Một điềm lạ vı˜ đại

Câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nhanh chóng
được lan truyền khắp các thị trấn và thành thị tại Bồ Đào
Nha, chẳng mấy chốc tin đồn lan ra khắp cả châu Âu, không
ai lại nghĩ rằng Đức Mẹ Chúa Trời lại đến viếng thăm một
ngôi làng nhỏ bé và bị cả thế giới quên lãng như Fatima.
Vào tháng 09/1917, Mẹ Maria nói với ba thị nhân rằng:
“Vào tháng Mười này, Mẹ sẽ làm một phép lạ vĩ đại để mọi
người đều sẽ tin.”

Năm 1916, Thiên Thần hiện
ra với ba trẻ mục đồng và nói:
“Các ngươi đang làm gì đấy? Hãy cầu nguyện, cầu nguyện
thật nhiều! Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn trông
chờ để tuôn đổ lòng thương xót trên các ngươi. Hãy dâng lời
cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình hằng ngày lên Ngai
Đức Chúa.”

Phép lạ Mặt trời
Mặc cho trời mưa và mặt đường phủ đầy bùn đất lầy lội,
mọi con đường dẫn đến Fatima đều chật kín người vào ngày
13/10/1917. Mọi người lũ lượt kéo đến Fatima, ai ai cũng
muốn trông thấy phép lạ mà Đức Mẹ đã hứa ban. Trưa hôm
ấy, Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima. Với tâm tình yêu
mến, ba thị nhân nhỏ tuổi lắng nghe thông điệp cuối cùng
của Mẹ Maria: “Các con hãy nói với nhân loại: Hãy cải thiện
đời sống và cầu xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi của toàn nhân
loại. Các con không được phép xúc phạm đến Thiên Chúa
thêm một lần nào nữa, Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi!”
Liền ngay sau đó là phép lạ mặt trời mà Mẹ đã hứa ban.
Mặt trời đỏ như máu và bắt đầu nhảy múa trên các tầng trời;
bất chợt mặt trời rời khỏi vị trí trên các vòm trời mà sà xuống
đám đông 70 000 người đang đứng trông với sự kinh hãi tột
độ. Mọi người đều lo sợ ngày tận cùng của thế giới đã đến.
Họ bắt đầu than khóc và kêu lên lớn tiếng: “Lạy Đức Mẹ
Chúa Trời, xin cứu chúng con!” Rồi mặt trời trở lại vị trí ban
đầu, mọi người đều cảm thấy rằng mặt trời gần như đã rơi
xuống chạm mặt đất. Họ vây lấy ba thị nhân và hỏi: “Đức Bà
đã yêu cầu chúng tôi phải làm những gì?”

Lời cầu nguyện mà Thiên
Thần đã dạy các thị nhân
“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”.
“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.”
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Đức Mẹ Fatima

Câu trả lời từ
Đức Trinh Nữ Maria

Cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima có thể được chia thành
ba giai đoạn sau đây: cuộc hiện ra của Thiên Thần vào năm
1916, cuộc hiện ra của Rất Thánh Trinh Nữ Maria từ tháng
Năm đến tháng Mười năm 1917, và sau cùng là cuộc mặc khải
tư của Mẹ Maria với nữ tu Lucia khi Đức Mẹ yêu cầu nhân loại
hãy thánh hiến năm ngày thứ Bảy đầu tiên trong năm tháng
liên tiếp để đền bù tội lỗi mà nhân loại đã xúc phạm đến Trái
Tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ.

Fatima, một ngôi làng hẻo lánh tại Bồ Đào Nha, hoàn toàn
tách biệt với thế giới bên ngoài. Ba mục đồng trẻ tuổi tại Fatima
hoàn toàn không hay biết gì về cuộc chiến tranh thế giới đang
diễn ra trên khắp cõi châu Âu. Ba trẻ nhỏ cũng hoàn toàn không
hay biết gì về lời khẩn cầu của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XV
với Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời — đồng thời là Mẹ Nhân loại
— xin Mẹ dủ lòng thương xót đến thế gian đang trong cuộc chiến
lầm than, xin Mẹ lắng nghe tiếng kêu than nài xin của biết bao
trẻ em vô tội và lời khóc lóc van xin của biết bao người mẹ, người
vợ có con, có chồng ngoài chiến trường. Như để đáp lại lời khẩn
cầu của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XV, ngày 13/05/1917, Mẹ
Maria hiện đến với ba trẻ nhỏ tại Fatima.

