Chị Lucia qua đời ngày 13/05/2005 và mệnh lệnh Fatima
(Trích từ www.thanhlinh.net)

Lucia de Jesus dos Santos, tức chị Lucia là một trong 3 Trẻ cuối cùng còn sống được Đức Mẹ Fatima hiện
ra, và là người được thị kiến về Giáo hội đã tiên báo việc mưu sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã qua
đời vào Chúa Nhật 13/2/2005, hưởng thọ 97 tuổi.
Chị Lucia đã trở thành một bà sơ, là trẻ chăn chiên lớn tuổi nhất vào năm 1917 đã được thấy Đức Mẹ Maria
hiện ra 6 lần. Chị đã qua đời tại nhà dòng Đức Mẹ Camêlô ở Coimbra, miền trung Bồ Đào Nha, vào ngày
13/2/2005. Ngày 13 cũng là ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Đức Giám Mục Albino Cleto nói với đài phát thanh công giáo Renascenca rằng: "Chị đã suy yếu trong nhiều
tuần lễ và đã không thể rời khỏi phòng của chị".
Toà thánh Vatican đã giải thích một phần của các thị kiến như là tiên báo về cuộc mưu sát Đức Giáo Hoàng
và chủ thuyết cộng sản đã bách hại các Kitô giáo. Cuộc hiện ra của Đức Mẹ xảy ra trùng vào năm cuộc cách
mạng cộng sản Nga thành công.
Đức Giáo Hoàng tin rằng Đức Mẹ Fatima đã cứu sống ngài vào ngày 13/5/1981, khi một thanh niên Thổ Nhĩ
Kỳ là Mehmet Ali Agca đã bắn trọng thương ngài tại công trường thánh Phêrô. Việc mưu sát xảy ra vào
ngày kỷ niệm hằng năm Đức Mẹ hiện ra năm 1917.
Ngày 13 tháng 5 năm 1991, trên chuyến bay Roma-Lisbone, một ký giả của một nhật báo lớn ở Ý, tờ La
Stampa, đã phỏng vấn ĐTC như sau:
- “Kính thưa ĐTC, tại sao ĐTC đi hành hương ở Fatima?”
- “Tôi đến để thăm và cám ơn Đức Mẹ, vì những gì đã xảy ra năm 1989 (năm khối CS ở Đông Âu và Liên
bang Sô Viết sụp đổ, phải chăng đây là một trong các sứ điệp bí mật Fatima?). Kế đến tôi đến để cám ơn
Đức Mẹ đã ra tay cứu tôi cũng ngày hôm nay, mười năm trước đây (13.5.1981, Ali Agca đã mưu sát Ngài tại
công trường Thánh Phêrô). Tôi có đem theo viên đạn 9mm mà người ta đã bắn tôi để tặng cho Đức Mẹ làm
kỷ niệm và người ta sẽ gắn vào vòng triều thiên của Mẹ.

