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Tại miền trung nước Bồ Đào Nha, trong vùng Sierra de Aire,

In tại Tây Ban Nha

có một ngôi làng nhỏ gọi là Aljustrel, gần Fátima.

Printed in Spain, 2017

Vào năm 1915, tại ngôi làng nhỏ này đã xảy ra một câu
chuyện có thật.

Lucía là một bé gái chăn cừu. Khi em đang lần hạt Mân côi cùng
với ba người bạn khác, bỗng nhìn thấy cái gì đó giống như một
đám mây tụ lại trên một lùm cây trong thung lũng.
Đám mây lạ này trắng hơn cả tuyết, trong suốt và có hình người…

Điều lạ lùng này lại xảy
ra thêm hai ngày nữa,
Tuy nhiên, Lucía và các
bạn không nghe thấy gì cả.

Trong một ngày đẹp trời của mùa xuân,
Lucía đi chăn cừu cùng với hai người
Vài tháng sau, vào dịp đầu năm

em họ là Jacinta và Francisco.

Vào giữa buổi sáng, trời bắt đầu mưa phùn,
các bạn nhỏ liền chạy lên một ngọn đồi nhỏ gần đó
để tìm nơi trú ẩn.

Bỗng nhiên, một cơn gió rất mạnh
thổi qua rặng cây.
Khi ngước mắt lên, các bạn nhìn thấy
Tìm thấy một cái hang nhỏ,

ở phía trên của cây Ô-liu

các bạn dừng lại nghỉ ngơi ăn một

một thanh niên diện mạo trắng hơn tuyết.

chút bánh mì và bắt đầu lần chuỗi Mân côi.
Sau đó, các bạn nhỏ lại chơi đùa với nhau.

Đang khi còn đang
run rẩy vì sợ hãi
thì người thanh
niên đó tiến lại gần
các bạn và nói:

«...các bạn đứng sợ,
tôi la Thiên thâ n Ho a bi nh.
Các bạn hãy đến câ u nguyện
cu ng với tôi».

Thiên thần liền quỳ gối và sấp mình
xuống đất, cầu nguyện rằng:
Lạy Thiên Chúa của con,
con tin cậy nơi Chúa, con hết lòng thờ lạy,
cậy trông và yêu mến Chúa.
Con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho những người
đã không tin, không thờ lạy,
không trông cậy, không kính mến Chúa.
Thiên thần cầu nguyện như vậy thêm ba lần nữa, và các
bạn nhỏ cũng làm theo như thiên thần.
Trước khi từ biệt, thiên thần đã xin các bạn rằng: «Các bạn hãy cầu
nguyện như vậy, vì Trái tim rất thánh của Chúa Giê-su
và của Đức Mẹ Maria sẽ nhận lời cầu xin của các bạn».

Vào một ngày mùa hạ, khi mọi người đang nghỉ trưa,
còn Lucía, Jacinta và Francisco đang đùa vui trong một khu vườn
gần một giếng nước.
Bỗng nhiên, thiên thần lại hiện ra và nói với các bạn rằng:
- «Các bạn hãy cầu nguyện! Hãy siêng năng cầu nguyện!...» Sau đó, thiên thần xin các bạn hãy dâng lên Chúa những lời cầu
nguyện và những hy sinh để cầu cho những người tội lỗi ăn năn hối
cải, và cầu cho hòa bình. Rồi thiên thần nói: «Tôi là Thiên thần bảo hộ
của nước Bồ Đào Nha. Các bạn hãy đón nhận và vâng chịu những
đau khổ mà Chúa sẽ gửi đến cho các bạn».

