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 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế 
gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và bảo rằng : "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ 

đó, nếu ông sấp mình bái lậy tôi".  Đức Giêsu liền nói :  "Satan, xéo đi, vì đã có lời chép 
rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của Ngươi, và phải thờ phượng một 

mình Người mà thôi". (Mt 4, 1-10). 
  

Đừng bao giờ nghĩ rằng thời buổi khoa học kỹ thuật ngày nay làm gì còn có ma quỉ như 

ông bà ta ngày xưa thường hay kể chuyện. Cũng đừng nghĩ rằng nếu ma quỉ còn hiện diện 
đi nữa thì chỉ là dưới các hình thức "tinh vi" như tên gọi các loại tội lỗi: cướp của, giết 

người, dâm ô, ngoại tình, v v... hay cùng lắm là qua những hiện tượng thư ngải bùa ếm... 
  

Thật sự, Satan vẫn hoạt động, hoạt động mạnh mẽ và tích cực hơn bao giờ hết, và hoạt 
động dưới mọi hình thức, từ tinh vi trá hình cho đến hiện hình cụ thể. Một người bạn của 

tôi đã kể lại một câu chuyện có thật của một nhân chứng tại nhà thờ Hiển Linh. Thủ Đức 
sau đây : 

 Vào một buổi sáng Chúa Nhật hôm nọ, sau giờ tham dự Thánh Lễ, một anh thanh niên 
đứng dậy và bước lên bục, anh quay lại nhìn xuống phía dưới và bắt đầu chia sẻ, làm 

chứng về cuộc đời của anh cho tất cả mọi người cùng nghe : 
     "Trước đây, anh vốn là một là một tay trộm cắp, chuyên đi giựt đồ của người khác để 

kiếm sống. Có một lần, anh nhảy lên xe lửa, thấy một bà lão, hai túi áo của bà phồng lên 
làm anh tưởng có nhiều tiền trong đó, anh đến gần sát bên và giả bộ va quẹt vào bà, anh 

thò tay nhanh vào túi của bà và chỉ chộp được chuỗi Tràng Hạt Mân Côi thay vì tiền. Ngay 

lúc ấy, anh liền nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vọng ngân, tự nhiên anh chợt tỉnh thức 
và hối hận việc làm của mình. 

  
Sau đó, anh đến với Bí Tích Hòa Giải và hứa với Chúa sẽ từ bỏ con đường cũ để làm lại từ 

đầu. Anh mua một chiếc xe đạp rồi đi bán kem dạo, quyết sống lương thiện với cuộc đời 
còn lại của mình. 

 Một buổi trưa hè nóng bức, anh dừng xe lại ngó mông lung trời mây rồi nghĩ thầm : 
     "Bán kem vất vả khó nhọc quá mà lại ít tiền, giá mà có ai giúp đỡ kiếm dùm mình việc 

làm khác đỡ vất vả hơn mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn". 
  

Đang suy nghĩ như thế bỗng nhiên anh giật bắn người, vì có một bàn tay của ai đó vỗ vào 
vai anh. Anh quay lại. Trước mặt anh, là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đẹp trai, ăn 

mặc bảnh bao, lịch sự, ông ta hỏi anh :  "Anh đang gặp khó khăn phải không ? Tôi sẽ giúp 
anh, hãy đi theo tôi".  Anh do dự một chút rồi đi theo ông ta nhưng trong đầu anh thắc 

mắc: " 

  
Quái lạ thật ! làm sao ông ta lại có thể biết được những suy nghĩ của mình ?". 

  
Ông ta dẫn anh đến một nơi lùm cây mọc hoang rậm rạp, (chỗ này thuộc về vườn Mít, 

Biên Hòa) rồi lấy hai tay vén lùm cây hai bên, để lộ ra một cánh cổng to, cao. Vừa bước 
theo ông ta vào cánh cổng, đột nhiên anh cảm thấy rùng rợn, anh nghe ớn lạnh từ sau 

gáy và nổi da gà khắp người mà không hiểu vì sao. 
  



Ông ta dẫn anh đi dọc theo hành lang ngôi nhà đồ sộ đó mà anh gọi là đại sảnh rồi tiến 

vào bên trong nó, trong bóng tối lờ mờ, anh bước đi dò dẫm và dè dặt, có một cái gì tỏa 
ra lạnh lẽo, âm u làm cho cảm thấy rợn người. Người đàn ông giục anh đi nhanh tiến lên 

phía trước, khi anh cảm thấy quen với bóng tối lờ mờ ấy thì cũng là lúc anh nhận ra trước 
mắt anh, một pho tượng bằng đồng đen rất cao, to. Khi ngước mắt nhìn thì anh chợt giật 

bắn người lên vì bức tượng ấy chính là hiện thân của Satan. 
  

