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Good Samaritan 
―Con đi và cũng làm như thế (Luca 6,15) 

 

Mục Đích 
* Băng bó thương tích  

tinh thần & thể xác  

cho người cùng khốn. 
* Mang tình thương của Chúa  

đến cho nhân loại lỗi lầm  

bằng lời cầu nguyện. 
* Bảo vệ sự sống: 

Chôn cất và cứu vớt thai nhi 

* Nâng đỡ những bệnh nhân 
HIV & AIDS 

* Giúp đỡ 

các em bé mù lòa khuyết tật 
 

Quí Ân Nhân Vagsc 

sẽ được hưởng lời cầu nguyện  

& việc thực thi bác ái cho tha nhân của: 

Hàng Giáo Sỹ- Quí Dòng Tu 

& Các Thiện Nguyện Viên 

của các trung tâm do Vagsc bảo trợ 

 

Linh Hướng & Đồng Hành 

Có Sự Phối Hợp Chặt Chẽ  

Của Một Số :  

Giáo Sĩ - Tu Sĩ 

Giáo dân -Thiện nguyện viên 

 

Ban Điều Hành 

Cố Vấn Đinh Hồng Phong 

Hội Trưởng Alexander Nguyễn Hoạt 

Phó Ngoại   
Phó Nội Nguyễn Văn Yên 

TTK  Nguyễn Văn Liêm 

TQ Nguyễn Hoa Cương 
Lập C. Đoàn - Trần M. Phúc - Lý Mỹ Linh 

Đinh Thành Cẩm Vân   Kathy Đào   
Clara Nguyễn. 

Tax Adviser 

Mr. Nguyễn Trọng Tài 
Law Adviser 

Attorney Phạm Văn Phổ 

 

Vagsc trong và ngoài nước  

cùng Cầu Nguyện 
 

Xin Chúa chúc lành cho các dự án 

của hội từ thiện Vagsc. Xin Chúa 

ban ơn bình an cho các thiện 

nguyên viên đang lăn xả nơi chiến 

tuyến. Xin Chúa trả công bội hậu 

cho quí  Ân Nhân còn sống cũng 

như các Ân Nhân đã qua đời, đã hy 

sinh giúp đỡ và đồng hành với 

Vagsc trong những  

năm tháng qua. 

VAGSC 

Hội từ thiện Người Samarit Nhân Lành Việt Mỹ 

VAGSC Vietnamese American Good Samaritan Charities  
PO Box 18209 Anaheim Hills CA 92817 - USA  

 

Bảo Vệ Sự Sống – Protect Human Life 

Băng Bó Thương Tích Nhân Loại Lỗi Lầm Bằng Lời Cầu Nguyện 
Non Profit Organization # 37 155 2124 – April 2007 CA – USA - All donations are Tax deductible 

 

Email:  vagsc1@yahoo.com    www.vagsc.com – Tel (714) 623  2954 

 Bản Tin 22 – Nihil Obstat  Rev Vagsc  Tháng 10 - 2016 
 

Kính thưa bà con cô bác 

Kể từ năm 1830, Đức Mẹ đã tiên báo cho 

Thánh Nữ Catherine De Laboure rằng :" 

...Thời gian này là thời gian của ma quỉ 

... Thánh Giá bị chà đạp ... Thế giới 

chìm ngập trong sầu thảm ..." 

 

Năm 1982 Đức Giáo Hoàng Phaolo VI 

đã cảnh tỉnh : "Hương khói Satan đã lọt 

vào trong Giáo Hội, bộ hạ của ma quỉ 

đã đột nhập vào trong những ung nhọt 

của thế giới Công Giáo ..." 

 

Năm 1973 Đức Mẹ Akita Nhật Bản nói: 

"Thế lực ma quỷ sẽ xâm nhập vào trong 

Giáo Hội, đến nỗi người ta sẽ thấy 

Hồng Y chống đối Hồng Y, Giám Mục 

chống đối Giám Mục ..." 

 

Ngày nay, với sự tân tiến của truyền 

thông, quí vị chỉ việc lên Google đánh 

lên chữ Satanism, là có cả một học 

thuyết thờ Satan ...Ở các nước tân tiến 

Âu Mỹ, việc thờ cúng ma qui (Black 

Mass) được cử hành khắp mọi nơi. Và 

Satan còn hiện nguyên hình trong chính 

quyền của nhiều quốc gia, thế giới đang 

chịu sức tàn phá dưới quyền lực Satan . 

Chúng ta nên tìm hiểu để biết sự thật về 

Satan . Chúng đang ở khắp mọi nơi và có 

khi ở còn ngay trong gia đình chúng ta.  

jh 

 

 

Kinh Xua Đuổi Satan 

 

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, / xin 

hãy bênh vực che chở cho chúng con 

trong chốn chiến trường/, cùng nên như 

thành lũy vững bền cho chúng con trông 

cậy / và chống trả các mưu sâu chước 

độc của ma qủy/. Chúng con sấp mình 

xuống / xin Đức Chúa Trời ngăn cấm 

thần ngụy ấy./ Lạy Tổng Lãnh Thiên 

Thần Micae / là tướng quân cai quản cơ 

binh trên trời,/ kìa satan và thần dữ đang 

rảo khắp thiên hạ / hòng làm hư hỏng 

loài người chúng con, / xin người lấy 

quyền phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi 

chúng xuống hỏa ngục đời đời. / Amen.  

 

Xin đọc hàng ngày - sau lễ 
 

Nihil Obstat Rev Phạm Đức Hậu 

 

 

 

Mẹ Maria Tiên 

Báo :"Thời Gian 

Này Là Thời Gian 

Của Ma Quỉ ..." 
 

Tài liệu lấy trên Internet 

Sưu tầm - Kiến Què 

 

 

mailto:vagsc1@yahoo.com
http://www.vagsc.com/
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Ba cuộc khủng bố đã xảy ra liên tiếp tại Pháp năm 2016 - Kinh thành ánh sáng Paris chìm ngập trong sầu thảm  

Paris 

New York 
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Foetus Soup 

Middle East 

Kinh Giải Trừ Nguy Nan 
  - Xướng : Xin Chúa dủ lòng thương chúng con. 

    - Đáp : Vì Chúa đã sinh ra chúng con và đặt 

chúng con trên trái đất này.  

    - Xướng : Xin an ủi nâng đỡ chúng con trong lúc 

gian nguy. 

    - Đáp : Vì Chúa là nguồn an ủi của chúng con. 

    - Xướng : Xin xua đuổi những giặc thù xa chân 

chúng con. 

    - Đáp : Vì Chúa là người bảo vệ chúng con. 

 

* Kết : Xin phù hộ chúng con trên con đường dương 

thế tránh xa kẻ thù tội lỗi để chúng con một ngày 

nào đó sẽ được hưởng phúc vinh quang muôn đời 

cùng với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần. Amen 

 

- Kinh Tin Kính 

- Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

- Kinh Ăn Năn Tội 

 

* Lời nguyện vắn tắt : 

Giesu - Maria - Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh 

hồn con và muôn dân mọi nước. 
 

Trích dịch  di chúc của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II 

(Theo bản dịch tiếng Anh của cha Lorento Bộ Giáo Lý Đức Tin 

Roma) 

 

Trích Di Chúc Của 

Thánh Giáo Hoàng  

Gioan Phaolo II 

 

 

 

 

Các con thân mến, 
 

Hiện nay, các con đang sống trong thời đại gian 

nan và thử thách. Chúng con hãy cố gắng kiên tâm 

vững tin vào lời Chúa, chính Chúa Giesu đã hiện ra 

nhờ cha thông báo cho các con những sứ điệp : các 

con hãy cầu khẩn Thiên Chúa là Thiên Chúa các 

con giải trừ nguy nan trong thế giới sắp sụp đổ này. 

 

Các con yêu mến, khi Cha ra đi cũng là lúc những 

biến cố thảm họa sẽ đổ xuống thế giới này, chiến 

tranh ngày càng lan rộng, động đất khắp nơi, các 

cuộc tai nạn lớn sẽ xảy ra tại các nước lớn như: 

Nhật Bản, Trung Quốc. Philippine ... Các con là 

những người Cha tin yêu nhất, là những người 

thuộc dòng giõi Davit, các con hãy kêu xin cùng 

Thiên Chúa bằng cách các con đọc kinh, cầu 

nguyện, với những lời kinh thiết tha sau đây: 
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I . SATAN LÀ AI ? 

 
Satan, thủ lãnh các thiên thần sa ngã. Hắn bất phục tùng 

và chống lại Thiên Chúa. Hắn có các tên khác là quỉ dữ, 

Bengiebut, Luxiphe, thần tối tăm, cha gian dối, con rồng 

đỏ bị kết án. Hắn là con rắn đã cám dỗ bà Evà trong 

vừơn Địa đàng. Hắn là con rồng đỏ giao chiến với Bà và 

con cháu Bà trong sách Khải huyền Trong Kinh Thánh 

Cựu Ước và Tân Ước, hắn được coi là kẻ đem những sự 

dữ và chuyên cám dỗ con người sa ngã phản bội Thiên 

Chúa. Hắn là cha những kẻ dối trá, Thánh Gioan gọi hắn 

là thủ lãnh thế gian. Thánh Phaolô gọi hắn là chủ tể thế 

gian. Nhưng Satan và ma quỉ rất khôn ngoan, Charles 

Beaudelaire, một thi sĩ người Pháp vào thế kỷ 19 đã viết:  

―Cái trò xảo quyệt khéo léo nhất của ma quỉ là chúng 

thành công trong việc thuyết phục chúng ta rằng chúng 

không có thực". Và nhiều người đã nghĩ là: Không có 

Satan, không có ma quỉ, hay không nên nói đến ma quỉ 

trong thời văn minh này. 

 

ll. NGƯỜI TA CÓ THỜ 

SATAN KHÔNG ? 

 
Việc thờ Satan đã có từ lâu đời, dưới những danh hiệu 

khác nhau nơi những người chủ trương đa thần, nhất là 

từ chủ trương nhị nguyên thuyết của Manicheo chủ 

trương thế giới này gồm 2 nguyên nhân sáng tạo và điều 

hành: Thiện và Ác (thần lành và thần dữ), nhưng danh từ 

chủ thuyết thờ Satan (Satanism) được chú ý nhiều từ thế 

kỷ 12 với lễ đen (the black Mass). Một chủ thuyết hoàn 

toàn chống lại đạo đức con người. Tại Hoa kỳ, phong 

trào thờ quỉ Satan được du nhập từ Âu châu. Ngoài 

người lớn tuổi ra, theo Shane Westhoelter, Giám đốc Hệ 

Thống Tin Tức Quốc gia Hoa Kỳ, thì từ 30-40 phần trăm 

học sinh Trung học đã dính líu vào những hình thức bí 

mật nào đó" Ông còn nói thêm:" Ít nơi tại Mỹ và Canada 

không bị ảnh hưởng của Satan". Vẫn theo Hệ Thống Tin 

tức trên thì 70 phần trăm tội ác do các thiếu niên dưới 17 

tuổi sa phạm đều có dính líu vào các hoạt động bí mật.  

 

III TẠI SAO NGƯỜI TA THỜ 

SATAN? 

 
Thuyết này chủ trương: đả phá mọi nhàm chán, mọi ràng 

buộc của kỷ luật gia đình và xã hội, dù là những kỷ luật 

cần thiết cho cuộc sống chung; cổ võ tự do hoàn toàn 

trong mọi lãnh vực, nhất là lãnh vực lạc thú thể xác. Giới 

trẻ theo thuyết thờ Satan mạnh mẽ nhất. Họ gia nhập và 

chấp nhận tự tử, vì họ tin rằng họ sẽ được "siêu thoát và 

thăng tiến trong kiếp khác" với địa vị cai trị.Sách báo và 

băng nhạc theo chủ thuyết này tung ra những lệnh cho 

giới trẻ như: "Chết để thành thánh". "Tấn công kẻ dữ để 

siêu thoát". "Phải cúng linh hồn mình cho Satan". 

 

Trong cuốn gọi là kinh thánh của quỉ Satan, Antôn 

Lavey viết:" Khi bạn phụng sự cho Satan, bạn sẽ trở nên 

bất diệt, kiếp sau bạn sẽ cai trị thế gian này, và chinh 

phục được mọi người." 

 

Người thờ Satan giết loài vật và cắt bộ phận sinh dục của 

chúng dâng cho Satan. Họ tin rằng sau 100 ngày, con vật 

sẽ trở thành người và sẽ phát triển con cháu Satan. 

 

 

IV. CÁI GÌ LÔI KÉO NGƯỜI TRẺ 

THEO SATAN ? 
 

Hầu hết người trẻ nhập hội kín theo Satan vì 4 lý do sau: 

 

1. Muốn có kiến thức và uy quyền: 

 

Linda ao ước có quyền hành và kiến thức, và nhờ chơi 

cầu cơ, cô được cả hai thứ đó. Một học sinh 16 tuổi, 

ngoan ngoãn và thường hay đi nhà thờ tại Tiểu bang 

Arizona, vài tháng trước khi tự tử, cậu này viết trong 

nhật ký như sau:" Tôi hiến dâng cho chúa Luxiphe linh 

hồn tôi và 20 linh hồn khác trong 30 năm để được 5 

quyền sau: Được biến ra vô hình, được thay đổi hình 

dáng thân xác, được làm ngưng thời giờ, được bay bổng 

lên cao, hóa ra nhẹ nhàng, được nắm lửa hoả ngục và 

tung ra bất cứ lúc nào. 

 

2. Áp lực bạn bè: 

 

Nhiều thiếu niên bị bạn bè bắt ép tham dự các hội kín. 

Chúng rủ nhau cầu cơ tại các buổi party, hoặc nghe 

những bản nhạc kích động mạnh, kích động nổi loạn , 

bất cần đời, hoặc coi phim ảnh ma quái rùng rợn. Một 

thiếu niên tên New Berry, Tiểu bang Missouri, thân hình 

mập phệ muốn gia nhập hội kín vì không muốn bị cô 

độc. Nhưng sau cùng chỉ vì muốn mua vui, mà bạn bè 

dùng gậy base ball đập chết New Berry. 

