
THIÊN CHÚA CHÚNG TA THỜ GIỜ ĐÂY BAN ƠN CỨU ĐỘ! 

 

... Kể từ tháng 6 năm 1986, Cha Gabriele Amorth 

là Linh Mục trừ quỷ của giáo phận Roma. Chính 

Đức Hồng Y Ugo Poletti (1914-1997) khi làm Giám 

Quản Roma đã ủy thác cho Cha nhiệm vụ này. Cha 

Gabriele Amorth thuộc Hội Dòng Thánh Phaolô  

(1925-2016). 

Trước tệ nạn các giáo phái lan tràn và nhất là để 

giúp các tín hữu Công Giáo có một hiểu biết đúng 

đắn về sức tàn phá của ma quỷ trong đời sống con 

người, Cha Gabriele Amorth đã xuất bản ba cuốn 

sách, ghi lại kinh nghiệm trừ quỷ của Cha, như một 

tiếng chuông vừa báo động vừa cảnh tỉnh các tín 

hữu Công Giáo. (Un esorcista racconta - Nuovi 

racconti di un esorcista - Esorcisti e Psichiatri). 

Một hiện tượng lạ lùng: cuốn sách đầu tiên của 

Cha xuất bản tháng 9 năm 1990 bán ”chạy như 

tôm tươi”! Chỉ trong vòng 13 tháng sau đó, cuốn 

sách tái bản đến 8 lần! Rồi trong 2 năm 1991-1992 

giáo phận Roma đã phải chỉ định thêm rất nhiều 

Linh Mục trừ quỷ. Hiện nay trong toàn nước Ý có 

180 Linh Mục trừ quỷ. 

Năm 1990, Cha Gabriele Amorth thành lập Hội Linh Mục Trừ Quỷ tại Ý. Và từ năm 1996 Cha là Chủ Tịch 

Liên Hiệp Quốc Tế Các Linh Mục Trừ Quỷ. 

Trong chương kết của cuốn sách thứ hai: ”Những chuyện kể mới của một Linh Mục trừ quỷ”, xuất bản 

tháng 10 năm 1992, Cha Gabriele Amorth dành riêng để nói về quyền lực của Đức Mẹ MARIA đối với ma 

quỷ và khẳng định: 

- Hơn ai hết, Linh Mục chúng tôi là những người có thể nói là đã cảm nghiệm một cách cụ thể quyền 

năng của Đức Mẹ MARIA. Hơn ai hết, chúng tôi nghiệm thấy sâu xa rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh 

MARIA đúng thật là Đấng Trung Gian ban phát ơn lành, bởi vì Đức Mẹ là Người đã luôn luôn cầu 

khẩn được Chúa Con giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ! 



Thế rồi trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2013 dành 

cho tuần san Công Giáo ”Credere - Tin” Cha Gabriele 

Amorth đã nói đến vai trò của Các Thánh trong cuộc 

chiến chống lại ma quỷ như sau. 

Các Thánh giữ vai trò nền tảng: Các ngài cầu bầu cho 

chúng ta với uy lực và hữu hiệu. Chúng ta phải thường 

xuyên cầu nguyện cùng Các Thánh. Thật vậy, tất cả chúng 

ta đều là chủ thể cho các cơn cám dỗ. Đối với những ai bị 

quấy nhiễu hoặc bị ám hại bởi ma quỷ, thì sự hiện diện 

của Các Thánh được kêu cầu trong nghi thức trừ quỷ 

bằng cách dùng đến các thánh tích. Kể cả các Linh Hồn 

trong Lửa Luyện Ngục cũng có thể cầu bầu cùng Chúa cho 

chúng ta. 

Trong trường hợp các người bị quỷ ám vì bị bỏ bùa bỏ 

ngải thì chúng ta nên kêu cầu Các Vị Thánh từng phải chịu 

đau khổ vì bùa ngải. Tôi khuyên nên đặc biệt kêu xin cùng 

nữ chân phước Eustochio (1444-1469) tục danh Lucrezia 

Bellini là một nữ đan sĩ Biển Đức ở thành Padova, miền 

Bắc nước Ý, sống vào thập niên '400. Nữ chân phước qua 

đời năm 25 tuổi nhưng từ năm lên 4 đã bị quỷ ám. Ngay 

trong cuộc sống tu dòng - bắt đầu vào năm 18 tuổi - đã 

phải khốn đốn vì tình trạng bị ma quỷ ám hại nhưng nữ 

chân phước đã chấp nhận cách hết sức thánh thiện và dâng các đau khổ phải chịu để đền bù tội lỗi của 

kẻ dữ đã làm hại mình qua trung gian của bùa ngải. Các nữ đan sĩ khác trong cùng đan viện cũng cư xử 

thật tệ với nữ chân phước vì Các Chị bị quấy rầy bởi các hiện tượng lạ kz. Mãi cho đến vài ngày trước khi 

nữ chân phước Eustochio trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13-2-1469 Các Chị Em mới hiểu rằng họ đã 

sống với một Vị Thánh! 

Ngày nay vẫn còn có nhiều người đến cầu nguyện nơi mộ của nữ chân phước tại nhà thờ Thánh Phêrô ở 

thành Padova để kêu cầu ơn được giải thoát khỏi sức phá hoại của ma quỷ. 

Trong các buổi trừ quỷ, trong số Các Thánh được kêu cầu nhiều nhất có Cha Thánh Pio thành Pietralcina 

(1887-1968) thánh nữ Caterina thành Bologna (1413-1463) và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

(1920-2005). Riêng với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôi biết chính xác rằng ngài đã đích thân làm 

nghi thức trừ quỷ 3 lần tại nhà nguyện riêng ở nội thành Vatican. 

Thông thường trong các buổi trừ quỷ, ma quỷ không thể phát âm tên Các Thánh. Cũng có trường hợp có 

vài tên quỷ phát âm được danh thánh THIÊN CHÚA, Đức Mẹ MARIA và vài Vị Thánh. Tuy nhiên, ma quỷ 

thường tỏ ra kinh hãi không dám trực tiếp nêu tên Các Ngài. Nó thường nói tránh qua một bên. Chẳng 

hạn - đối với danh thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ - ma quỷ thường nói với vị Linh Mục đang làm phép trừ 

quỷ là ”Chủ của ông” hay ”Bề Trên của ông”! Còn với Đức Mẹ MARIA thì ma quỷ nói ”Bà Kia” hay ”Bà bắt 



cóc các linh hồn”. Các Thánh thì ma quỷ nói ”Các 

sát nhân” bởi vì do lời chuyển cầu của Các Thánh 

mà nhiều linh hồn vuột khỏi nanh vuốt của ma 

quỷ. 

 

... Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng 

Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của 

Người giao chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-

Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. 

Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn 

không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị 

tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là 

ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn 

thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên 

thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi 

nghe có tiếng hô to trên Trời: 

 

”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu 

độ, 

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người, 

giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Khải Huyền 12, 1-10). 

 

(”CREDERE la gioia della fede”, Settimanale, Anno I, No 34, 24 Novembre 2013, trang 63) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


