại    3 

 

The Second Period was about 2,500 years ago.  It was a period of Sakya-muni Buddha (Restoration of 

Hinduism / Buddhism), Lao-Tzu (Restoration of Taoism), Kong Zi (Confuciusism – restoration of 

Daoism), Jesus (Christianity), Mohammad (Islam), the Gurus… 
 

The Third Salvation Period is the era of unification of religious traditions of Baha’i, Theosophy, New 

Thoughts, and Cao Đài, etc. 
 

He commented that “the unification of religions have taken on vividly with the World Alliance of Religions 

Peace (WARP) office, in which, we learned the scriptures of each other’s religion and realized the 

similarities. Those meetings also promoted Peace Education to become part of the mainstream education. 
 

Today’s celebration is the witness of the wonderful success of HWPL throughout the world which brings 

us to the bright vision of the fulfilment of religious unity and world peace.” 
 

QS Hum Bui gave best wishes to HWPL, IWPG, and IPYG… and to all. 
 

 
 

The emotion for peace was running high in the room. The people of different religious backgrounds around 

the world sat together and shared religious scriptures, world peace, and ideologies. The discussion topics 

varied from detailing the plan of bringing Peace Academy to the mainstream education, building Peace 

Monuments, legislating on the Declaration of Peace, working with the United Nations for enacting the 

international laws in resolving international conflicts, and becoming a peace messenger or a peace 

advocate. 
 

HWPL has run a global campaign that has reached many aspects of religious traditions, ideologies, 

backgrounds, etc.  It has established 180 offices around the world in 129 countries.  The work is not yet 

done with still many challenges ahead.  There are people against it…and that is one of the most challenging 

obstacles. 
 



Ban Thế Đạo Hải Ngoại    4 

 

My emotional feelings were liberated…the spirit in the hall was liberated…all of us who are promoting 

world peace will need to raise our voices against the narratives promoted by hatred, separation, and 

discrimination.  The world is going to change. The youth will soon be taking leadership positions…They 

will lead with purpose and enthusiasm, with determination and sense of responsibility, with lightning speed 

of technology and shared knowledge; and with emerging young leaders all over the world.  They are the 

ones who will shape the global family in the future. They need to be prepared for the new order of life, new 

responsibility, and new purpose. 
 

 
 

As Martin Luther King said “Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism 

or in the darkness of destructive selfishness”. Destructive religious self-promotion is one aspect of 

destructive selfishness. We need to light up the darkness of destructive religious self-promotion in 

humanity. 

- I am right, you are wrong! I am good and I am the son of God, and you are evil! 

- My religion is the best, the total solution for mankind’s problems!  

- My God is the ONLY TRUE GOD! 

- I totally understand the scriptures, you are totally wrong!  

- I killed or cursed the people (the devils) under the name of God (Religion)! 
 

HWPL has done a great job of bringing the global family into reality and contribute to the effort of 

lightning up the darkness of destructive self-promotion. 
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Martin Luther King once said “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.  Hate cannot 

drive out hate; only love can do that!” 

All religions teach LOVE. All religions claim “Religion of Peace”.  All religions call for Unity. 
 

However, in reality, in human’s perceptions, religion is the cause of many things created: 

Religion can liberate human, but it also may imprison you, if you don’t use your own conscience 

and wisdom, to choose right from wrong! 
 

Religion brings unification, but it is also the cause of human’s separation and discrimination, if 

people do not have the broader view of God’s purpose! 
 

Religion can bring peace, but it may be the cause of wars if people are extreme in learning Holy 

Scriptures and have misinterpretation of God’s words or do not understand the scriptures in a great 

scheme! 
 

Religion enlightens you, but it may also create darkness around you if you are not able to live in 

compassionation and wonder to the wrong path! 
 

However, the fact is: 

Religions do not create wars, violence, separation, and hatred!  The question about “Religion of 

Peace” is not the right question.  All religions carry the Purpose of Peace!   
 

Religions do not create wars!  It is the people that create wars; the people with greed and stupidity, 

with violence and selfishness, with destructive self-promotion and egos, with hate and destructive 

pride, etc…, are the ones whom create wars; wars within family, wars within community, wars 

within religion, etc… 
 

The wars on Earth makes the Earth a testing ground for humanity. Did you past the test or did you fail? 
 

Eleanor Roosevelt said “it is better to light a candle than curse the darkness!” 
 

