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Kính thưa quý độc giả: 
Vào khoảng năm 1996, đồng bào ở hải ngoại bỗng thấy xuất hiện một trang web mang 

tên là Giao Ðiểm, bao gồm khoảng 17 tên đặc công việt cộng, chuyên đánh phá đạo Công 
Giáo, chính nghĩa quốc gia VNCH và cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Những tên đầu sỏ 

của trang web này, xếp hạng theo thứ tự gian ác, lưu manh và mất dạy gồm: 

  
1.  Nguyễn Mạnh Quang, "giáo sư" sử địa, tốt nghiệp Ðại học Sư Phạm Sài Gòn năm 1964, 

môn Sử Ðịa. Từ năm 1966-1969, hắn được đi du học tại Mỹ, tốt nghiệp Cao Học Giáo Dục 
và Sử Ðịa. 

Tên này đã viết hàng trăm bài, cùng những "công trình nghiên kíu", chuyên đánh phá đạo 
Công Giáo và VNCH bằng giọng văn hết sức điên cuồng, say máu, cực kỳ lưu manh và 

mất dạy. 
  

2. Trần Chung Ngọc, "giáo sư" dạy vật lý, tốt nghiệp Ðại Học Khoa Học Sài Gòn năm 1962. 
Từ năm 1967-1972, hắn được du học tại Mỹ, lấy được bằng tiến sĩ Vật Lý. 

Tên này đã viết hàng trăm bài, cùng những "công trình nghiên kíu", chuyên đánh phá đạo 
Công Giáo và VNCH bằng giọng văn hết sức điên cuồng, say máu, cực kỳ lưu manh và 

mất dạy. 
  

3. Nguyễn Ðắc Xuân: tên đồ tể việt cộng đã tham gia vào vụ giết hại năm ngàn đồng bào 

vô tội tại Huế, năm Mậu Thân 1968. 
  

4. Charlie Nguyễn (1937-2005): Tên này chuyên viết bài phỉ báng đạo Công Giáo nhưng 
hắn đã bị Thượng Ðế trừng phạt, chết thẳng cẳng năm 2005, "thọ" 68 tuổi! (Những tên 

khác nên nhìn gương của tên này mà coi chừng!) 
  

5. Thích Nhật Từ: tên công an đầu trọc, sinh năm 1969, có bằng "tiến sĩ" Phật Học, tốt 
nghiệp tại Ấn Ðộ. Tên này đã sang Mỹ vài lần, giảng "Pháp", nhằm mục đích chiêu dụ phật 

tử tại Hải Ngoại và thi hành nghị quyết 36 của việt cộng. 
Ngoài ra, những tên còn lại chỉ là râu ria, làm trái độn để trang điểm cho cái gọi là "Nhóm 

Giao điểm", một hình thức "Mặt Trận Tổ Quốc", tương tự như bọn chó săn Việt Weekly. 
Tất nhiên, mỗi một hang ổ đặc công có một hình thức đánh phá khác nhau, nhưng tất cả 

đều theo sự chỉ đạo của bọn việt gian cộng sản ở trong nước và tòa đại sứ việt cộng ở 
nước ngoài. Sau đây, như thường lệ, là cuộc mạn đàm giữa ông Tư Xích Lô và đồng bào 

trong và ngoài nước: 

  
HỎI: Hai tên Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang thường dùng những chữ như "đạo 

Ca Tô". Chúng tôi không hiểu đó là đạo gì, ông có thể giải thích được không? 
  

ÐÁP: - Ðể trả lời câu hỏi này, trước hết, tôi xin thưa, tôi là NGƯỜI THEO ÐẠO PHẬT. Nói 
như vậy, để xóa tan đi thành kiến của bọn giặc cho rằng, vì tôi là người Công Giáo nên tôi 

phản bác những luận điệu của bọn chúng để nhằm bảo vệ đạo của tôi. Theo lời giải thích 
của hai tên Quang và Ngọc, những chữ như "Ca Tô" chính là "Công Giáo", hay nói một 

cách tổng quát, dùng để chỉ những tín đồ thờ Chúa. Ðây là thủ đoạn hết sức lưu manh, 
điếm đàng của bọn giặc mà hai tên chó săn xung kích Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh 



Quang đã tích cực thực hiện. Tại sao bọn giặc lại chế ra hai chữ này mà không dùng chữ 

