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Vào tuần này năm ngoái, thế giới rung động trước tin chị 
Lucia, một thị nhân được nhiều người biết đến về cuộc 
hiện ra ở Fatima năm 1917. Chị đã qua đời vào  Chúa nhật 
13/2/2005 ở tuổi 97, cũng đúng vào ngày 13 mà các cuộc 
hiện ra của Đức Mẹ với 3 trẻ ở Bồ Đào Nha.  

Trước khi chị qua đời, bí mật Fatima thứ ba, một bí mật 
được giữ kín nhiều thập niên qua đã được tiết lộ cho cả t
giới biết. Bí mật này là một thị kiến về hình ảnh một Đức
Giám Mục mặc áo trắng mà chị cảm nhận là Đức Thánh
Cha và các tu sĩ nam nữ đang trải qua một cuộc bách hạ
về đức tin.  
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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.  
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1- ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II QUA ĐỜI  

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua đời lúc 9:37 (giờ Vatican) thứ Bảy ngày 2/4/2005 trong phòng 
riêng của ngài. Vào lúc 8 giờ tối Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa đã bắt đầu tại phòng 
Đức Thánh Cha do Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Dziwisz chủ tế cùng với sự tham dự của Đức Hồng Y 
Marian Jaworski, Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko và Đức Ông Mieczyslaw Mokrzycki. 
 
Trong suốt Thánh Lễ, Bánh Hằng Sống đã được trao cho Đức Thánh Cha và một lần nữa ngài được nhận 
Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Những giờ phút lâm chung của Đức Thánh Cha đã được đánh dấu bởi lời 
nguyện liên lỉ của tất cả những người đang giúp ngài chết lành, và bởi sự hiệp thông trong tiếng kinh cầu 
của hàng ngàn tín hữu, những người đã tụ tập nhiều giờ tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước giờ chết, 
Ngài đã nói thì thầm: "Hãy để tôi đi về nhà Cha". 



 
Những ngày cuối đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng trùng hợp vào việc Giáo Hội chuẩn bị 
cử hành lễ kính về “Lòng xót thương vô tận” của Chúa Kitô dành cho nhân loại, một ngày kính lễ do Ngài đã 
phê chuẩn. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành riêng ngày Chủ Nhật Thứ Hai của Mùa Phục Sinh là ngày 
Chủ Nhật kính nhớ về Lòng Chúa Xót Thương (Divine Mercy) trong một công bố đặc biệt vào ngày lễ phong 
Hiển Thánh cho Nữ Tu Faustina Kowalska (1905-1938). Vị nữ tu người Ba Lan, đã được Đức Gioan Phaolô 
Đệ Nhị phong Chân Phước vào năm 1993, và phong Hiển Thánh vào năm 2000, vào ngày Chủ Nhật Thứ 
Hai của Mùa Phục Sinh, và phong trào tôn sùng, kính nhớ và khẩn cầu về Lòng Từ Nhân của Thiên Chúa 
cũng đã được bắt đầu kể từ dạo đó. 
 
Nói về Lễ Kính này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rằng: “Đó chính là một lời gọi mời liên lũy đối với 
những người Kitô Giáo trên khắp thế giới hãy tín thác, và hãy cầu khẩn vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, 
khi gặp phải những khó khăn, thách thử đang đợi chờ con người trong những năm sắp đến.” 
 
Điểm mấu chốt và cốt lõi về sứ vụ của Thánh Nữ Faustina chính là rao truyền về Lòng Xót Thương của 
Thiên Chúa đến với cả nhân loại. Đời sống thánh linh của Thánh Nữ đã để lại cho Giáo Hội chính là sự sùng 
kính của Thánh Nữ vào Lòng Từ Bi của Thiên Chúa, một sự sùng kính đã được chính Chúa Giêsu yêu cầu 
Thánh Nữ vẽ lên một bức tranh của chính Ngài với lời cầu khẩn: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài” 
được khắc ngay bên dưới. Thánh Nữ đã ủy thác lại bức tranh vẽ đó vào năm 1935. 
 
