
Bài Viết Chia Sẻ  

6. Chia sẻ của sơ Marie Claire  

*Sơ Marie Claire sinh năm 1958 tại vương quốc Bỉ, là một người học vấn cao với 2 bằng cấp Đại 
Học (Ngôn ngữ học và Động Vật học). Sơ là người sáng lập ra dòng tu “Oasis of Peace” (Ốc Đảo 
bình an) tại làng Mễ Du. Sơ đã nhiều lần được ơn  Chúa và Mẹ. Sơ cũng đã dành nhiều thời gian để 
đi truyền bá “Thông điệp Mẹ Mễ Du” khắp nơi trên thế giới. Ngày 10.10.2006 sau khi rời Anh 
quốc, nhận được thư mời của Nhà thờ Công Giáo, Chúa Thánh Thần, Liên Tôn từ thành phố Århus; 
sơ đã đến thành phố nầy lúc 19 giờ cùng ngày (Århus là một thành phố lớn thứ nhì của Đan Mạch, 
sau thủ đô Copenhagen. Theo chương trình sơ sẽ ghé thành phố Esbjerg, nhưng sau cùng sơ không 
ghé được. Dưới đây là bài tường thuật buổi nói chuyện, chia sẻ Thông điệp Mẹ Mễ Du của sơ.      

 

Thập tự Chúa chịu tử nạn (giống như người thật) trong dòng “Ốc Đảo Bình an” của sơ Marie Claire  



Sơ Marie Claire với giáng dấp nhỏ bé bước vào phòng họp tại nhà thờ Møllevang thành phố Århus 
ngày 10.10.2006 lúc 19 giờ. Trong phòng họp có hơn 100 người thinh lặng và thánh hoá theo lời 
cầu nguyện bằng anh ngữ của sơ. Phải công nhận sơ có một giọng nói “nhẹ nhàng” và thánh 
thiện.Nhìn sơ qua thành phần tham dự buổi chia sẻ, tôi thấy có hai chị người ViệtNam (môt người 
từ ca đoàn Ave Maria và một người tôi không biết tên), hai Cha, cha chánh xứ Århus Herbert và 
một Cha người Ý (cha chánh xứ Esbjerg và phái đoàn Esbjerg có lẻ vì ở quá xa nên đến trễ khoảng 
30 phút). Sau phần kinh nguyện sơ mở đầu bằng những chia sẻ từ chính cuộc đời của mình. 

Bất đồng ý kiến với mẹ của mình: do thường bất đồng ý kiến với mẹ của mình, chị Marie Claire 
rời gia đình lúc 21 tuổi. Chị cư trú tại miền Bắc của Hoà Lan, là một khu vực của Đạo Tin Lành. 
Trong thời gian nầy Chị vừa học đại học vừa  tìm hiểu “Tình Yêu và Lý Tưởng”. Thời gian nầy chị 
sống chung với những người Đạo Tin Lành. Sau 3 năm chị trở về Bỉ để thăm mẹ, vì mẹ đang bịnh 
rất nặng (ung thư). Trong thời gian nầy chị được thị kiến với Chúa Giêsu. Và ngài khuyên chị nên 
“hoà giãi” với mẹ. Khi mẹ chị qua đời có tặng chị hai cuốn sách: “Sống phó thác cho Thiên Chúa” 
và “Cầu xin Chúa Thánh Thần”. Trên đường đi xe lửa từ Bỉ đi Hoà Lan chị đã đọc 2 cuốn sách nầy. 

Theo đạo Tin Lành (đạo Chúa Thánh Thần) hay Công Giáo: tại Hoà Lan chị Marie Claire phân 
vân không biết sẽ theo đạo nào. Vì đạo nào cũng dạy “Một Thiên Chúa, một Chúa Thánh Thần, một 
Rửa Tội,…”. Chị cầu nguyện và Thiên Chúa đã trã lời cho chị: “Con đã được Rữa Tội theo nghi 
thức Công giáo, vậy con là người Công giáo”        

