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Hôm nay July 13, 2020, Ngày Kỷ Niệm Ðức Mẹ Hiện Ra Lần Thứ Ba tại
Fatima hôm July 13, 1917 nay đã hơn 100 năm. Xin cảm tạ Ðức Mẹ
Fatima vì hôm ấy và ngày ngày cho đến nay, Ðức Mẹ hằng cầu nguyện
cho chúng ta và Mẹ xin chúng ta cùng Mẹ lặp lại các lời Kinh Fatima ấy
như sau :
“Lạy Chúa GiêSu! xin tha tội cho chúng con;
xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa Ngục.
Xin đưa các linh hồn lên Thiên Ðàng;
nhất là những linh hồn
cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen”.
Ðức Mẹ đã được Chúa CHA thương cho phép xuống thăm loài người để
nhắc nhở chúng ta Ngài là CHA và là Thiên Chúa Xót Thương Nhân Từ;

chúng ta hãy luôn tin vào Ngài. Chúa CHA thương dựng nên chúng ta;
Chúa muốn chúng ta được hằng sống với Ngài là Ðấng Hằng Sống.
(Photo: ÐTC và cả trăm ngàn giáo dân dâng lời nguyện với Mẹ Fatima 2018)

Song loài người yếu hèn nghe theo Quỷ Satan cám dỗ đã phạm tội đáng
chết; cho nên CHA đã gửi Con Một Của CHA là GIÊSU xuống thế làm

người sống giữa chúng ta và thậm chí còn hy sinh chịu chết vì tội chúng
ta để chúng ta được sống. Nay Ngài lại cho Ðức Mẹ xuống nhắc nhở
hồng ân CHA luôn sẵn sàng chờ đón cứu vớt chúng ta; và để được sống

đời đời với CHA như vậy thì chúng ta phải thay đổi ngay nếp sống, nhất

là xa lánh tội.

Chúa GiêSu có nói đến Hỏa Ngục Ðầy Lửa
song không tiết lộ hình ảnh nào của chốn này; song đặc biệt hôm 13 Th
Bẩy 1917 Chúa CHA thương cho phép Ðức Mẹ tiết lộ một Hỏa Ngục
Thực cho chúng ta qua Ba Em Bé Fatima. Các em sợ lắm. Theo chị Lucia
kể lại người ta vẽ ra hình ảnh nơi khốn nạn mà nhiều người bị rơi vào .

Cảm ơn Ðức Mẹ đã cho ta thấy Lửa Hỏa Ngục là một thực tại..
Ðức Mẹ không muốn chúng ta rơi vào Biển Lửa ấy để hư uổng cả một
đời làm người vì sau khi chết thì những linh hồn còn mang tội Chúa xét
không xứng đáng cho hưởng Phúc Trời sẽ bị ném vào Hỏa Ngục , (đó là
hồi MỘT: Sự Chết Lần Thứ Nhất). Linh hồn chờ bị cho sống lại với xác
trong Ngày Phán Xét Chung, để rồi lại sẽ bị tống vào Sự Chết Lần Thứ
Hai đời kiếp kiếp, trong tủi nhục (đó là hồi HAI) .
Nói rằng Chúa CHA Nhân Từ trừng phạt ai đời đời trong Hỏa Ngục thì
quá khó nghe vì xem ra mâu thuẫn với Lòng Thương Xót của Chúa.
Vâng! Thánh Ý Chúa đã định trước cho mọi người được sống mãi mãi
trên Thiên Ðàng. Chúa CHA biết trước ta yếu đuối sẽ phạm tội cho nên
cho Chúa GiêSu ban Bí Tích Thứ Tha và Mình Máu Thánh Ngài để tha tội
và cứu chúng ta. Chúa cũng như Ðức Mẹ ao ước chúng ta chúng ta đón
nhận Mình Máu Thánh Chúa. Song chúng ta vẫn tự do phạm tội, rủ nhau
phạm tội, tự ý từ chối Mình Máu Thánh Chúa để sau cùng tự rơi vào Hỏa
Nguc. Chúa chẳng hề ép ai nhận Ơn Cứu nếu chính người ấy khăng
khăng phạm tội , tự từ chối Chúa và tự đi vào Hỏa Ngục dù Chúa
và Ðức Mẹ cố van nài họ trở về với Lòng Thương của Chúa :

