
7 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ ĐỨC MẸ FATIMA NHƯNG ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN

Năm 2017 đánh dấu 100 năm kỷ niệm biến cố Đức
Mẹ hiện ra với 3 trẻ chăn cừu làng Fatima (Bồ Đào
Nha) là Lúcia dos Santos, Francisco Marto và Jacinta
Marto. Đức Mẹ đã hiện ra 6 lần từ ngày 13/5 tới
ngày 13/10/1917.
Hẳn chúng ta đã biết về Phép lạ Mặt trời trong lần
Đức Mẹ hiện ra ngày 13/10 với sự chứng kiến của ít
nhất 70.000 người. Chúng ta cũng biết Đức Maria đã
nhận mình là Đức Mẹ Mân Côi, và kêu gọi mọi người
cầu nguyện với kinh Mân Côi cho hòa bình thế giới.
Tuy nhiên có những điều thú vị về Đức Mẹ Fatima
nhưng ít được biết đến hoặc bị lãng quên, giống như
7 sự kiện dưới đây:
ĐIỀU 1
Trong lần hiện ra thứ hai vào ngày 13/6/1917, Đức

Mẹ đã ra một chỉ thị cho riêng Lucia: “Ta muốn con đến đây vào ngày 13 của tháng tới, để đọc kinh
Mân Côi mỗi ngày, và để học cách đọc. Sau đó, ta sẽ nói cho con những gì ta muốn.”
Đề nghị đó có vẻ bất thường bởi ở tầm 10 tuổi, các bé gái ở đây không được học đọc. Trong cuốn
“Fatima Cho Ngày Nay” (Fatima for Today), cha Andrew Apostoli giải thích. Sứ mệnh của Lucia là
truyền bá thông điệp Fatima cho toàn thế giới, việc “Lucia phải học cách đọc và viết là quan trọng
nhất.”
Các tác phẩm của sơ Lucia gồm Calls from the Message of Fatima (Tiếng gọi từ Fatima), Fatima in
Lucia’s OwnWords I, Fatima in Lucia’s OwnWords II (Fatima theo lời của Lucia – phần II).
Điều 2. Hai em họ của Lucia – Francisco Marto 8 tuổi và Jacinta Marto 7 tuổi – thì không cần học
đọc. Bởi bà đã xin Đức Mẹ cho hai người em này sớm hưởng thiên đàng.
Đức Mẹ nói với Lucia, “Ta sẽ sớm đưa Jacinta và Francisco đi, nhưng con phải ở lại một thời gian.
Vì Chúa Giêsu muốn con làm cho ta được biết đến và yêu mến trên thế giới” với lòng sùng kính
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Francisco qua đời năm 1919, ở tuổi 11. Em ra đi an bình dù rất đau
đớn bởi mắc dịch cúm vào năm 1918.
ĐIỀU 3
Jacinta cũng mắc cùng bệnh cúm với Francisco. Dù chỉ 9 tuổi, cô bé sẵn sàng chịu rất nhiều đau
khổ. Tại sao?
Lucia kể lại trong quyển “First Memoir,” Đức Trinh Nữ đã hiện ra. Jacinta nói: “Mẹ hỏi tôi rằng tôi
có muốn nhiều tội nhân được hoán cải không. Tôi nói có. Mẹ nói rằng tôi sẽ được chuyển đến một
bệnh viện, nơi tôi phải chịu nhiều đau khổ để cho các tội nhân được hoán cải, để đền bù cho tội phạm
đến Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, và đến tình yêu của Chúa Giêsu.”
Điều đó đã xảy ra ở tất cả các chi tiết Đức Mẹ của chúng tôi tiết lộ cho cô. Jacinta qua đời ngày
20/2/1920 tại bệnh viện ở Lisbon, chỉ vài tuần sau ngày sinh nhật thứ 10 của cô.
ĐIỀU 4
Xác của Jacinta không bị phân hủy. Thi thể của cô đã được rắc vôi khi chôn, vì luật pháp thời đó
quy định bất cứ ai chết vì đại dịch cúm chủng Tây Ban Nha, đều phải làm như vậy.
Tuy nhiên, khi ngôi mộ của cô được khai quật ngày 13/9/1935, nhiều người đã ngạc nhiên khi
thấy xác không bị phân hủy. Cô đã được cải táng để chôn bên cạnh người anh trai là Francisco ở
nghĩa trang Fatima.