"Công Giáo" hay "Tin Lành" đã có từ lâu? Theo sự nhận định của tôi, có hai lý do như sau: 
  

Thứ nhất, là nhằm mục đích mạ lỵ, phỉ báng, lăng nhục đạo Công Giáo. Khi một người, 
một tổ chức đã có một danh xưng chính thức thì danh xưng đó phải được tôn trọng. Giả 

sử, một người nào đó bóp méo, sửa đổi tên của quý vị thì quý vị có thích hay không? Tôi 
còn nhớ, khi còn học trung học, có một anh bạn trong lớp mang tên là 'Nguyễn Văn Dụ'. 

Anh ta giải thích rằng cha mẹ anh, vốn gốc là người Hẹ bên Tàu, chữ "dụ" là phiên âm từ 
một chữ nào đó trong văn hóa của người Hẹ. Nhưng xui xẻo cho anh, các bạn bè trong lớp 

thường trêu chọc, gọi anh là .... 'Nguyễn Văn Ðụ'! Anh ta chịu không nổi, đã khóc nhiều 
lần, cuối cùng cha mẹ anh phải dẫn anh ra ủy ban xã, làm khai sanh mới, xin đổi tên!  

  
Thứ hai, là để né tránh trách nhiệm khi bị kiện tụng. Hai tên Ngọc và Quang đã phỉ báng 

đạo Công Giáo, tất nhiên sẽ có nhiều người bực bội, muốn thưa bọn chúng ra tòa. Khi ra 
tòa, hai tên Ngọc và Quang sẽ cãi rằng bọn chúng không có phỉ báng đạo Công Giáo, bọn 

chúng chỉ nói lên sự thật về đạo "Ca Tô" mà thôi! Ông quan tòa cũng chịu thua, chẳng 

biết đạo "Ca Tô" là đạo gì! 
  

Giả sử hai tên Ngọc và Quang đi ra phố Bolsa chơi, bỗng nhiên có một số đồng bào vây 
quanh, đòi "hỏi thăm sức khỏe" hay "xin tí huyết". Trong trường hợp này, để thoát hiểm, 

hai tên đặc công việt cộng sẽ quỳ xuống, chắp tay lạy và năn nỉ rằng: 
- Kính thưa đồng bào, chúng tôi không có nói xấu đạo Công Giáo của quý vị. Chúng tôi chỉ 

nói xấu đạo "Ca Tô" mà thôi! Xin hãy tha mạng cho chúng tôi! 
Ðó là lý do vì sao bọn chúng đã dùng chữ "Ca Tô" để thay cho chữ "Công Giáo". Mọi ngụy 

biện của hai tên giặc Quang và Ngọc đều không thể chấp nhận được! Tên Ngọc tự xưng là 
người ăn chay trường 25 năm, "tu tại gia"(!) thì ắt hẳn phải biết rất rõ về Bát Chánh Ðạo, 

trong đó, điều số ba là "Chánh Ngữ". Trong kinh Hoa Nghiêm, Ðức Phật có dạy: "Không 
nên nói lời vô nghĩa. Phải giữ gìn lời nói". Tên Ngọc hãy tự vấn lương tâm của mình (nếu 

có) để tự xét xem mình là phật tử QUY Y, có làm đúng theo lời Ðức Phật dạy hay không? 
Nếu "đúng" thì tại sao hắn lại gọi cộng đồng người Việt là "cộng đồng DI CƯ"??? Và tại 

sao lại tự ý sửa đổi danh xưng của một tôn giáo lớn, từ chữ "Công Giáo" thành ra "Ca Tô 

giáo"? Hắn có biết việc làm ngu xuẩn của hắn đã xúc phạm tới hơn mười triệu tín đồ Công 
Giáo hay không? Hắn cứ thử đi hỏi bất cứ người Công Giáo nào, xem họ có chấp nhận cái 

tên "Ca Tô giáo" và "Ma Giáo"(!) mà hắn đã dùng để nhục mạ tôn giáo của họ hay 
không? Tên của hắn là "Ngọc" nhưng nếu có ai méo mó, gọi hắn là thằng "Ngốc" thì liệu 

hắn có vui vẻ chấp nhận hay không? Tại sao lại thích gắp lửa bỏ vào tay người, đã vậy 
còn xấc láo nói hai chữ "Công Giáo" đã bị dịch sai!!! 