“Lạy Chúa GiêSu! xin tha tội cho chúng con;
xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa Ngục.
Chúa GiêSu không phạm tội song gánh tội của trần thế với tư cách “ Con
Người “ như Chúa tự xưng. Ðức Mẹ cũng chẳng hề phạm tội dù là tội nhẹ
song chọn đứng chung hàng ngũ loài người để xin Chúa tha tội cho loài
người. Vì thế như trong Kinh Lạy Cha Chúa GiêSu dạy ta đọc ra chữ
“chúng con”, thì trong Kinh Fatima, Ðức Mẹ cũng đòi ta quảng đại hơn
mà đọc ra chữ “chúng con” cầu cho mình, cho gia đình mình và cả đại
gia đình loài người, dù chúng ta chưa bết tên của họ, để tất cả đều
khộng bi ném vào Hỏa Ngục mà được Ơn Tha Thứ.
Bản Giúp Xét Mình Xưng Tội liệt kê những tội riêng, tuy khá nặng, song
không cho ta cái nhìn rộng hơn về những tội chung của từng gia đình,
từng nhóm người, hay từng vùng xã hội địa dư rộng hơn , hay của cả thế
giới mà ta hay nhắm mắt để người ta phạm tội, hay mang trách nhiệm
liên đới. Chẳng hạn loài người đang theo Satan muốn ngang bằng
vớiThiên Chúa nên tự đặt lại nguyên tắc và nền tảng của gia đình ngược
với Thánh Ý Chúa CHA. Ðó là chưa nói đến tội phá thai và hạn chế sinh
sản hay triệt sản. Các cường quốc kinh tế tham lam ích kỷ đè bẹp sức
sống của dân nhược tiểu trong việc phân phối lương thực gây nạn đói
kém; nhất là gây chiến tranh tiêu diệt nhau. Từ ngày Mẹ hiện ra tại
Fatima đến nay thế giới đã bị hai trận Thế Chiến cướp đi sinh mạng cả
triệu người, và tuy Thế Chiến III chưa khởi dầu song cả trăm vụ đụng
độ võ trang cũng đã làm tổn thương nhiều sinh mạng, gia đình và tài sản
của nhân loại (xin kể cả dân nước Việt Nam trong danh sách những nạn
nhân đau khố nhất ).
Ai ai cũng phạm tội. Nhiều hồng y, giám mục, linh mục và những người
đã được rửa tội bị báo chí tố cáo phạm tội tỏ tường. Chúa cho cơ may
song có bao nhiêu người đã hối hận trở về với Chúa? Và bao nhiêu
người chết không kịp ăn năn và nay đã rơi vào Hỏa Ngục? Có lẽ chúng ta
nên khiêng họ đến dưới chân Chúa và cầu xin Tha Thứ thay cho họ đang
bại liệt trong tội (Marco 2:4)
Lạy Chúa GiêSu! xin thương tha tội cho chúng con.
Xin đưa các linh hồn lên Thiên ÐàngCầu mong Chúa thương chấp nhận ban tha thứ cho chính chúng ta và
kẻ có tội ơn kịp ăn năn trong NỬA GIÂY cuối đời. Xin Chúa như Người CHA
Nhân Lành ra tận cửa tha thứ đón nhận Ðứa Con Hoang Ðàng rách rưới trở về
Lòng Thương Xót của CHA. Cho rằng họ, kể cả tôi nữa, sẽ được Chúa cho cơ
hội học hỏi trong Luyện Ngục , dù dài lâu song là MỪNG LẮM RỒI và phải tạ ơn
trọng đại của Lòng Chúa Nhân Từ, vì còn có Ngày hưởng Mặt Chúa

Chị Lucia tò mò hỏi Ðức Mẹ về tình trạng đời sau của vài người chị
quen biết đã chết, Ðức Mẹ cho biết có người đã hưởng phúc thiên đàng
song một người còn ở Luyện Ngục trong“thời gian lâu dài”. Rất khó hiểu.
Vì dùng chữ “NGỤC TÙ” nên ta liên tưởng đến thời gian bị giam giữ trong
Luyện Ngục được tính theo ngày trên trái đất. Một ngày trong Luyện
Ngục không ngắn như thế, tôi tin như vậy, vì thời gian tính theo đồng hồ
Thiên Ðàng. Có lẽ chẳng nên dùng chữ giam giữ mà linh hồn đang trong
tình trạng thiếu sót chờ đợi Chúa cho đạt hoàn thiện. Ðó chỉ là thời
gian học tập thanh luyện, tuy có những đau khổ, ta cần cầu cho họ sớm
hưởng Mặt Chúa.
Trước mặt Ðức Mẹ đứng kề bên Thánh Giá, ông Ăn Trộm Lành
đã được Ơn Chúa Tha. Ông là bằng cớ để ta tin vào Lòng Thương Xót
của Chúa ban cho ta tùy vào Thánh Ý của Chúa trước khi chết. Khi Ðức
Mẹ bầu cử xin ơn cho cô dâu chú rể thành Cana có thể Ðức Mẹ chẳng
hiểu trọn Ý Chúa và Chương Trình của Chúa; song Mẹ hiểu rõ và tin vào
Lòng Thương Của Chúa. Tuy nhiên Lời cầu nguyện của Ðức Mẹ rất tế nhị
vì Mẹ để lời cầu xin tùy thuộc vào Thánh Ý của Chúa. Vậy chẳng nên
tranh luận chữ nghĩa mà xin cứ an tâm đọc theo Ðức Mẹ rằng:

