
 TÌM SỨC MẠNH TRONG UY LỰC TOÀN NĂNG CỦA CHÚA 

 
Ngày 12-7-2012 cụ bà Maria Iarussi sẽ mừng thượng thọ bách niên. Cụ là tín hữu Công Giáo sống 

tại Vasto Marina gần thành phố Chieti ở miền Trung nước Ý. Gần 100 năm trôi qua, bà Maria Iarussi 

luôn đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Tình Yêu THIÊN CHÚA và nơi sự cầu bầu che chở linh 

thiêng của Đức Bà MARIA, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Pompei. Chứng từ Đức Tin kiên trung tuyệt 

đối của cụ được chính ái nữ của cụ là Chị Maria Pia Chúa GIÊSU, 80 tuổi, kể lại. Chị là Nữ Tu Cát-

Minh Thánh GIUSE ở Locarno thuộc bang Ticino bên nước Thụy Sỹ. 

 

Có vô số ơn lành - kể cả nhiều phép lạ - Mẹ con nhận được nơi gia đình. Một trong những phép lạ 

đó là chính con đây. Biến cố con mở mắt chào đời đúng là một phép lạ. Lý do là vì khi mang thai con, 

sức khoẻ Mẹ con quá yếu. Yếu đến độ các bác sĩ đồng thanh khuyên Mẹ con phải phá thai, nghĩa là 

giết chết con đi, thì mới mong cứu được mạng sống của Mẹ. Giết con để cứu lấy mạng sống mình là điều Mẹ con hoàn toàn 

không thể nghĩ tới, đừng nói đến chuyện thực hiện một vụ sát nhân! 

 

Mẹ con liền chạy đến kêu cầu cùng Đức Bà Pompei, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Mẹ con xin Đức Mẹ cứu sống cả hai mẹ con 

và để đền đáp ơn lành trọng đại Đức Mẹ ban, Mẹ con hứa với Đức Mẹ MARIA là sẽ thi hành các việc đạo đức của 15 ngày thứ 

bảy, để tỏ lòng kính mến tri ân Đức Mẹ. Mẹ con cũng hứa với Đức Mẹ là sẽ thi hành các việc đạo đức của 15 ngày thứ bảy này, 

suốt trọn cuộc đời còn lại của Mẹ. 

 

Thề hứa cùng Đức Mẹ xong, Mẹ con bắt đầu ngay các việc đạo đức của 15 ngày thứ bảy. Và con chào đời vào ngày thứ bảy thứ 

13 - 29-4-1933 - là ”thứ bảy in Albis” (thứ bảy tuần thứ hai sau lễ Phục Sinh). Hiện nay là ngày thứ bảy sau Chúa Nhật kính Lòng 

Thương Xót Chúa. Đúng là phép lạ Đức Mẹ MARIA ban cho chúng con được ”mẹ tròn con vuông” sau khi Mẹ con cương quyết 

tiếp tục mang thai và cho con ra chào đời. 

 

Kể từ khoảng 10 năm nay, Mẹ con bị mù hẳn. Nhưng bù lại, trí khôn Mẹ con vẫn minh mẫn sáng suốt và tinh thần Mẹ con thì rất 

linh động, khiến ai ai cũng ngỡ ngàng thán phục. Rõ ràng là trí khôn và tinh thần của Mẹ con được Đức Tin Công Giáo soi chiếu, 

một Đức Tin kiên trung vững chắc và tuyệt đối! Mẹ con trở thành gương sáng lành thánh và can đảm cho đại gia đình chúng con 

noi theo. 

 

Không ai biết hết được những gì đã xảy ra trong cuộc đời của Mẹ con. Ngày hôm nay thì Mẹ con không còn thấy gì nữa. Nhưng 

Mẹ con chỉ không nhìn được bằng mắt trần thôi. Trong khi Đức Tin của Mẹ con vẫn nguyên vẹn, và nhờ 

 

Đức Tin, Mẹ con có thể nhìn vượt qua cái vật chất của thường ngày. Thật thế! Kẻ nào có niềm trông cậy - gắn chặt vào Đức Tin - 

thì có thể nhìn xuyên qua mọi vấn đề. Không sợ khủng hoảng kinh tế. Không sợ gian nan thử thách. Là tín hữu Công Giáo, chúng 

ta được hồng phúc - xuyên qua Đức Chúa GIÊSU KITÔ - hưởng nếm niềm vui. Chúng ta cần phải luôn luôn sống với xác tín vững 

chắc này. 

 

Toàn thể đại gia đình chúng con cùng nhau cầu chúc và tri ân Hiền Mẫu chúng con đã nêu cao chứng tá Đức Tin trong vòng một 

thế kỷ! 

 

... ”Anh chị 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 .. Bởi 

đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA; như thế, anh chị em mới 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 chị em 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” (Êphêxô 6,10-17). 

 



(”Il Rosario e la Nuova Pompei”, Anno 128 - N.4 - Aprile 2012, trang 19) 
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