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Trái đất vốn là "nhà" của Ba Vị GiêSu Maria và GiuSe
tức Thánh Gia; nhân loại là “đại gia đình “ của Ba Vị
cho nên nay tuy Ba Vị ở trên trời song Thánh Gia luôn
ưu tư và quan tâm đến gia đình nhân loại của các
Ngài, nhất là khi sắp xẩy ra chiến tranh biến loạn và
nhiều người bị chết song không kịp hối lỗi nên đáng sa
Hỏa Ngục. Ðức Mẹ vì thế được Chúa CHA cho lui tới
gặp gỡ nhân loai. Ba em bé được gặp Ðức Mẹ tại
Fatima từ ngày 13 Th năm 1917 là chị Lucia và hai
thánh Phanxico và thánh Jacinta. Ðức Mẹ đã chỉ dạy
cho loài người qua ba em bé nay nhiều điều cần làm
để tránh chiến tranh. Song vì nhiều người không tin
cho nên Ðức Mẹ hứa trước với ba em Chúa sẽ cho một điềm lạ xẩy ra vào ngày Ðức Mẹ sẽ
hiện ra sau đó là ngày 13 Tháng 10 năm 1917. Tại sao Ðức Mẹ chọn ngày 13 mỗi tháng để gặp
ba em thì chẳng ai hiểu nổi . Khoảng 80,000 người tò mò đã có mặt, trong đó có cả nhà báo,
giáo sư, kỹ sư…
Xin lược thuật điềm lạ xẩy ra là ngày 13 tháng 10 năm 1917, Chúa cho có Vầng Ánh
Sáng Lạ từ tay Ðức Mẹ phát ra làm đám đông khiếp sợ , song sau đó thì Chúa GiêSu,
Thánh Cả GiuSe và Ðức Mẹ cùng hiện ra. Thánh Gia chúc lành cho nhân loại. Vầng
Ánh Sáng Lạ cũng đánh dấu ngày này là ngày Ðức Mẹ hiện ra lần chót tại Fatima.
Hôm ấy ba em Lucia Jacinta và Francisco đi tới gốc sồi ở Cova da Ira trong thánh địa Fatima.
Lucia xin mọi người qùy xuống lần hạt. Rồi bỗng có chớp sáng và các em thấy Ðức Mẹ hiện
đến, cũng đúng với địa điểm đã gặp gỡ trong các lần trước. Trừ ba em, không ai được thấy
Ðức Mẹ song người ta có thể thấy cành cây sồi nặng chĩu xuống khi Ðức Mẹ đứng trên đó.
Theo lời thuật của chị Lucia, Lucia hỏi: - Thưa Bà, Bà muốn con làm gì?
Ðức Mẹ đáp :
- Ta mong muốn một nhà nguyện được xây ở đây để tôn kính Ta.
Ta là “Ðức Mẹ Mân Côi”.
Xin các con hãy tiếp tục lần hạt hằng ngày.
Chiến tranh sẽ chấm dứt và các binh sĩ sẽ được về nhà họ.
Lucia nói: - Con có nhiều điều để xin Ðức Mẹ. Xin Mẹ chữa một số bệnh nhân.
Xin Mẹ hoán cải những người tội lỗi; và nhiều chuyện khác...
Ðức Mẹ ngắt lời Lucia:
- Một số người sẽ được ơn, song không phải tất cả.
Họ cần cải thiện đời sống và xin ơn tha thứ mọi tội lỗi.

Ðức Mẹ buồn rầu dặn tiếp:
- Chớ xúc phạm đến Chúa nữa vì Chúa đã
bị xúc phạm nhiều rồi.
Mong rằng những lời trao đổi ngắn ngủi trên lược tóm
các điều chính mà Ðức Mẹ dã chỉ dạy cho ba em bé
trong sáu lần hiện ra là cải thiện đời sống, cầu nguyện

cho kẻ có tội biết ăn năn, siêng năng lần hạt… , để
nhân loại đáng được Chúa ban hòa bình. Rồi, theo lời

