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1. Là con người, ai cũng muốn biết cội nguồn 
Một bạn tre ̉thắc mắc: 

   “Người ở từ đâu đến địa cầu? 
   Rồi sau chêt xuống lại về đâu?  

   Mênh mông chỉ thấy bầu trời rộng,  

   Mù mịt như nhìn xuống giếng sâu.  
   Hỡi ơi, sống để làm chi vậy?  

   Mà cứ đua nhau chuốc việc sầu?”  
 

2.  Sự ngu xuẩn của người Cộng sản 
Cộng sản tin tổ tiên của chúng là khỉ, nhưng chúng không bao giờ hiếu thảo với tổ tiên khỉ 

của chúng. Chúng chỉ hiếuthảo với ngoại nhân, như:  Hitler, Lênin, Stalin, Mao...và ngoan 
ngoãn vâng lời những tên đại gian ác này. Vì thế, nơi nàođảng Cộng sản cầm quyền, thì 

nhân dân sống cảnh địa ngục trần gian;  còn hỏa ngục đời đời thì đợi chúng ở bên kia thế 
giới. 

Nếu loài người từ khỉ thì phải có giai đoạn trung gian. Thực tế không ai tìm được thứ sinh 
vật trung gian đó. Xuơng loài người và xương loài khỉ khác biệt và không ai tìm thấy có 

sự phát triển trung gian giữa hai loại xương đó. 
Nếu loài người từ khỉ, thì ngày nay phải có những con khỉ, có thê ̉chép lại một chữ của bài 

viết nay. Thực tế, từ khi có loài khỉ và cho đêń tận thê,́ thì khỉ cũng chỉ là khỉ, không co ́

một chút thay đổi nào. 
  

3- Sự sai lầm của Phật giáo 
Người theo Phật tin thuyết luân hồi, và chối bỏ Đấng Tạo Hóa. 

Nếu hỏi phật tử  3 câu hỏi này, họ se ̃ú ớ : 
- Tại sao co ́kiếp đầu tiên?                                           

- Kiếp đầu tiên là gì?  
- Kiếp kế tiếp là gì? 

 “Phật tử” là người sống trong u mê, trong tăm tối; họ co ́một đơì sống, nhưng không biết 
đâu là cội nguồn và đâu là đich đến ?!!  Vì không biết cội nguồn và đích đến, mà nhiêù 

cao tăng tư ̣sát, vì không biết sống đê ̉làm gì ??  - “Ai chết cho ai? Ai sống cho ai?” của 
Huê ̣Nhật. Một số lớn cao tăng, thì đi làm tay sai cho ác đảng cộng sản.  Tư tưởng sai thì 

không bao giờ co ́hành đôṇg đúng. Nhìn vào Phật giáo và đảng Cộng sản, chúng ta thấy 
rõ điều đó. 

  

4. Sự khôn ngoan của Công Giáo 
Người Công giáo tin Thiên Chúa là cội nguồn và là cùng đích của nhân loại. Câu chuyện co ́

thật: 
    “Anh Vũ Đức Kiên, 40 tuổi, vợ là Nguyễn Thị Dung 36 tuổi, giáo xứ Nghĩa Hòa, Tân 

Bình. Anh Kiên đã có vợ và được năm con gái. Sau khi vợ chết, anh chắp nối với chị Dung 
mong rằng sẽ có con trai, nhưng lại thêm hai con gái. Vị chi là bảy cô nàng. Cả họ buồn 

bã vì anh là con trai duy nhất của gia đình. Anh thất vọng đay nghiến vợ con, không cầu 
nguyện nữa. 

Phần chị Dung vững lòng trông cậy. Hằng tuần, ngày thứ tư, chị đến đền Thánh Giuse cầu 
nguyện. Trong khi ấy, cả nhà chị gièm pha. Thấy chị có thai, họ bảo, lại con gái nữa cho 

mà xem. Ngày chị đi sinh, không ai thèm ngó ngàng. Lúc sinh ra con trai, báo tin về gia 



đình, chồng cũng không tin. Ba ngày sau anh lên thăm, ẵm con thì mới nhận ra là đúng 

thật. Tên cháu là Giuse Vũ Đức Thạch. Cả họ vui mừng và thêm lòng mộ đạo.” 
 

Câu chuyện đó chứng minh điều này:  không phải cha mẹ muốn có con là đuọc.  Sự hiện 
hữu của chúng ta, ở ngoài quyêt định của cha mẹ chúng ta. Và nếu đi lần lên mãi, chúng 

ta phải thành thật mà nhận rằng, có Thiên Chúa. Cha mẹchỉ là nguòi cộng tác trong 
chuong trình của Thiên Chúa. 

Nhiều vợ chồng triệu phú, tỷ phú muôń co ́con, và họ đã thư ̉qua nhiều giải pháp khoa 
học, nhưng cũng không có con; cuối cùng họ phải xin con nuôi.  Nhiêù cha mẹ muốn co ́

con gái, thì lại sinh toàn con trai, hoặc ngược lại. 
  

Kết 
Cộng sản chỉ hiếu thảo với ngoại nhân đại gian ác như:  Lênin, Stalin, Mao ... Vơí tô ̉tiên, 

dân tộc, đất nước, thì Cộng sản buôn dân, bán nước làm lẽ sống. Cộng sản là tội đồ, là lũ 
bất nhân, bất nghiã, bất hiếu. 

  

Phật giáo chối bỏ Đấng Tạo Hóa, vì thế đạo hiêú của người phật tư ̉chỉ dừng lại nơi cha 
mẹ, ông bà, phàm nhân, là đạo hiếu sức mẻ, là đạo hiêú thiếu sot́, không trọn veṇ. 

  
Đạo hiếu của người Công giáo là đạo hiếu đi từ cha me,̣ ông bà, tô ̉tiên cho đến tận nguồn 

gốc của loài ngươì là Thiên Chúa. Vì thê,́ đạo hiêú của người Công giáo cao trọng, vượt xa, 
hợp tình, hợp lý hơn tất cả những tôn giáo do phàm nhân lập ra. 