  
HỎI: - Tóm lại, theo ý ông thì hai chữ "Công Giáo" nghĩa là gì? 

  
ÐÁP: - Nó có nghĩa là tôn giáo chung cho mọi người, mọi giới trong xã hội Việt Nam nói 

riêng và cho toàn thể thế giới nói chung. Tôn giáo này bao gồm nhiều thành phần trong 
xã hội: giàu, nghèo, sang, hèn, trí thức, ít học, mù chữ v.v.. không có một sự phân biệt 

nào cả. Chữ "công" dùng ở đây có nghĩa là như vậy: TÔN GIÁO CỦA MỌI NGƯỜI! 
  

HỎI: - Ông là người theo đạo Phật thì tại sao ông lại tố cáo tội ác của nhóm Giao Ðiểm? 

Bọn chúng nó chỉ phỉ báng đạo Công Giáo và ca tụng đạo Phật lên tận mây xanh, đâu có 
thiệt hại gì đến danh dự của tôn giáo ông đang theo? 

  



ÐÁP: - Chống cộng sản là nhiệm vụ của tất cả mọi người, bất kể thuộc tôn giáo nào. Giả 

sử quý vị là những người theo đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Hồi, đạo Cao Ðài, đạo Hòa Hảo 
nhưng khi thấy bọn giặc tấn công đạo Công Giáo thì nhiệm vụ của quý vị phải đứng ra 

bênh vực và phản công, chớ đừng có đứng ngoài mà nhìn vì "nó chưa đụng đến mình"!  Nếu 
bọn giặc triệt hạ được đạo Công Giáo thì liệu bọn chúng có để yên cho các đạo còn lại 

được tồn tại hay không? Hay là thừa thắng xông lên, chúng nó giết hết tất cả? Chúng ta 
cần nhớ rằng đạo Công Giáo và những tín đồ Công Giáo, nhất là những người Bắc di cư 

1954 chính là cột trụ, là xương sống của cả hai nền Ðệ nhất và Ðệ nhị Cộng Hòa. Họ là 
những người chống cộng sản rất triệt để và đã có những đóng góp rất to lớn trong việc 

xây dựng đất nước, trong mọi lãnh vực, đặc biệt là quân sự. Rất nhiều người Bắc di cư 
1954 thuộc thế hệ thứ nhất và thứ hai đã hy sinh để bảo vệ miền Nam, giúp miền Nam 

đứng vững được 20 năm; và bây giờ tại hải ngoại, thế hệ thứ ba và tiếp nối cũng sẽ tiếp 
tục theo bước cha ông để chống cộng, chống cho đến khi nào không còn chế độ cộng sản 

trên đất nước chúng ta nữa. Nói một cách ví von, đạo Công Giáo chính là những sư đoàn 
Dù và Thủy Quân Lục Chiến đang trấn giữ ở tuyến đầu, vùng một chiến thuật. Trong thời 

gian qua, nhìn vào trong nước, chúng ta thấy, đã có liên tiếp nhiều cuộc biểu tình chống 

đối bọn giặc, nổ ra, do đạo Công Giáo khởi xướng, mặc dù số tín đồ Công Giáo trong nước 
chỉ khoảng 10 phần trăm dân số. Ðạo Phật có khoảng 60 phần trăm tín đồ trong dân số, 

nhưng họ có tổ chức được những cuộc biểu tình, chống đối nào không? Ðó là lý do vì sao 
bọn giặc đã sử dụng nhóm Giao Ðiểm để tấn công đạo Công Giáo, quyết tâm đánh gục 

những sư đoàn chủ lực chống cộng trong và ngoài nước. Nói tóm lại, đạo Công Giáo chính 
là con chim đầu đàn trong sự nghiệp chống cộng nhằm tiêu diệt bọn cộng sản vô thần. 

Nhiệm vụ của toàn dân là phải ủng hộ họ. 
  