Lạy Chúa GiêSu!
Xin tha tội cho chúng con;
xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa Ngục.
Xin đưa linh hồn chúng con lên Thiên Ðàng;
nhất là những linh hồn quá tội lỗi,
xem ra không còn hy vọng nào
mà chỉ còn trông cậy vào Lòng Chúa Thương
cho khỏi sa Hỏa Ngục. Amen
Dù sao khi xin ơn thì cũng có điều kiện: Tại Cana sau khi cầu nguyện với
Chúa thì Ðức Mẹ căn dặn mọi người rằng:
“ Bất cứ Ngài bảo điều gì thì các con cứ làm theo!”
Nova Vulgata: Dicit mater eius ministris: “ Quodcumque dixerit

vobis, facite ”. (Gioan 2:5)
Nay tại Fatima sau khi cầu nguyện với Chúa thì Ðức Mẹ căn dặn
mọi người:
“Hãy Mau Thay Ðổi Nếp Sống! Ðừng Phạm Tội Nữa! “
Mẹ chỉ lặp lại câu Chúa phán với chị bị cáo tội ngoại tình rằng:
“Chúa Giêsu nói: "Ta - Giêsu - cũng không xét tội
con đâu! Ði đi ! Và từ nay đừng phạm tội nữa!"
Nova Vulgata: Dixit autem Iesus: “ Nec ego te condemno;
vade et amplius iam noli peccare. ( Gioan 8: 11)

Song quan trọng hơn, dù chưa kịp chừa tội đầy đủ, là Cậy Trông
Vào Lòng Chúa Thương Xót:
LẠY CHÚA GIÊSU! CHÚNG CON TRÔNG CẬY VÀO CHÚA.
JESUS! WE TRUST IN YOU
Chúa Giêsu hứa cho những ai đọc Kinh trên , trông cậy và truyền
bá tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa như sau:
“Ta sẽ bão bọc những ai đọc Kinh trên , trông cậy và truyền bá
tôn sùng Lòng Thương Xót của Ta, suốt cuộc đời họ và trong giờ
họ chết, Ta sẽ không là Quan Tòa phán xét họ, nhưng là Ðấng
Cứu Tinh đầy Thương Xót.” (Hồi Ký Thánh Faustina (III. 20,21)
Không nhất thiết chỉ đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót và Kinh Fatima
trong khi lần chuỗi mà xin thành khẩn đọc bất cứ lúc nào vì từng giây
phút ta có thể chết; và sẽ có nhiều linh hồn rời khỏi thế gian và cần ta
mở lòng thương yêu mà cầu nguyện cho họ khỏi rơi vào trầm luân trong
lửa Hỏa Ngục. Xin tin là sau này trên trời họ sẽ cầu nguyện trở lại cho
chính chúng ta hay con cháu chúng ta

VIẾT THÊM

Hành động phạm thánh tại Hoa Kỳ

Bài này tôi mong đã phải đến tay quý vị trước ngày lễ Kỷ Niệm Fatima 13
Th Bẩy song xin cáo lỗi chậm trễ vì khi đang viết thì tôi bị rụng rời khi
nghe tin thánh tượng Ðức Mẹ tại nhiều nơi bên Mỹ bị một nhóm bạo loạn
xúc phạm nặng nề do Satan xúi giục. Xin Chúa và Ðức Mẹ rộng lòng tha
thứ sự xúc phạm này.
Vào tối thứ Bảy 11/07, họ tấn công đốt phá tượng Đức Trinh Nữ Maria
tại nhà thờ St Petẹr's tại Boston. Tượng Ðức Mẹ trong nhà thờ St
Stephen (TB Tennessee ) bị giật xuống đất và bị chặt đầu
Đây là cuộc tấn công thứ hai ở Mỹ vào thánh tượng Đức Mẹ trong hai
ngày liên tiếp, và trong cùng một ngày cuối tuần có hai nhà thờ Công
giáo bị phóng hỏa.

Nhà thờ Queen Of Peace [Nữ Vương Hòa Bình] miền trung Florida bị
phóng hỏa vói ác ý muốn giết các giáo dân đang chuẩn bị thánh lễ bên
trong. Vụ hỏa hoạn xảy ra gần như cùng lúc với vụ đốt phá nhà thờ
Tổng Lãnh Thiên Thần St Gabriel tại Los Angeles. Ðáng tiếc không
riêng cho người Công Giáo mà mọi người dân California vì đây là một
công trình lịch sử do chính Thánh Junipero Serra xây dựng đã gần 250
năm khi California chưa thành một tieu bang của Mỹ. Ngôi nhà thờ đã
bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn

