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Hiêṇ tượng quỷ nhập đã đưa lên Net. Do đo ́  nhiều người  ngoài Công giáo xem nhưng 
không hiểu, hoặc hiểu lệch lạc; vì thế, tôi xin chia se ̉một chút về hiêṇ tượng này. 

  
Một người bị quỷ nhập, thì lời noí, cử chỉ, hành động của nạn nhân đêù do quỷ làm. 

Trong lúc trừ quỷ, thì cuộc noí chuyện giưã người trừ quỷ và con quỷ trong nạn nhân thật 

sư ̣xẩy ra. Khi quỷ ra khoỉ nạn nhân, thì nạn nhân không biêt́ điều gì đã xẩy ra. Nạn nhân 
như vừa thức giấc sau một giấc ngủ say. 

  
Chúa Giêsu ban cho Hội Thánh Công Giáo có quyêǹ năng trên ma quỷ. Qua Hội Thánh, 

Linh mục được thừa hưởng ân huệ của Thiên Chúa. 
Linh mục được:  dâng Thánh Lễ, ban các pheṕ Bí Tich. Khi Linh mục làm pheṕ ảnh tượng, 

Thánh Giá, chuỗi Mân Côi, áo Linh mục mặc khi làm Lê,̃ dây stola, nến, muối, nước ... thì 
những thứ này có quyền năng trên ma quỷ. Thánh Kinh, kinh nguyện của Công giáo, 

Thánh Danh Chúa Giêsu, Mẹ Maria... làm cho quỷ khiếm sợ, mất sưć lực, mất hết khả 
năng tấn công ... và vơí ý muốn của người trư ̀quỷ, nhờ quyêǹ phép của Thiên Chúa, của 

Me ̣Maria... quỷ miễn cưỡng phải nói sự thật. Những tiêt́ lộ này làm cho chúng rất đau 
khổ, vì chôńg lại chính chúng.  

Vídụ:  Cha Gabriel Amorth  - một chuyên gia trừ quỷ nổi tiếng của Rôma, đã kể lại như 
sau:    

"Trong một trường hợp kia, một chuyên gia trừ quỷ là bạn của tôi đã hỏi quỷ, đối với Đức 

Maria, thì cái gì làm cho chúng tức tối nhất, giận dữ nhất, thì chúng trả lời:  
     'Vì Đức Maria chính là Người trong trắng và thuần khiết nhất trong số tất cả mọi tạo 

vật; trong khi đó chúng tao lại là những kẻ bẩn thỉu và dơ dáy nhất (filthiest);  vì Đức 
Maria chính là Người biết vâng phục Thiên Chúa nhất trong số tất cả loài tạo vật do Thiên 

Chúa dựng nên;  trong khi đó chúng tao lại là những kẻ nổi loạn nhất;  vì Đức Maria chính 
là Người duy nhất không phạm tội, không mắc tội tổ tông, và dođó luôn có sức mạnh để 

khống chế được chúng tao - là loài quỷ chuyên môn hãm hại loài người ở trần thế!'" 
  

Người bị quỷ nhập là nạn nhân, chứ không phải vì quá xấu sa.  Tuy nhiên, những người 
thường gần gủi với những trò chơi của quỷ, như lên đồng, phù thuỷ, cầu cơ, bói toán, buà 

ngải v.v... thì dễ bị quỷ nhập, quỷ ám. Vơí sức loài người, không thể chôńg lại quỷ. Nêú 
không có ơn Chúa, chúng ta đã bị quỷ keó vào hỏa ngục.   

Tôi nói thật, những vụ gọi là “trừ quỷ” của tu sĩ Phật giáo,  chỉ là trò đóng kịch. Phật giáo 
có nhiều trò giả dối; nôỉ bật là vụ “quả tim Thich quảng Đức đốt 4000˚ không cháy”. Nêú 

quỷ nhập thật thì nó bóp cổ chết ngay kẻ không có quyền lực gì trên nó. Mục sư Tin lành 

cũng không có quyền hạn gì trên ma quỷ. 
  

Mục đich của quỷ là lừa gạt, lôi kéo loài người đi đến hỏa ngục, vì thế, no ́ve ̃ra những tà 
thuyết vô thần, tôn giáo chôí bỏ Thiên Chúa; chối bỏ Chúa Giêsu là Thiên Chúa; chối bo ̉

Me ̣Maria là Thánh Mẫu của nhân loại. Me ̣Maria thật sự là Thánh Mẫu của nhân loại; Me ̣
đã nhiều lần  kêu gọi bằng lơì nói, bằng nươć mắt, và bằng cả máu mắt... là nhân loại hãy 

trở về với Thiên Chúa để được ơn cứu rôĩ, vì tội lỗi của nhân loại đã tràn ngập.  Nếu không 
ăn năn, không trơ ̉về với Thiên Chúa, là chúng ta rất ngu dại và se ̃bị hư mất. Được lời lãi 

cả thế gian mà bị đoạ phạt mãi mãi trong hoả ngục, thì không phải là ngu dại lắm sao??   
  



“Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, xin cưú chúng con khỏi sa hoả ngục, 

xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đêń loǹg Chúa thương 
xót hơn.” 

  
Mời bạn xem: 

a-  Video  “Đệ tử ruột của Luxiphe”. Quỷ Luxiphe tiêt́ lô:̣ kẻ mua bùa, bán buà là đê ̣tử 
ruột của no.́  Cựu đại đức Huệ Nhật cho biêt́, nhiêù chùa làm bùa, bán buà. Kẻ mua bùa 

là phật tử. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jm4Wd5Phnsw 

  
b-  “Đừng đi đến hỏa ngục”. Hoả ngục có thật và vĩnh viêñ. 

Phật Thich Ca dạy:  “chân không diệu hưũ”, nghiã là không có gì thưc̣ sự hiêṇ hữu.  Nói 
câu đó là Phật tự chửi vào mặt mình. Bởi không co ́gì thật sư ̣hiện hưũ thì câu đó bơỉ đâu 

mà xuất hiện? Do con chó, con heo, con chuôṭ, không khí, hư vô ??  Không có gì thực sự 
hiện hữu, vậy xây chuà, tụng kinh, truyền bá thuyết ngớ ngẩn, tà thuyêt́ luân hồi .... và 

đến khi chêt́, linh hồn đi đâu ??? 

https://www.youtube.com/watch?v=MFLCP8YVndo 
  

><>  
Muốn biết sự thật, chúng ta phải có can đảm lắng nge tiếng nói khác với các cao tăng Phật 

giáo. Tôi biết rất rõ, hầu hết cao tăng không co ́can đảm nói sự thật với tín đồ của họ. Hô ̀
chí Minh và các lãnh tụ đảng cộng sản, cũng không bao giờ nói sự thật với nhân dân. 

  
Chúng ta muốn thấy vết bẩn trên mặt, chúng ta cần có cái gương (kiếng soi mặt), hoặc 

có người thấy và nói cho biết. 
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