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Ác nhân 
- Ác nhân sợ sự thật, vì sự thật bầy ra những việc 

sai trái ác của no.́ 
- Ac nhân muốn được ngợi khen, mặc dù chúng 

chẳng làm được điều gì đáng khen ngợi. 

- Ác nhân nổi giận khi bị chê, mặc dù việc chúng 
làm đáng chê trách. 

- Ac nhân ganh get với những ai có hạnh phuc, 
may mắn và có những tốt đẹp do nô ̉ lực của 

họ. Ác nhân thì lười biêńg, hoặc do trí óc kém cỏi 
mà không đạt được điêù nó mong muốn. 

- Ác nhân lấy làm thích thú, chê cười... những ai 
không có hạnh phúc, không co ́may mắn tạm 

thơì ở trần gian này. 
- Ac nhân lấy biạ đặt, dối trá, vu khống, và mọi 

thủ đoạn gian manh, làm le ̃sống, miễn đạt mục 
đich thấp hèncủa chúng. 

  
Ai xứng hợp với những điều trên đây hơn đảng 

Cộng sản và Giao điêm̉? Chúng là con cái của 

bóng tối, thì chỉ có thể làm những điều mà thầy 
của chúng là quỷ Satan thích thú. Satan thích 

thú vì biết, se ̃có ngày lôi chúng xuống hoả ngục, 
để chịu cực hình đời đời vơí Satan; nếu chúng cư ́ u u mê mê mãi theo con đươǹg gian ác, 

mà không chịu ăn năn, thống hối. 
  

Hiền nhân 
- Hiền nhân không sợ sự thật, vì luôn làm điều hợp với Luật Trời, với luong tâm và không 

làm hại đồng loại. 
- Hiền nhân có nge lời khen, không cảm thấy thich thú, vì biết mình không xứng đáng 

đuọc ngợi khen. 
- Hiền nhân không nổi giận khi bị chê trach, vì biêt mình có nhiều khuyêt điểm, cần học 

hỏi, sửa đổi để tôt hơn. 
- Hiền nhân xem hạnh phuc và khổ đau của tha nhân, cũng như hạnh phuc và khổ đau 

của chính mình. Hiền nhân vui vì thấy người có hạnh phúc, may mắn; và buồn, an ủi, giúp 

đỡ những ai lâm cảnh khổ đau. 
  

Ai thích hợp những điều vừa kể hơn là những Kitô hũu? Họ là con cái của Ánh Sáng, dođó 
luôn cố gắng bướctheo gương của Thầy Chí Thánh Giêsu. 

  