Fellow Caodai worshipers! You may assume some people belong to the darkness, and if you have a 

tendency to curse them and want them to sink deep down to darkness; PLEASE STOP IT; it is no use; you 

may not deal with darkness using darkness, instead, it is better to light a candle to shed light into the 

darkness!  When light appears, the darkness will disappear.  Let your soul be the candle! Let your heart be 

the light, and stop letting the darkness control your emotions…take action and lead by example, let light the 

candle of Love! 
 

Caodai promotes the universal language, the Language of Love! 
 

Caodai declares Love is the master key that opens the doors to Bach Ngoc Kinh (Heaven on Earth) 
 

Caodai announces Love is the safe haven for the entire universe! 
 

We all have signed the Peace Treaty of “Love and Justice” at Tịnh Tâm Đài; it is the Treaty between you 

and God, and between you and humanity.  It is your responsibility to fulfill that promise, The Promise to 

God, the promisie to humanity, and the promise to yourself! 
 

 

Houston May 15th, 2017 

Commented by HT Tuy Nguyen 
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CAO ĐÀI HẢI NGOẠI 

Tham Dự Đại Hội Hòa Bình Thế Giới - Bắc Mỹ 

HT Trịnh Ngọc Túy Tường Thuật 

 

Ngày 1 Tháng 5 Năm 2017, đại diện Cao Đài Hải Ngoại gồm có QS Bùi Đắc Hùm, QS Bùi Cẩm Hồng, HT 

Trịnh Ngọc Túy tham dự  Đại Hội Hòa Bình Thế Giới do HWPL tổ chức tại Los Angeles CA @ Hotel -The 

Grand Long Beach 4101 E Willow St., Long Beach CA 90815 

 

Chủ Tịch Hội Hình Thành Xã Hội Thiên Đàng - Hòa Bình Thế Giới - Phục Hồi Ánh Sáng (Heavenly 

Culture - World Peace - Restoration of Lights - HWPL) Ông Man Hee Lee, và Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Hòa 

Bình Thế Giới (International Women Peace Group - IWPG ) đến từ Nam Hàn hân hoan đón chào quan 

khách. 
 

Quan khách đại biểu gồm có trên 40 đại diện từ nhiều tôn giáo từ các tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, và các 

nước Nam Mỹ, và có trên 1,000 thiện nguyện viên của HWPL tham gia. 
 

Ông Chủ Tịch Man Hee Lee bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các đại biểu hiện diện, Ông chia xẻ tâm nguyện 

chính mình; Ông sẽ tranh đấu cho hòa bình cho đến hơi thở cuối cùng, Ông đã chứng nghiệm sự mặc khải 

của Thiên Liêng,  ông phải trở thành người tranh đấu cho hòa bình.  Ông cám ơn Đấng Thiên Liêng đã cho 

Ông đôi cánh giúp Ông trong mọi vấn đề của HWPL, đó là Hội Phụ Nữ Hòa Bình Thế Giới và Hội Thanh 

Thiếu Niên Hòa Bình Thế Giới. Ông nói lên sự khó khăn trong việc tiếp xúc với các vị lãnh đạo.  Ông nói 

"Gặp các vị nguyên thủ quốc gia còn dễ hơn các vị lãnh đạo tôn giáo." Ông nhấn mạnh sự nhiệt tình của 

các đài truyền thanh, truyền hình đã đem thông điệp hòa bình trãi khắp thiên hạ và đồng thời nhấn mạnh sự 

thiết yếu của các Tôn Giáo trong sứ mạng tiên phong cho công cuộc xây dựng hòa bình...Ông cũng nói lên 

sự vô lý của những phần tử giết người vô tội dưới chiêu bài của Tôn Giáo hay dưới chiêu bài của Thượng 

Đế.  Đối với ông, công việc thiết lập hòa bình không thể chỉ là nhiệm vụ của một cá nhân mà là nhiệm vụ 

của toàn nhân loại.  Đó là bổn phận của tất cả mọi người.  Chính ông cũng đã tự hứa với Đấng Thượng Đế 

và ông đã viết lời hứa đó lên giấy dán lên tường, để ngày đêm nhắc nhở bổn phận và lời hứa của ông. 
 

Bà Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Hòa Bình Thế Giới nhấn mạnh sự cần thiết phát triển việc đưa chương trình giáo 

dục hoà bình vào Hệ Thống Giáo Dục chính quy và phát triển các Điều Ước trong Bảng Tuyên Ngôn Hòa 

Bình trong việc tạo nên một trật tự thế giới mới.  Mục đích của Bảng Tuyên Ngôn Hòa Bình là đưa ra các 

Điều Luật Quốc Tế mà nó có thể lập nên một trật tự mới giải quyết các vấn đề mâu thuẩn tôn giáo.  Bà phát 

biểu rằng, muốn xây dựng hòa bình thì cần phải đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai, thế kỷ 21 cần có một hệ 

thống giáo dục chính quy cho công cuộc xây dựng hòa bình...Bà báo cáo đã có một số thành phố đã bắt đấu 

hình thành chương trình giáo dục này, và mọi việc đang phát triển dần dần.. 
 