Nhân đây, chúng tôi xin thưa một điều này: quý vị nghĩ rằng bọn giặc ca tụng đạo Phật là 
điều sai lầm. Bọn chúng nó chỉ ca tụng những tên sư hổ mang, bọn công an đầu trọc như 

Thích Ðôn Hậu, Thích Quảng Ðức, Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ  v.v.. Nhiệm vụ của 
những tên công an đầu trọc là mê hoặc, dẫn dắt những phật tử đi vào con đường làm nô 

lệ cho đảng cộng sản. Nếu quý vị vào You Tube xem cảnh các đại lễ Phật Ðản ở Việt Nam 
thì quý vị sẽ giật mình vì thấy có rất nhiều phim chiếu cảnh các "thầy" đang "thuyết pháp" 

cho các phật tử, số lượng người ngồi nghe, mặc áo tràng màu lam, có thể lên tới mười 

ngàn người! Trước đây tôi đã viết một bài tố cáo tội ác của tên "thượng tọa" Thích Chân 
Quang, kẻ đã tự xưng là "cháu" của tên Hồ tặc. Tên này đã thuyết pháp rất lếu láo, công 

khai đi tuyên truyền cho cộng sản và chống phá cộng đồng người Việt quốc gia tại hải 
ngoại. Nguy hiểm hơn nữa, những phim video "thuyết pháp" của hắn đều được phụ đề 

tiếng Anh, gởi ra hải ngoại bán hoặc "kính biếu" cho đồng bào xem, với mục đích chính là 
đầu độc giới trẻ vì có phần PHỤ ÐỀ TIẾNG ANH ! Ngoài ra, còn rất nhiều tên "thượng tọa", 

"hòa thượng" khác, cũng cá mè một lứa như tên Chân Quang. Bọn chúng thay phiên nhau 
trói buộc, kìm hãm 60 phần trăm dân số nước ta trong cái vòng nô lệ tâm linh, phục tòng 

đảng cộng sản, không biết đến bao giờ những người nô lệ đáng thương này mới được thức 
tỉnh để ngoi lên được quyền làm người? 

  
HỎI: - Ông vừa mới chứng minh "Ca Tô" chính là sản phẩm lếu láo của nhóm Giao Ðiểm 

nhằm bôi nhọ đạo Công Giáo. Ngoài ra, ông thấy bọn chúng còn những trò lưu manh nào 
khác? 

  

ÐÁP: - Tên gọi của một tổ chức, một tôn giáo rất quan trọng vì thông qua tên gọi, người 
ta có thể hình dung ra một bức tranh tổng quát của tổ chức đó. Nó giống như tựa đề của 

một quyển sách hay nền tảng của một ngôi nhà. Khi xây một ngôi nhà, người ta phải xây 



phần móng nhà rất kỹ để bảo đảm ngôi nhà được tồn tại lâu dài. Việc làm "Ca Tô" của tên 

Ngọc chính là muốn phá hoại nền tảng của ngôi nhà "Công Giáo". Tuy nhiên, chúng ta đã 
chứng minh hắn hoàn toàn sai lầm từ nền tảng; do đó, mọi công trình "nghiên kíu" khoa 

học khác của hắn cũng đều bất khả tín. Nói một cách nôm na theo văn chương bình dân: 
một điều bất tín, vạn sự không tin. Ngay từ đầu hắn đã nói láo rồi thì những "ní nuận" tiếp 

theo của hắn cũng đều lếu láo mà thôi! 
  

Tưởng cũng cần nêu ra một điều quan trọng: bọn giặc đã đi dần từng bước một để tấn 
công chúng ta. Bước đầu tiên là tấn công đạo Công Giáo, chứng minh đó là đạo rất xấu 

xa và toàn bộ những tín đồ Công Giáo đều là những kẻ xấu. Bước tiếp theo, bọn chúng 
quy chụp luôn cả hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa cũng là xấu xa vì do Vatican giật 

dây, chỉ đạo. Bước thứ ba là quy chụp luôn toàn bộ cộng đồng của người Việt tại hải ngoại 
cũng đều xấu xa vì toàn bộ đều do những người Công Giáo cầm đầu(!). Bước thứ tư là bôi 

xấu tất cả những tín đồ Công Giáo ở trong nước, cũng toàn là những kẻ xấu. Và bước cuối 
cùng, sau khi thanh toán được đạo Công Giáo thì bọn chúng sẽ thanh toán luôn các đạo 

khác như Phật giáo, Cao Ðài, Hòa Hảo, Tin Lành. Cuối cùng, trong và ngoài nước chỉ còn 

có một "đạo" duy nhất, đó là "đạo Hồ Chó Minh"! Tuy nhiên, đây là việc làm bẻ nạng chống 
trời mà hai tên phản bội Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang đang gắng sức làm 

theo sự chỉ đạo của đảng việt gian cộng sản!!! 
  