Một thời gian sau, khi mùa thu đang đến gần,
thiên thần lại hiện ra với các bạn nhỏ chăn cừu,
tại một nơi gọi là Loca do Cabezo
và dạy các bạn cách tôn thờ Mình và Máu
thánh Chúa Giê-su Ki-tô
hiện diện trong Bánh và Rượu Thánh.
Sau đó, các bạn rước Mình và Máu Thánh Chúa
từ tay thiên thần và tiếp tục cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh:
là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Con cung kính thờ lạy Chúa,
con xin dâng lên Chúa Mình và Máu
rất châu báu cùng Linh hồn và Thần
tính của Chúa Giê-su Ki-tô,
đang ngự trong các nhà Chầu trên
khắp thế gian, để đền tạ về những sỉ nhục,
nhạo báng, thờ ơ đã xúc phạm đến Chúa.
Và nhờ công nghiệp vô cùng của Trái tim rất
thánh Chúa Giêsu Kitô VàTrái tim vô
nhiễm Mẹ Maria, con xin Chúa ban
cho các tội nhân ơn hoán cải đời sống.

Ngày 13 tháng 5 năm 1917, cả ba bạn Lucía, Jacinta và Francisco
cùng nhau dẫn bầy cừu lên đồi Cova da Iria.
Khi các bạn còn đang vui đùa, bỗng nhìn thấy cái gì đó
như một tia chớp trên bầu trời.

Và khi chuẩn bị về, các bạn lại thấy một tia chớp khác.
Ngay sau đó, trên một cây sồi nhỏ,
các bạn nhìn thấy một Bà mặc trang phục màu trắng,
tỏa sáng rực rỡ hơn mặt trời.

Bà nói với bạn nhỏ rằng: Các con hãy đến đây
vào giờ này các ngày 13 của sáu tháng tiếp theo.
Rồi sau đó Ta sẽ nói cho các con biết Ta là ai và Ta muốn gì.

Và Bà nhắn nhủ với
các bạn rằng:
Các con hãy siêng năng lần
hạt Mân côi mỗi ngày,
để cầu nguyện cho thế giới
được hòa bình
và chấm dứt chiến tranh.

Sau đó, Bà bắt đầu được đưa lên cao theo
hướng đông, cho đến khi khuất hẳn
và không còn nhìn thấy nữa…

Một tháng trôi qua,
vào đúng ngày 13 tháng 6,
Bà lại hiên ra và nói với các bạn rằng:
— Chúa Giê-su muốn mọi người trên trần

Cũng trong ngày hôm ấy,

gian tôn sùng Trái tim vẹn sạch của Ta.

người ta bắt đầu biết tin

Và ai tôn xùng Trái tim vô nhiêm của Ta,

về những lần hiện ra này.

Ta sẽ bảo đảm ơn cứu độ cho người ấy…

Ngày 13 tháng 7,
Bà lại hiện ra và nói với các bạn rằng:
— Đến tháng 10, Ta sẽ cho các con biết Ta là ai và Ta muốn điều gì.
Ta sẽ làm một phép lạ cho tất cả những ai hiện diện để cho họ tin.
Bà xin các bạn hãy dâng những hy sinh để cầu cho các tội nhân,
và khi dâng những hy sinh đó, hãy đọc lời nguyện này:
“Lạy Chúa Giê-su, vì lòng yêu mến Chúa, vì ơn hoán cải của các tội nhân và
để đền bù những tội lỗi đã xúc phạm đến Trái tim vô nhiễm Mẹ Maria.”

Bà còn cho các bạn thấy Hỏa ngục, nơi giam giữ các
linh hồn tội lỗi. Vì thế, để cứu các linh hồn khỏi
xa Hoả ngục, Thiên Chúa muốn mọi người tôn sùng
Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria .
Và khi kết thúc mỗi mầu nhiệm Mân côi,
chúng ta phải xin như thế này:
“Lạy Chúa Giê-su xin tha tội cho chúng con,
xin giải thoát chúng con khỏi lửa hỏa ngục,
xin đưa các linh hồn lên Thiên đàng,
nhất là những linh hồn cần đến
Lòng Chúa thương xót hơn.

