
TIẾNG KÊU ĐAU THƯƠNG CỦA BẬC CHA MẸ 

 

Chúng tôi là bậc cha mẹ người Ý bị rơi vào hố thẳm tuyệt 

vọng. Chúng tôi bị đặt trước một sự kiện vượt ngoài mọi 

ước đoán và tưởng tượng của chúng tôi. Đó là là chuyện 

đứa con gái của chúng tôi - gần 18 tuổi - đi theo một giáo 

phái thờ Satan. Chính con đã thú nhận với chúng tôi vào 

một đêm khuya, thú nhận trong tiếng khóc nấc nghẹn với 

nỗi niềm âu lo khắc khoải vô bờ. Chúng tôi chưa từng 

chứng kiến một người trẻ nào lại có thể rơi vào một tình 

trạng sầu khổ bao la như thế. 

Thời gian trước đó chúng tôi đã để ý thấy có chuyện bất 

bình thường xảy ra. Bởi lẽ trong 3 năm trung học Ilaria học 

hành rất giỏi giang. Bỗng một sớm một chiều vào cuối 

năm trung học đệ nhị cấp mọi sự đảo ngược hết. Con bé 

thường ở một mình trong phòng riêng rồi khóa kín cửa lại. 

Hoặc nói chuyện hàng giờ hàng giờ trên điện thoại. Hoặc 

trả lời với chúng tôi một cách cộc-cằn vô-lễ: 

- Cha mẹ hãy để con yên, con có quyền sống riêng tư của con! 

Chưa hết. Mỗi khi ở nhà, con bé mở nhạc lớn hết cỡ, loại nhạc rock kích động. Tiếng nhạc ầm ầm nghe 

dinh tai nhức óc! Chúng tôi thầm nghĩ con gái mình đã chịu ảnh hưởng xấu của người bạn gái, cứ bám 

sát Ilaria từ năm ngoái. Khi chúng tôi tìm cách tách ra thì chính Ilaria lại bênh vực cho bạn mình. 

Chúng tôi xin trở lại với cái đêm kinh hoàng ấy. Ilaria gào thét xin chúng tôi đến cứu giúp bởi lẽ cô bé 

quá sợ hãi. Ilaria cho biết cảm thấy có sự hiện diện kz quái và cái túi đựng muối hột lớn không còn công 

hiệu nữa. Rồi Ilaria nói: 

- Bây giờ con cũng trông thấy con mèo đen nữa, nhưng con không còn muốn trông thấy con mèo đen 

nữa! Con không muốn còn dính dáng gì với ai nữa! 

Trong trạng thái âu lo tột cùng và giữa những tiếng khóc nấc nghẹn ngào, Ilaria kêu cầu: 

- Xin Ba Mẹ che chở bảo vệ con! 

Đang đau đớn lặng lẽ nhìn và nghe con gái nói, chồng tôi liền lấy một dáng điệu vô cùng trang nghiêm - 

như chàng vẫn tỏ lộ mỗi khi đối diện với một vấn đề nan giải - và với trọn niềm tin tưởng, chồng tôi lấy 

ngón tay vạch hình Thánh Giá trên trán con rồi nói: 

- Chính THIÊN CHÚA là Đấng che chở bảo vệ con. 

Con gái Ilaria của chúng tôi từ từ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu kể cho chúng tôi nghe thảm trạng .. 



Từ 3 tháng qua, Ilaria cùng với 3 người bạn liên hệ với một ông thầy 

tu hồi giáo. Ông ta nói mình rất có quyền phép và hứa sẽ giúp đỡ một 

bạn trai trong nhóm 4 người thoát ra khỏi tình trạng ”kiệt-quệ tâm-

thần”. Ông ta tiếp cả 4 bạn trẻ trong một căn phòng đầy khói có nến 

thắp sáng. Các cây nến này do chính 4 bạn trẻ mua và bắt buộc phải 

có màu xanh và có hình kim tự tháp. Ông thầy tu hồi giáo này còn cho 

biết ông ta gọi hồn người chết để xin chữa trị bệnh của người bạn 

trai. Rồi ông ta nói, nói, nói rất nhiều. Nhưng khi cả 4 bạn trẻ rời khỏi 

căn phòng đầy khói ấy thì tuyệt nhiên không còn nhớ gì nữa, ngoại 

trừ mấy câu thần-chú phải lập đi lập lại trước mặt người bạn trai vô 

phúc kia .. 

Rồi một ngày, ông thầy tu hồi giáo báo cho 4 bạn trẻ biết là cùng căn 

bệnh của người bạn trai sẽ lây sang Ilaria và người bạn gái của Ilaria - 

người bạn gái mà chúng tôi hết sức chia lìa khỏi Ilaria, con gái chúng 

tôi. Cũng từ ngày ấy, ông ta muốn gặp thường xuyên hơn 2 cô thiếu 

nữ này và ra lệnh cho 2 cô gái hãy thức dậy ban đêm để trông thấy sự 

hiện diện của ông ta. Ông ta cũng báo cho biết có ngày 2 cô gái cũng sẽ trông thấy hình người Satan thật, 

nghĩa là trông thấy con mèo đen. 

Trên đây là tóm lược lời kể của Ilaria con gái chúng tôi về một kinh nghiệm đau thương, vô phúc đi theo 

ông thầy tu hồi giáo để tôn thờ Satan. Giờ đây Ilaria kinh hoàng vì đã trông thấy tận mắt con mèo đen và 

vô cùng hoảng sợ vì không còn muốn trông thấy con mèo đen nữa, nghĩa là không muốn trông thấy 

Satan nữa! 

Đêm hôm ấy cả hai vợ chồng tôi mang Ilaria về phòng và để Ilaria nằm giữa chúng tôi như khi con nhỏ 

còn bé tí xíu. Nằm giữa cha mẹ, Ilaria lấy lại bình tĩnh, nhưng không ngớt lời nài van chúng tôi đừng tiết 

lộ câu chuyện cho ai biết, vì nếu không, hoạn nạn sẽ giáng xuống trên cả gia đình! 

Trong những ngày kế tiếp, Ilaria theo sát bên mẹ như hình với bóng. Cô thiếu nữ kinh hoàng với { nghĩ 

phải ở một mình và sẽ lại trông thấy con mèo đen! 

Chúng tôi viết lên câu chuyện đau thương của Ilaria để xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho gia đình 

chúng tôi, cho Ilaria sớm thoát khỏi vòng vây của Satan và của quỷ dữ, qua trung gian của ông thầy tu 

hồi giáo vô luân và bất chính. 

(”Messaggero di sant'Antonio”, Ottobre/2005, n.10, trang 84-85). 
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