 

3. Đầu óc hiếy kỳ, thích mới lạ: 

 

Mike Warmke, một tay diễn kịch khôi hài, xin gia nhập 

hội kín Satan để có thể làm nhiều trò hài hước với cái 

mũi của anh. Mike đã leo lên tới chức thầy cả thượng tế 

của đạo Satan, nhưng khi anh muốn rút chân khỏi hội 

này, anh đã bị trả thù bằng một liều ma túy cực mạnh. 

Rất may anh đã thoát chết. 

 

4. Tuyệt vọng: 
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Bill Wickersham, cảnh sát Tiểu bang Colorado chuyên 

theo dõi trinh thám và hội kín cho hay: "Đám trẻ sẽ nói 

cho bạn hay rằng: Chúng sống để làm gì, chúng ngán 

đạo nghĩa, người lớn đã phá hủy tất cả, người lớn đã làm 

bom đạn để phá thế giới...vì thế chúng theo Satan để chỉ 

biết có ngày hôm nay." Satan hỏi : Ngươi muốn gì? Đám 

trẻ thất vọng muốn quyền hành và thỏa mãn. Và trong 

thế giới hỗn loạn, Satan cho đám trẻ những lời hứa hão 

huyền. 

 

 

V. NHỮNG DẤU HIỆU BÊN 

NGOÀI 
 

Những người trẻ tham gia hội kín, dầu giữ gìn rất bí mật, 

nhưng cũng có những dấu hiệu bên ngoài như:  

1. Nghe nhạc kích động nặng: Những bản nhạc loại này 

kích động người trẻ nổi loạn như AC/DC, Iron Maiden, 

Merciful fate, Black Sabbath, Slayer hoặc Motle Crue. 

Những bản nhạc bi đát như bản "Bàn thờ hy tế": 

 

Chờ đợi hàng giờ được chỉ định chết,  

Đây trên bàn hoả ngục,  

Hình ảnh một người mặt trắng vô danh,  

Tiến gần đến bàn thờ sự chết,  

Thày cả Thượng phẩm tay cầm gươm chém trong tay,  

Chích ra những gịot máu trinh trong tế vật của Satan,  

Chết theo nghi lễ,  

Để đáp lại mọi mong ước của mình. 

 

Những nhà thương mại quảng cáo để bán ra thật nhiều 

đĩa nhạc loại này, trong khi đó đám trẻ lại mua vào như 

một mốt mới. 

 

2. Đồ trang sức kiểu hội kín: Người trẻ đeo những đồ 

trang sức có hình đầu con dê, hình ngôi sao 5 góc lộn 

ngược, đeo nhẫn có dấu hiệu hội kín ở ngón tay cái. Thứ 

nhẫn này dùng trong nghi lễ hội kín. Người ta cũng thấy 

chúng vẽ số 666 hay thập giá ngược ở trong các tập vở 

hay ổ khóa nhà trường. Có người trẻ lập bàn thờ Satan 

bên giường ngủ, có nến, có sọ người, có dao sắc. Đám 

khác dùng ám số hay ám danh để liên lạc với nhau.  

 

3. Sách hội kín: Người trẻ thèm những tin tức do hội kín 

ấn hành. Cuốn sách bán được rất nhiều bản là cuốn Kinh 

Satan của Anton Lavey, ngoài ra còn có những cuốn nói 

về phù thủy. Nhiều tiệm sách đã bày bán những loại sách 

này, kể cả Waldenbooks và Dalton Booksellers. 

 

4. Các trò bí chơi mật: Trước hết phải kể bàn cầu cơ, bộ 

bài may rủi. Người trẻ thường đặt các câu hỏi và tìm câu 

trả lời qua các trò chơi này. 

5. Nghiện ma tuý và rượu: Henry Cellini, nhân viên cố 

vấn quốc gia cải huấn giới trẻ cho biết rằng phong trào 

thờ Satan dùng ma túy để lôi cuốn giới trẻ, nhất là những 

thứ bạch phiến gây ảo giác mơ màng như xuất thần. 

6. Thay đổi tính tình: Đây là điều rất tệ hại. Từ những trẻ 

em hiền lành, chúng đã trở nên dữ tợn, hung bạo, bất 

hiếu, bất đễ. Sandi Gallant, nhân viên trinh thám ở San 

Francissco cho biết, "Những trẻ này càng ngày càng trở 

nên lầm lì và thích sống biệt lập, không thích ai trong gia 

đình hỏi han việc kín của chúng, chúng còn trở thành 

những kẻ tấn công hung hãn". 

 

7. Cắt chặt thân thể: Khi người trẻ đã đi sâu hơn vào hội 

kín, chúng có thể chấp nhận rạch da khắc chữ thập, cắt 

chặt ngón tay ngón chân để hiến cho Satan. 

 

VI. NGƯỜI THỜ SATAN LÀM 

NHỮNG GÌ? 

 
Họ chủ trương Satan, chúa của tối tăm mới là chúa thật, 

còn Chúa của người Kitô giáo là Chúa giả, chúa của sự 

dữ. Satan mới có quyền lực cứu giúp họ. 

 

- Đạo Satan chỉ có khinh bỉ, giấu diếm, tàn bạo, dơ bẩn, 

dâm ô, và kích động mọi thứ dục vọng. Vì kiêu ngạo mà 

Satan bị đuổi khỏi Thiên đàng, và để kéo thêm nhiều 

người bị xuống địa ngục cùng quỷ dữ. Trong một khu 

rừng tại Tiểu bang Alabama, hàng ngàn thanh thiếu niên 

từ 14- 24 tuổi đa số là da đen, tụ tập nhảy nhót nhạc 

Rock giật gân, tay cầm cờ vẽ bằng máu thú vật . 

 

Tại Las Vegas, hàng ngàn thiếu nữ đang đêm rủ nhau 

trốn nhà đi theo những chàng trai ra vùng núi vắng dự lễ 

đen, rồi ăn nhậu, nhảy múa, hút ma túy, làm tình tập thể 

để tôn thờ Satan. 

 

Các đồ đệ quỉ Satan thường tìm đến các trường học để 

lén lút chuyền những tài liệu, và rủ rê học sinh bỏ nhà đi 

tham dự những cuộc khiêu vũ kiểu Satan trong những 

căn phòng đen tối, treo hình Satan quanh tường, dự 

những lễ quỉ ma do chúng bày tạo rồi làm những chuyện 

tồi bại... 

 

Satan khinh thường miệt thị Thánh lễ Misa của Chúa 

Cứu thế bằng cách dạy đồ đệ làm lễ đen (The black 

Mass). Chúng cũng bắt chước gọi là "bí tích", nhưng là 

bí tích xác thịt. Trong lễ đen, bàn thờ tế lễ Satan là một 

phụ nữ nằm mình trần. Lễ được "bắt đầu khi người đóng 

vai tư tế bước vào chỗ những người thờ Satan đang tụ 

họp, hắn cầm thánh giá ném mạnh xuống đấy rồi hô to: 

Kính chào Satan. Hắn khạc nhổ xuống đất. Cử tọa đọc 

"Lạy cha satan chúng tôi..." Cuối cùng, thượng tế dâng 

lễ vật là người sống hay con vật sống cho Satan, cắt ra 

một phần thân dâng lên, nếu chúng không đánh cắp được 

Mình Thánh Chúa Kitô trong nhà thờ của người Công 
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giáo. Sau đó trộn máu của kẻ còn trinh với nước tiểu cuả 

họ tế cho Satan, chúa tể dâm ô. 

Tạp chí Globe đã thuật lại chuyện sinh viên Mark Kilroy 

thoát chết khi qua Mexico để nghỉ mùa xuân. Chàng đã 

chạy kịp những người đuổi bắt chàng, giết chàng để tế 

cho Satan, vì chúng thấy chàng có mái tóc hung hung 

đúng mẫu người chúng muốn. 

 

Tại Ozark, gần tỉnh Verona, Tiểu bang Missouri, cảnh 

sát tìm thấy áo choàng đen, chỗ lập bàn tế Satan.Tại 

Springfield, Missouri, chúng bắt súc vật giết lấy bộ phận 

sinh dục, rồi để lại dấu hiệu ngôi sao và 666 (dấu hiệu 

chỉ mãnh thú, cuối đoạn 13 sách Khải huyền của thánh 

Gioan). 

 

 

VII. PHẢI LÀM GÌ ? 
 

Nhiều người Việt nam chưa biết đến thuyết thờ Satan. 

Và vì không biết nên có những người đã góp phần vào 

những hình thức phổ biến chủ thuyết thờ Satan qua việc 

phổ biến những loại nhạc ma quái, xì ke, ma túy, những 

hình ảnh quái dị...lập những băng đảng sống bừa bãi, vô 

kỷ luật, phá phách với tiền bạc của cha mẹ, hoặc ăn cắp 

được. Các bậc cha mẹ nên để ý theo dõi con em trước 

khi phải than lên rằng: "Nào tôi có ngờ, tôi cứ tưởng nó 

đi học tử tế, tôi bận rộn làm ăn..." 

 

Tổ chức tà giáo satan hữu hình lớn nhất lịch sử nhân 

loại. Lúc sinh tiền, 400 năm trước nhà tiên tri người 

pháp Nostradamus đã nhiều lần đề cập đến ―Mars‖, 

Trong lời tiên tri nổi tiếng về ―tháng 7 năm 1999″ (Các 

Thế Kỷ X, Khổ 72), Nostradamus viết: Vào năm 1999, 

tháng 7, 

 

Để Đại vương Angoulmois phục sinh, 

Đại vương Khủng bố sẽ từ trên trời xuống,  

Đến thời trước và sau khi Mars thống trị thiên hạ,  

Nói là để có cuộc sống hạnh phúc cho mọi người. 

 

Bài thơ này đã được cao nhân phá giải, trong đó ―Mars‖ 

ở đây là chỉ Marx. Marx là người khởi xướng chủ nghĩa 

cộng sản, do đó ―Mars‖ cũng ẩn dụ chủ nghĩa cộng sản 

và đảng cộng sản. 

 

Trong Các Thế Kỷ I, Khổ 14, Nostradamus cũng viết: 

 

Mars đe dọa chúng ta với vũ lực của chiến tranh  

Và sẽ khiến máu chảy bảy mươi lần, 

Tăng lữ sẽ vừa được tán tụng vừa bị xỉ vả,  

Bởi những kẻ không muốn học hỏi gì từ họ. 

 

Người viết xin giới thiệu với quý độc giả bài viết này để 

thuyết minh Mars rốt cuộc là gì? 

―Bình sinh không để người ta biết của Marx‖chúng ta từ 

nhỏ đến lớn bị cưỡng chế truyền bá lý luận chủ nghĩa 

Marx, tuy nhiên bản thân chúng ta lại không hề chân 

chính hiểu rõ Marx. Trong viện nghiên cứu Marx ở 

Moscow có hơn 100 đầu sách do Marx viết, tuy nhiên 

chỉ có 13 quyển được xuất bản. Marx viết nhiều như 

vậy, rốt cuộc là về điều gì? Vì sao không cho xuất bản? 

Muốn giấu giếm điều gì đây?.  

Ngày 5 tháng 5 năm 1818, Marx sinh ra trong một gia 

đình luật sư người Do Thái giàu có. Khi Marx lên 6 tuổi, 

gia đình ông ta quy y Cơ Đốc giáo. Thời trẻ Marx là một 

giáo đồ Cơ Đốc và tín ngưỡng Thượng Đế. Sau khi tốt 

nghiệp trung học, thành tích của Marx rất tốt và tất cả 

đều xem ra bình thường. Cha Marx cũng đặt kỳ vọng rất 

lớn vào ông ta.Tuy nhiên trong thời gian học đại học, 

tính cách Marx biến đổi lớn, trong tâm đầy rẫy thù hận 

và cuồng vọng tự đại, khiến cha mẹ ông ta trở nên bất an 

và đau khổ.Với sự giàu có của gia đình, trong thời gian 

Marx học đại học, cha Marx đã cấp cho ông ta rất nhiều 

tiền để tiêu xài [3]. Tuy nhiên Marx và Jenny (Jenny von 

Westphalen) đã bí mật đính hôn (gia cảnh Jenny tốt hơn 

Marx, người vừa cao vừa xinh xắn, là đối tượng theo 

đuổi của nhiều chàng trai). Chiếu theo lý thường, cuộc 

đời Marx lúc này lẽ ra nên theo chiều hướng tích cực. 

Vậy vì sao Marx bỗng chốc trở nên đầy thù hận? 

Nguyên là sau khi vào đại học, Marx đã gia nhập giáo 

hội Sa-tăng (Satanist Church) do Joanna Southcott chủ 

trì [2] (người tự xưng là có giao tế với ma quỷ Shiloh), 

và trở thành một thành viên của giáo phái ma quỷ.Theo 

tôn giáo Tây phương giảng, Sa-tăng là thiên sứ sa ngã 

(fallen angel), từ đó trở thành ma quỷ, chứa đầy thù hận 

và tật đố với Thượng Đế (God). Giáo hội Sa-tăng tuyên 

truyền thù hận đối với Thượng Đế, đồng thời cũng đầy 

thù hận đối với nhân loại (bởi vì Thượng Đế đã sáng tạo 

ra loài người). 

 

Giai đoạn đầu học đại học, Marx dự định học tập thơ ca 

và hí kịch. Từ một số bài thơ và kịch bản mà ông ta viết, 

người ta có thể thấy sự thù hận của Marx đối với Thần 

và nhân loại. Ví như trong bài thơ ―Câu ma chú của kẻ 

tuyệt vọng‖ (Invocation of One in Despair) biểu đạt sự 

tuyệt vọng của bản thân, Marx viết:  

 

―Ta không còn loại gì ngoài thù hận!‖  

(Nothing but revenge is left to me!),  

―Ta sẽ dựng ngai của ta ở trên trời cao,  

Lạnh lẽo và kinh khiếp làm sao khi ở trên đỉnh,  

Cho bức tường thành của sự mê tín khủng khiếp,  

Sự thống khổ đen tối nhất cho kẻ ngồi trên…‖  

(I shall build my throne high overhead,  

Cold, tremendous shall its summit be.  

