
Fatima Thần Dược Băng Bó Thương Tích Thế Giới ? 
 

I Những dấu tích trên tượng 
Đức Mẹ Fatima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các gia đình VN chúng ta thường 
có thói quen là tôn kính tượng 
Đức Me Fatima trong nhà. Khi 
cầu nguyện trước ảnh tượng Mẹ 
có vị nào thắc mắc điều gì không?  
 
Một Linh Mục dòng Đa Minh khi 
chiêm ngưỡng bức tượng Đức Mẹ 
Fatima, đã nẩy sinh nhiều nghi 
vấn về những dấu tích trên tượng 
Mẹ. Cha đã yêu cầu chị Lucia 
giúp ngài hiểu một số chi tiết, vì 
biết rằng chị là người đã hướng 
dẫn điêu khắc gia tạc tượng Đức 
Mẹ. Cuộc phỏng vấn đó như sau: 
 
Linh Mục: Chị Lucia, có phải chị 
đã hướng dẫn điêu khắc gia Jose 
Ferreira Thedim tạc bức tượng 
Mẹ Fatima trước năm 1930 phải 
không? 
 
Lucia: Dạ thưa phải. 
 
Linh Mục: Tại sao Đức Mẹ phải 
đeo trang sức, một giây truyền 

bằng vàng và phía dưới có một 
trái cầu thõng xuống ngang  lưng? 
 

Lucia: Dạ thưa cha, đó không 
phải là đồ trang sức, đây là quả 
cầu hình tròn tượng trưng cho 
trái đất. Đức Mẹ thương thế gian, 
yêu nhân loại nên Đức Mẹ luôn 
luôn đeo trái cầu bên mình. 
 

Linh Mục: Tại sao Trái Tim Đức 
Mẹ lại có vòng gai màu nâu quấn 
chung quanh? 
 

Lucia: Dạ thưa cha, khi Đức Mẹ 
hiện ra toàn thân Mẹ là màu 
trắng, trong suốt tựa pha-lê. 
Nhưng chỉ có vòng gai quấn 
chung quanh Trái Tim Đức Mẹ là 
màu nâu. Đó là tội của nhân loại, 
tội phạm thánh, tội phạm đến sự 
khiết trinh của Mẹ, đã kết lên 
vòng gai đó, mà không có mấy ai 
chịu tháo gỡ và đền bồi. 
 

Linh Mục: Tại sao dưới tà áo của 
Đức Mẹ lại có ngôi sao? 
 
Lucia: Thưa Cha, ngôi sao đó 
chứng tỏ Mẹ luôn luôn là người  
đứng đầu và tiên phong chống lại 
các tà thuyết trên thế gian. 
 
Linh Mục: Đức Mẹ hiện ra, từ 
tháng Năm cho đến tháng Mười, 
cả thảy 6 lần. Tai sao Đức Mẹ 
không chọn phòng nào trong nhà 
thờ, nhà nguyện, hay hòn đá nào 
để ngồi. Tại sao cả sáu lần cứ 
ngọn cây sồi mà ngự xuống? 
 
Lucia: Dạ thưa cha Eva cũ từ một 
cây mà loài người phạm tội. Nay 
Eva mới từ một cây mà Mẹ sẽ cúu 
thế gian khỏi tội lỗi. 
 

II. Cây Sồi Fatima ? 
 
Cả sáu lần Đức Mẹ hiện ra tại 
Fatima đều ở trên ngọn một cây 
sồi nhỏ. Cây sồi Đức Mẹ hiện ra 
ngày 13-10-1917, đã được khách 

hành hương, người thì hái lá, 
người bẻ cành, người thì chặt cây, 
cuối cùng có người đào cả gốc 
mang về nấu nước uống, cây sồi 
đó bị mất dạng ngay năm 1917.  
 
