
MA QUỈ CÓ THẬT 

 

Hiện nay tại nước Ý, đặc biệt ở thủ đô Roma, có hiện 

tượng giới trẻ nghe theo lời quyến dũ của các ông thầy 

cúng và các ông thầy tu hồi giáo bất chính. Họ tin vào các 

bùa ngãi, các buổi thờ ma lạy quỉ, các chầu lên đồng, các 

buổi cầu cơ, các loại nhạc kích động ”rock Satan” v.v .. Đây 

là hiện tượng đáng buồn và gây âu lo cho các bậc hữu 

trách, các vị Chủ Chăn, các nhà giáo dục và các bậc làm cha 

làm mẹ. 

Để giúp giới trẻ nhận ra tầm quan trọng và mức hiểm nguy 

của các giáo phái tôn thờ Satan, các Cha Dòng Don Bosco 

Salésien đã tổ chức tuần tìm hiểu về Satan cho các sinh 

viên học sinh tại Villa Sora ở Frascati. Thành phố Frascati 

cách thủ đô Roma khoảng 50 cây số về hướng Tây. 

Vị giảng thuyết chính trong tuần học hỏi là Cha Gabriele 

Amorth (1925-2016), thuộc Hội Thánh Phaolo. Từ tháng 6 

năm 1986, Cha là Linh Mục trừ quỷ của giáo phận thủ đô 

Roma. Chính Đức Cố Hồng Y Ugo Poletti (1914-1997) khi làm Giám Quản Roma, đã ủy thác cho Cha 

nhiệm vụ này. 

Thật ra hiện tượng tôn thờ Satan là một hiện tượng xem ra vừa nghịch lý vừa mâu thuẫn. Một đàng 

người ta tuyên truyền và từ chối không tin có ma quỷ, có Satan. Đàng khác, người ta lại đi kêu cầu Satan 

trợ giúp để thi hành các thủ đoạn bất chính, các vụ giết người. Vì thế, trước khi đi vào các giải thích 

chính yếu, Cha Gabriele Amorth đã minh định rõ ràng: 

- Không thể nói về nghi thức trừ quỉ của Giáo Hội Công Giáo và sự hiện hữu của ma quỉ, nếu không tin 

nơi 3 điểm nền tảng. Thứ nhất, ma quỉ có thật. Thứ hai, ma quỉ có quyền, có khả năng làm điều ác. Thứ 

ba, THIÊN CHÚA trao ban cho con người các khả năng cùng các phương thế để xua trừ ma quỉ. 

Cha Gabriele Amorth khuyên các bạn trẻ: 

- Các con hãy hết sức ý tứ và cẩn trọng. Đừng bao giờ tham dự vào bất cứ điều gì mà ban đầu xem ra có 

vẽ chỉ là một trò chơi, nhưng kỳ thực lại khắc ghi dấu ấn mãi mãi trong cuộc đời các con. Các con hãy 

dùng lý trí để sử dụng đúng đắn TỰ DO mà THIÊN CHÚA ban cho mỗi người chúng ta. Tự-Do là một hồng 

ân mà con người phải biết chăm sóc, vun trồng và làm cho lớn lên, nhờ đời sống cầu nguyện. Cầu 

Nguyện là mộc-khiên thuẩn-đỡ kiên cố nhất giúp chống lại sự tác hại khủng khiếp của ma quỉ. Đồng thời 

các con cũng nên biết rõ những lệch lạc do việc sử dụng sự Tự Do cách sai lầm gây nên. 



Trong phần trao đổi tư tưởng, các bạn trẻ hỏi Cha 

Gabriele Amorth có sợ ma quỉ và các hiện tượng lạ lùng 

do ma quỉ tạo ra để quấy phá không, vị Linh Mục Trừ Quỉ 

của giáo phận Roma trả lời ngay không chút do dự: 

- Không. Cha không bao giờ sợ ma quỉ và sợ các hiện 

tượng kỳ quái do ma quỉ tạo nên. Cả các con nữa, các con 

cũng đừng bao giờ sợ ma quỉ và sợ bất cứ điều gì do ma 

quỉ xáo trộn. Thật vậy, nếu các con sống ngay chính và có 

ơn thánh Chúa trong tâm hồn, thì các con không sợ bất 

cứ điều gì cũng như không sợ bất cứ người nào. 

Lời quả quyết của Cha Gabriele Amorth trùng hợp với 

giáo huấn của Cha thánh Gioan Bosco (1815-1888). Cha 

thánh Gioan Bosco thường nói với giới trẻ: “Ma quỉ 

thường sợ những người sống vui vẻ”. Nói thế có nghĩa là 

ma quỉ sợ giới trẻ, bởi vì các bạn trẻ thường sống trong 

vô tư và tràn đầy niềm hân hoan. Nhưng giới trẻ cũng là 

lứa tuổi dễ bị ma quỉ tấn công bởi lẽ giới trẻ thường ngây 

thơ và dễ tin vào các lời đường mật, dễ bị quyến dũ. Vì 

thế, người trẻ cần được hướng dẫn, cần được nghe 

những lời khuyên chân thật, cần được chỉ dạy bằng những phán quyết công minh và rõ ràng. 

 

... ”Vừa trông thấy Đức Chúa GIÊSU, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn 

lộn trên đất. Đức Chúa GIÊSU hỏi cha nó rằng: ”Nó bị như thế từ bao giờ?” Ông ta đáp: ”Thưa từ lúc 

bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy 

thương giúp chúng con”. Đức Chúa GIÊSU nói với ông: ”Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, 

thì mọi sự đều có thể được”. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: ”Thưa Thầy con tin, xin Thầy trợ 

giúp đức tin yếu kém của con”. Đức Chúa GIÊSU nạt thần ô-uế rằng: ”Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho 

mi: Hãy xuất ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vặt đứa bé dữ 

dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết.. Nhưng Đức Chúa GIÊSU cầm tay nó nâng dậy và đứa bé 

đứng lên. Khi Đức Chúa GIÊSU vào trong nhà, các môn-đệ hỏi riêng Người: ”Tại sao chúng con lại 

không thể trừ quỷ đó được?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Loại quỷ đó không thể trừ được, nếu không cầu 

nguyện và ăn chay” (Marcô 9,20-29). 

(”Il Bollettino Salesiano, Febbraio 2006, trang 14-15). 
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