Đại diện Cao Đài Hải Ngoại có Quốc Sĩ Hùm Bùi là một trong những đại biểu được mời phát biểu, ông nói 

rằng " Tôi vô cùng hân hạnh có mặt hôm nay hân hoan chào mừng sự thành công của HWPL trong công 

cuộc xây dựng hòa bình và phát động cộng tác giữa các Tôn Giáo. 
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Tôn Giáo Cao Đài chúng tôi cũng có cùng một mục đich với HWPL và đặc biệt là những tiên đoán trong 

Cao Đài đã được thể hiện qua thành quả không ngừng của HWPL qua quá trình tiến đến hòa đồng tôn giáo, 

hòa bình chung sống và liên minh tôn giáo trên thế giới." 
 

Ông diễn giả về 3 Thời Kỳ Phổ Độ đã được giảng dạy trong Thánh Ngôn Cao Đài 
 

Thời Nhất Kỳ Phổ Độ 5,000 năm trước (Đây là Thời Thượng Ngươn - là Ngươn Tạo Hoá dựng nên càn 

khôn vũ trụ).  Đức Nhiên Đăng Cổ Phật khai mở Phật Giáo, Đức Thái Thượng Lão Quân khai mở Đạo 

Giáo, Đức Vua Phục Hy khai mở Nho Giáo 
 

Thời Nhị Kỳ Phổ Độ khoảng 2,500 năm trước (Đây là Thời Trung Ngươn - là Ngươn Tiến Hóa - Tranh 

Đấu và Tự Diệt.)  Đây là Thời Kỳ Đức Phật Thích Ca chấn hưng Phật Giáo, Đức Lão Tử chấn hưng Đạo 

Giáo, Đức Khổng Tử chấn hưng Nho Giáo, Đức Chúa Jesu lập ra Thánh Giáo và các Đạo Giáo chuyên về 

Thiền Định ở Ấn Độ. 
 

Thời Tam Kỳ Phổ Độ (Đây là Thời Hạ Ngươn - là Ngươn Bảo Tồn và cũng là Ngươn Tái Tạo - tức là 

Ngươn nhân loại rơi vào thời Hạ Ngươn Mạt Pháp, sắp rơi vào cơn tự diệt nên Đức Chí Tôn giáng trân khai 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thực hiện cơ cứu thế với chiêu bài Tôn Giáo Qui Nguyên - Ngũ Chi Hiệp Nhất 

đáp ứng ngươn kỳ Bảo Tồn và Tái Tạo, qui hồi Thượng Ngươn Thánh Đức, mở một kỳ nguyên đại đồng 

nhân loại). Các Tôn Giáo đã được sanh ra trong thời kỳ này là Tôn Giáo Baha'i, Theosophy, New 

Thoughts, Cao Đài, vv. 
 

Ông khen ngợi những thành quả của HWPL qua các buổi hội thảo của các WARP office. 
 

“Sự liên minh và hợp tác giửa các Tôn Giáo được thể hiện rất rõ qua các buổi hội thảo tại các văn phòng 

WARP office.  Tại các buổi hội thảo này, có sự hiện diện của nhiều tôn giáo trên thế giới cùng ngồi lại với 

nhau trao đổi kinh điển, triết lý tôn giáo, và một điều mà mọi người cảm nhận được là, các triết lý từ các 

tôn giáo khác nhau lại có rất nhiều điều căn bản giống nhau và sự giống nhau có nhiều hơn là sự khác nhau. 

Các buổi hội thảo này cũng có đưa ra những bàn luận về việc cần phải đưa chương trình hòa bình vào hệ 

thống giáo dục chính quy và sự cần thiết của nó.” 
 

Ông khen ngợi những thành quả của HWPL qua các buổi hội thảo của các WARP office. 
 

Ông nói thêm rằng "Lễ kỷ niệm hôm nay là một minh chứng của sự thành công của HWPL trên toàn thế 

giới, và sự thành công này sẽ từ từ dẫn đến tương lai sáng lạn hoàn thành sứ mệnh liên minh tôn giáo và 

hòa bình chung sống."  
 

Ông gởi đến lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho HWPL, IWPG, and IPYG! 
 