ĐIỀU 5
Trong lần hiện ra thứ ba ngày 13/7, Đức Mẹ đã cho các trẻ nhỏ xem thị kiến về hỏa ngục. Đức Mẹ
nói: “Chiến tranh sẽ kết thúc; nhưng nếu con người không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, một
cuộc chiến tồi tệ hơn sẽ nổ ra dưới triều đại giáo hoàng của Đức Piô XI.”
Chúng ta biết Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc ngày 11/11/1918, một năm sau khi Đức Mẹ
hiện ra ở Fatima. Cuộc chiến “tồi tệ hơn” mà Đức Mẹ ám chỉ đó là Chiến tranh thế giới lần II.
Đó là lời tiên tri, bởi năm Mẹ hiện ra là 1917, khi ấy Đức Benedict XV là giáo hoàng.
Đến 5 năm sau, ngày 6/2/1922, mới có Đức Giáo hoàng lấy danh xưng Piô XI. Ngài trị vì cho đến
khi qua đời 10/2/1939. Chiến tranh thế giới lần hai cũng nổ ra vào năm 1939.
Đức Piô XI đã không sợ hãi và lên tiếng chống lại chủ nghĩa phát xít, phát xít Đức quốc xã trong
thông điệp Mit Brennender Sorge.
ĐIỀU 6
Francisco và Jacinta nằm trong số các Chân Phước trẻ nhất, khi ĐTC Gioan Phaolô II viếng thăm
Fatima và tuyên chân phước cho họ ngày 13/5/2000.
ĐIỀU 7
Đức Mẹ nói sẽ trở lại 7 lần trong lần đầu hiện ra ngày 13/5. Mẹ nói: “Ta muốn các con trở về đây
vào ngày 13 mỗi tháng trong 6 tháng tới, vào cùng một giờ. Sau đó ta sẽ nói cho các con biết ta là ai.
Và ta sẽ trở lại đây 7 lần.”
CÓ NHIỀU TRANH CÃI VỀ LẦN TRỞ LẠI THỨ 7
“Một số người nghĩ đó có thể là có một phép lạ khác.” Trong quyển tiểu sử “A Pathway under the
Gaze of Mary” (Con Đường Nhỏ Dưới Ánh Nhìn Mẹ Maria) xuất bản năm 2013, do một nữ tu Cát
Minh Coimbra từng sống với sơ Lucia nhiều năm đã viết lại.
Đó là ngày 15/6/1921, khi Lucia chuẩn bị rời khỏi Fatima để đến một nơi mà giám mục muốn gửi
bà đi. Biết rằng có thể mình sẽ không bao giờ được nhìn lại nơi này hay gặp gia đình, Lucia đã đến
cây sồi nơi Đức Mẹ hiện ra năm 1917, quỳ xuống và cầu nguyện trong nỗi đau đớn khủng khiếp.
Quyển tiểu sử viết: “Một lần nữa Mẹ lại đến Trái đất; và con lại cảm nhận được bàn tay giúp đỡ
cùng tình mẫu tử của mẹ trên vai. Con ngước lên và thấy Mẹ, chính là Mẹ Diễm phúc đang nắm tay
và chỉ con thấy con đường. Đôi môi Mẹ nói những lời dịu ngọt, ánh sáng và an bình phục hồi trong
tâm hồn con. Ta đã ở đây với con lần thứ bảy. Đi đi, hay đi theo con đường mà giám mục muốn con
đi, đây là ý muốn của Thiên Chúa.”
(sưu tầm – không thấy ghi tác giả)