thuật của chị Lucia, Ðức Mẹ mở tay ra. Một Vầng Ánh
Sáng Lạ bay ra từ tay Ðức Mẹ, tựa như một quả cầu
tròn sáng láng, tiến dần đến phía mặt trời, tạo thành
một luồng Ánh Sáng chiếu thẳng vào mặt trời và to lớn
dần đến nỗi lấn át ánh sáng của mặt trời. Khi Ðức Mẹ
cất mình lên, ánh sáng đó vẫn tiếp tục chiếu vào mặt
trời. Song Vầng Ánh Sáng Lạ đó dịu mắt nên người ta
nhìn được như một đĩa bạc bay. Mặt trời như bị giao
động nên lấp ló khiến người ta nhìn ra như mặt trời
đang nhẩy múa.
Mọi người nhìn Vầng Ánh Sáng Lạ lớn lên che
khuất hẳn mặt trời. Vầng Sáng Lạ càng lớn lên và như đến gần trái đất hơn. Sức nóng từ Vầng
Sáng làm vùng đất Cova da Ira sũng nước do trận mưa lớn khoảng nửa tiếng trước đó trở nên
khô ráo.. Người ta run sợ nghĩ đến Ngày Tận Thế.
Xin hiểu rõ là những người có mặt ở đấy, khi thuật lại điềm lạ đều nói đến mặt trời biến dạng
và như nhẩy múa nhưng thực ra chỉ tại vùng Fatima mới xẩy ra hiện tượng ấy. Chúa cho Vầng
Ánh Sáng Lạ từ tay Ðức Mẹ phát ra lấn át ánh sáng mặt trời nên người ta nhìn ra như mặt trời
nhẩy múa khi hai luồng sáng ảnh hưởng lên nhau. Có nhiều cách giải thích hiện tượng ấy song
tựu chung sự thực là như vậy nhìn theo con mắt thường và lời xác nhận của nhân chứng là mặt
trời không bị dời chỗ ngoại trừ ánh sáng mạnh mẽ của nó bị lấn át trong khoảng thời gian ngắn
ấy và chỉ tại vùng Fatima. Ta chẳng
cần đến giải thích hiện tượng theo
khoa học thực nghiệm.
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Có lẽ ta chưa đủ tài liệu để khẳng
định đây là Ðiềm Lạ trong Khải Huyền
đoạn 12: Một dấu lạ vĩ đại hiện ra

(KH 12:1-2) .

trên trời: một Bà có mặt trời bao
quanh, chân Bà đạp lên trên mặt
trăng, và đầu Bà mang triều thiên
do mười hai vì sao sáng kết thành

Song nếu ta đọc Phúc Âm LuCa thì trong Ðêm Chúa Giáng Sinh cũng có hiện tượng tương tự
xẩy ra tại Bê Lem khi các thiên thần trong Vầng Ánh Sáng Lạ Ðầy Vinh Quang của Thiên
Chúa hiện ra Báo Tin Chúa Giáng Sinh cho nhóm mục đồng. Rồi các các thiên thần cất lời
ca vang:

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời
Bình An Dưới Thế Cho Người Người Chúa Thương. (Luca 2:8-14).

Các người chăn chiên thoạt đầu thì khiếp sợ về hiện tượng Vầng Ánh Sáng Lạ ấy song liền sau
đó họ hối hả bảo nhau mau đến cùng Chúa Ðồng Giáng Sinh. Khi đọc lại Phúc Âm Matthêu thì
cũng có hiện tượng tương tự Vầng Sáng Lạ hình thù như Quả Cầu Sáng - Phúc Âm Matthêu
gọi là Ngôi Sao Dẫn Ðường Ba Vua từ Phương Ðông đến chầu Chúa. Tôi xin hiểu đó là thiên
thần xuất hiện trong Ánh Sáng Vinh Quang Của Chúa như Ngôi Sao hướng dẫn (Mattheu 2:112). Nay tại Fatima Vầng Sáng Lạ phát xuất từ Quyền Năng Chúa Thánh Thần đè bẹp ánh
sáng mặt trời và bàn tay đưa Vầng Sáng bay cao lên, ắt hẳn do thiên thần Chúa song với mục
đích gì theo Thánh Ý Chúa? Chắc hẳn không để đe dọa loài người mà là để báo tin Chúa Hài
Ðồng và Thánh Cả được đưa đến thăm nhân loại
Xin nghe tiếp lời thuật của chị Lucia :
Sau đó Ðức Mẹ biến đi, con (Lucia) thấy bên cạnh mặt trời, Thánh Giuse với
Chúa Hài Nhi xuất hiện ban phép lành cho nhân loại;
con thấy Hai Ðấng giơ tay cao với cử chỉ vẽ hình Thánh Giá.
Một lát sau, cảnh tượng đó biến mất.
Và con lại thấy Chúa Giêsu và Ðức Mẹ, qua hình ảnh Ðức Mẹ Sầu Bi.
Chúa Giêsu , một lần nữa, lại ban phép lành cho thế giới cũng như Thánh
Giuse đã làm. Cảnh tượng này cũng biến mất sau ít lâu;
và một lần nữa con thấy lại Ðức Mẹ, giống như theo hình ảnh Ðức Mẹ
Carmêlô. [hết trích]
Kể từ năm 2015, theo chỉ thị của
ÐTC Phanxico, Danh Thánh
GiuSe và Tước Hiệu Ngài là
Người Chồng Chí Thánh của
Ðức Mẹ được nhắc đến trong mọi
Thánh Lễ. Thánh GiuSe được
phong làm mẫu mực mỗi gia
trưởng. Chúng ta cảm tạ Thánh
Gia đã và vẫn hằng lưu tâm đến
phần hồn và phần xác chúng ta.

Kính Mừng
Lễ Thánh GiuSe 2018.
Nguyễn Công Bình