Những xúc cảm vì mục đích hòa bình tràn ngập sảnh đường.  Các đại biểu từ nguồn gốc tôn giáo khác nhau 

trên khắp thế giới ngồi lại với nhau chia xẻ thánh kinh, xây dựng hòa bình và các ý thức hệ. Các chủ đề 

thảo luận rất đa dạng: từ việc cụ thể hóa chương trình Hoà Bình vào Hệ Thống Giáo Dục Chính Quy, đến 

việc xây dựng các biểu tượng hòa bình khắp nơi, đến việc đưa các điều khoản trong Bảng Tuyên Ngôn Hòa 

Bình trở thành luật quốc tế, cho đến vấn đề vận động Liên Hiệp Quốc thành lập luật cho vấn đề giải quyết 

mâu thuẩn quốc tế. Vấn đề tất yếu nhất là mỗi người nên phấn đấu trở thành thông tín viên hòa bình. 
 

HWPL cũng đã thành công  trong việc vận động toàn cầu,  đã gây được sự chú ý rất nhiều tôn giáo, nhiều ý 

thức hệ, nhiều xã hội tập quán trên thế giới, vv. Họ đã tạo dựng được 180 văn phòng trong 129 nước trên 

thế giới.  Nhưng công cuộc xây dựng hòa bình vẫn không dừng ở đây và sẽ còn rất nhiều gian nan thử 

thách.  Một trong những thử thách lớn nhất là còn có nhiều lực cản và có rất nhiều người cản trở vấn đề 

này... 
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Trong những giờ phút đó, không gian trong sãnh đường như được nâng bổng, cảm xúc của Tôi như được 

nâng cao... trước những lời kêu gọi tranh đấu cho hòa bình, tất cả chúng ta cần phải lên tiếng vang xa hơn 

nữa…để lấn át những giọng điệu kích động căm thù, để đẩy lùi những bài viết gây chia rẻ, gây thù ghét, 

gây phân biệt.  Thế giới ngày nay đã và đang thay đổi…, thế giới ngày nay, thế hệ trẻ sẽ đứng lên lảnh 

đạo…, lãnh đạo với sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, với một định hướng rỏ ràng và bầu nhiệt huyết, 

với trình độ khoa học kỷ thuật dồi dào và tinh thần học hỏi trao đổi thông tin.  Khắp nơi trên thế giới, các 

nhà lãnh đạo trẻ nổi bật đang nở rộ. Họ sẽ là những người định hình và quyết định tương lai đại gia đình 

toàn cầu, và vì vậy, họ cần có một sự giáo dục hữu hiệu để sau này có khả năng tạo nên một trật tự thế giới 

mới, trong sự định hướng mới. 
 

Martin Luther King từng nói " Mỗi người chúng ta phải chọn lựa hướng đi của mình; anh có thể chọn 

đường đi trong ánh sáng của lối sống với tinh thần vị tha hay đi trong bóng tối của của lối sống với tinh 

thần ích kỷ phá hoại.” 
 

Sự tiêu cực tự tôn về tôn giáo chính mình là một hình thức của lối sống tự tôn ích kỷ và phá hoại. Đó là 

bóng tối.  Chúng ta hãy đưa ánh sáng vào, để đẩy lùi bóng tối: 
   
Sự tiêu cực tự tôn về tôn giáo: 

Tôi đúng anh sai! Tôi là người tốt, Tôi là con ruột của Đức Chí Tôn còn Anh là ngạ quỹ! 

Chỉ có Tôn giáo của Tôi là Chân Lý thật thụ, là cứu tinh cho loài người! 

Chỉ có Đấng Thượng Đế của Tôi là Đấng Thượng Đế duy nhất! 

Tôi thấu triệt chân lý kinh điển còn Anh hiểu sai hoàn toàn! 

Những người mà Tôi tiêu diệt là ngạ quỹ, và Tôi làm theo sự chỉ dẫn của Thiên Liêng và lời dạy trong Tôn 

Giáo. 
 

HWPL đã thành công trong việc hiện thực hóa khái niệm Gia Đình Toàn Cầu và đã góp phần nổ lực vào 

việc đưa ánh sáng đánh tan bóng tối...đẩy lùi bóng tối của sự tự tôn và sự ngã mạn thường có của những 

người theo đạo. 
 

Martin Luther King nói "Bóng tối không thể đẩy lùi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới đẩy lùi bóng tối.  Sự thù 

ghét không thể đánh tan lòng thù ghét; chỉ có Tính Yêu Thương mới có thể dẹp tan tính hận thù!" 
 

