Bí mật trọng đại tại Fatima

Vào ngày 13/07/1917, Đức Mẹ Fatima đã tiết lộ ba
bí mật trọng đại với ba trẻ mục đồng.
1. Phần đầu tiên của Bí mật Fatima liên quan đến thị kiến
về Hỏa ngục, cùng với thông điệp cứu rỗi các linh hồn tội lỗi
khỏi sa Hỏa ngục bằng việc hy sinh hãm mình hằng ngày,
cầu nguyện và thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội của Mẹ Maria trên toàn thế giới.
2. Trong bí mật thứ hai, Đức Mẹ yêu cầu Đức Thánh
Cha hiệp cùng với toàn thể Giám Mục thánh hiến nước
Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội của Mẹ. Tuy nhiên,
việc thánh hiến nước Nga cho Mẹ Maria đến nay vẫn chưa
được thực hiện.
3. Bí mật cuối cùng tại Fatima được sơ Lucia tiết lộ trong
một bức thư vào năm 1944. Sơ Lucia yêu cầu Bí mật cuối
cùng này phải được công bố vào năm 1960, nhưng Đức Giáo
Hoàng Gioan XXIII từ chối công bố bí mật này. Cho đến ngày
hôm nay, bí mật này vẫn chưa được Vatican công bố hoàn
toàn. Trong sứ điệp này Đức Mẹ cảnh báo nhân loại về một
cuộc khủng hoảng đức tin và những nguy hiểm sẽ đổ ập
xuống Giáo Hội bằng việc khai mạc Công Đồng Vatican II.
Ngày 26/06/2000, Vatican công bố một văn bản và
tuyên bố đó chính là Bí mật Fatima cuối cùng. Nhiều học
giả và các nhà Thánh Mẫu học đã nghiên cứu kĩ lưỡng bản
công bố của Tòa Thánh. Sau cùng họ đi đến kết luận, bản
văn công bố bởi Vatican hoàn toàn phức tạp và có thể nói là
hoàn toàn vô nghĩa. Bản văn không hề chứa một lời nào từ
Đức Trinh Nữ Maria. Như vậy, bí mật Fatima cuối cùng cho
đến nay vẫn chưa được công bố thực sự.
Để hiểu thêm về sứ điệp Fatima, xin quý vị tìm đọc quyển
sách của Cha Stehlin:
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Thông điệp Đức Mẹ Fatima
cho nhân loại
1. Cầu nguyện Chuỗi Mân Côi hằng ngày.
2. Cầu nguyện và làm việc hi sinh hãm mình để cứu rỗi các
linh hồn.
3. Tôn sùng Mẫu Tâm.
4. Thánh hiến năm ngày thứ Bảy đầu tháng liên tiếp cho Mẹ
Maria bằng cách thực hiện tất cả các yêu cầu sau đây:
— Xưng tội và rước lễ,
— Lần Chuỗi Mân Côi,
— Cầu nguyện trong vòng 15 phút với Mẹ Maria bằng việc
suy ngẫm các mầu nhiệm Mân Côi,
— Có ý cầu nguyện đền tạ mọi tội lỗi xúc phạm đến Trái Tim
Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.
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Các cuộc hiện ra

Thiên Thần hiện ra với ba trẻ
mục đồng gần Fatima

Ngày

Hoàn cảnh

Thông điệp

Mùa xuân năm
1916

Trên cánh đồng gần ngôi làng Fatima, sau một luồng gió mạnh, Thiên Thần hiện ra với các
em dưới hình dạng con người trong một luồng sáng chói lòa.

Thiên Thần dạy các em lời cầu nguyện “Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng, con tôn thờ, con yêu mến và hy
vọng nơi Ngài! Con xin Chúa hãy tha thứ cho tất cả những ai không tin tưởng, không tôn thờ, không yêu mến và hy
vọng nơi Ngài.”

Mùa hè năm 1916

Trong khi ba trẻ mục đồng đang vui chơi gần giếng nước tại nhà của Lucia.

Thiên Thần yêu cầu các em hãy liên lỉ cầu nguyện và làm việc hy sinh hãm mình.

Mùa thu năm
1916

Đang khi cầu nguyện tại Cabeco, Thiên Thần hiện ra với các em, tay cầm Mình Thánh và
Chén Thánh. Mình Thánh Chúa đang rỉ máu xuống Chén Thánh.

Thiên Thần dạy các em lời cầu nguyện “Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, con
tôn thờ Ngài sâu thẳm. Con xin dâng lên Ngài Máu cực thánh, Thân mình, Linh hồn và Thần tính của Chúa Giêsu
Kitô, đang hiện diện trong tất cả các nhà tạm trên thế giới, để đền bù cho những xúc phạm, báng bổ và thờ ơ đã làm
buồn lòng Chúa. Nhờ lòng thương xót vô hạn của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria, con cầu
xin cho các tội nhân được ăn năn trở lại. Amen.” Rồi sau đó, Thiên Thần cho các em rước lễ.

Ngày 13/05/1917

Đang khi trên cánh đồng Cova da Iria, ba trẻ mục đồng bị bất ngờ bởi một tiếng sét chói tai.
Lo sợ về một cơn bão sắp bất ngờ kéo đến, ba trẻ nhỏ chạy về hướng một hang đá gần đó để
tìm chổ trú ẩn. Thình lình các em trông thấy trên ngọn cây sồi gần đó “một người phụ nữ
mặc áo choàng trắng, chói lòa rạng rỡ hơn cả mặt trời. Khắp người Bà phản chiếu ánh sáng
rực rỡ, trong suốt và tinh khiết như pha lê, xuyên qua ánh sáng mặt trời mùa hạ chói chang”

Đức Mẹ yêu cầu các em hãy trở lại nơi này vào ngày 13 hằng tháng trong vòng năm tháng kế tiếp. Đức Mẹ hứa sẽ
đưa các em về Thiên Quốc, đồng thời Mẹ yêu cầu các em hãy làm việc hi sinh hãm mình cho kẻ tội lỗi, đọc Kinh Mân
Côi hằng ngày để kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình trên toàn mặt đất.

