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Cuối tuần này kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Đây là dịp chúng ta cần ôn lại 

lời Mẹ nhắn nhủ và đem ra thực hành. Vì sứ điệp Fatima rất quan trọng. Câu chuyện dài mà 

khuôn khổ của LTMV chỉ gói ghém trong một trang nên tôi chỉ tóm tắt các lần hiện ra của Đức 

Mẹ và sứ điệp mà Đức Mẹ đã gởi đến cho con cái mình qua các lần hiện ra này. 

 

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917 Đức Mẹ hiện ra lần đầu với ba trẻ chăn cừu là Lucia, Jacinta, 

và Francisco. Đó là một ngày trời nắng và trong sáng. Bỗng các em thấy sấm chớp trên trời. Lo 

sợ về một trận bão bất thần của mùa xuân, các em vội lùa cừu vào nơi trú ẩn, nhưng một vầng sáng chói lòa đã 

xuất hiện trên một cây sồi ngay hướng các em đi. Các em đã sững sờ khi nhìn thấy một bà đang đứng trong vầng 

sáng trên ngọn cây, đẹp đến nỗi các em không thể nào diễn tả được. Sau này các em cho biết bà là Đức Mẹ rất trẻ 

khoảng 16 tuổi. Đức Mẹ đã phán bảo các em: « Hãy lần chuỗi Mân Côi hằng ngày để đem hòa bình cho nhân loại 

và để chấm dứt chiến tranh » . 

 

Ngày 13 tháng 6 năm 1917 Đức Mẹ lại hiện ra với các em. Đức Mẹ cho các em biết rất nhiều linh hồn sẽ phải sa 

hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và dâng các việc hy sinh thay cho họ. Đức Mẹ nói với các em: « Ta muốn các 

con tiếp tục lần chuỗi Mân Côi hằng ngày, và sau mỗi mầu nhiệm, các con hãy cầu nguyện như sau: ‘Lạy Chúa 

Giê-su, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất 

là những linh hồn cần đến lòng thương xót hơn’ » 

 

Khi Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917 Đức Mẹ nói với các em: « Các con hãy hãm mình hy sinh để cầu 

nguyện cho kẻ có tội » . Đức Mẹ cũng dạy các em cầu nguyện như sau, đặc biệt trong lúc hãm mình hy sinh: « Lạy 

Chúa Giê-su, con xin dâng những hy sinh này để đáp lại tình yêu Chúa, để cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn năn 

trở lại và để đền tạ những tội xúc phạm đến Trái Tim Vẹn sạch Mẹ Maria ». Khi phán điều này Đức Mẹ cho các 

em nhìn thấy một biển lửa. Nhào lộn trong biển lửa ấy là ma quỷ và các linh hồn tội lỗi đang bị lửa thiêu đốt kêu 

la trong đau đớn tuyệt vọng làm cho các em kinh hoàng, run rẩy, kinh khiếp đến nỗi không nói nên lời. Đức Mẹ 

bảo các em: « Các con đã nhìn thấy hỏa ngục nơi linh hồn các kẻ có tội bị giam cầm. Để cứu các linh hồn khỏi sa 

hỏa ngục, Thiên Chúa muốn phát động lòng tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ trên toàn cầu. Nếu các con thi 

hành các điều ta phán dạy thì rất nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Nhưng nếu nhân loại không 

ngừng xúc phạm tới Thiên Chúa, một cuộc chiến tàn khốc nữa sẽ xảy ra. Một đêm nào đó khi các con nhìn thấy 

bầu trời rực sáng bởi luồng ánh sáng kỳ lạ thì lúc đó các con sẽ hiểu đó là dấu chỉ Thiên Chúa sẽ trừng phạt nhân 

loại bằng chiến tranh và nghèo đói, Đức Thánh Cha và Giáo Hội sẽ bị khủng bố ngược đãi. »  

 

Đến tháng 8 năm 1917, tin Đức Mẹ hiện ra đã làm dư luận xôn xao nên chính quyền địa phương đã bắt và tống 

giam các em. Vào ngày 13 tháng 8 năm 1917 hơn 15 ngàn người tụ tập tại đồi Cova nơi Đức Mẹ thường hiện ra, 

tuy các em vắng mặt nhưng dân chúng vẫn thấy những điềm lạ như sấm chớp, mặt dân chúng lúc đó phản chiếu 

các mầu sắc cầu vồng, cây cối không có lá nhưng có hoa, đất và quần áo đang mặc cũng phản chiếu các mầu sắc 

cầu vồng. Ngày 15 tháng 8 năm 1917, Đức Mẹ lại hiện ra với các em. Đức Mẹ đã tỏ ra không mấy hài lòng về việc 

bắt giam các em nên Đức Mẹ nói với các em là phép lạ Đức Mẹ định làm trong tháng 10 sẽ không được huy hoàng 

như đã định trước. 

 

Tới trưa ngày 13 tháng 9 năm 1917, Đức Mẹ lại hiện ra dưới sự chứng kiến của hơn 30 ngàn người. Đức Mẹ nhắc 

các em siêng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày chứ không thêm sứ điệp mới. 

 

Ngày 13 tháng 10 năm 1917, Lucia xin mọi người cụp dù xuống và lần hạt, rồi các em thấy chớp sáng và Đức Mẹ 

hiện đến. Lucia hỏi: Bà muốn con làm gì ? Đức Mẹ nói: Ta muốn một nhà nguyện được xây ở đây để tôn kính Ta. 

Ta là Đức Mẹ Mân Côi. Hãy tiếp tục lần hạt hằng ngày. Lucia xin Đức Mẹ chữa một số bệnh nhân thì Đức Mẹ trả 

lời: Một số sẽ được chữa lành chỉ cần họ cải thiện đời sống và xin ơn tha thứ mọi tội lỗi, rồi Đức Mẹ dặn tiếp: 

« Đừng xúc phạm đến Chúa nữa vì Chúa đã bị xúc phạm nhiều rồi. »  

 

Sứ điệp Mẹ ban hành tại Fatima là sứ điệp kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối, siêng năng lần hạt Mân Côi, và tôn 

sùng đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tình hình thế giới và nhân loại vẫn 

nguy kịch như xưa. Lời Mẹ kêu mời càng tha thiết hơn xưa. Chúng ta là những người con của Mẹ. Hãy lắng nghe 

nỗi lòng của Mẹ. Hãy chuyên chăm thực hành lời Mẹ dạy. Ngay hôm nay. Ngay lúc này. Để cứu chính mình khỏi 

hoả ngục. Cứu đất nước Việt Nam và thế giới khỏi chiến tranh. Cứu Giáo hội khỏi bị bắt bớ. 
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