Đức cố Hồng Y Karol Wojtyla, khi đó vẫn còn là Đức Tổng Giám Mục của Krakow, đã bắt đầu hồ sơ phong 
chân phước cho Nữ Tu Faustina. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2003, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã 
giao phó thế giới cho Lòng Xót Thương của Thiên Chúa khi Ngài cung hiến một đền thờ mới ở Lagiewniki, 
một vùng ngoại ô của Krakow, vốn tọa lạc gần bên cạnh một tu viện dòng kín, là nơi mà Thánh Nữ Faustina 
Kowakska đã sống và qua đời.  

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã cho phổ biến bí mật Fatima cho toàn thế giới. Ngài đã bị 
mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô bởi một người Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài và đã thoát nạn. Ngài  tin rằng ngài 
được cứu nhờ bàn tay che chở của Đức Mẹ Fatima. Ngài đã đến kính viếng tượng Đức Mẹ Fatima và đặt 

viên đạn vào triều thiên của Mẹ như một sự tri ân Mẹ.  

2- Mehmet Ali Agca, người mưu sát Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 
ra khỏi tù  

Ngày 13/5/1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị một thanh niên 
người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Mehmet Ali Agca 23 tuổi ám sát hụt tại Quảng 
Trường Thánh Phêrô. Mehmet Ali Agca đã bắn 4 phát súng 9mm về 
phía Đức Thánh Cha lúc đó đang đứng chào dân chúng và Ngài đã ngã 
ra phía sau. Viên đạn thứ nhất trúng bụng, viên thứ 2 trúng tay trái, viên 
thứ 3 trúng ngực một bà Mỹ 60 tuổi, và viên thứ 4 trúng tay người phụ 
ức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị ám sát vẫn còn nằm trong vòng bí mật. 

Mehmet Ali Agca, sinh ngày 9 tháng 1 năm 1958, đã bị kết án tù chung thân về tội mưu sát ÐTC Gioan 
Phaolô II.  

nữ Jamaica 21 tuổi. Lý do tại sao Đ

Trong Đại Năm Thánh 2000, ĐTC đã xin tổng thống Ý tha cho người sát hại Ngài, và Ali Agca sau 20 năm 
trong tù đã được Ý trao trả cho Thổ Nhĩ Kỳ.  Ngài đã vào tù thăm người đã bắn Ngài và đã tha thứ cho anh. 
Ali Agca có lẽ đã cảm kích cử chỉ của Đức Thánh Cha nên đã quỳ xuống hôn tay Ngài cách trân trọng. 

Mehmet Ali Agca đã được thả tự do khỏi nhà tù tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Năm 12/1/2006. Mehmet Ali 
Agca ra khỏi tù mang theo nhiều bí mật về kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát Đức Giáo Hoàng, mà nhiều 
người tin là do bàn tay của mật vụ KGB chủ mưu.  

3- Thiên tai vĩ đại sảy ra: Từ sóng thần ở Nam Dương tới bão Katrina  

Năm 2005 là năm có nhiều biến cố thiên tai nhất. Trước khi chị Lucia qua đời, dân chúng đang yên bình 
trong những ngày cuối năm và Giáng sinh thì một trận động đất cường độ 9.0 ngoài khơi biển Nam Dương 



đã gây ra một trận sóng thần kinh khủng. Đây là trận động đất lớn nhất từ hơn 4 thập niên qua. Hơn 
220.000 người thiệt mạng và cuộc đời của hàng triệu người khác bị thay đổi kể từ sau cơn đại hồng thủy 
ngày 26/12/2004. Cơn sóng thần là hệ quả của trận động đất mạnh nhất trong lịch sử, xảy ra ngoài khơi đảo 
Sumatra của Indonesia. Các làng mạc ven biển bị sóng thần quét sạch trơ trụi.  