KẾT LUẬN: 
Nhóm Giao Ðiểm là ổ rắn độc của việt cộng tại hải ngoại, trong đó hai tên đầu sỏ là Trần 

Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang. Ngoài ra, có sự tham gia của tên Nguyễn Ðắc Xuân, 
tên đồ tể đã cùng đồng bọn giết hại năm ngàn đồng bào vô tội trong tết Mậu Thân. Khi 

chế độ cộng sản bị sụp đổ, những tên như Ngọc, Quang và Xuân chắc chắn sẽ bị đưa ra 
tòa xét xử và đem treo cổ. Bọn chúng nó là những kẻ tội đồ của dân tộc,  giết người bằng 

súng AK hoặc bằng ngòi viết. 
  

Trần Thanh 
  
 

 

Giao điểm là tay sai của Việtcộng 
Vô Danh Khách 

 

Cộng sản cung cấp “sách hiếm” cho thuộc hạ để đańh pha ́Công giáo và Người 
Việt Quốc Gia 

Nhóm Giao Điểm tự nhận là người quốc gia, phật tử chân chính, mang ánh sáng của đạo 
vàng để giải trừ u mê  cho thiên hạ .... 

Sự thật thì sao? Sự thật thì tay sai của ác đảng Cộng sản bị lộ. 
Bằng chứng: 

a) Khoảng hai mươi năm trươć, Giao điểm nhận được lời khen ngượi của sư phụ chúng, là 
ác đảng Côṇg sản;  và vì quá u mê và hãnh diện với lời khen của sư ̣phụ, Giao điểm đã 

đưa nguyên văn lơì khen ngợi đo ́trên trang điện báo của chúng, là chúng đã tự thú: “lạy 

ông con ơ ̉bụi này”.  Nguyên văn lá thư của ác đảng Cộng sản gửi cho thuộc hạ, như 
sau: 

   "Giao điểm kiên tâm, bền chí thực hiện tiếp những mục tiêu đã đi trong hơn 
mười năm qua, và bằng hùng tâm tiếp nối sứ mạng "Giải trừ Giatô', giải ách mê 



muội - đen tối - phi nhân, đưa sự thật ra trước ánh sáng, đưa chân lý để phản tỉnh 

những trái tim còn biết đập-nhịp-con-người, quyết 'giữ thơm quê mẹ' bằng một 
nền tảng văn hóa thuần khiết 'Tam giáo đồng nguyên' và một tinh thần yêu dân 

tộc qua từng tấc đất". 
  

Thực tế Côṇg sản chẳng yêu thương tôn giáo nào cả, và cũng chẳng yêu thương dân tộc, 
đất nước. Bọn chúng chỉ là lũ hại dân, hại nước, hại đạo và buôn dân, bán nước. Chỉ có ke ̉

ngây thơ mới tin Cộng sản và “sach hiếm” do Cộng sản viết và cho thuộc hạ phổ biến. 
  

b)  Tờ điện báo TinParis đăng ngày 2-3-2008 trên mạng: 
www.tinparis.net/thoisu/2008_03_02_GiaoDiemTaysaiCSVN_TTam.html 

  
Bản tin đính kèm bản photo hai tờ giấy phép, cho phép Bùi Hồng Quang, việt kiều Mỹ 

mang 420 quyển "sách hiếm" Giao Ðiểm, số 65 ra nước ngoài. Giấy phép do tên đại tá Việt 
cộng, Cục phó cục An ninh Lê Công Hoàng ký. 

  

Qua hai bằng chứng không thể chối cãi đó, mọi người đã biêt́ nhóm Giao điểm là dụng cụ 
của ác đảng Côṇg sản để đánh phá Công giáo và côṇg đồng Ngươì Việt Quôć Gia. Vì thê,́ 

đừng ai đoc̣ những gì của nhóm Giao điểm, và cũng đừng phí thì giờ tranh cãi với bọn 
chúng, bởi lý tưởng của bọn chúng là phục vụ tôị ác. 

