
Quảng cáo 
 
Một người đàn ông có đạo vừachết xong được phép chọn thiên đàng,hỏa 

ngục. Cácpháp quan vừa tả vừa bật video cảnh hỏa ngục, thiên đàng, 
Người đàn ông thấy ở hỏa ngục có casinô, gái đẹp, rượu bia và mọi thứ ông ta  

từng “sung sướng” ở đời; còn ở thiên đàng chỉ thấy những người đáng kính,sự 
tĩnh lặng và ca hát nhẹ nhàng. 

- Anh muốn về đâu? -Các pháp quan hỏi- 
- Cho tôi về hỏa ngục! –Ông ta trả lời nhanh gọn và dứt khoát- 
Được toại nguyện cũng nhanh gọn và dứt khoác như thế… nhưng khi xuống 

đến hỏa ngục thấy toàn quỉ dữ hành hạ người với những chảo dầu sôi sùng sụ, 
ông ta la toáng: 

- Ơ! Khi cho tôi biết về hỏa ngục, người ta nói về sòng bài, chân dài vàrượu 
thịt ê hề…Sao giờ lại khác hẳn…? 

Tên quỷ nhếch mép: 
- Quảng cáo thôi! 
Chuyện trên mở ý: - thời đại này là thời đại quảng cáo, từ thương mại, quảng 

cáo tràn vào mọi lãnh vực – ai cũng biết quảng cáo láo nhiều hơn thật nhưng cứ 
bị thuyết phục – quảng cáo đẩy nhân loại chìm vào đại nạn “hư” (hư ảo, hư 
hỏng) của giả dối. 

Ngày xưa “Hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong lập” (có mùi ắt thơm, 
cần chi đứng trước gió) ngày nay đứng trước gió, tạo mùi lại tăng thêm quạt! 
Quảng cáo đi vào mọi lãnh vực bởi “não trạng mua bán” không còn chỉ trong 
đầu của những người bán buôn, mà trong đầu của hầu hết mọi người mọi lãnh 
vực; “não trạng mua bán” gây ý thức vô tội vạ (không cho gì là tội), vô tín 
(không tin gì siêu hình), dẫn đến vô ơn, vô nghĩa, vô cảm... 

Quảng cáo là nơi nói láo được cấp bằng, nói sai được ký nhận “nihil obstat” 
(không gì ngăn trở), nói quá được “imprimatur” (được phép xuất bản) qua tay 
“censor delegatus” (đại cử kiểm duyệt) là công chúng. 

Với cơ chế lẫy lừng ấy ai mà không tin vào quảng cáo! Nhân loại cắt mạch 
máu tự tử hiện đang chìm dần vào hôn mê miệng cứ lảm nhảm đổ tội cho những 
tác nhân phụ thuộc. 

“Có nói có, không nói không” (Mt 5,37) cũng là một cách đi theo Chúa. 
"Obscuris vera involvens” (tối tăm bao phủ sự thật). Quảng cáo che sự thật để 

nhân gian dần tối tăm (một trong những dấu chỉ tận thế) dọn đường cho cảnh 
quang giả mạo cả Sự Thật “Chính ta đây là Đức Kitô!” (Mt 24,4) thời thế mạt. 
“Quod me nutrit me destruit” (cái gì nuôi tôi, cái ấy diệt được tôi). 
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