Trái Tim Vô nhiễm
Nguyên tội của Mẹ Maria
Vào tháng 06/1917, Mẹ lại hiện đến với ba em một lần nữa.
Mẹ yêu cầu các em phải làm việc hy sinh hãm mình hằng ngày.
Rồi sau đó Mẹ rộng mở đôi bàn tay
của Mẹ - đôi bàn tay mà Mẹ luôn chắp
lại trong tư thế cầu nguyện trong suốt
các cuộc hiện ra trước đó — trên đôi
tay Mẹ giờ đây là một Trái tim. Một
Trái tim đang bị một vòng gai đâm
thâu và rỉ máu. Mặc dù Mẹ không nói
gì, nhưng cả ba thị nhân nhỏ tuổi đều
hiểu rằng đây chính là Trái tim của
Mẹ, một Con tim rỉ máu vì tội lỗi thế
gian, và Mẹ yêu cầu nhân loại hãy ăn
năn thống hối.

Hỏa ngục và chiến tranh

Ba thị nhân tại Fatima

Vào tháng 07/1917, Mẹ đã cho ba em nhỏ thấy cảnh hỏa
ngục và nhiều linh hồn đang chịu đau đớn trong lửa hỏa ngục vì
tội lỗi mà họ đã gây ra. Trong suốt nhiều tuần liền sau đó, cả ba
thị nhân đều không ngừng suy nghĩ về khung cảnh rùng rợn nơi
Hỏa ngục. Thị nhân nhỏ tuổi nhất trong cả ba, Jacinta, không
ngừng suy nghĩ trong nhiều giờ liền về Hỏa ngục và hình phạt
đời đời mà nhiều linh hồn phải gánh chịu nơi Hỏa ngục. Jacinta
không ngừng hỏi người chị họ của mình là Lucia: “ … Lucia, tại
sao nhiều linh hồn phải sa lửa Hỏa ngục?”. “Lucia, chị hãy van
nài Mẹ Maria, xin Mẹ hãy cho toàn nhân loại cũng trông thấy lửa
Hỏa ngục và hình phạt tại nơi ấy để không ai còn phạm tội nữa.”

Cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima khởi đầu vào năm
1916 khi ba mục đồng trẻ tuổi — Lucia (9 tuổi), Phanxicô (8
tuổi) và Jacinta (6 tuổi), được Thiên Thần viếng thăm và cho
các em biết hãy chuẩn bị cho cuộc hiện ra của Mẹ Maria vào
năm kế tiếp.

Những anh hùng nhỏ tuổi
Vào tầm trưa, ba trẻ nhỏ — Lucia, Phanxicô và Jacinta —
giật mình hoảng sợ bởi một tiếng sét chói tai bất ngờ vang lên
trên thung lũng Cova da Iria. Nhìn lên trời cao, hoàn toàn không
có một dấu hiệu nào báo hiệu cho một cơn giông sắp ập đến.
Bầu trời đẹp hơn hẳn mọi ngày, và thung lũng Cova da Iria hoàn
toàn yên bình. Bất chợt, một tiếng sét thứ hai bất ngờ vang lên.
Lo sợ một cơn bão bất ngờ sắp ập đến, ba trẻ nhỏ vội vàng
bỏ chạy về hướng một hang động gần đó để tìm nơi trú ẩn. Bất
chợt, ba em nhỏ trông thấy một Bà đẹp đang đứng trên một cây
sồi cách đó không xa. Bà nói với các em: “Các con đừng sợ, Ta
không làm hại các con đâu.”

Ngày 13/08/1917, cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã không xảy
ra. Quận trưởng của Fatima, đồng thời cũng là chủ tịch hội
đồng thành phố, đã ra lệnh bắt giam ba thị nhân nhỏ tuổi và
áp giải ba trẻ mục đồng đến thị trấn Villa Nova với mục đích
ép buộc các em phải tiết lộ những bí mật mà Mẹ Maria đã
mặc khải trong những lần hiện ra trước đây.
Trong thời gian bị giam giữ trong trại giam của thị trấn, viên
cai ngục và cảnh sát địa phương đã ra sức dụ dỗ và hứa sẽ trao
cho các em nhiều phần thưởng giá trị với điều kiện các em chỉ
cần tiết lộ những gì Đức Mẹ đã mặc khải. Trước sức ép từ chính
quyền địa phương và những lời dụ dỗ từ viên cai ngục, các em
đã trả lời khẳng khái: “Cho dù các ông có ban cho chúng tôi cả
thế gian này, chúng tôi cũng không tiết lộ bất kì điều gì.”