 
 

 Giao điểm: đúng loài vô đạo 
Cao Tĩnh 

 

Thưa Quý Vị, 
Cách đây khoảng gần 20 năm, tôi được quen biết với ông Trần Chung Ngọc, ông dụ tôi 

vào nhóm giao điểm để viết bài chống lại Thiên Chúa Giáo. Tôi thấy ông Trần Chung Ngọc 
là một cựu SQ QLVNCH được đi du học trước 75, có chút trình độ hiểu biết nên tôi đã kết 

thân và tin những gì ông nói với tôi. Sau đó ông kêu tôi chống Thiên Chúa Giáo, ông tặng 
tôi sách hiếm để đọc. Rồi ông xúi tôi viết bài châm biếm, vu cáo quấy phá Công Giáo và 

gọi là đạo Ca-tô-rô-ma-giáo với ý châm biếm, miệt thị. 
  

Tôi cũng đã vài lần viết những lời đả kích TCG theo ý của ông TCN.  Và ông Ngọ dặn tôi 
nếu không viết được nhiều thì cứ trích trong Sách Hiếm từng đoạn rồi chuyển lên diễn 

đàn. 
  

Tôi cũng đôi lần trích trong "sách hiếm" một số bài để chống phá Thiên Chúa Giáo. Ông 

TCN còn nói với tôi là anh cứ bịa thêm ra những chuyện như các linh mục ấu dâm, các bà 
sơ có bồ, và cứ vu cáo rằng dân Công Giáo đã bán nước cho giặc Pháp v.v... 

  
Thưa Quý Vị,  

Tuy tôi chẳng theo một tôn giáo nào, tôi chỉ giữ đạo làm người, nhưng mỗi lần tôi nghe lời 
ông TCN xúi tôi viết bậy thì tôi đã có ý không phục trong lòng. Vì thực tế ngoài đời, tôi 

quen khá nhiều gia đình Công Giáo, tôi thấy họ dạy con cái họ rất tốt, biết vâng lời cha 
mẹ, biết giúp đỡ người khác, và nhất là không được nói những lời vu cáo gian dối để làm 

hại người khác, nhất là nói xấu không đúng về một Tôn Giáo thì lại càng không thể. Tôi 
nhận ra đa số những người theo đạo Chúa họ đều có chung một lối sống hiền hòa, nhân 

hậu, yêu thương nhau và nhất là không lừa gạt ai.  

http://www.tinparis.net/thoisu/2008_03_02_GiaoDiemTaysaiCSVN_TTam.html


Tuy chưa phải là hầu hết những người theo đạo Công Giáo đều đã thánh thiện, nhưng nhìn 

theo tỉ lệ thì đa số các người theo đạo Chúa, tôi thấy họ sống rất tử tế, bác ái đầy tình 
người và họ rất sợ phạm tội. 

  
Đã là con người thì tất cả đều có những yếu đuối giống nhau. Hỉ, nộ, ái, ố như nhau thôi, 

nhưng những người được sống trong sự giáo huấn của các gia đình nào có một Tôn Giáo , 
được giáo dục tốt trong học đường. Giao tiếp ngoài đời được gặp gỡ những thành phần ưu 

tú, có đạo đức thì mình sẽ trở nên con người tốt. Nếu sống chung với phường vô lại sớm 
muộn gì cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy tôi đã tách rời khỏi ổ giao điểm và sách hiếm ngay sau 

khi ông Trần Chung Ngọc nhắm mắt lìa trần. 
  

Tuy tôi chưa viết nhiều bài chống phá đạo Chúa như mấy người kia, nhưng tôi cũng đã 
cảm thấy mắc cỡ với lương tâm rất nhiều. 

 
Hôm nay thấy ông Cao Hữu Tâm - chỉ là một cái tên giả -  trong nhóm giao điểm tự bịa 

chuyện xưng mình là Công Giáo rồi viết là bỏ đạo, tôi thấy bài viết trơ trẽn như vậy mà 

cũng dám viết ra lại có một tên hùa theo mà không biết áy náy trong lương tâm thì thật 
đúng là loại vô đạo. 

  
Nhân đây tôi cũng xin thành thật xin lỗi tất cả Quý Vị theo đạo Chúa, tôi đã lỡ ngu muội 

tin theo ông Trần Chung Ngọc đã viết vài lần những lời xúc phạm đến Tôn Giáo cao quý 
của Quý Vị. 

 