Khi nạn sóng thần chưa nguôi, thì bão Katrina đổ bộ vào vùng ven biển Mỹ sáng thứ Hai ngày 29 tháng 8, 
2005 với sức gió tàn phá trên 140 dặm một giờ. Bão phá hỏng hệ thống đê bảo vệ thành phố New Orleans 
bang Lousiana, nơi thấp hơn mực nước biển từ 1 đến 3 mét. Và trong vòng 2 ngày, 70% thành phố đã bị 
ngập nước, nhiều nơi đến tận nóc nhà. Thành phố bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhiều người 
và giáo xứ Việt Nam trong vùng cũng bị ảnh hưởng. Lần đầu tiên trên truyền hình của Hoa Kỳ, người ta thấy 
những xác người chết không được ai mang chôn và những người đói rét không ai cứu giúp.  

Kế đến, ngày 8 tháng 10 năm 2005 một trận động đất lớn cường độ 7.6 xảy ra ở vùng Kashmir, biên giới 
Pakistan và Ấn độ gây tử thương cho gần 100.000 ngàn người.  

Gần đây các khoa học gia báo động về việc những tảng băng lớn ở Bắc cực bắt đầu tan chảy và nếu cứ tiếp 
tục như thế thì thế giới sẽ bị ảnh hưởng môi sinh nghiêm trọng. Nếu con người không làm gì cả trong vòng 5 
năm tới thì có thể tới lúc đó đã quá trễ. Những bệnh như Aids, dịch cúm gà, bò điên, cá bị nhiễm độc tố PCB 
gây bịnh ung thư v.v... đang làm thay đổi đời sống con người.  

4- Thế giới sống trong cơn sốt khủng bố, và nguyên tử  

Chưa bao giờ thế giới lại sống trong lo âu, hồi hộp chờ đợi những gì sẽ xảy ra sau vụ 
khủng bố ngày 11 tháng 9 tại 2 tòa nhà cao ốc ở New York. Từ Hoa kỳ, tới Nam Dương, 
Thái Lan, Phi Luât Tân, Irắc, Dothái đang sống trong lo sợ. Mọi người đều biết rằng không 
sớm thì muộn, một biến cố kinh khủng sẽ xảy ra do khủng bố gây nên. Những quốc gia n
Bắc Hàn, Ba Tư bắt đầu tham vọng chế vũ khí nguyên tử. Vùng Trung Đông vẫn là vùng 
châm lên ngọn lửa của một chiến tranh thảm khốc.  

hư 

5- Nạn phá thai lên đến mức kỷ lục  

Những con số thống kế về mức độ phá thai tại các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên xô, Việt nam đã lên tới 
con số kỷ lục. Đáng buồn thay, trong bảng danh sách những quốc gia đứng đầu về phái thai có Việt Nam. 
Người ta ước lượng mỗi năm trên thế giới có khoảng 46 triệu thai nhi bị giết, tức là khoảng 126 ngàn thai 
nhi mỗi ngày.  

6- Hiện tượng lạ về hình ảnh Chúa và Đức Mẹ  

Năm vừa qua cũng xảy ra nhiều hiện tượng lạ về hình ảnh Đức Mẹ và Chúa chảy dầu, chảy máu và khóc 
như tại giáo xứ Brisbane ở Úc, Medjugorje Nam Tư, Sàigòn Việt Nam, Sacramento Hoa kỳ, Naju Đại hàn... 
Còn nhiều nơi khác nữa cũng tường trình những sự việc tương tự nhưng chưa được kiểm chứng.  

Mùa Chay năm nay, tiếng Thiên thần lớn tiếng thốt lên: ‘Ðền tội, Ðền tội, Ðền tội!' trong bí mật Fatima thứ 
3 đang vang dội hơn lúc nào hết. Thế giới hôm nay không còn tin vào Thiên Chúa, tội ác lan tràn khắp nơi. 
Là những người tin vào Thiên Chúa, chúng ta cần sám hối, ăn chay và cầu nguyện cho thế giới. Món quà là 
Lòng Thương Xót của Chúa đã được ban cho để con người để là nơi ẩn náu và trở về với tình yêu Thiên 
Chúa.  

Lê Tình Thương 
www.thanhlinh.net 

 