For its bulwark– superstitious dread,  

For its Marshall–blackest agony.)  
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Trong bài thơ này, tác giả đã bày tỏ tâm tư: Mơ ước trở 

thành Đại vương Khủng bố để hủy diệt cả thế giới. Marx 

còn thích lặp lại câu nói của ác ma Mephistopheles:  

―Hết thảy những gì tồn tại đều nên bị hủy diệt‖.  

 

Trong bài thơ ―Sự kiêu ngạo của con người‖ (Human 

Pride), Marx viết:  

 

―Rồi ta sẽ quăng đôi găng tay sắt lên,  

Khinh bỉ trước khuôn mặt mở rộng của thế giới,  

Dưới người lùn khổng lồ khóc thút thít,  

Lao xuống, nhưng không thể diệt niềm hạnh phúc của ta. 

Giống như Thượng Đế mà ta dám làm,  

Xuyên qua vương quốc hoang tàn trong khải hoàn,  

Mỗi lời nói là chiến công và ngọn lửa,  

Và ngực ta sẽ giống của Đấng Tạo Hóa.‖  

(Then the gauntlet do I fling,  

Scornful in the World‘s wide open face.  

Down the giant She-Dwarf, whimpering,  

Plunges, cannot crush my happiness.  

Like unto a God I dare,  

Through that ruined realm in triumph roam.  

Every word is Deed and Fire,  

And my bosom like the Maker‘s own.)  

 

Tác giả bài thơ này đã có được khoái cảm từ việc hủy 

diệt thế giới, mức độ thù hận và cuồng vọng có thể thấy 

được từ đó. Mikhail Bakunin (một người Nga theo chủ 

nghĩa vô chính phủ, cùng Marx sáng lập ―quốc tế thứ 

nhất‖, cũng là một giáo đồ Sa-tăng), người từng có thời 

là bạn thân của Marx, viết: ―Người ta nhất định phải 

sùng bái Marx. Người ta ít nhất cũng phải sợ ông ta để 

có được sự khoan dung của ông ta. Marx là người tự đại 

cực độ, tự đại đến mức ghê tởm và điên cuồng‖. 

 

Có một điểm cần phải chỉ rõ ở đây, đó là thành viên giáo 

hội Sa-tăng không phải là người theo chủ nghĩa duy vật; 

họ không chỉ không vô thần, mà còn tin rằng có sự sống 

sau khi chết. Tín đồ Sa-tăng giáo tin vào sự tồn tại của 

Thần, chỉ là họ thù hận Thần, muốn vượt qua Thần, leo 

lên trên cả Thần (ít nhất là ngồi ngang hàng với Thần). 

Ví dụ trong kịch bản ―Oulanem‖ nói về quan hệ giữa 

mình và Sa-tăng giáo (―Oulanem‖ là một danh xưng 

nghi thức tôn giáo của Sa-tăng, ―Oulanem is a ritualistic 

name for Satan [2]―), Marx không phủ nhận sự sống sau 

khi chết, mà cho rằng sự sống sau khi chết chứa đầy thù 

hận với Đấng Tối Cao. Trong vở kịch này, tác giả đã bán 

linh hồn mình cho ma quỷ [1]. 

 

Sau khi Marx chết không lâu, người hầu gái cũ của Marx 

là Helen Demuth nói: ―Ông ta (Marx) là một người rất 

kính sợ thần. Khi mắc trọng bệnh, ông ta một mình trong 

căn phòng, đầu cuốn dây băng và cầu khấn trước ngọn 

nến đang cháy‖. Theo phân tích, nghi thức cầu khấn của 

Marx không phải là của Do Thái giáo (cũng không phải 

của Cơ Đốc giáo), mà rất có thể là một loại nghi thức ma 

quỷ bí mật nào đó của Sa-tăng giáo. Thực sự Marx 

không phải là một người vô thần. 

 

Tháng 3 năm 1854, người con trai Edgar của Marx đã 

xưng hô như sau trong câu mở đầu bức thư gửi cha 

mình: ―Ác quỷ thân ái của con (My dear devil)‖. Bởi vì 

giáo đồ Sa-tăng giáo chính là gọi người mình thương 

yêu như vậy, liệu có thể là trùng hợp chăng? Không chỉ 

có vậy, người con rể yêu quý Edward Eveling của Marx 

cũng là một tín đồ Sa-tăng. Người bạn thâm giao 

Proudhon (nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa người Pháp) 

của Marx cũng sùng bái Sa-tăng như vậy. Nhà thơ Đức 

nổi tiếng Heinrich Heine, một người bạn thân khác của 

Marx, cũng là một người sùng bái Sa-tăng, hơn nữa 

trong thơ còn công khai ca ngợi Sa-tăng, nói Sa-tăng ―là 

một người đàn ông, khả ái mê ly‖. 

 

Mặc dù Marx công khai bày tỏ sự thù hận đối với chủ 

nghĩa tư bản trong các tác phẩm của mình, nhưng ông ta 

lại đầu cơ cổ phiếu vào thị trường Luân Đôn và thua một 

lượng lớn tiền. Lúc may mắn thắng được, tháng 6 năm 

1864, Marx viết trong bức thư gửi người chú Leon 

Phillips rằng ông ta thắng được 400 bảng Anh trên thị 

trường cổ phiếu [2]. 

 

Marx được trợ giúp một lượng lớn tiền từ Engels, nhưng 

rõ ràng là vẫn không thỏa mãn. Khi một người bác vợ 90 

tuổi sắp chết, Marx viết như sau trong bức thư gửi 

Engels: ―Nếu như con chó già (old dog) đó chết, thì tôi 

không ngại gì nữa‖. Engels phúc đáp như sau: ―Chúc 

mừng ông, chướng ngại đối với di sản kế thừa của ông 

mắc bệnh rồi, tôi hy vọng ông ta vạ đến nơi rồi‖. Sau khi 

cụ già 90 tuổi mà Marx gọi là ―con chó già‖ qua đời, 

Marx lại viết: ―Đây là một việc mừng. … Nếu không 

phải con chó già đó đem một đống của giao cho bà chủ 

giữ nhà, thì vợ tôi còn có thể được nhiều hơn‖. 

 

Marx và Engels đều là phần tử trí thức cao cấp, thế 

nhưng người ta phát hiện rằng, thư từ qua lại giữa họ đầy 

rẫy những từ ngữ hạ lưu thấp hèn. Ngoại trừ một lượng 

lớn ngôn từ dâm ô ra, giữa họ không hề có bất cứ bức 

thư nào trao đổi về niềm mơ ước chủ nghĩa xã hội nhân 

đạo. 

 

Giờ lại xem thái độ của Marx đối với mẹ và vợ mình. 

Tháng 12 năm 1863, Marx viết trong bức thư gửi 

Engels: ―Hai giờ trước, tôi đã nhận được một bức điện 

báo, nói mẹ tôi đã chết rồi. … dưới rất nhiều tình huống, 

điều mà tôi cần không phải là một người đàn bà già đó, 

mà là những cái khác. Tôi nhất định phải lên đường đến 

Trier để tiếp thu di sản (ghi chú của người viết: Trier là 

nơi Marx sinh ra).‖ Điều mà Marx quan tâm chỉ là di sản 

mà thôi. Ngoài ra, quan hệ giữa Marx và người vợ Jenny 

là không tốt, bà đã hai lần ly thân ông ta, nhưng sau đó 
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lại trở về. Khi Jenny chết, Marx thậm chí còn không 

tham dự lễ tang. 

 

Marx không bao giờ thực hiện nghĩa vụ nuôi gia đình; 

bất chấp mình có đủ tiền, Marx vẫn dựa vào Engels để 

sinh hoạt. Marx và vợ sinh được sáu người con, trong đó 

ba người chết vì thiếu dinh dưỡng, còn hai người con gái 

và một con rể thì tự sát (người con gái Eleanor từng nói 

khi Engels sắp chết rằng cô suy sụp khi biết Marx có con 

riêng và sau đó tự sát) [2]. Marx còn nát rượu nghiêm 

trọng [1]. 

 

Marx đối với người thân của chính mình còn tuyệt tình 

như vậy, đối với người khác thì có thể tưởng tượng 

được. Ai cũng biết Marx là người Do Thái, nhưng ông ta 

lại căm thù người Do Thái, còn viết riêng một cuốn sách 

bài Do Thái, gọi là ―Về vấn đề Do Thái‖ (On the Jewish 

Question). Ông ta thù hận người Đức, người Trung 

Quốc, miệt thị: ―Người Đức, người Trung Quốc, người 

Do Thái đều là kẻ bán hàng rong‖. Ông ta gọi người Nga 

là ―bị cơm‖, gọi người Xla-vơ là ―nhân chủng cặn bã‖, là 

chủng tộc ―phản động‖, và nên bị hủy diệt trong cơn bão 

táp cách mạng thế giới. 

 

Trong ―Tuyên ngôn của đảng cộng sản‖ và các cuốn 

sách khác, Marx tuyên bố phấn đấu vì giai cấp vô sản, 

thế nhưng lại gọi giai cấp vô sản là ―ngu xuẩn, lưu 

manh, khó ngửi‖, còn gọi người da đen là ―đần độn‖, 

thậm chí ủng hộ chế độ nô lệ ở Bắc Mỹ… 

 

Ngày 9 tháng 1 năm 1960, tờ báo Đức ―Reichsruf‖ đã 

tiết lộ một vụ bê bối lớn: Thủ tướng Áo Raabe đã từng bí 

mật gửi lãnh đạo Khrushchev của Liên Xô một phong 

thư gốc của Marx. Trong thư đã chứng thực Marx từng 

là một kẻ mật báo lĩnh thưởng của cảnh sát Áo, ông ta 

từng là gián điệp trong đội ngũ cách mạng lưu vong tại 

Luân Đôn. Mỗi lần cung cấp một tin tức, Marx nhận 

được 25 đồng tiền thưởng. Phạm vi mật báo của Marx 

liên quan đến những người cách mạng lưu vong tại Luân 

Đôn, Paris và Thụy Sỹ [1]. 

 

Marx chết ngày 14 tháng 3 năm 1883, và được mai táng 

tại nghĩa trang Highgate (Highgate Cemetary) ở Luân 

Đôn, với chỉ 6 người tham dự tang lễ. Thế nhưng nghĩa 

trang Highgate này là trung tâm sùng bái Sa-tăng ở Luân 

Đôn, rất nhiều nghi thức đen tối sùng bái ma quỷ đã 

được cử hành tại nghĩa trang này. 

 

Sự thực đã chứng tỏ rõ Marx là một tín đồ Sa-tăng giáo. 

Tất nhiên Marx không dám thừa nhận, và để che đậy, 

ông ta mới nói dối mình là người vô thần. Marx vận 

dụng thuần thục các mánh khóe của Sa-tăng — bịa đặt 

và lừa dối. Ở một góc độ khác, Marx là giáo chủ của 

đảng cộng sản, dùng vô thần luận, duy vật luận để che 

đậy diện mạo thật sự của ma giáo cộng sản, để mong đạt 

được mục đích hủy diệt tâm linh của nhân loại. 

 

Mở đầu ―Tuyên ngôn của đảng cộng sản‖, Marx viết: 

―Một bóng ma, bóng ma chủ nghĩa cộng sản đang làm 

run sợ lục địa Châu Âu‖. Không ít người cảm thấy nghi 

hoặc về đoạn này. Hiện tại chúng ta đã minh bạch rồi, 

―bóng ma chủ nghĩa cộng sản‖ này kỳ thực là Sa-tăng 

trong tâm Karl Marx. ―Cửu bình cộng sản đảng‖ đã nói 

rõ điều này cho mọi người, gọi là ―tà linh cộng sản‖. 

 

Marx đối với nhân loại không hề có yêu thương, mà chỉ 

có thù hận. Hơn 100 năm qua, chủ nghĩa cộng sản thực 

tiễn thực hiện giấc mộng của tín đồ Sa-tăng Marx đã 

đem đến cho nhân loại tai ương và thống khổ lớn phi 

thường. 

 

Tham khảo tư liệu: 

 [1] Von Richard Wurmbrand, Marx and Satan (Marx và 

Sa-tăng), Living Sacrifice Book Co (December 1986). 

[2] David Allen Rivera, Final Warning: A History of the 

New World Order, Conspiracy (February 2004). Chương 

6: Khởi nguyên của chủ nghĩa cộng sản. 

[3] Rolv Heuer trong cuốn sách ―Thiên tài và phú ông‖ 

đã giới thiệu khi Marx học đại học Berlin, cha Marx cấp 

cho Marx mỗi năm 700 đồng bạc tiền tiêu vặt. Đây là 

một con số rất lớn, bởi vì thời bấy giờ, chỉ 5% người có 

thu nhập hơn 300 đồng bạc/năm. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

―Con đường thành ma của Karl Marx‖ (trích bộ phận 

quan trọng) 

 

(Trích đoạn) 

Trong bài thơ ―Câu ma chú của kẻ tuyệt vọng‖ 

(Invocation of One in Despair), Marx viết: 

 

Thượng Đế đã lấy đi của ta tất cả, 

Trong sự nguyền rủa và tra tấn của định mệnh. 

Tất cả thế giới đã ra đi không trở lại! 

Ta không còn lại gì ngoài thù hận! 

Ta sẽ dựng ngai của ta ở trên trời cao, 

Lạnh lẽo và kinh khiếp làm sao khi ở trên đỉnh, 

Cho bức tường thành của sự mê tín khủng khiếp, 

Sự thống khổ đen tối nhất cho kẻ ngồi trên. 

Kẻ nhìn vào nó với đôi mắt khỏe mạnh, 

Sẽ trở thành xanh đen như chết và câm lặng; 

Chiếm cứ bởi sự mù quáng và lạnh lẽo của tử vong, 

Có lẽ niềm hạnh phúc sẽ chuẩn bị phần mộ cho hắn. 