BI MẬT FATIMA

BI MẬT THỨ NHẤT:
Ðức Bà cho chúng con thấy một biển cả lửa hồng dường như ở dưới mặt đất. Chìm ngập trong lửa này là
quỷ dữ và các linh hồn dưới hình thể con người, giống như những cục than hồng trong suốt, đen đủi hoặc
xám xịt. Họ nổi lên trong đám cháy, bị các ngọn lửa nâng lên cao, những ngọn lửa này phát ra từ thân mình
họ cùng với một đám khói lớn. Họ lại rớt xuống mọi phía, giống như những tia lửa trong một đám cháy lớn,
vô trọng lượng hoặc mất thăng bằng, và giữa những tiếng la hét và rên rỉ vì đau đớn và tuyệt vọng, làm kinh
khiếp chúng con và làm chúng con run lên vì sợ hãi. Các quỷ dữ có thể được phân biệt do các hình thù gây
kinh hãi và ghê tởm, giống như những con vật khủng khiếp và chưa bao giờ thấy, tất cả đều đen đủi và
trong suốt. Thị kiến này kéo dài một lúc. Làm sao chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn cho xứng với Mẹ yêu
dấu trên trời của chúng con, Ðấng đã báo trước cho chúng con trong lần Hiện ra thứ nhất khi hứa rằng Ngài
đem chúng con về trời. Bằng không, con nghĩ rằng chúng con sẽ chết điếng vì sợ hãi và kinh khiếp.
BI MẬT THỨ HAI:
Sau đó mắt chúng con hướng về Ðức Bà. Ngài hết sức âu yếm và buồn bã nói với chúng con:
“Chúng con đã thấy hoả ngục, nơi mà các linh hồn tội lỗi đáng thương đi vào. Ðể cứu vớt họ, Thiên Chúa
muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm. Nếu điều Mẹ nói với các con được thực hiện,
nhiều linh hồn sẽ được cứu và sẽ có hoà bình. Chiến tranh sẽ kết thúc: nhưng nếu dân chúng không ngừng
xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến tranh tồi tệ sẽ xảy ra trong triều Giáo hoàng của đức Piô XI. Khi
chúng con thấy một đêm tối được chiếu sáng bởi một ánh sáng chưa từng biếât, chúng con hãy biết rằng đó
là dấu chỉ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho các con để biết rằng Người sắp trừng phạt thế gian vì những tội
ác của nó, bằng chiến tranh, đói kém, và những bách hại đối với Hội Thánh và Ðức Thánh Cha. Ðể tránh
điều này, Mẹ sẽ xin hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, và Hiệp thông đền tạ vào ngày
Thứ Bảy đầu tháng. Nếu lời cầu xin của Mẹ được chấp nhận, Nước Nga sẽ hoán cải, và sẽ có hoà bình;
nếu không, nó sẽ phổ biến những lầm lạc trên khắp thế giới, gây nên những chiến tranh và bách hại cho Hội
Thánh. Những kẻ lành sẽ bị giết hại; Ðức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều; nhiều quốc gia sẽ bị tiêu diệt. Cuối
cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ toàn thắng. Ðức Thánh Cha sẽ hiến dâng Nước Nga cho Mẹ, và nó sẽ
được hoán cải, và một giai đoạn hoà bình sẽ được ban cho thế giới”.
BI MẬT THỨ BA:
Sau hai phần mà con đã giải thích, phía bên trái của Ðức Bà và cao hơn một ít, chúng con đã thấy một
Thiên thần cầm một thanh gươm bằng lửa nơi tay trái; nó lấp lánh và phát ra những tia lửa dường như sẽ
đốt cháy thế gian; nhưng chúng tắt ngúm khi chạm đến ánh quang chiếu toả từ tay phải của Ðức Bà hướng
về trần gian: chỉ về trái đất bằng tay phải, Thiên thần lớn tiếng thốt lên: ‘Ðền tội, Ðền tội, Ðền tội!'. Và
chúng con thấy trong một luồng sáng lớn là Thiên Chúa: ‘một cái gì tương tự như cách người ta xuất hiện
trong một tấm gương khi người ta đi ngang qua’ một Giám mục bận đồ trắng ‘chúng con có cảm nhận đó
chính là Ðức Thánh Cha’. Các Giám mục, các Linh mục, các tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc
thẳng, trên đỉnh núi có một Thánh giá lớn làm bằng thân cây thô nhám như thể của một cây bần với vỏ cây;
trước khi đến đó, Ðức Thánh Cha đi qua một thành phố lớn, một nửa bị tàn phá và một nửa rung chuyển,
với bước chân nghiêng ngả, buồn khổ vì đau đớn và ưu phiền, ngài cầu nguyện cho các linh hồn của những
thân xác ngài gặp trên đường; khi đã lên đỉnh núi, quỳ dưới chân Thánh giá lớn, ngài đã bị một nhóm lính
giết hại bằng đạn và mũi tên, và cùng một cách thức như thế các Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ khác,
và các người giáo dân thuộc mọi giai cấp và địa vị xã hội khác nhau lần lượt bị giết hại. Bên dưới hai cánh
tay của Thánh giá có hai Thiên thần, mỗi vị cầm trong tay một chiếc bình bằng pha lê, trong đó các ngài
hứng máu của các vị Tử đạo và với máu đó các ngài rảy trên các linh hồn đang tiến về Thiên Chúa.
Mệnh Lệnh Ðức Mẹ Fatima:
Năm 1917, khi hiện ra với ba trẻ nhỏ ở Fatima, Ðức Mẹ đã truyền dạy phải thực hiện 3 mệnh lệnh Fatiam để
cứu nhân loại và cức các linh hồn khỏi lửa luyện ngục. Ba Mệnh lệnh đó là:

1. Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống
2. Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ
3. Lần Chuỗi Mân côi

Mùa chay năm nay, chúng ta hãy nhớ tới mệnh lệnh của Mẹ Maria là ăn năn, đền tội, cải thiện đời sống và
cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha, cho nền hòa bình trên thế giới, cho các nạn nhân thiên tai, bệnh
dịch, chiến tranh. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ thương ban phúc lành cho thế giới hôm
nay.
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