Ngày 13/06/1917

Trong khi đang lần Hạt Mân Côi với đám đông 50 người. Sau một tiếng sét bất ngờ, Đức Mẹ
hiện ra với ba trẻ nhỏ trên ngọn cây sồi như lần hiện ra của Mẹ vào tháng Năm.

Mẹ tiếp tục mời gọi các em hãy siêng năng lần Hạt Mân Côi hằng ngày. Đức Mẹ cho các em biết rằng Mẹ sẽ sớm đưa
Phanxicô và Jacinta về hưởng Nhan Thánh Chúa. Lucia phải ở lại trên thế gian một thời gian nữa vì Thiên Chúa
vẫn còn sứ vụ trao phó cho Lucia, nhưng Đức Mẹ hứa Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ là nơi nương náu
cho Lucia trên con đường lữ thứ trần gian.

Ngày 13/07/1917

Khi đang lần Chuỗi Mân Côi với đám đông, ba em nhìn thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu
và rồi Đức Mẹ hiện ra với các em trên ngọn cây sồi.

Đức Mẹ tiếp tục yêu cầu các em hãy lần Hạt Mân Côi. Mẹ hứa sẽ tiết lộ danh tính và sẽ thực hiện một phép lạ vĩ đại
vào tháng Mười này. Đức Mẹ dạy các em lời cầu nguyện để dâng hiến việc hi sinh hãm mình của bản thân mình cho
các linh hồn tội lỗi. Mẹ còn cho các em thấy một thị kiến về hỏa ngục và trao cho các em sứ vụ phải thiết lập lòng tôn
sùng Mẫu Tâm trên toàn thế giới. Đức Mẹ yêu cầu các em hãy cầu nguyện cho sự trở lại của nước Nga bằng không
nước Nga sẽ gieo rắc tội lỗi trên toàn thế giới. Đức Mẹ dạy các em lời cầu nguyện sau đây ‘Lạy Chúa Giêsu, xin tha
tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem hết mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh
hồn cần đến lòng thương xót của Chúa hơn.’

Ngày 13/08/1917

Ba trẻ chăn chiên bị chính quyền bắt giữ vào ngày 13/08, Đức Mẹ hiện ra với các em vào
ngày 19/08/1917.

Đức Mẹ kêu gọi các em hãy đọc Kinh Mân Côi hằng ngày và cầu nguyện cho kẻ tội lỗi.

Ngày 13/09/1917

Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng trước sự hiện diện của đám đông 30 000 người.

Đức Mẹ tiếp tục kêu gọi các em hãy đọc Kinh Mân Côi để kết thúc chiến tranh. Đức Mẹ hứa Chúa Giêsu, Đức Mẹ núi
Cát Minh và Thánh cả Giuse sẽ hiện đến và chúc lành cho các em vào ngày 13 tháng sau.

Ngày 13/10/1917

Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng trước sự hiện diện của đám đông 70 000 người. Trời
mưa tầm tã suốt cả ngày.

Đức Mẹ tỏ cho các em biết tên của Mẹ là ‘Đức Mẹ Mân Côi’. Mẹ muốn một nhà nguyện dâng kính Mẹ sẽ được xây
lên tại nơi này. Mẹ yêu cầu mọi người phải lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày và Mẹ tiên báo trước cuộc chiến tranh thế
giới sẽ kết thúc. Đức Mẹ làm phép lạ mặt trời. Sau phép lạ mặt trời, ba trẻ mục đồng trông thấy Mẹ Maria, Thánh cả
Giuse và Chúa Hài đồng hiện ra, và ban bình an cho toàn nhân loại. Sau đó các em nhìn thấy Đức Chúa Giêsu hiện
ra bên cạnh Đức Mẹ Sầu bi. Sau cùng các em trông thấy Đức Mẹ núi Cát Minh.

Đức Trinh Nữ Maria hiện ra
với sơ Lucia tại Pontevedra

Ngày 10/12/1925

Mẹ Maria tỏ cho nữ tu Lucia thấy Trái Tim của Mẹ bị một vòng gai đâm thấu.

Đức Mẹ cho sơ Lucia biết Mẹ muốn thiết lập lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ vào năm ngày
thứ Bảy đầu tháng liên tiếp để đền tạ mọi tội lỗi xúc phạm đến Mẫu Tâm của Mẹ.

Chúa Giêsu Hài đồng hiện ra
với sơ Lucia tại Pontevedra

Ngày 15/02/1926

Tại khu vườn của tu viện tại Pontevedra, khi sơ Lucia đang trên đường trở về phòng.

Chúa Giêsu nhắc nhở sơ Lucia rằng Đức Mẹ đã kêu gọi nhân loại hãy dành năm ngày thứ Bảy đầu tháng liên tiếp
để tôn sùng Mẹ.

Đức Trinh Nữ Maria hiện ra
với sơ Lucia tại Tuy

Ngày 13/06/1929

Tại nhà nguyện của tu viện vào giờ chầu đêm.

Sơ Lucia trông thấy Thiên Chúa Ba Ngôi trong một thị kiến. Ngay sau đó, Đức Mẹ hiện ra và nói ‘Đây là thời điểm mà
Đức Thánh Cha cùng các Giám Mục trên toàn thế giới phải thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên
Tội của Mẹ’.

Đức Trinh Nữ Maria hiện ra
với ba trẻ mục đồng trên ngọn
cây sồi tại cánh đồng Cova
da Iria