Sau đó, các bạn nhỏ bắt đầu bị đe dọa và hành hạ, người thì rầy la,
chửi bới, người thì chế giễu. Họ ép buộc các bạn phải chối bỏ
những gì đã nhìn thấy, thậm chí còn giam giữ và dọa nạt
bằng những hình phạt và cái chết.
Ngày 13 tháng 8, các bạn đã không thể đến Cova da Iria,
vì các bạn đang bị giam ở Vila Nova de Ourem.
Tuy nhiên, các bạn không bao giời chối bỏ những gì đã thấy.
Trái lại, các bạn còn gia tăng các việc hy sinh hãm mình
mỗi khi có thể, sẵn sàng đón nhận và dâng những
đau khổ như Bà đã xin các bạn làm.

Cũng trong tháng ấy, vào ngày 19, Bà hiện ra tại một
nơi gần nhà của các bạn gọi là Valinhos, Bà nói:
“các con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện thật nhiều,
hãy dâng những hy sinh hãm mình cầu cho các tội nhân,
bởi vì có rất nhiều linh hồn đang xa xuống Hỏa ngục
và không có ai hy sinh cầu nguyện cho các linh hồn ấy”.

Các con hãy tiếp tục
cầu nguyện với kinh
Mân côi, để chiến tranh
sớm kết thúc…

Ngày 13 tháng 9, Bà tỏ cho các bạn biết rằng Thiên Chúa rất hài
lòng về những việc hãm mình mà các bạn đã làm được
và các bạn sẽ được chứng kiến phép lạ vào tháng mười.

Cuối cùng thì ngày 13 tháng 10 cũng đến, Bà hiện ra và nói với Lucía:
“Ta muốn người ta sẽ xây dựng tại nơi này một nhà nguyện kính Danh Ta.
Ta là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Con hãy siêng năng lần hạt Mân côi hằng ngày…”.
“Ước chi người ta thôi đừng phạm tội nữa, bởi vì Thiên Chúa đã phải
chịu đựng quá nhiều xúc phạm rồi”.

Cũng trong ngày hôm đó đã xảy ra phép lạ
đúng như lời Đức Mẹ đã hứa.
Rất nhiều người đã nhìn thấy mặt trời rung chuyển,
quoay tròn và nhảy múa
phát ra những tia sáng nhiều màu sắc…

Các bạn nhỏ chăn cừu vẫn tiếp tục cầu nguyện kinh Mân côi hằng ngày
và làm theo tất cả những gì mà Đức Mẹ đã yêu cầu.
Các bạn đã nhận ra Đức Giê-su Ki-tô hiện diện trong cuộc sống
và đón rước Người vào trong tâm hồn.
Như thế các bạn đã sống mạnh mẽ, trọn vẹn từng phút giây.

Chúng ta biết rằng, trong Bí Tích Thánh Thể,
chúng ta gặp gỡ Chúa Giê-su Ki-tô,
dù mắt chúng ta không trông thấy Ngài.
Các bạn nhỏ thường gọi Bí tích Cực thánh này
là “Chúa Giê-su Ẩn Mình”. Vì thế, các bạn đã
dành nhiều thời gian của mình để tôn thờ
Chúa Giê-su ngự trong Phép Thánh Thể.

Cách đây một trăm năm, tại nước Bồ Đào Nha. Đầu tiên, Thiên thần Hòa bình
đã hiện ra với các bạn nhỏ chăn cừu. Ngài xin các bạn cầu nguyện thật nhiều
và dạy các bạn tôn thờ Thiên Chúa với tình yêu, với niềm tin và lòng
trông cậy. Sau đó, Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giê-su đã hiện ra với các
bạn và nhắn nhủ rằng: hãy siêng năng lần hạt Mân côi để cầu cho
các tội nhân và cho thế giới được hòa bình.

Sứ điệp Fátima là một lời mời gọi hãy siêng năng cầu nguyện,
làm việc đền tội và hoán cải đời sống hằng ngày.
Sứ điệp này cũng được gửi gắm cho tất cả mọi người
và cho từng người trong thời đại của chúng ta.