Toàn văn bản tiếng Anh bài thơ có thể được tra cứu tại: 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-

pre/verse/verse11.htm 

 

(Trích đoạn) 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse11.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse11.htm
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Vào thời học sinh, Marx đã viết một kịch bản, có lẽ là 

đáp án. Kịch bản này tên gọi là ―Oulanem‖. Để hiểu 

được đầu đề này thì phải biết sự việc như sau: 

 

Sa-tăng giáo có một loại nghi thức tế lễ gọi là ―tụ hội 

đen tối‖. Trong nghi thức này, thầy tế của Sa-tăng giáo 

tiến hành tụng niệm vào lúc nửa đêm. Cây nến màu đen 

bị đảo ngược và đặt lên giá cắm nến, trong khi thầy tế 

mặc ngược áo trường bào, nhìn vào cuốn sách cầu 

nguyện và tụng niệm, nhưng thứ tự niệm là hoàn toàn 

đảo lại, bao gồm thánh danh của Thần, Chúa Jesus, và 

Đức Mẹ Maria, đều đảo lại để niệm. Một cây thập tự giá 

được treo ngược hoặc bị giẫm ở dưới chân; một vật thâu 

trộm thánh khí của giáo đường được khắc tên của Sa-

tăng, dùng để trao đổi giả. Trong ―tụ hội đen tối‖ này, 

một bộ Thánh Kinh sẽ bị thiêu hủy. Tất cả những người 

có mặt sẽ phát thệ phạm vào bảy tội tổ tông trong giáo 

nghĩa của Thiên Chúa giáo, đồng thời thề vĩnh viễn 

không làm việc tốt. Sau đó, họ sẽ tiến hành túng dục 

cuồng hoan. 

 

―Oulanem‖ chính là đem Thánh danh ―Emmanuel‖ ra 

viết bậy bạ. ―Emmanuel‖ là một tên của Chúa Jesus 

trong Thánh Kinh, theo tiếng Hebrew thì có nghĩa là 

―Thần đồng tại với chúng ta‖. Phép thuật hắc ám cho 

rằng loại đảo ngược này là hữu hiệu. 

 

Tác phẩm ―Oulanem‖ của Marx có thể tra cứu trên mạng 

Marxist: 

 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-

pre/verse/verse21.htm 

 

Dù sao đây cũng chỉ là màn kịch đầu tiên (Act I), nội 

dung đằng sau vẫn còn chưa đưa lên mạng, tại sao vậy? 

 

(Trích đoạn) 

Để lý giải kịch bản ―Oulanem‖, chúng ta nhất định phải 

dựa vào một màn tự bạch kỳ dị của Marx. Trong bài thơ 

―Người diễn tấu‖ (The Fiddler), Marx viết: 

 

Sao vậy! Ta lao xuống, lao xuống mà không trượt 

Thanh kiếm đen máu của ta đâm vào tâm hồn ngươi. 

Thượng Đế khéo léo kia không muốn hay là quản, 

Nó nhảy vào não từ đám sương đen của địa ngục. 

Tới khi trái tim mê mẩn, tới khi cảm xúc dâng trào: 

 

Ta đã bán mình cho ma quỷ Sa-tăng. 

Ngài viết các ký hiệu, bấm thời gian cho ta, 

Ta chơi khúc quân hành Thần Chết nhanh và rảnh. 

Đoạn này càng thể hiện rõ hơn nữa, Marx đã thừa nhận 

mình có khế ước với Sa-tăng. (Người viết bổ sung thêm: 

Marx đã thừa nhận ―Sa-tăng cấp cho ông ta một thanh 

kiếm, lại cấp ấn ký cho ông ta‖ [1]) 

Bản tiếng Anh tác phẩm ―Người diễn tấu‖ (The Fiddler) 

của Marx có thể được tham chiếu tại: 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-

pre/marx/1837-wil.htm 

 

Những câu này mang theo một hàm nghĩa đặc thù: 

Trong nghi lễ thăng cấp của Sa-tăng giáo, để thực hiện 

thuật phù thủy, một thanh kiếm sẽ được bán cho người 

thăng cấp. Còn kẻ thăng cấp trả tiền và dùng máu của 

mình để ký tên trên khế ước với ác ma; sau đó, khi người 

này chết, linh hồn anh ta sẽ thuộc về Sa-tăng. 

 

Dưới đây là trích dẫn kịch bản ―Oulanem‖ của Marx: 

 

Họ cũng là Oulanem, cũng là Oulanem! 

Có cái chết vang trong cái tên đó, vang lên 

Cho tới khi người ti tiện mang nó kết thúc. 

Nhưng đợi xem, ta đang có nó! Rõ như không khí, 

Chắc như xương ta, nó thăng lên từ linh hồn ta. 

Nhưng ngươi, trong cánh tay trẻ khỏe của ta, 

Và chúng xoắn lên điên cuồng ở trước ngực. 

Trong bóng đêm, vực không đáy mở ra và nuốt trọn 

chúng ta 

 

Nếu ngươi chìm xuống, hãy cười, ta sẽ theo ngươi, 

Và thì thầm với ngươi: ―Đi xuống! Đi xuống với ta!  

Đồng chí!‖ 

 

Trong Thánh Kinh mà Marx học ở đại học nói ma quỷ bị 

một vị thiên sứ quăng vào vực không đáy (Khải Huyền, 

20:3). Vực không đáy này là dành cho ma quỷ và các 

thiên sứ sa ngã. Marx muốn đưa toàn nhân loại vào trong 

địa ngục này. 

 

Trong kịch bản này, ai đang đại biểu cho lời thoại của 

Marx? Từ ngôn ngữ của người trẻ tuổi, chúng ta có lý do 

để nghĩ rằng: Ông ta muốn ném toàn nhân loại vào ngục 

không đáy, còn bản thân ông ta đang cười những người 

bị thuyết vô thần dụ dỗ. Ngoại trừ nghi lễ thăng cấp của 

giáo hội Sa-tăng ra, trên thế giới không có bất cứ một 

loại lý niệm nào như vậy. 

 

Trong kịch bản ―Oulanem‖, khi Oulanem chết, Marx mô 

tả:Tất cả đã mất! giờ đã mãn, và thời lại.  

Vũ trụ tầm thường này sụp đổ.  

Ngay khi ta siết chặt vĩnh hằng và hét lên,  

Câu nguyền rủa thật lớn vào tai con người.  

 

Marx thích lặp lại câu nói của ác ma Mephistopheles: 

―Hết thảy những gì tồn tại đều nên bị hủy diệt‖. Ông ta 

thích trích dẫn câu nói đó. 

Hết thảy những thứ này là chỉ điều gì? Công nhân, nông 

dân, trí thức, thương nhân? Người tin chủ nghĩa cộng 

sản? Hay là toàn nhân loại? (Người viết bổ sung thêm: 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse21.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse21.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/marx/1837-wil.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/marx/1837-wil.htm
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Nguyền rủa cả nhân loại đều bị hủy diệt, chỉ có ma quỷ 

Sa-tăng mới có ý tưởng như vậy [2]) 

(Trích đoạn) 

Thành viên Sa-tăng giáo không phải là người duy vật, họ 

tin rằng có sự sống sau khi chết. … cho rằng sự sống sau 

khi chết chứa đầy thù hận đối với Đấng Tối Cao. Đối với 

ma quỷ, ―vĩnh hằng‖ đồng nghĩa với ―khổ hình‖. Chính 

vì vậy ma quỷ mới trách mắng Chúa Jesus: ―Hỡi Con 

Đức Chúa Trời, chúng tôi nào có gây sự gì với Ngài 

chăng? Ngài đến đây để hình phạt chúng tôi trước kỳ 

sao?‖ (Phúc Âm Matthew, 8:29). Marx cũng có cùng 

một loại bất an như vậy.  

Trong ―Oulanem‖, ông ta viết: 

Vĩnh hằng! Nó là nỗi đau vĩnh hằng,  

Cái chết không thể tưởng tượng, đo lường được!  

Một mưu kế tà ác được trù tính để chế nhạo chúng ta, 

Không gì ngoài máy đồng hồ, cỗ máy câm lặng rung lên  

Trở thành lịch — trò hề của thời gian; trở thành, 

Chỉ là thứ gì đó nhờ đó ít nhất có thể xảy ra; 

Và để hủy diệt, chỉ có thể là hủy diệt! 

 

(Trích đoạn) 

Khi Marx viết ―Oulanem‖, cậu thanh niên trẻ này mới 

chỉ gần 18 tuổi. Lúc ấy, kế hoạch ấp ủ cả một đời của 

ông ta đã thể hiện rất rõ ràng. Marx không hề ảo tưởng 

vì nhân loại, vì giai cấp vô sản, hoặc vì chủ nghĩa xã hội 

mà phục vụ. Ông ta muốn hủy diệt cả thế giới, làm rung 

động cả thế giới, lấy đau đớn, rối loạn làm cơ sở để dựng 

ngai của ông ta. 

 

VIII. Trước hết phải nói rằng 

chính quyền Trung Quốc  

là một tổ chức tà giáo. 

 
Không ai ở Trung Quốc ngày nay, bao gồm cả các đảng 

viên, còn tin vào chủ nghĩa Cộng Sản. Sau 50 năm đi 

theo chủ nghĩa Xã Hội, ĐCSTQ bây giờ đã chấp nhận 

quyền tư hữu và ngay cả còn có thị trường cổ phiếu. 

ĐCSTQ còn tìm kiếm đầu tư của ngoại quốc để thành 

lập các doanh nghiệp mới, trong khi vẫn bóc lột công 

nhân và nông dân đến mức độ tối đa. Điều này hoàn toàn 

trái ngược với lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Mặc dù 

thỏa hiệp với chủ nghĩa tư bản, ĐCSTQ vẫn duy trì 

quyền lãnh đạo tuyệt đối với người dân Trung Quốc. 

Hiến pháp sửa đổi năm 2004 vẫn cứng ngắc quy định 

rằng ―Nhân dân Trung Quốc gồm các giống dân khác 

nhau sẽ tiếp tục kiên trì theo chế độ chuyên chính Dân 

chủ Nhân dân và đường lối Xã hội chủ nghĩa dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự dẫn lối 

của chủ nghĩa Mácxít-Lêninít, tư tưởng của Mao Trạch 

Đông, lý luận của Đặng Tiểu Bình và tư tưởng chủ yếu 

trong ‗Tam đại biểu‘…‖ ―Con báo đã chết, vẫn còn lưu 

lại bộ da‖ . Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày 

nay chỉ còn lại ―bộ da‖ của Đảng Cộng Sản. ĐCSTQ kế 

thừa bộ da này và dùng nó để duy trì quyền thống trị của 

Đảng Cộng Sản. Như vậy, 'bộ da' của Đảng Cộng Sản, 

tức là tổ chức của Đảng Cộng Sản mà Đảng Cộng Sản 

Trung Quốc kế thừa, bản chất của nó là gì đây? 

 

Các đặc trưng của Tà giáo Đảng Cộng Sản. Bản chất của 

Đảng Cộng Sản, kỳ thực là một tà giáo làm hại nhân 

loại. Mặc dù Đảng Cộng Sản chưa bao giờ tự gọi mình 

là một tôn giáo nhưng nó có tất cả các sắc thái của một 

tôn giáo. Xem Bảng 1. Khi mới bắt đầu thành lập, nó coi 

chủ nghĩa Mác-xít là chân lý tuyệt đối trên thế giới. Nó 

sùng bái tôn thờ Marx như vị thánh tinh thần của mình, 

và hô hào nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh suốt đời 

với mục đích để xây dựng một ―thiên đường nhân gian‖ 

của chủ nghĩa cộng sản. 

 

Bảng 1. 

Các sắc thái tôn giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc: 

Các hình thức cơ bản của một tôn giáo Các hình thức 

tương ứng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc 

 

1. Nhà thờ hay giảng-đàn. Tất cả các cấp Đảng ủy; các 

diễn thuyết gồm từ các buổi họp Đảng cho đến các 

phương tiện thông tin đều bị khống chế bởi Đảng CS. 

2. Giáo nghĩa. Chủ nghĩa Mácxít-Lêninnít, tư tưởng Mao 

Trạch Đông, lý luận của Đặng Tiểu Bình và tư tưởng 

‗Tam Đại biểu‘ của Giang Trạch Dân và Hiến chương 

của Đảng. 

3. Nghi thức nhập giáo. Buổi lễ tuyên thệ trung thành 

vĩnh viễn với Đảng Cộng Sản 

4. Chuyên nhất với một tôn giáo. Đảng viên phải tuyệt 

đối tin theo Đảng Cộng Sản. 

5. Giáo sĩ, linh mục, thượng toạ, … Các bí thư và nhân 

viên phụ trách các công tác Đảng ở các cấp. 

6. Thờ Thần, Phật, Thượng đế… Chửi rủa tất cả chư 

Thần và sau đó tự tôn mình làm một vị "Thần‖ vô danh. 

7. Chết được gọi là ―lên thiên đường hoặc xuống địa 

ngục‖. Chết được gọi là ―đi gặp Karl Marx‖. 

8. Kinh sách. Lý thuyết và các bài viết của các lãnh tụ 

Đảng. 

9. Giảng đạo. Các thể loại họp hành và phát biểu của 

lãnh đạo. 

10. Đọc kinh; học và trau dồi kinh sách. Học chính trị, 

họp nhóm thường kỳ hoặc các hoạt động của các đảng 

viên. 

11. Thánh ca. Các bài hát ca ngợi Đảng. 

12. Tự nguyện đóng chi phí. Đảng phí bắt buộc; phân bổ 

ngân sách nhà nước bắt buộc phải cho Đảng là tiền từ 

mồ hôi và máu của dân. 

13. Giới luật, kỷ luật. Kỷ luật Đảng bao gồm ―quản thúc 

tại nhà‖, điều tra, và ―khai trừ khỏi Đảng‖ cho đến các 

thủ đoạn tra tấn chết người và ngay cả trừng phạt người 

thân và bạn bè. 

 

Đảng Cộng Sản rất khác biệt với bất cứ chính giáo nào. 
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Bởi vì các tôn giáo chính thống đều tin vào Thần, tin vào 

từ bi, và lấy sự giáo hóa đạo đức con người và cứu rỗi 

linh hồn người ta làm mục đích. Tuy nhiên Đảng Cộng 

Sản không tin vào thần linh, mà còn đi ngược lại đạo 

đức truyền thống. Những việc Đảng Cộng Sản làm, đã 

chứng minh rằng nó là một tà giáo.  