Ngay lúc ấy, người đàn ông bảo anh quì xuống , phủ phục và bái lậy bức tượng đó 3 lần 
thì anh ước gì sẽ được nấy mà được một cách nhanh chóng, không còn phải làm lụng vất 

vả cực nhọc nữa. Anh sẽ có tất cả những gì mà con người ở trần gian này từng mơ ước, 
hưởng thụ: tiền bạc, nhà cửa, tiện nghi đầy đủ, quyền lực, danh vọng, đam mê, khoái lạc. 

  
Một sự đấu tranh dữ dội bên trong con người của anh, một bên là thiện, một bên là ác. 

Lúc đó, bên tai anh vẫn cứ nghe tiếng thúc giục của ông ta bắt anh quì xuống (bởi lúc đó 
anh vẫn cứ đứng) để thờ lạy Satan. 

  

Đột nhiên anh nhớ đến Chuỗi Mân Côi và cùng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ lại đổ liên hồi, 
réo gọi anh quay trở về với Chúa. Anh vội quay đầu và chạy như bay ra khỏi cánh cổng 

của cái "tòa đại sảnh" ấy, anh tự hỏi: "Vì sao cái "đại sảnh" to lớn đồ sộ đến như vậy mà 
bên ngoài chỉ nhìn thấy là một lùm cây um tùm như nó đã từng bị bỏ hoang từ lâu? Ma 

quỉ nó làm được phép lạ ư?". 
  

Lúc bấy giờ anh mới hiểu ra người đàn ông đẹp trai, lịch sự ấy chính là quỉ giả dạng đội 
lốt người để chiêu dụ người ta đi theo nó. Anh cảm thấy cần phải nói ra cho mọi người biết 

sự thật mà chính mắt anh đã nhìn thấy và bị Satan dụ dỗ, để mọi người biết đề phòng, 
cảnh giác bằng cách phải  "tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ". (Mc 

14, 38a). 
  

Anh vô cùng biết ơn Chúa và Mẹ Maria đã thương tình cứu anh ra khỏi vũng lầy của tội lỗi 
và mở sáng đôi mắt tâm hồn của anh để anh nhận ra cạm bẫy vô cùng nguy hiểm của 

Satan. 

  
Sau đó anh lại tiếp tục sống lương thiện cho dù cuộc sống có vất vả khó nhọc nhưng tấm 

lòng thanh thản và bình an trong Tình Thương vô biên của Thiên Chúa và Mẹ Maria." 
  

"Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang 
toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước 

của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền 
lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác 

chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như 
thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy 

hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày 
là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó 

anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu 
độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa". (Ep 6,10-17) 

  

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu của chúng con. Vì yêu thương mà Cha đã tạo dựng nên 
chúng con. Cha luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc đặc biệt đến từng người và tất cả 

chúng con. Trước thời đại văn minh vật chất, hưởng thụ nhiều. Trong những lúc cuộc sống 



của chúng con gặp nhiều khó khăn mà cạm bẫy chiêu dụ của Satan lại rất tinh vi, xảo kế 

dưới nhiều hình thức rất ngọt ngào, quyến rũ mời mọc chúng con. Nếu không có ơn soi 
sáng khôn ngoan của Cha thì khó lòng mà chúng con nhận ra cái bẫy bên trong ngọt ngào 

vô cùng nguy hiểm không chỉ giết người mà còn bắt luôn cả linh hồn chúng con nữa". 
  

Nguyện xin Cha ban Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn giúp chúng con luôn sống "Tỉnh Thức 
và Cầu Nguyện" để tránh được những cạm bẫy, nọc độc vô cùng hiểm nguy của Satan. 

Nhờ lời bầu cử đắc lực của Mẹ Maria, Thánh Giuse, tổng lãnh thiên thần Micae, các Thánh 
Nam Nữ ở trên trời, các linh hồn nơi luyện ngục trợ giúp, nhắc bảo chúng con luôn  "Tỉnh 

thức, Cầu Nguyện, đọc Kinh Thánh, dâng Thánh Lễ, ăn chay"  để phòng chống giặc vô 
cùng nguy hiểm : Satan. 

  
 
 