Để đánh dấu nơi Đức Mẹ đã hiện 
ra, ngày 16 tháng Tám năm 1918, 
Giáo Hội địa phương đã cho xây 
một nhà nguyện lên chỗ gốc cây 
sồi ấy. Nhưng ngày mùng 6 tháng 
3 năm 1922, nhà nguyện đầu tiên 
này đã bị chính quyền vô thần cho 
đặt bom, mái nhà nguyện bị nổ 
tung, có điều đặc biệt là pho 
tượng Đức Mẹ Fatima ở trong vẫn 
còn nguyên vẹn. Sau này Giáo 
Hội địa phương trùng tu lại thành 
một nhà nguyện thật khang trang. 
Nơi đó, ngày nay có Thánh Lễ cử 
hành liên tục hàng ngày, để cảm 
tạ Thiên Chúa. 
 
Khoảng cách giữa nhà nguyện và 
khán đài chính, nếu ai đã đi hành 
hương Fatima rồi sẽ thấy, có một 
cây sồi to lớn, có hàng rào sắt 
chung quanh. Đó là một trong 
những cây sồi còn để lại từ năm 
1917. Gần 90 năm trôi qua cây sồi 
con đã trở thành một cây cổ thụ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nhà nguyện đầu tiên 1918 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Mái nhà nguyện bị nổ tung 1922 

 

 

 

 
 



III. Lời Mẹ: “Từ Một Cây …”? 
 
Ban đầu, Đức Mẹ đã tuyển chọn 3 
em bé chăn cừu ở làng Fatima 
xưa, ngây thơ hiền lành và chất 
phác, để đón nhận và thi hành sứ 
điệp của Đức Mẹ đã phán ra từ 
một cây, đó là một kế hoạch hòa 
bình từ Thiên Đàng. Từ cây sồi 
đó, Đức Mẹ đã ban cho nhân loại 
3 mệnh lệnh: 
 

- Cải thiện đời sống 
- Tôn sùng Mẫu Tâm 
- Lần hạt Mân Côi 
  

Giáo Hội đã nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần, không một người Công 
Giáo nào mà không biết. Riêng 
dân chúng  Bồ Đào Nha đã sốt 
sáng thi hành kế hoạch hòa bình 
của Đức Mẹ, nên quốc gia này đã 
sớm trở nên an bình, hoan lạc sau 
một thời biến loạn . 
 
Còn bình an thế giới thì sao? Một 
Vị Linh Mục đáng kính, năm nay 
tuổi tác đã khá cao, ngài đã tâm 
sự cùng chúng tôi nhiều lần rằng: 
“Nhân loại ngày nay không ai tha 
thiết đến kimh Kính Mừng nữa 
nhất là giới trẻ”.  
 
Sống trong một thế giới mà nền 
văn minh tiến bộ vượt bực, thì sự 
tín thác vào Thiên Chúa đã vơi đi 
trong tâm khảm con người ngày 
nay. Cho nên một phần lớn dân 
chúng vẫn phải sống trong lo âu, 
tuyệt vọng! Trước những khủng 
hoảng to lớn với tầm mức quốc tế, 
chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, 
thiên tai…Không biết phải chống 
đỡ và bám víu vào đâu? 
 
Sứ điệp hòa bình của Đức Mẹ thì 
ai cũng biết, nói đến bình an của 
thế giới thì ai cũng muốn, cũng 
khát khao. Nhưng cầu nguyện cho 
thế giới thì phải xét lại? Mỗi 
người chúng ta hãy đặt tay lên 
trán mà tự hỏi lấy mình! Đã có 
mấy người thật sự lần hạt cho 
nhân loại chưa? Trong khi Mẹ đã 

nhắn nhủ trong ngày 13 -9-1917: 
“Các con hãy lần hạt mỗi ngày, 
chiến tranh sẽ chấm dứt, nhân 
loại sẽ có bình an. ” 
 

IV. Thi Hành Ba Mệnh Lệmh 
 
a. Cải thiện đời sống 
 
Trong khi thi hành sứ điệp 
Fatima, có vị đã hỏi chị Lucia: 
“Trong ba mệnh lệnh điều nào 
khó nhất.” 
 
