
Giorgio Marengo, vị hồng y và nhà trừ tà ở Ulan-Bator 

 

Ngài là người trẻ nhất trong số các “hoàng tử của Giáo hội” (hồng y). Năm lời khuyên 

của ngài để có được một đức tin trưởng thành: cầu nguyện, dạy giáo lý thích hợp về các 

hành động của ma quỷ, chú ý đến các vấn đề “quỷ học”, thực hiện nghi thức trục xuất 

“các lực lượng ô uế” và đào tạo linh mục. 

 

Đức cha Giorgio Marengo, vị giám 

mục duy nhất ở Mông Cổ, hiện nay 

là hồng y. Vị giám mục 47 tuổi này 

đã được nhận áo tím hồng y từ ĐTC 

Phanxicô tại công nghị tấn phong 

hồng y được tổ chức vào ngày 27 

tháng 8 vừa qua. Ngoài việc là 

người trẻ nhất trong số các hoàng tử 

của Giáo hội, nhà truyền giáo dòng 

Consolata ở Ulan-Bator còn là nhà 

trừ tà trong hơn 20 năm qua, điều 

này khiến ngài trở nên vô cùng quý giá tại các địa phương của Mông Cổ. 
 

Đất nước Mông Cổ, nơi ước tính có khoảng 1.500 người Công giáo, có một truyền thống 

lâu đời cô lập khỏi bất kỳ ảnh hưởng nào của Tây phương. Một trong những tôn giáo lâu 

đời nhất và bắt rễ sâu nhất nơi người dân địa phương là đạo Shaman, có hơn 10.000 tín đồ 

trong tổng số gần ba triệu rưỡi dân của đất nước này. 
 

Đức cha bình luận về việc ngài được bổ nhiệm làm Hồng y: “Đối với tôi, sống với ơn gọi 

mới này có nghĩa là tiếp tục con đường khó nghèo, khiêm nhường và đối thoại.” Sự cống 

hiến của ngài trong cuộc chiến chống lại ma quỷ cũng đã khiến ngài trở thành một bậc 

thầy về trừ tà trong số những người được Giáo hội trao ban thừa tác vụ này. Ngài là một 

trong những giảng viên của khóa 16 khóa học về trừ tà và cầu nguyện giải thoát, được tổ 

chức hằng năm tại Học viện giáo hoàng Regina Apostolorum Pontifical Athenaeum (Học 

viện giáo hoàng Đức Mẹ Tông Đồ) ở Rôma, nơi ngài đã tham dự lần đầu tiên khi còn là 

sinh viên. 
 

Như chính ngài kể lại, người dân ở Mông Cổ khi chuẩn bị để chịu phép Rửa Tội phải đối 

mặt với những khó khăn rất đặc biệt, 

trong đó có thể thấy nhiều trường hợp 

Quỷ Dữ lừa gạt khiến họ quay lưng lại 

với những ân sủng mà ơn cứu chuộc của 

Chúa Giêsu Kitô ban tặng. Đức cha 

Marengo nhớ lại những hành động như 

vậy rất dễ nhận thấy như thế nào ngay 

từ khi ngài bắt đầu sứ mệnh của ngài: 

“Các linh mục phục vụ tại các địa 

phương này phải được nhắc nhở để tự 

điều chỉnh cho giống với các môn đệ 
Ngày 22 tháng 7: Lễ kỷ niệm 30 năm đạo Công giáo hiện 

diện tại Mông Cổ tại nhà thờ chính tòa Ulaan-Bator. 



đầu tiên của Chúa, những người đã loan 

báo Tin Mừng bằng cách trừ tà và chữa 

lành bệnh tật.” 
 

Đức cha thường nhắc nhở chúng ta rằng 

không chỉ Mông Cổ ngập chìm trong 

những mê tín dị đoan cổ xưa, mà ‘chủ 

nghĩa ngoại giáo mới’ còn lan rộng 

khắp các xã hội trên thế giới, qua hoạt 

động không ngừng và phổ biến của 

hoàng tử bóng tối: “Luôn luôn cần thiết phải lên án mê tín dị đoan, bởi vì mê tín dị đoan 

làm suy yếu đức tin và rốt cuộc chúng ta trở thành nô lệ của mê tín dị đoan, khi chúng ta 

cố gắng thoát khỏi những nỗi sợ hãi những nỗi bất định của bản thân.” Mặt khác, Chúa 

Giêsu Kitô “hoàn toàn tin cậy vào Đức Chúa Cha, và sự khiêm nhường của người tín hữu 

hệ tại ở việc đặt lòng tin cậy vô điều kiện của mình vào Đức Chúa Cha.” 
 

Vị tân hồng y đưa ra năm lời khuyên căn bản để có được một đức tin trưởng thành không 

bị Satan đánh lừa: trước hết là cầu nguyện, với việc tôn thờ Thánh Thể và sùng kính Mẹ 

Maria, đặc biệt chú trọng các bản văn phụng vụ cầu khấn chữa lành thể xác và linh hồn. 

Theo ý kiến của ngài, kinh nghiệm ở Mông Cổ cho thấy “việc lan truyền lòng tôn thờ 

Thánh Thể làm thay đổi mọi thứ” như thế nào. 
 

Cách thứ hai là “dạy giáo lý đầy đủ về các hoạt động của ma quỷ và các khả năng chống 

lại ma quỷ”, do đó rất cần chú ý đến những người tìm kiếm đối thoại về “các vấn đề quỷ 

học”. Lời khuyên thứ tư liên quan đến việc “thực hiện nghi thức trục xuất các lực lượng ô 

uế, khi cần thiết”, luôn tuân thủ các quy tắc của Giáo hội. Cuối cùng, Đức cha nhấn mạnh 

đến việc đào tạo các linh mục và tu sĩ về một đời sống thiêng liêng tốt đẹp, cũng như cuộc 

chiến chống lại Quỷ Dữ. 
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