 

Trung tâm cho các giáo điều của Đảng Cộng Sản là đấu 

tranh giai cấp, cách mạng bạo lực và sự chuyên chính 

của giai cấp vô sản, đã tạo ra cái gọi là ―Cách mạng của 

Cộng Sản‖ đầy tàn sát và bạo lực đẫm máu. Khủng bố 

nhuộm Đỏ dưới chính quyền của Đảng Cộng sản đã kéo 

dài khoảng một thế kỷ, đem đến thảm họa cho hàng chục 

quốc gia trên thế giới và cướp đi hàng chục triệu sinh 

mạng con người. Tín ngưỡng của Đảng cộng sản mà đã 

tạo ra địa ngục nhân gian như thế thì thực ra là một tà 

giáo to lớn số một của thế gian con người. 

 

Chính quyền Trung Quốc là một tổ chức tà giáo. Văn 

hóa cổ truyền Trung Quốc vốn là kính trời đất, tin rằng 

thiện có thiện báo, ác có ác báo. Thế nhưng thời đại cách 

mạng văn hóa (1966 – 1976) chính quyền Trung Quốc 

đưa ra học thuyết ―đấu trời đấu đất‖ khiến người ta 

không còn tin vào trời đất nữa, nó cũng phá bỏ văn hóa 

truyền thống dân tộc, tín ngưỡng của nhân dân, các tôn 

giáo đều bị đàn áp, chùa chiền tượng Phật bị phá bỏ. Nó 

không muốn nhân dân tôn thờ hình tượng của Phật hay 

Thần, mà chỉ treo ảnh của Mao Trạch Đông mà thôi 

Về tại sao ĐCSTQ phá hoại văn hóa truyền thống, ―triết 

học‖ của ĐCSTQ và văn hóa truyền thống chân chính 

của Trung Quốc là hoàn toàn tương phản. Văn hóa 

truyền thống giảng kính Trời kính Thần, giảng ―nhân, 

nghĩa, lễ, trí, tín‖, giảng ―dân là quý, xã tắc là thứ nhì‖; 

thế nhưng ĐCSTQ không giảng thế, chỉ giảng ―lợi ích 

của đảng‖. ―Thiên địa quân thần sư‖ cũng không thiết, 

chỉ có bạo quân của ĐCSTQ, những cái khác không cần, 

do đó những điều này đều bị ĐCSTQ đả đảo trong ―đại 

cách mạng văn hóa‖. Bản chất của tà giáo ĐCSTQ là 

phản truyền thống Trung Hoa, phản dân tộc Trung Hoa, 

phản nhân loại. 

 

ĐCSTQ không chấp nhận tín ngưỡng, quá khứ đã đàn áp 

thô bạo Phật Giáo, Cơ đốc giáo. Ngày nay tại Trung 

Quốc các học viên Pháp Luân Công tu luyện chiểu theo 

nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, họ đều là những người tốt 

trong xã hội, thế nhưng chính vì thế mà họ bị đàn áp thật 

dã man tại Trung Quốc, thủ đoạn mà chúng sử dụng là 

độc ác nhất từ cổ chí kim, chúng tôi xin đưa ra 2 thủ 

đoạn độc ác nhất hiện nay: 

 

1. Mổ cắp nội tạng ngừơi đang sống. 
Năm 2000, La Cán mang theo mật lệnh của Giang Trạch 

Dân đến các nơi truyền mật lệnh trấn áp Pháp Luân 

Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại 

thân thể, đánh chết tính là tự sát, không tìm thân nguyên, 

trực tiếp hỏa tảng. Chính bởi mật lệnh diệt chủng của 

Giang Trạch Dân mà tại Trung Quốc đại lục trào dâng 

một làn sóng tội ác bí mật giết hại các học viên Pháp 

Luân Công, thậm chí mổ lấy nội tạng sống từ họ. Một 

mặt thực hiện mật lệnh của Giang Trạch dân, một mặt 

lấy nội tạng sống mang lại lợi ích kinh tế lớn; được thúc 

đẩy bởi hai động cơ này, mổ lấy nội tạng sống từ học 

viên Pháp Luân Công đã trở thành tội ác ngất trời bao 

phủ toàn Trung Quốc đại lục. 

 

Tháng 3 năm 2006, hành vi tàn bạo mổ lấy nội tạng sống 

từ các học viên Pháp Luân Công của Chính quyền Trung 

Quốc đã bị phơi bày: khu Tô Gia Đồn thuộc thành phố 

Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh là một trại tập trung bí mật 

của ĐCSTQ, giam giữ 6.000 học viên Pháp Luân Công 

kiên định tín ngưỡng ―Chân-Thiện-Nhẫn‖. Đồng thời tại 

nơi này tụ tập rất nhiều bác sĩ, với mục đích cưỡng bức 

mổ lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn 

còn sống để đem bán; thi thể các học viên Pháp Luân 

Công bị lấy mất nội tạng được bí mật hỏa thiêu tại chỗ. 

Hành vi bạo ngược khiến cả người và Thần phẫn nộ này 

được gọi là ―tội ác chưa từng thấy trên Trái đất‖, khiến 

toàn thế giới chấn động. 

 

Trại tập trung Tô Gia Đồn bắt đầu đưa vào vận hành từ 

năm 2001; nó có một hệ thống mổ lấy nội tạng, bao gồm 

nơi giam giữ, nơi kiểm tra sức khỏe, và nơi phẫu thuật 

lấy nội tạng; nó có thể tiêu dùng nội tạng ngay tại bản 

địa hoặc vận chuyển đến nơi khác. Theo lời tiết lộ của 

nhân chứng, nơi giam giữ của trại tập trung Tô Gia Đồn 

ban đầu là công sự nằm dưới lòng đất, còn nơi kiểm tra 

sức khỏe và nơi phẫu thuật lấy nội tạng chính là Bệnh 

viện Tắc động mạch tại quận Tô Gia Đồn, tỉnh Liêu 

Ninh. Sau đó ĐCSTQ xây dựng thêm khu nhà giam quy 

mô lớn Khang Gia Sơn cho Tô Gia Đồn, khu nhà giam 

này chính là nơi giam giữ chính của trại tập trung. 

 

Trại tập trung Tô Gia Đồn đã cung cấp cho các bệnh 

viện ghép tạng ở Thẩm Dương một nguồn tạng lớn dị 

thường; 10 bệnh viện có triển khai cấy ghép tạng ở 

Thẩm Dương đã trở thành nơi tiêu dùng bản địa cho số 

tạng bắt nguồn từ trại tập trung Tô Gia Đồn. Các đơn vị 

chủ yếu là Bệnh viện Đa khoa Quân khu Thẩm Dương, 

Bệnh viện Không quân 463, bệnh viện trực thuộc Đại 

học Y khoa Trung Quốc và bệnh viện trực thuộc Học 

viện Y học Thẩm Dương, v.v.  

 

Để tiêu dùng nội tạng ngay tại chỗ, Bệnh viện Không 

quân 463 đã không ngừng quảng cáo trên các phương 

tiện truyền thông, tới 3,4 lần trong một ngày về phẫu 

thuật ghép thận; người hiến tạng cho bệnh viện có thể 

được tìm thấy ngay trong ngày. Chỉ với 26 bác sĩ và y tá, 

Khoa Tiết niệu Bệnh viện 643 đã thực hiện hơn 1.000 ca 

ghép thận chỉ trong mấy năm, ở đằng sau không biết là 

máu của mấy trăm người. Bệnh viện trực thuộc Đại học 



 12 

Y khoa Trung Quốc đã thành lập Trung tâm Trợ giúp 

Mạng lưới Cấy ghép Quốc tế Trung Quốc (CITNAC), ra 

sức lôi kéo người ngoại quốc tới tiêu thụ nội tạng xuất 

phát từ trại tập trung Tô Gia Đồn, câu chào hàng đầu tiên 

trên trang mạng là: ―Tại nơi đây, chúng tôi có thể nhanh 

chóng tìm được người hiến tạng; trước khi bệnh tình trở 

nên cam go, xin các bạn hãy liên hệ với chúng tôi.‖ 

Trong phần ―những câu hỏi thường gặp‖, người ta vô 

tình bắt gặp một đoạn vấn đáp như sau: 

 

Hỏi: Tụy được dùng cho cấy ghép có đến từ bệnh nhân 

―chết não‖ hay không?  

Đáp: Nội tạng của chúng tôi không đến từ bệnh nhân 

―chết não‖, bởi vì nội tạng kiểu như vậy có thể ở tình 

trạng không tốt. 

Hỏi: Tiếp nhận tạng thận khi cấy ghép, liệu có thể bị 

nhiễm một số bệnh tật, chẳng hạn như AIDS hay viêm 

gan hay không? 

Đáp: Về việc này thì bạn khỏi phải lo. Cấy ghép tạng 

thận quan trọng nhất chính là vấn đề tổ chức phối hình. 

Trước khi tiến hành cấy ghép thận sống, trước tiên phải 

kiểm tra chức năng tạng thận và tế bào bạch cầu của 

người hiến để đảm bảo tính an toàn của tạng thận. Do đó 

có thể nói so với cấy ghép tạng thận thi thể ở Nhật Bản, 

chỗ chúng tôi càng thêm an toàn tin cậy. 

Ở đây họ đã ngang nhiên thừa nhận nguồn tạng của họ là 

đến từ đâu rồi, điều họ làm chính là ―cấy ghép thận 

sống‖.Hệ thống mổ lấy nội tạng ở trại tập trung Tô Gia 

Đồn còn thông qua vận chuyển hàng không để phân phối 

nội tạng đến các trung tâm cấy ghép trên toàn quốc. Địa 

điểm phẫu thuật lấy nội tạng nằm cách sân bay quốc tế 

Đào Tiên của Thẩm Dương gần 10 km, ngoài ra không 

quân cũng tham gia vào quá trình chuyên chở nội tạng 

sống.Trong những năm ĐCSTQ tà ác bức hại Pháp Luân 

Công, các trại tập trung mổ lấy nội tạng giống như Tô 

Gia Đồn không chỉ có một, mà có rất nhiều trại tập trung 

phân bố tại nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục. 

 

Tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ là một hành vi vô 

cùng tàn nhẫn; ―Kẻ với gương mặt dính đầy máu‖ chính 

là những bác sĩ tử thần khoác áo blouse trắng của 

ĐCSTQ. Trước hết họ rạch một đường dài lên lồng ngực 

hoặc ổ bụng của nạn nhân, sau đó tách các tổ chức nhân 

thể xung quanh nội tạng; đối với học viên Pháp Luân 

Công, họ chỉ dùng rất ít hoặc thậm chí không dùng thuốc 

mê, sau đó bơm dịch làm lạnh để rửa nội tạng, các nội 

tạng sống được hạ nhiệt độ tới 0-4°C, sau đó bị lấy hẳn 

ra ngoài. Thời gian phẫu thuật khoảng 2 giờ đồng hồ; 

đây là một hành vi sát nhân phi thường tàn nhẫn. Trong 

hầu hết thời gian phẫu thuật, người bị mổ cắp nội tạng ở 

trong trạng thái hấp hối nhưng chưa chết và phải vùng 

vẫy trong tuyệt vọng. Sau khi ĐCSTQ tà ác bức hại 

Pháp Luân Công, số ca ghép gan tại Trung Quốc tăng 

lên nhanh chóng, số lượng mỗi năm gần như đều tăng 

lên theo cấp số nhân. Quá trình phát triển này là phù hợp 

với 5 mốc thời gian mà chúng ta đã phân tích trong dự 

ngôn, đặc biệt sau khi tội ác tại trại tập trung Tô Gia Đồn 

bị phanh phui, ĐCSTQ không thể không giải quyết vấn 

đề trại tập trung ở các nơi. Do đó sau tháng 7 năm 2006, 

nguồn cung nội tạng tại Trung Quốc đại lục giảm đi rõ 

rệt; năm 2006 số ca ghép gan đột nhiên giảm 30%, trái 

ngược với tăng trưởng cấp số nhân ở những năm trước.  

Điều ấy chứng tỏ: Biên độ tăng trưởng lớn của số ca 

ghép tạng tại Trung Quốc đại lục trong những năm trước 

là dựa trên mổ lấy nội tạng các học viên Pháp Luân 

Công. Năm 2004, Trung tâm Ghép tạng Đông phương 

tại Thiên Tân đã hoàn thành tổng cộng 507 ca ghép gan, 

vượt kỷ lục thế giới về số ca ghép gan của Trung tâm 

Cấy ghép thuộc Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ. Trong hai 

năm 2005 và 2006, số ca ghép gan ở đây đều vượt mức 

600. Tuy nhiên nửa đầu năm 2007, họ chỉ hoàn thành 

vẻn vẹn 15 ca ghép gan, mà Trung tâm Ghép tạng Đông 

phương này 2 năm trước từng thực hiện tới 24 ca ghép 

gan và thận trong vòng 1 ngày. Từ đó có thể thấy, những 

―thành tích‖ trong quá khứ của họ là hoàn toàn dựa vào 

những trại tập trung mổ lấy nội tạng sống từ các học 

viên Pháp Luân Công, đến khi rất nhiều trại tập trung bị 

buộc phải đóng cửa thì nguồn cung nội tạng của họ cũng 

đã ―cạn kiệt‖ rồi. Sau khi tội ác mổ cắp nội tạng học viên 

Pháp Luân Công của ĐCSTQ bị phanh phui, những trại 

tập trung ở các nơi được ĐCSTQ yêu cầu xử lý nốt số tù 

nhân trước tháng 7 năm 2006, trung tâm ghép tạng tại 

các nơi của ĐCSTQ tiến hành ghép tạng một cách điên 

cuồng. Trên thực tế, đây là phối hợp với các trại tập 

trung mổ lấy nội tạng để giết người diệt khẩu: Ngày 28 

tháng 4 năm 2006, Bệnh viện Tương Nhã tại Hồ Nam 

đồng thời tiến thành 17 ca phẫu thuật ghép tạng trong 1 

ngày. Cũng ngày hôm ấy, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ 

Nam quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền 

thông về cấy ghép miễn phí gan và thận cho 20 người, 

bệnh nhân có thể đăng ký với Khoa Gan mật qua điện 

thoại; để tiêu thụ nốt số tạng trong trại tập trung, họ đã 

không tiếc biếu miễn phí. 

 

2. Cưa đầu người lấy não tẩm bổ 
Cuối tháng 3 năm 2006, sau khi tội ác mổ cắp nội tạng 

học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ tà ác bị phanh 

phui, tại Đại Loan Khẩu thuộc trấn Thán Sơn Lĩnh, 

huyện tự trị dân tộc Tạng Thiên Chúc của tỉnh Cam Túc, 

người ta phát hiện 121 chiếc đầu lâu bị người ta giết hại. 

Bấy giờ cảnh sát địa phương ĐCSTQ nói dối rằng những 

chiếc đầu lâu này là đầu khỉ; Cục trưởng Phân cục Công 

an Kiểm lâm huyện Thiên Chúc Kỳ Thuận Quốc còn 

nói: ―Những chiếc đầu khỉ này có thể là bị người ta ăn 

hết não rồi vứt đi‖. Tuy nhiên bên trong khoang miệng 

những chiếc đầu lâu này có cả răng giả, nhìn thấy rất rõ 

ràng, có chiếc đầu lâu còn để râu; những chiếc đầu lâu 

này lưu lại y nguyên nét mặt bi thảm trước khi bị sát hại, 

khiến người ta không nỡ nhìn, phi thường khủng bố. 

Những chiếc đầu lâu này đều bị người ta cưa ngang từ 
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phần lông mày, vết cắt rất phẳng. Từ bức ảnh hiện 

trường có thể thấy những chiếc đầu lâu này hiển nhiên là 

di cốt của những người bị ―cưa đầu sống để ăn não‖. 

 

Vì các bức ảnh đầu lâu này đã bị phơi bày trên các 

phương tiện truyền thông nên ĐCSTQ không thể không 

thừa nhận chúng là đầu người, cũng không dám nhắc lại 

phán đoán của cảnh sát hiện trường: ―Những chiếc đầu 

khỉ này có thể là bị người ta ăn hết não rồi vứt đi‖. Kỳ 

thực chỉ cần đổi ―đầu khỉ‖ thành ―đầu người‖ thì sự thật 

mà ĐCSTQ giấu kín như bưng sẽ rõ như ban ngày: 

Những người này là bị một đoàn thể tà ác áp dụng 

phương pháp tương tự với ăn ―não khỉ‖, dùng cưa điện 

cưa sống đầu họ, ăn hết não rồi vứt đi.Người ta tin rằng 

nạn nhân là những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ 

bất hợp pháp tại các trại tập trung, và một phần là những 

người theo Cơ đốc giáo. 

 

Thực ra, việc ĐCSTQ dùng não người làm thuốc bổ đã 

có lịch sử lâu hơn. Trong thời kỳ Khmer đỏ ở 

Campuchia, ĐCSTQ đã lấy ―phương pháp bảo vệ sức 

khỏe‖ này dạy cho Khmer đỏ, đồng thời đem khí cụ lấy 

não sống chuyên dụng cấp cho Khmer đỏ. ĐCSTQ 

chuyên môn phái các ―bác sĩ‖ tới chỉ đạo Khmer đỏ cách 

sử dụng khí cụ lấy não, cũng như cách điều phối thuốc 

bổ từ não người. Điều này chứng minh rằng tự bản thân 

ĐCSTQ đã có ―lịch sử lâu đời‖ ―dày công tôi luyện‖ về 

phương diện này.  Chúng ta biết rằng Lý Chí Tuy, bác sĩ 

riêng của Mao Trạch Đông, từng viết một cuốn sách 

vạch trần những vụ bê bối của ông ta: «Mao Trạch Đông 

và bác sĩ riêng Lý Chí Tuy», và tuyên bố sẽ viết một 

cuốn sách còn chấn động hơn nữa. Chưa đến 2 tuần sau, 

Lý Chí Tuy bị ĐCSTQ ám sát trong nhà vệ sinh tại tư 

gia. Hiển nhiên, các cán bộ ĐCSTQ không muốn việc họ 

dùng não người làm thuốc bổ bị tiết lộ. Với những tội ác 

như thế, thử hỏi đó đã là tột cùng của tội ác hay chưa. 

Nói về luật pháp tại Trung Quốc, thực ra dưới luật pháp 

của chính quyền, thì chính là ―thẩm phán bắt tội mưu sát 

để tiến hành mưu sát‖. Vấn đề này được phân ra làm hai 

tình huống. Tình huống thứ nhất chính là dưới pháp luật 

của chính quyền, coi mạng người như cỏ rác là chuyện 

xảy ra như cơm bữa. Hệ thống công an-kiểm sát-tư pháp 

của chính quyền hoàn toàn không có khái niệm nhân 

quyền, đối với kẻ tình nghi thì tra tấn bức cung là một 

hiện tượng phổ biến.  

 

Do đó, trong khi điều tra phá án, ĐCSTQ thường dùng 

tra tấn bức cung để khiến những người vô tội phải thừa 

nhận tội giết người, sau đó kết án tử hình họ. Ví dụ năm 

1994, tại thôn Khổng Trại ở ngoại ô thành phố Thạch 

Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, có một người thôn nữ nọ bị kẻ 

gian giết hại; công an sau đó đã đưa thôn dân Nhiếp Thụ 

Bân ở gần đó tới xét hỏi. Sau khi chịu đựng đủ loại tra 

tấn và đánh đập để ép cung, Nhiếp Thụ Bân cuối cùng 

đã phải thừa nhận toàn bộ, kết quả bị tòa án kết án tử 

hình; án tử hình được thực thi vào năm 1995. 10 năm 

sau, hung thủ thực sự của vụ án này là Vương Thư Kim 

mới bị cảnh sát ở vùng khác bắt được; hắn đã thừa nhận 

toàn bộ hành vi sát nhân năm xưa, thế nhưng Nhiếp Thụ 

Bân vô tội đã sớm bị hệ thống tư pháp giết chết rồi. Cục 

Công an này thậm chí còn khoe khoang: ―Các án mạng 

phàm trong phạm vi quản lý của chúng tôi thì đều bị phá 

hết, không có án tồn đọng bao giờ.‖ Lại như trong án 

mạng năm 2006 tại huyện Hưng Nhân, tỉnh Quý Châu, 

công an khẩn cấp điều tra phá án, bắt được một người 

hàng xóm là tù phạm mãn hạn mới được thả ra, đúng là 

―đối với hành vi phạm tội thì thú nhận hết‖. Thế nhưng 

rất nhiều người cho rằng nghi phạm chính là vì bị công 

an đánh đập bức cung tàn nhẫn tới mức phải chịu làm 

―con dê thế mạng‖, bởi vì chính công an đã thừa nhận vụ 

án này là ―đầy rẫy thiếu sót‖. Cách làm này của công an 

Trung Quốc kết quả là hết thuốc chữa ...  
(Xin tìm hiểu thêm trên Internet - Thận trọng khi giao tiếp TQ) 

Kiến Què - Sưu tầm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trích thư 1 Cô-rin-to (1,18) . "Thật thế, lời rao giảng về 

Thập Giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư 

mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì 

đó là sức mạnh của Thiên Chúa ..." 

Xin Gia Tăng Cầu Nguyện  

Xua Đuổi Satan Ra Khỏi Thế Gian 
1. Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Sau thánh lễ 

2. Đọc Chuỗi Thương Xót lúc 3 giờ chiều 

3. Lần chuỗi Môi Khôi ban tối 

*** Xin các Đấng mở cửa Nhà Chầu, 

cho giáo hữu tự do cầu nguyện 
 

 

 

 

Tội Phạm Thánh !!!  

Sách Tiên Tri Êdekiel (36,23-

28) Chúa phán : "Ta sẽ thánh 

hóa danh cao cả Ta đã bị xúc 

phạm giữa các dân tộc, nơi mà 

các ngươi đã xúc phạm danh 

thánh Ta, để các dân tộc biết Ta 

là Chúa ...  Ta sẽ ban cho các 

ngươi quả tim mới, đặt giữa các 

ngươi một thần trí mới, cất khỏi 

xác các ngươi quả tim bằng đá 

và ban cho các ngươi quả tim 

bằng thịt ... Ta là Thiên Chúa 

của các ngươi" 
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I. Xin Tôn Kính Thánh Danh Giesu. 

 

Thiên Thần truyền tin: "Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì 

bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh 

hạ một con trai và đặt tên là Giêsu . Người sẽ nên cao 

cả, và sẽ được gọi là Đấng Tối Cao" Lc. (1:30-32 

 

II. Những Trường Hợp Thiếu Tôn Kính 
 

Nguyễn Hy Vọng  đã tìm hiểu và cho ta thấy: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1- John Lennon, ca sĩ của ban nhạc The Beatles, Anh quốc. Trong 
lúc được tạp chí American Magazine phỏng vấn, John Lennon nói: 
“Thiên Chúa Giáo sẽ không còn, sẽ biến mất. Tôi không có gì phải 
tranh cãi về điều đó. Tôi chắc chắn như thế. Ông Giêsu thì được, 
nhưng những kẻ theo Ông thì quá ngây ngô (ý muốn nói là bị Ông 
Giêsu lừa gạt). Ngày nay, chúng tôi, ban nhạc The Beatles nổi tiếng 
hơn Ông Giêsu.” (1966) 
 
Sau khi John Lennon tuyên bố lời trên đây, hắn bị bắn sáu lần. Không 
biết sau khi bị bắn sáu lần, John Lennon có ăn năn hay không? Nhưng 
mọi người đã biết „The Beatles‟ đã chết. 
 

 
 

 
2- Tancredo Neves, người Ba tây (Brazil). Trong lúc vận động tranh 
cử tổng thống, hắn tuyên bố: “Nếu tôi có được 500,000 người trong 
đảng bầu cho, thì ngay cả Thượng Đế cũng không thể đẩy tôi ra khỏi 
chức vụ tổng thống.” 
 
Tancredo Neves được số phiếu hắn muốn, nhưng một ngày trước 
ngày nhận chức tổng thống, hắn lăn ra chết mà không ai biết lý do tại 
sao. 
 

 

 

3- Cazuza, viết nhạc, ca sĩ, nhà thơ. Trong một buổi trình diễn ở 
Canecio (Rio de Janeiro), lúc hút thuốc lá, hắn thổi khói thuốc vào 
không khí và nói: “Thượng Đế, phần đó cho ngươi.” 
 
Hắn bị bịnh liệt kháng (Aids), chết ở tuổi 32, trong tình trạng cực kỳ 
đau đớn và rên siết mãi mới chết được. 
 

 
 
 

4- Một nhà báo hỏi người thiết lập chiếc tàu Titanic, về sự an toàn của 
chiếc tàu, thì kẻ thiết lập chiếc tàu, nói: “Ngay cả Thượng Đế cũng 
không thể đánh chìm được nó.”Kết quả ra sao, mọi người đã biết. 

 
 

 
 

5- Marilyn Monroe, diễn viên điện ảnh. Trong một xuất trình diễn, 
được Billy Graham đến thăm. Bill Graham nói:  
 
- Chúa Thánh Thần sai tôi  đến để nói với cô. Nghe xong, Marilyn 
Monroe, nói:  
 
- “Tôi không cần Giêsu của ông”. Một tuần sau, người ta thấy xác 
Marilyn chết cô đơn trong một chung cư. 
 
 

 
 
6- Bon Scott, ca sĩ của ban nhạc AC/DC. Một bản nhạc hắn ca vào 
năm 1979, có câu: -“Đừng ngăn cản tôi. Tôi đang đi xuống tận cùng; 
xuống con đường cao tốc đến hỏa ngục.”Ngày 19/2/1980, Bon Scott 
chết vì nghẹt thở, do cơn ói mửa của hắn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- Năm 2005, thành phố Campinas, Ba tây (Brazil), có một nhóm bạn 
lái xe đến đón một cô bạn của họ… Người mẹ cùng đivới cô con gái 
đến chiếc xe. Người mẹ lo lắng khi thấy bạn của con gái bà say rượu. 

 

 

 Giesu : Đấng Tối Cao 

Vagsc 

http://binhtrung.org/images/file/CoF48N5B0QgBAOF_/titanic-thumbnail.jpg
http://binhtrung.org/images/file/jCCB4d5B0QgBAFxN/marilyn.jpg
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Bà nắm tay đứa con gái, lúc đó đã ngồi vào xe: “Con gái của mẹ. Con 
hãy xin Chúa cùng đi với con và xin Ngài che chở con.” 
Đứa con gái trả lời: “Ông Ta có đi thì vào cốp xe, trong xe không còn 
chỗ cho Ông ta.”  
 
Ít giờ sau, tin tức cho biết chiếc xe bị tai nạn, không người nào sống 
sót. Chiếc xe bị hư hại đến độ, không ai có thể nhận biết đó là xe loại 
gì, nhưng có một điều làm cho những người cảnh sát hết sức ngạc 
nhiên, là cốp xe không bị hư hỏng; theo họ, điều đó không thể xảy ra 
trong một tai nạn khủng khiếp như thế; và có một điêù làm cho mọi 
người càng ngỡ ngàng hơn, là trong cốp xe có một hộp trứng, nhưng 
không một quả trứng nào bị vỡ. 
 

 
 

 
 
 

8- Christine Hewitt (người Jamaica ), là nhà báo và hoạt náo viên. Cô 
nói: “Thánh Kinh là quyển sách tồi tệ nhất thế giới đã được viết.” 
Tháng sáu năm 2006, cô bị cháy rụi trong khi cô lái chiếc xe của cô. 
 
 

 
 
9- Năm 1954, sau khi chiếm Miền Bắc, một toán công an Cộng sản 
vào nhà dòng kín Bùi Chu lục soát.  
 
Khi đến Nhà Nguyện, lúc các nữ tu chầu Mình Thánh, một tên công an 
cộng sản lớn tiếng la lối: “Chúa của các ngươi ở đâu?” Nữ tu chỉ Nhà 
Tạm trên bàn thờ, tên công an này lấy súng mang trên người nhắm 
Nhà Tạm, bắn, làm chén thánh và Mình Thánh Chúa đổ ra vương vãi. 
Bắn xong, hắn vẫn đứng yên, chỉa súng vào Nhà Tạm như muốn bắn 
tiếp. Các nữ tu vô cùng đau lòng vì Mình Thánh Chúa bị xúc phạm, 
nên quỳ xuống, van xin anh đừng bắn nữa; nhưng khi chạm đến anh, 
mới biết linh hồn anh lià xác từ lúc nào rồi. 
 
 

 
 

10- Năm 1963, sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị một số tướng tá 
phản bội lật đổ, một số người bên lương tràn vào tòa Tỉnh trưởng 

Thừa Thiên, Huế, đập phá “tàn tích gia đình trị”.  
Khi thấy bức tượng Thánh Gioan Tẩy Giả, Quan Thầy của Tổng 
Thống Diệm, một thanh niên trèo lên vác búa đập vỡ mặt mũi bức 
tượng, nhưng hắn bị trật chân ngã xuống và chết ngay lập tức. Sự 
kiện này xẩy ra trước mắt nhiều người chứng kiến. 
 

 
 
11- Voltaire là kẻ chống Thiên Chúa và đánh phá Hội Thánh Công 
Giáo rất quyết liệt. Không một lời gian dối và vu oan nào mà ông 
không làm. Ông chiêu tập một nhóm lấy tên là “Beelzebub” ( tên của 
tướng quỷ ). Năm 1753 ông đã lên án Thiên Chúa: "20 năm nữa Thiên 
Chúa về hưu, vì không còn ai phục vụ Ngài." 
   
20 năm sau, năm 1773, Voltaire tắt thở trong cái chết thê thảm. Ông 
thấy những hình ảnh làm ông run sợ, ông hét lên: "Một bàn tay đang 
kéo tôi đến với Thiên Chúa...Qủy bắt tôi...Tôi trông thấy hỏa ngục." 
Ông tru tréo như thú vật hung dữ. Ông lấy móng tay cấu xé thịt mình 
ra từng miếng. Một bà gìa thường giúp người hấp hối; sau khi chứng 
kiến cái chết của Voltaire, đã nói: "Khi ấy tôi ở gần giường của Voltaire 
đang hấp hối, tôi không muốn nhìn thấy một người vô đạo chết nữa.” 
Một người khác cũng chứng kiến cái chết của Voltaire, nói: "Nếu quỷ 
có thể chết được, cũng không chết dữ như Voltaire." 

 
Kết . 

 
“Đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường mãi đâu, 
vì ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy.” (Gal 6: 7). Lạy Chúa Giêsu, con van 
xin Chúa thương xót con trong mọi nơi, mọi lúc và nhất là trong giờ con 
lâm chung. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Chúa Giêsu là lửa yêu mến  
 
Linh mục Đa Minh Nguyễn chia sẻ: Lửa là biểu tượng cho sức 
mạnh. Thế nên suốt đại hội Olympic luôn có đài lửa rực cháy. 
Lửa có tác dụng to lớn làm chín thực phẩm, sưởi ấm và thắp 
sáng. Nhưng lửa cũng thiêu cháy và hủy diệt kinh hoàng. Có 
những ngọn lửa tinh thần ích lợi: lửa tình yêu, lửa đức tin, lửa 
nhiệt huyết.  
 
Nhưng cũng có những ngọn lửa tinh thần hủy diệt: Lửa giận 
dữ, lửa hận thù, lửa bạo động, lửa chiến tranh. Chúa Giêsu 
ném lửa và mong lửa bùng cháy thì đó chính là lửa tình yêu 
cứu độ. Lửa thắp sáng tin yêu, hâm nóng tình người và xua 
tan hận thù, thiêu cháy tội lỗi. Như ngọn lửa làm phân rã 
những tạp chất khi luyện kim thì lửa tin yêu cũng sẽ gây chia 
rẽ những cõi lòng chai cứng sỏi đá. 
 
Xin cho mỗi con tim chúng ta bùng lên lửa lòng thương xót 

như trái tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy. Amen. 
 

Vagsc 

 

http://binhtrung.org/images/file/EP5-K95B0QgBAO4Z/nhatho-gp-vinh.jpg
http://binhtrung.org/images/file/xjgj0t5B0QgBAEQP/brodardsaigon.jpg
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Tuần Canh : Thánh Faustina 
  

(Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1937, Chúa Giêsu ngỏ ý muốn thánh nữ 

Maria Faustina làm tuần cửu nhật, bắt đầu từ thứ Sáu Tuần Thánh 

cho đến thứ Bảy tuần kế tiếp. Chính Chúa đã đọc cho chị thánh viết 

các ý chỉ cầu nguyện. Nghĩa là mỗi ngày, chị thánh dâng lên Thánh 

Tâm Chúa một số linh hồn khác nhau và dìm họ vào đại dương 

thương xót của Người, để nài xin Chúa Cha ban những ân sủng cần 

thiết cho họ – nhờ sức mạnh Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu). 

Đặc biệt hai ngày Thứ Tư & Thứ Năm Chúa muốn Thánh Faustina 

cầu nguyện cho những người ngoại giáo và những lạc giáo va ly 

giáo: 

  

 THỨ TƯ : CẦU CHO NGƯỜI NGOẠI GIÁO 

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha những người ngoại 

giáo và những người chưa nhận biết Cha. Cha đã tưởng 

nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn cay đắng của Cha, và 

nhiệt tâm sau này của họ cũng đã an ủi Trái Tim Cha. 

Con hãy dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. 

 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là Ánh Sáng 

của toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu 

trong Trái Tim vô cùng từ ái Chúa, linh hồn các người 

ngoại giáo là những kẻ chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin 

ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi trên họ, để họ cũng 

được cùng với chúng con tán dương lòng thương xót kỳ 

diệu của Chúa; và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là 

Trái Tim vô cùng lân tuất của Người. 

 
Nguyện xin ánh sáng tình yêu Chúa 

Chiếu soi những linh hồn còn trong tăm tối; 

Xin cho những linh hồn này được nhận biết Chúa,      

Và cùng chúng con ngợi khen lòng Chúa xót thương. 

 

          THỨ NĂM : CẦU CHO NGƯỜI LY GIÁO 

Hôm nay con hãy đem đến cho Cha linh hồn những 

người lạc giáo và ly giáo, rồi dìm họ trong đại dương 

thương xót của Cha. Trong Cuộc Khổ Nạn cay đắng, 

chính họ đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Cha, tức là 

Giáo Hội. Khi nào họ quay về hợp nhất với Giáo Hội, 

các thương tích của Cha mới được chữa lành, và như vậy 

làm dịu bớt Cuộc Khổ Nạn của Cha. 

 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót là chính sự Toàn 

Thiện, Chúa không khước từ những ai tìm kiếm ánh sáng 

của Chúa. Xin hãy đón nhận vào nơi nương ẩn trong Trái 

Tim từ ái Chúa linh hồn các người lạc giáo và ly giáo, và 

đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là Trái Tim vô cùng 

lân tuất của Chúa; nhưng xin liệu cho họ cũng được tán 

dương lòng quảng đại xót thương của Chúa. 

 
Cả những người đã xé chiếc áo toàn vẹn của Chúa, 

Suối nguồn xót thương từ Thánh Tâm cũng trào tuôn cho họ. 

Lạy Chúa, quyền toàn năng thương xót vô biên 

Sẽ đưa họ ra khỏi lỗi lầm. 

 

Thánh Nữ Faustina 

 

Phận Người Tuần Canh 
 

Trích sách Tiên Tri Ezekiel chương 3
: "16

… có lời Yavê 

đến với tôi mà rằng: "
17

 Con người hỡi, Ta đã đặt ngươi 

làm tuần canh trên Nhà Israel. Hễ ngươi nghe lời nào tự 

miệng Ta, ngươi phải cảnh giác chúng cho Ta. 
18

 Giả 

như Ta phán với kẻ vô đạo: "Ðã hẳn ngươi phải chết", 

mà ngươi lại không cảnh giác, không nói lên để cảnh 

giác kẻ vô đạo bỏ đàng dữ nó (theo) để cứu sống nó, nó 

sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi 

tay ngươi. 
19

 Nhưng giả như ngươi đã cảnh giác kẻ vô 

đạo, song nó không chịu bỏ sự dữ, đàng dữ nó (theo), 

chính nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ 

được thoát mạng. 

 

20 Khi người công chính quay lưng cho sự công chính 

của mình mà làm điều trái, và Ta đặt dịp vấp phạm 

trước mặt nó, nó sẽ phải chết. Bởi ngươi không cảnh 

giác nó, vì lỗi lầm của nó, nó sẽ phải chết và những việc 

công chính nó đã làm, sẽ không còn được nhớ đến; 

nhưng Ta sẽ hỏi tội ngươi về máu nó. 21 Còn nếu như 

ngươi đã cảnh giác người công chính, để người công 

chính khỏi phạm tội, tất nó sẽ được sống, vì nó đã nhận 

lời cảnh giác, và ngươi sẽ được thoát mạng". 

 

Ai là kẻ được đặt làm người “tuần canh”? (câu 17) 

Ai là “kẻ vô đạo” đang “theo đàng dữ”? (câu 18) 

Ai là  “người công chính quay lưng cho sự công chính 

mà làm điều trái”? (câu 20). 

 Trên quê hương đất nước Việt Nam hôm nay. 

mọi nơi, mọi chỗ, ngập tràn chất độc, “lương tâm chết”. 

“lý trí chết “ “luân lý chết” “chính trị chết.” 

(Giám mục Ngô Quang Kiệt). 

 

Bốn tỉnh miền Trung chìm đắm trong đói khổ. 

Biển chết ! Rừng chết ! 

Đồng bằng sông Cửu Long chết ! 

Cao nguyên cạn nước ! Chết ! 

Hai quả mìn bùn đỏ lơ lửng trên đầu. 

Biển đảo mất !  

Ai là kẻ được đặt làm người “tuần canh” ? 

Ai là “kẻ vô đạo” đang “theo đàng dữ”? 

Ai là “người công chính quay lưng cho sự công chính 

mà làm điều trái” ? 

 

Lời Chúa không mờ ảo trên mây, chẳng phải là chuyện 

của quá khứ, cũng đâu là việc ở nơi nào, nhưng ở ngay 

tại nơi này,và là chuyện của hôm nay.  

 

Ai có tai thì phải nghe, nếu muốn còn là người của 

Chúa. 

 

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR. 

Cônggiaovietnam - 07/08/2016 
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NHỮNG ĐIỀU  

CHÚA HỨA BAN  

VỀ VIỆC TÔN SÙNG 

 THÁNH THỂ 
 

 
Chúa nói với chị Catalina Rivas: “Ta hứa ban cho người 

nào đến viếng thăm Ta một cách thường xuyên trong Bí 

Tích Tình Yêu này, rằng Ta sẽ tiếp nhận linh hồn của 

người ấy một cách trìu mến cùng với các Đấng Thánh và 

Thiên Thần trên Thiên Đàng, và cứ mỗi lần kính viếng 

như thế, linh hồn của họ sẽ được ghi vào Sổ Bộ Sự Sống 

và Ta sẽ ban cho họ như sau: 

 

1) Mõi lời cầu xin vì mục đích cầu cho Giáo Hội, 

Đức Thánh Cha và các kẻ đã được thánh hiến, 

đều được dâng lên trước Ngai Toà Chúa. 

2) Quyền lực của Satan sẽ không làm gì được trên 

linh hồn người ấy và những người thân yêu của 

họ. 

3) Được đặc biệt bảo vệ trong những trường hợp 

động đất, bão tố và những thảm họa thiên tai 

khác mà nếu không, có thể ảnh hưởng đến họ. 

4) Họ sẽ được trìu mến và thoát khỏi những quyến 

rũ của thế gian, là nguyên cớ dẫn tới diệt vong. 

5) Cao diểm của đời sống tâm linh, là ước mong đạt 

tới sự thánh hoá, để chiệm niệm mãi mãi dung 

nhan Người. 

6) Linh hồn những người thân yêu của họ, được 

giảm bớt những sự đớn đau nơi Luyện Hình. 

7) Phước lành của Ta sẽ ban trên mỗi trù hoạch về 

vật chất cũng như tinh thần khi  bắt đầu khởi sự, 

và nếu dó là những công việc có mưu ích cho 

phần rỗi của các linh hồn. 

8) Họ sẽ được Ta cùng Mẹ Ta đến viếng thăm trong 

giờ phút họ lâm chung. 

9) Ta sẽ lắng nghe và quan tâm đến những nhu cầu 

của những người đã cầu nguyện cho họ. 

10)  Sau khi qua đời, được các Thánh và Thiên Thần 

bầu cử, để linh hồn của họ được giảm bớt hình 

phạt. 

 

11) Tình yêu của Ta sẽ là nguyên cớ phát sinh ơn 

gọi thánh hiến cho Thiên Chúa trong số những 

người thân yêu và bạn bè của họ. 

 

12) Đối với ai tỏ lòng thành tâm và tin tưởng vào 

sự hiện diện đích thực của Ta trong Bí Tích Thánh 

Thể, sẽ không bị lên án hay chết mà không có Bí 

Tích của Giáo Hội. 

 

“Đối với những Linh Mục và các nữ tu nào loan 

truyền việc sùng mộ Thánh Thể, Ta sẽ ban nhiều 

ơn đặc biệt cho họ, để họ hoàn toàn nhận biết hét 

tội lỗi của họ và nhận đựợc ơn hoán cải. Ta cũng 

sẽ giúp họ hình thành các cộng đồng tín hữu sùng 

đạo và thánh thiện, và như thế họ sẽ đạt được 

nhiều ân điển. 

“Ta hứa những diều trên đây cho tất cả mọi người, 

chỉ vỏn vẹn trong hai điều kiện đó là kết quả của 

tình yêu đích thực về Sụ Hiện Diện thật của Ta 

trong Bí Tích Thánh Thể, và như thế rất cần thiết 

để minh chứng cho Lời Hứa của Ta, để trở thành 

một thực thể trong đời sống của họ, hai điều ấy là: 

a) Thứ nhất, phải cố gắng giữ gìn vẻ trang 

nghiêm nơi Bàn Thờ Ta ngự. 

b) Thứ hai, có lòng xót thương với những 

người sống chung quanh.” 

Nguồn trích dịch: 12 Điều Chúa hứa trên đây, được trích 

trong cuốn sách tựa đề “Tôn Sùng Thánh Thể” của chị 

Catalina Rivas, được Chúa mạc khải cho (trang 25). Trong 

sách chị đã viết ra những lời chứng và sách được chấp 

thuận cho phép in ấn của Đức Giám Mục Mons. Cristóbal 

Biaiasik, Giám Mục Giáo Phận Orura, nước Bolivia, tại 

Thành Phố Oruro, nhân ngày kính - Lễ Dâng Mình của 

Đức Maria Đồng Trinh nhằm ngày 21tháng 11 năm 2007.  

 

Sách cũng được tìm đọc trên mạng Internet: 

www.LoveAndMercy.org , giá bán $7 mỹ kim bao gồm 

cước phí, và địa chỉ của nhà xuất bản: 

                                      

 Love & Mercy Publications 

           P.O Box 1160, Hampstead, NC 28443 

Bản Dịch - Deacon Jerry Dao 

 

Xin các Đấng mở cửa Nhà Chầu cho ai nấy tự cầu nguyện 

 

 

 

Phận Tuần Canh : Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II 
 

Đức Thánh GH Gioan Phaolo II khi còn sinh thời, tại Vatican Ngài đã chứng tỏ phận người tuần canh của mình khi Ngài phát biểu về một tôn 

giáo : "Phật Giáo không có ơn cứu độ, nên không phải là Tôn Giáo". ĐHY Nguyên Văn Thuận đã cắt nghĩa ý tưởng của Ngài trong cuốn 

sách Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng một cách rõ rằng : ĐGH đại khái muốn nói : Kito giáo có ơn cứu độ do Chúa ban. Phật giáo thì có giác 

ngộ để vào Niết Bàn. Tuy nhiên sự giác ngộ là do nỗ lực của con người. Sự khác biệt là Kito giáo thờ Thần thánh, còn Phật giáo không thờ 

Thần thánh. Đức Phật chỉ là người tiên phong tìm ra con đường giác ngộ, rồi chỉ cho chúng sinh. Đức phật lấy  ngón tay mình chỉ lên mặt 

trăng. Vì phật giáo không thờ Thần thánh nên ĐGH nghĩ rằng nó không phải là tôn giáo mà chỉ là hệ thống triết lý . 

Còn phận Tuần Canh của chúng ta thì sao ? Vagsc 

 

Tuần Canh Vagsc 

 

 

 

 

 

http://www.loveandmercy.org/
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Sứ Mệnh Người Samarit Nhân Lành 
 

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo Ý Chúa, 

Làm chân tay cho người què cụt, 

Làm đôi mắt cho người đui mù, 

Làm lỗ tai cho người bị điếc, 

Làm miệng lưỡi cho người bị câm 

Làm tiếng kêu cho người chịu bất công. 

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa, 

Để đưa cơm cho người đói đang chờ, 

Đưa nước cho người họng đang khô, 

Đem thuốc thang cho người đang đau ốm, 

Đem áo quần cho người đang trần trụi, 

Đem mền ấm cho người rét đang run. 

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng, 

Thắp đèn soi cho ai bước trong đêm, 

Đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh, 

Truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi, 

Nâng phẩm giá cho người đời chà đạp, 

Đem tự do cho những kiếp đọa đầy, 

Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm, 

Đem an hòa cho những ai bất thuận, 

Đem an bình cho những kẻ sống âu lo, 

Đem ủi an cho người đang sầu khổ, 

Đem niềm vui cho những ai bất hạnh, 

Đem vận may cho những người gặp rủi ro. 

Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả 

Cho mọi người được hạnh phúc an vui 

Còn phần con, xin gửi hết nơi Ngài, 

Là Thiên Chúa, là tình yêu, là lẽ sống, 

Ngài cho con tất cả niềm hy vọng, 

Để tin yêu mà vui sống trọn đời … 
 

L.M. Nguyễn Công Đoan, S.J. 

 

 

 

 

  

 

 

Vagsc dự trù tặng cho anh em phong cùi  Miền Bắc, và các em khuyết 

tật phần quà Noel hàng  năm, mỗi người 50 MK  

Xin Quí Ân Nhân hưởng ứng . Vagsc 

 

Gặp Cha Mẹ Trên Thiên Đàng ? 
(Tiếp theo BT 21 - www.vagsc.com) 

Thưa cha, việc cha giải thích trong BT 21, con khựng lại 

khi đọc đoạn Phúc Âm : Một chị có 7 đời chồng ... jh.  

(LM Nguyễn Xuân Trường giải đáp dưới đây)  

 

Gặp Cha Mẹ Trên Thiên Đàng ? 

Tiếp theo BT 21 
 

Bác Hoạt kính mến, 

Việc bác Khựng lại là ở đoạn Phúc Âm Mc (12, 18-27). 

Đoạn Phúc Âm đó bắt đầu câu chuyện là việc phái Sađốc 

không tin có sự sống lại, nên họ mới nghĩ ra chuyện một bà 

lần lượt lấy 7 đời chồng (bà này thuộc loại sát chồn, hihii) thì 

sau này nếu sống lại ông nào sẽ là chồng bà này, chứ cả 7 ông 

đều là chồng thì chắc đánh nhau to trên thiên đàng. Đây là 

việc họ muốn hỏi khó Chúa Giêsu vì Người bảo là có sự 

sống lại. 
 

Chúa Giêsu đã trả lời: "khi người chết sống lại, thì không 

lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên 

trời” Câu này được giải thích rằng đời này người ta sống rồi 

chết, nên cần có vợ chồng để sinh con cái nối dõi, duy trì nòi 

giống, chứ sau này sống lại, người ta không chết nữa, sống 

đời đời, nên không cần phải ―quan hệ vợ chồng‖ để sinh thêm 

con cái làm chi. Còn TÌNH NGHĨA CHA MẸ CON CÁI VỢ 

CHỒNG vẫn còn chứ. Trên thiên đàng là nơi chan chứa tình 

yêu mà. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã 

nói: "Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến 

là trọng hơn cả".  Tình yêu, tình nghĩa thì tồn tại mãi. 
 

 

Đạo thờ ông bà của Việt Nam thường quan niệm ―Dương sao 

Âm vậy‖ nghĩa là đời sau na ná như đời này, nên người ta mới 

lo cúng xôi thịt, đốt vàng mã, gửi tiền xuống âm phủ cho người 

chết tiêu sài.  

 

Còn Chúa Giêsu thì khẳng định trái lại: đời sau KHÁC HẲN 

đời này. Nó CHÍNH XÁC như thế nào thì chỉ Chúa biết chứ 

con người thì chịu. Để cho dễ hiểu thì thế này: một người nhà 

quê ở Việt Nam chẳng thể hiểu được nước Mỹ sẽ như thế nào. 

Đời các cụ ngày xưa không thể hình dung ra được thời nay 

chuyện Internet, email ngay tức khắc khắp thế giới…. Khoảng 

cách mới chỉ từ Việt Nam sang Mỹ, từ đời các cụ đến thời con 

cháu mấy chục năm mà đã không thể hiểu nổi thì làm sao từ 

đời này đến đời sau, từ trần gian tới thiên đàng… chúng ta làm 

sao hiểu được.  

 

Chỉ chắc một điều Thiên đàng khác hẳn trần gian, ở đó đẹp 

lắm, hạnh phúc, chan chứa yêu thương tình Chúa tình người. 

Mà Thánh Phaolo đã nói: " Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng 

nghe, lòng chưa từng cảm nghiệm ... những gì Thiên Chúa 

dành cho chúng ta trên Thiên Đàng ..." 

Hy vọng cháu giải đáp được việc ―khựng lại‖ của bác. 

  

LM . Nguyễn Xuân Trường.  
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Quí vị có thể gửi thẳng về   

GP Huế: 

ĐTGM Lê Văn Hồng  
hay LM Lê Quang Viên 

6 Nguyễn Trường Tộ 

Thừa Thiên - Huế - VN  

 ĐT 054 383 1143 

Website: http://tonggiaophanhue.net 

 
 

Hay xin gửi check về : 
 

VAGSC - PO Box 18209 

Anaheim Hills CA 92817 
 Dưới chech xin viết Mẹ La Vang 

 Số tiền và danh tánh quí vị, chúng tôi sẽ 

chuyển về trung  tâm và được cầu 

nguyện tại LaVang.  

  Vagsc sẽ cấp biên lai khấu trừ thuế. 

 Quà dâng hiến có thể chỉ cho LH đã qua đời 
 

 

Cám Ơn 
Xin chuyển lời cảm ơn đến hội từ 

thiện Vagsc và quí Ân Nhân 

dâng hiến xây dựng Vương Cung 

Thánh đường Mẹ La Vang. 

 Xin Đức Mẹ La Vang chúc lành 

cho  trả công bội hậu cho quí vị. 

 

Thân ái. 

Đức Cha PX Lê Văn Hồng  

TGM Huế 

 

* Danh Tánh của quí Ân Nhân sẽ 

có trên mạng TGPH 
* Mỗi Thư Bẩy đầu Tháng tại La 

Vang có Thánh lễ cầu riêng cho 

quí Ân Nhân 

 

 

 

Niềm an ủi, hãnh diện và tự hào của dân tộc VN : Đức Mẹ La Vang - Đang trong giai đoạn cuối 

La Vang chốn Mẹ hiện ra 

Trùng tu cho đáng dấu chân Mẹ về 

Giang san gặp cảnh khốn cùng! 

Cơm chưa đủ sống lấy gì hiến dâng ? 

Ngóng trông con thảo phương xa 

Nặng lòng thương nhớ quê  hương cơ hàn 

Dâng về một chút quà khiêm 

La Vang đất Mẹ,khấn cầu bình an 

Vagsc 

 
 

unsaved://../
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THƯ KÊU GỌI GIÚP ĐỒNG BÀO 
NẠN NHÂN 

THẢM HỌA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
BIỂN MIỀN TRUNG 

 
Nguồn: http://hdgmvietnam.org/thu-keu-
goi-giup-dong-bao-nan-nhan-tham-hoa-o-
nhiem-moi-truong-bien-mien-
trung/7931.18.20.aspx 
  
Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu 

Sĩ và Anh Chị Em Giáo Dân, 
Trong những ngày qua, chúng con liên tiếp 
nhận được những thông tin từ nhiều nguồn 
liên quan đển thảm họa ô nhiễm môi 
trường biến miền Trung, mà hậu quả trước 
mắt và lâu dài của thảm họa này là những 
tổn thất rất lớn ảnh hường nghiêm trọng 
trên cuộc sống và nghề nghiệp của bà con 
trong khu vực. Cụ thế chúng con đã nhận 
được nhiều thư xin giúp đỡ từ Giáo phận 
Vinh và Huế. 
  
Đứng trước tình trạng bi đát đó, trong tâm 
tình của Năm Thánh Lòng Thương Xót, 
chúng ta cũng được mời gọi hiệp lời cầu 
nguyện và bày tỏ lòng thương xót đối với 
những anh chị em đang trong hoàn cảnh 
khó khăn rất đáng quan tâm này. 
  

Chúng con cũng xin các Caritas Giáo phận 
tích cực tham gia vận động cho việc bác ái 
này qua mạng lưới Caritas Giáo phận, Giáo 
hạt và Giáo xứ. 
  
Phần giúp đỡ có thế gửi trực tiếp về Văn 
phòng Caritas Giáo phận hoặc qua tài 
khoản Caritas Giáo phận hay qua tài khoản 
Caritas Việt Nam. 
  
Caritas Việt Nam sẽ tổng hợp phần giúp đỡ 
này và chuyến về Văn phòng Caritas Vinh 
và Caritas Huế đế gửi đến những bà con 
nạn nhân. 

 1. TÀI KHOẢN CARITAS VIET NAM 
Tên Tài khoản: UBBAXH CARITAS  VN 
Số Tài khoản: 0331003791335 (VND) 
0331143807256 (Euro) 
0331373793705 (USD) 
VIETCOMBANK - CHI NHÁNH BẾN THÀNH 
SWIFT CODE: BFTWNVX033 
  
2. TÀI KHOẢN CARITAS VINH 
Tên Tài khoản: BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - 
CARITAS VINH 
Số Tài khoản: 0101001098496 
VIETCOMBANK, VINH BRANCH 
SWIFT CODE: BFTVVNVX010 
  
3. TÀI KHOẢN CARITAS HUẾ 
Tên Tài khoản: NGUYỄN NGỌC HÀ 
Số tài khoản: 0161000013369 
VIETCOMBANK HUẾ 
SWIFT CODE:  BFTWNVX016 
Xin ghi hàng chữ: Giúp đồng bào miền 
Trung 
  
Chúng con xin chân thành cám ơn quý Đức 
Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ và tất cả anh chị 
em. Xin Thiên Chúa giầu lòng thương xót 
luôn nâng đỡ an ủi các nạn nhân và chúc 
lành cho tất cả chúng ta. 

  
Ngày 26 tháng 5 năm 2016 

  
 

 
  
+ Gm. Tôma Vũ Đinh Hiệu 

 
 

Hay gửi về hộp thư VAGSC chúng tôi sẽ chuyển giao về Caritas VN 

http://hdgmvietnam.org/thu-keu-goi-giup-dong-bao-nan-nhan-tham-hoa-o-nhiem-moi-truong-bien-mien-trung/7931.18.20.aspx
http://hdgmvietnam.org/thu-keu-goi-giup-dong-bao-nan-nhan-tham-hoa-o-nhiem-moi-truong-bien-mien-trung/7931.18.20.aspx
http://hdgmvietnam.org/thu-keu-goi-giup-dong-bao-nan-nhan-tham-hoa-o-nhiem-moi-truong-bien-mien-trung/7931.18.20.aspx
http://hdgmvietnam.org/thu-keu-goi-giup-dong-bao-nan-nhan-tham-hoa-o-nhiem-moi-truong-bien-mien-trung/7931.18.20.aspx
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