Chị Lucia đã cho mệnh lệnh cải 
thiện đời sống là khó nhất. Trong 
phong trào Tông Đồ Fatima muốn 
cho cụ thể hơn, cho mọi người dễ 
hiểu đã đồng hóa việc này với 
việc “Chu toàn trong bổn phận 
hàng ngày” 
 
Mỗi người sống trong thế gian bất 
cứ ai cũng đều có những trách 
nhiệm trong bổn phận riêng của 
mình. Bổn phận đó cứ phải nhắc 
đi nhắc lại, hết ngày này sang 
ngày khác; từ năm này qua năm 
kia. Cho nên bổn phận hàng ngày 
đã trở thành nặng nề, nhàm chán. 
Không kể đến một số người phải 
thi hành những công việc bất đắc 
dĩ trong bổn phận hàng ngày.  
 
Chính vì thế mà chị Lucia đã 
đồng ý cho rằng mệnh lệnh cải 
thiện đời sống hay chu toàn bổn 
phận hàng ngày là khó nhất. 
 
Cha John De Marchi cũng đồng 
quan điểm nên ngài đã viết: “Cho 
được bền đỗ trong ân sủng và 
bình an của Chúa, người ta không 
cần phải thực hiện những việc lớn 
lao như ba trẻ tại Fatima, mà chỉ 
cần chu toàn những bổn phận 
hàng ngày, vì phải nhắc đi nhắc 
lại nhiều lần, đã trở nên quá nặng 
nề, và trở thành những công việc 
phạt tạ và hy sinh”. Như trong 
Thánh Kinh Chúa cũng đã dạy:  
 
“Nếu muốn theo Ta, hãy từ bỏ 
chính mình vác thập giá hàng 
ngày, và theo Ta” (Luca 9:23). 

b. Tôn Sùng Mẫu Tâm 
 

Việc Tôn Sùng Trái Tim Vẹn 
Sạch Mẹ, đã được chính Đức Mẹ 
nhắn nhủ với Lucia khi hiện ra tại 
Fatima ngày 13-6-1917. “Chúa 
muốn dùng con để thiết lập việc 
tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ 
trên thế gian”. Một tháng sau, 
ngày 13-7-1917, Đức Mẹ xác 
quyết thêm một lần nữa việc tôn 
sùng này và Mẹ hứa: “Nếu nhân 
loại thực hành lời Mẹ dạy, 
nhiều linh hồn được cứu rỗi và 
sẽ có hòa bình”.  
 

Đến ngày 20-12-1925, Đức Mẹ 
cùng Chúa Giêsu Hài Đồng đã 
hiện ra một lần nữa. Lần này Đức 
Mẹ đã tỏ ra rất buồn về những tội 
lỗi vong ân bội bạc của loài 
người, và Người đã chỉ cách làm 
sao để Đền Tạ Trái Tim Me. Chúa 
Giêsu Hài Đồng phán với Lucia: 
“Hãy thương Trái Tim Rất 
Thánh của Mẹ con, đang bị 
muôn gai nhọc xâu xé, vì tội vô 
ân bội bạc của loài người. 
Nhưng không có ai chịu tháo gỡ 
bằng cách ăn năn đền bồi”. 
 

Còn Đức Mẹ nhắn nhủ: “Hỡi con, 
hãy nhìn Trái Tim Mẹ, đang bị 
bao quanh bởi những gai bội 
bạc và phạm thượng của loài 
người. Ít là con hãy an ủi Khiết 
Tâm Mẹ”. Đức Mẹ còn hứa: “Mẹ 
hứa sẽ ban ơn cứu độ cần thiết 
cho những ai 5 Thứ Bảy Đầu 
Tháng liên tiếp, sốt sáng xưng 
tội, rước lễ, lần hạt Mân Côi ..” 
 
Việc Đền Tạ được hiểu đó là một 
sự hy sinh và khó nhọc. Chị Lucia 
là người đã thi hành sứ mệnh này 
đầu tiên, khi chị ở trong tu viện xa 
cách người mẹ yêu quí của mình  
Chính Lucia đã chứng tỏ tâm tình 
ấy qua một lá thư viết về cho mẹ: 
“ … Mẹ ơi, chính vì thế con xin 
mẹ hãy dâng hiến sự chia ly của 
mẹ con mình lên Đức Mẹ, như 
một sự phạt tạ để đền bù tội lỗi 
của những đứa con bội bạc đã  
phạm đến Người …”  



Sống trên dương thế ai là người 
tránh khỏi những gian nan khốn 
khó. Sự đau đớn này có thể gây 
nên chính bởi người bạn đời đã 
từng chia cơm xẻ áo …. Sự chua 
sót này cũng có thể mang đến bởi 
đứa con thân yêu của chúng ta …. 
Nhưng là người con thảo, nên biết 
kết hiệp và dâng hiến những đau 
thương này lên cho Mẹ, để đền tạ 
Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, sẽ trở 
thành của lễ Thiêng Liêng trước 
Tôn Nhan Thiên Chúa. Trong 
phong trào Tông Đồ Fatima đã 
khuyến khích hội viên: Dự thánh 
lễ Thứ Bảy Đầu Tháng, đó là việc 
đền tạ cho tập thể. Còn việc đền 
tạ cá nhân là mặc Áo Đức Bà 
Carmêlô, là dấu chỉ đền tạ và tận 
hiến cho Đức Mẹ 
 

V. Sống Sứ Điệp Fatima. 
 

Khi Đức Mẹ ban mệnh lệnh cho 
thế gian, đây là một chương trình 
hòa bình từ Thiên Đàng. Đức Mẹ 
đã dùng tiếng nhân loại, để kêu 
gọi mọi người thi hành sứ điệp 
của Mẹ. Nên sứ điệp Fatima dành 
cho tất cả mọi người. 
 

Đức Ông Colgan và ông John 
Haffer đã thành lập hội Tông Đồ 
Fatima từ năm 1947. Phong trào 
này kêu gọi mọi người thi hành sứ 
điệp Fatima, bằng cách ký tên vào 
bản cam kết thực hành mệnh lệnh 
của Mẹ, đã được nhiều người đón 
nhận và đã phát triển trên một 
trăm quốc gia. Số hội viên  lên 
đến hơn 11 triệu. Đã đóng góp 
một một phần đáng kể với Giáo 
Hội trong việc mưu tìm hòa bình 
cho thế giới, nhất là vào những    
năm 1980, 1981, khi Đức Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II  bị mưu 
sát tại Công Trường Thánh Phêrô. 
 

Những nơi nào có phong trào 
Tông Đồ Fatima, chúng tôi 
khuyến khích bà con nên gia 
nhập, bởi vì trong một đoàn thể sẽ 
có sự tương trợ lẫn cho nhau. Còn 
trong các họ đạo, giáo phận,  vắng 
bóng người lãnh đạo, hay các 

quốc gia bị cấm đoán. Chúng ta 
vẫn có thể tự nguyện cam kết với 
Đức Mẹ là sẽ cố gắng thi hành  
trọn vẹn sứ điệp của Người. 
 

Chúng ta tự nguyện thi hành 
mệnh lệnh Cải Thiện Đời Sống, 
Lần Hạt Mân Côi, Đền Tạ Trái 
Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ là sưng tội 
và rước lễ ngày Thứ Bảy Đầu 
Tháng (Lễ Thứ Bảy nào cũng 
được  miễn là có ý đền tạ Đức 
Mẹ). Riêng việc đền tạ cá nhân là 
mặc áo Đức Bà Carmelo, phải 
nhờ đến Linh Mục, bởi vì hàng 
giáo phẩm mới có năng quyền 
làm phép và mặc áo Đức Bà 
Carmelo cho những ai thỉnh cầu. 
 

VI. Sứ Điệp Fatima Còn Khẩn 
Thiết Cho Ngày Nay Không? 

 

Khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 
ngày 13-7-1917, Người có lưu ý 
cho nhân loại về sự bành trướng 
của thuyết vô thần, thuyết này đã 
tan biến bắt đầu từ năm 1989. 
Nên nhiều người đã cho rằng việc 
thi hành mệnh lệnh Fatima đã 
chấm dứt. Xin lắng nghe lời kêu 
gọi của Giáo Hội:  
 

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, 
khi còn là Hồng Y Giáo Chủ 
Ratzinger, trong khi giải thích bí 
mật Fatima, có nhắc đến việc Đức 
Giáo Hoàng Gioan Phaolo II bị 
mưu sát. Và từ đó Ngài đưa ra 
một bài học như sau: 
 

“ Ở đây, chính bàn tay của một 
người mẹ đã làm lệch hướng 
viên đạn định mệnh ấy để một 
lần nữa chứng tỏ rằng không hề 
có số phận nào không thể thay 
đổi, rằng đức tin và lời cầu 
nguyện mãnh liệt hơn những 
viên đạn và đức tin hùng mạnh 
hơn các đạo quân.” 
 

Cho nên, nếu chúng ta muốn cho 
người có tội biết ăn năn trở lại? 
Muốn cho thế giới được hòa 
bình? Phải nghe theo lời Mẹ nhắn 
nhủ. Hãy tín thác vào Thiên Chúa, 
hãy xấp mình xuống đất, ăn năn 

sám hối tội lỗi mình, và trở về đời 
sống cầu nguyện … Dâng hết 
thảy những khốn cùng của trần 
gian nơi Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ 
Maria, vì Mẹ Fatima đã hứa: 
“Trái Tim Mẹ là nơi con nương 
náu và là đàng dẫn con đến với 
Chúa.” (Fatima 13-6-1917). 
 

Như vậy, chúng ta tin rằng: Nhờ 
lời cầu bầu của Đức Mẹ, Thiên 
Chúa sẽ thay đổi dòng lịch sử? 
Người sẽ tha thứ tất cả và ban cho 
nhân loại niềm hy vọng: “Sau 
cùng Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng” 
 

Đức Hồng Y Angelo Sodano, 
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, sau 
lễ phong Chân Phước cho hai trẻ 
Francisco và Jacinta ở Fatima 
ngày 13-5-2000, Ngài cũng đã 
nhận định rằng: 
 

“Các biến cố dồn dập trong năm 
1989, cả ở Liên Bang Sô Viết lẫn 
ở một số quốc gia Đông Âu, đã 
dẫn đến sự sụp đổ của các chế độ  
vốn cổ xúy chủ nghĩa vô thần.  
 

Đức Thánh Cha cũng đã chân 
thành cản tạ Đức Trinh Nữ Rất 
Thánh về điều đó. Tuy nhiên, tại 
những phần đất khác trên thế 
giới, các cuộc tấn công chống 
Giáo Hội và các Kitô hữu, kèm 
theo gánh nặng thống khổ họ cam 
chịu, vẫn còn tiếp diễn một cách 
bi thương. Cho dù các biến cố 
được phần thứ ba của “bí mật” 
Fatima nói đến hiện nay kể như 
đã thuộc về một phần của quá 
khứ, những lời Đức Mẹ mời gọi 
cải thiện và sám hối, được công 
bố từ đầu thế kỷ XX, vẫn mang 
tính thời sự và khẩn thiết của 
ngày hôm nay”. 
 

Do đó, sống trong một thế giới 
đầy hận thù, hoang tàn đổ nát như 
ngày nay. Muốn băng bó thương 
tích của nhân loại, ta phải thi hành 
3 mệnh lệnh Fatima, một sứ mạng  
thiêng liêng của mỗi người. 

 

Joseph Nguyễn Hoạt 
Nguyên Chủ Tịch TDF VN HK 
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Băng Bó Thương Tích Nhân Loại? 
Thưa quí vị 
 

    Hội từ thiện VAGSC theo gương Người Samaritan Nhân Lành, với chủ 
trương băng bó thương tích tinh thần và thể xác cho người cùng khốn. 

     Băng bó thương tích thể xác, đó là một việc làm rất dễ thực hiện. Chỉ 
cần người có lòng thương xót, chịu hy sinh một chút thời giờ và bỏ ra 
một số tiền của, là chúng ta có thể thấy được kết quả bằng đôi mắt, cảm 
nghiệm được bằng trí óc, và có thể níu kéo được bằng tay chân.  

     Chẳng hạn khi chúng ta gặp một em bé bị mù đôi mắt, thương em vì 
trước mắt em chỉ là  một màn đêm đen tối; em đói chúng ta cho ăn, em 
rét chúng ta cho mặc, em dốt chúng ta cho học để mở mang trí tuệ cho 
em …. Nếu gặp một bà mẹ trẻ lỡ làng, toan tính hủy diệt bào thai, chúng 
ta đón nhận em và cho em tá túc vào một nơi kín đáo, dạy cho em biết 
rằng không nên hủy hoại thai nhi vì đây là mần mống của Chúa Trời, và 
giúp đỡ em cho đến khi mẹ tròn con vuông …. Nếu gặp một người tuổi 
tác đã khá cao, mắc bệnh HIV & AIDS, tâm hồn họ trở nên yếu nhược, 
kéo lê một quãng đời già yếu thê lương tuyệt vọng. Người bênh nhân này 
cần hai thứ thuốc bệnh tật và tâm linh…Đó là những công việc thường 
nhật của những thiện nguyện viên đang trực diện ngày đêm trong việc 
băng bó thương tích của nhân loại. 

     Băng bó thương tích tinh thần của loài người mới thật là khó, vì 
những sai lầm này đã có từ trong máu huyết, nó đã ăn dễ sâu vào trong 
tâm khảm con người, và lan tràn từ đời này qua đời kia. Thế giới ngày 
nay tất cả mọi nơi đều thiếu vắng an bình, bởi vì đâu đâu cũng chỉ  thấy 
bị quyền lực thế gian áp chế, độc quyền, độc tài, chối bỏ Thiên Chúa …, 
không lấy tình thương để đối xử với người đồng loại ... 

    Nguyên nhân làm cho thế giới này mất bình an, là do kẻ có tội, muốn 
thay đổi lòng dạ con người, phải trông cậy vào sức mạnh toàn năng của 
Thiên Chúa, và sự bầu cử của Mẹ Maria, vì Mẹ đã nhắn nhủ: “Hãy dâng 
lời cầu nguyện và hy sinh liên tục lên Thiên Chúa, để phạt tạ tội lỗi 
loài người, thì sẽ thành của lễ hy sinh trước tôn nhan Chúa, và được 
kể như lời nguyện cầu cho kẻ có tội sớm ăn năn trở lại”(Fatima 13-5-1917). 
 
     Như vậy, Bình An của thế giới là do sự trở lại của người có tội. Việc 
này tùy thuộc vào có nhiều người thi hành mệnh lệnh của Đức Mẹ. Sứ 
Điệp Fatima chính là thần dược cứu nguy thế giới, và là bổn phận hy 
sinh của mọi người chúng ta.  

VAGSC 

 



 

   Tổ chức 
vào lúc 3 giờ 
chiều mỗi thứ 
sáu hàng 
tuần, tại 
Trung Tâm 