Tất cả các Tôn Giáo đều dạy Thương Yêu.  Tất cả Tôn Giáo đều tuyên bố "Tôn Giáo tạo Hòa Bình".  Tất 

cả Tôn Giáo đều kêu gọi đoàn kết / hợp nhất. 
 

Nhưng trên thực tế: 

Tôn giáo có thể tạo sự giải thoát cho người, nhưng cũng có thể giam người vào trong ngục tù tư 

tưởng nếu người đời không biết tự suy nghĩ và không biết phân biệt đúng sai! 
 

Tôn giáo có thể tạo được sự đồng nhất và đoàn kết, nhưng tôn giáo cũng có thể là nguyên nhân của 

chia rẻ, phân biệt, nếu người đời không nắm được căn bản hay ý muốn, mục đích của Đấng Cha 

Trời.  
 

Tôn giáo có thể đem đến sự an lành cho người, nhưng tôn giáo cũng là nguyên nhân của chiến tranh 

nếu người đời sống không cân bằng, có suy nghỉ cực đoan, không thông hiểu giáo lý, hiểu giáo lý 

một cách cục bộ và không hiểu được thâm ý của Đấng Thiêng Liêng! 
 

Tôn giáo cũng có thể soi sáng cho người, làm con người giác ngộ…, nhưng tôn giáo cũng có thể đẩy 

người đời vào bóng tối, nếu con người không biết sống trong sự cảm thông, trong tương ái tương 

đồng, và chọn lầm hướng đi! 
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Nhưng thật ra: 
 

Tôn giáo không phải là nguyên nhân tạo ra chiến tranh, bạo lực, chia rẻ, hận thù!  Câu hỏi đặt ra "Tôn giáo 

có phải cho Hòa Bình không?" Đây là một câu hỏi không chính đáng! Vì tất cả các tôn giáo trên quả địa 

cầu đều mang mục đích chung kiến tạo hòa bình! 
 

Tôn giáo không tạo ra chiến tranh, vậy ai gây ra chiến tranh?  Chính con người gây ra chiến tranh!  Con 

người, bởi sự tham lam và ngu dốt, bởi tính bạo lực và ích kỷ, bởi tính tiêu cực tự tôn và tính cao ngạo, bởi 

tính hận thù ganh ghét và tính trọng danh dự bản ngã... gây ra chiến tranh…, chiến tranh trong gia đình, 

chiến tranh trong xã hội, chiến tranh trong tôn giáo, vv... 
 

Tất cả những vấn nạn, mâu thuẩn, chiến tranh trên quả địa cầu là những thử thách cho con người.  Anh có 

thắng nổi những thử thách này không hay thất bại? 
 

Eleanor Roosevelt nói rằng "Điều nên làm là đốt nến hơn là chửi rủa bóng tối!" 
 

Tín Đồ Cao Đài! Nếu Anh nghĩ rằng, có số người nào đó là tà ma, là tượng trưng cho bóng tối, thì thay vì 

chửi rủa họ thì Anh nên làm một ngọn nến sáng đẩy lùi bóng tối của họ, và chấm dứt những lời chửi rủa vô 

ích!  Khi ánh sáng tràn ra thì bóng tối tự đọng biến mất.  Hãy dùng khối óc làm cây đèn cầy! Dùng trái tim 

làm ánh sáng của ngọn đèn, và đừng để bóng tối bao trùm trái tim Anh...Đừng chửi rủa mà hãy hành động,  

hãy đốt ngọn đèn ánh sáng Thương Yêu! 
 

Cao Đài quảng bá ngôn ngữ địa cầu, đó là Ngôn Ngữ Thương Yêu! 
 

Cao Đài tuyên ngôn Sự Thương Yêu là chiếc chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh (Thiên Đàng tại thế) 
 

Cao Đài thông tri Sự Thương Yêu là giềng bảo sanh của vũ trụ! 
 

Mỗi Tín Đồ Cao Đài đều đã ký Hiệp Ước "Bác Ái và Công Bình" mỗi khi chờ cúng ở Tịnh Tâm Đài, Hiệp 

Ước này là Hiệp Ước giửa người Tín Đồ Cao Đài và Đấng Thiêng Liêng, và Hiệp Ước giửa người và 

người.  Đây là trách nhiệm và lời hứa của người Cao Đài, Lời Hứa đối với Thiêng Liêng! 

 

 

Houston Ngày 15 Tháng 5 Năm 2017 

HT Trịnh Ngọc Túy Tường Thuật 

 