Gặp người yêu Thánh Thiện: về sau chị đã gặp người yêu thứ hai, là một sinh viên Thần học tại 
Roma. Anh nầy đã dạy cho chị lần Chuỗi Mân Côi. 
Sau đó chị đã học Thần học cùng với các Cha dòng Phanxicô tại Đại học Ohio (USA). Lúc nầy chị 
đã 30 tuổi. Một hôm chị nhận được một giấy mời đi viếng Mẹ Mễ Du. Giá khoảng 1.000 đô US. 
Chị không có tiền. Ráng dành dụm lắm chỉ được 150 đô US. Một hôm Chúa cho chị thị kiến “Mẹ 
Mễ Du cho chị một tràng hạt và dìu chị đến Chúa Giêsu, chị than thở cùng Chúa là chị không có 
tiền để đi hành hương”. Ngày thứ hai tuần lễ kế tiếp chị nhận được một check “1000 đô US” do một 
mạnh thường quân giàu có trao tặng. 

Lần đầu hành hương Mễ Du: thế là tôi đã được đi hành hương Mễ Du, trên đường đi tôi đã gặp 2 
cầu vòng xuất hiện cùng lúc (hiếm có). Khi đến làng Mễ Du đêm đầu tiên nhóm chúng tôi được tiếp 
xúc với một trong 6 Thị nhân. Trong lúc Thị nhân thị kiến cùng với Mẹ, vài người trong nhóm 
muốn thử nên đã chụp hình Thị nhân rất gần để xem con ngươi trong mắt Thị nhân có “chớp” 
không. Nhưng Thị nhân đã xuất thần nên cho dù máy chụp hình chụp gần vẫn không ảnh hưởng. 
Vài người khác thử khiêng Thị nhân nhưng không được, vì hình như Thị nhân trở nên rất nặng. Đó 
cũng là một trong những hiện tượng lạ Mẹ ban. Khi Thị nhân truyền thông điệp của Mẹ, vì không 
hiểu tiếng Croatien nên tôi nhắm mắt cầu nguyện và tôi cảm giác được một niềm vui sướng đang 
trào dâng trong tâm hồn, tôi tạ ơn Mẹ đã cho tôi một “dấu lạ”. 
Ngày thứ hai khi nhóm chúng tôi đến gần cây Thập giá “khổng lồ” (cao khoảng 9 m) trên đỉnh núi 
Krizevac (*Mẹ đã làm nhiều phép lạ trên núi nầy, xin xem lịch sử núi Krizevac, xin vào link: 
http://speednet.com.au/~helenc/Medjugorje/Medjugorje%201993%20Krizevac.html ) 
Tôi và nhiều người đã la lên khi nhìn thấy Mẹ hiện ra tại cây Thánh giá cao nầy. Một lần nửa tôi 
cảm tạ Chúa và Mẹ đã cho tôi thấy điềm lạ. Cùng ngày khi tôi dự thánh lễ trong nhà thờ Thánh 
Giacôbê trong xứ Mễ Du tôi nghe một tiếng nói từ đáy lòng tôi:”Ta muốn con trở thành con của 
Chúa Kitô”. Những sự kiện nầy đã mở con đường tu hành cho tôi. 
 
”Fire Miracle”: những phép lạ của Mẹ tại xứ Mễ Du. Các Cha dòng Phanxicô trong nhà thờ Mễ 

http://speednet.com.au/~helenc/Medjugorje/Medjugorje 1993 Krizevac.html


Du đã lưu trử những tài liệu về những phép lạ Mẹ đã làm. Hơn 387 trường hợp bệnh nhân đã được 
Mẹ chửa bịnh (và có người làm chứng) tại xứ Mễ Du. Mẹ cũng đã làm nhiều phép lạ tại ngôi làng 
nầy, ví dụ có một lần dân làng thấy có lửa cháy trên “Đồi Hiện Ra” (Pobrado), nhưng khi xe cứu 
hoả đến thì không còn thấy lửa nữa. Và cũng hoàn toàn không có dấu vết hoặc tàn lửa khi người ta 
leo lên đồi để quan sát. Ngày hôm sau khi các Thị nhân hỏi Mẹ về hiện tượng nầy, thì Mẹ trã 
lời:”Đây là dấu lạ đầu tiên của Mẹ, “lửa” biểu tượng cho “đức tin”, cho “tình yêu thế gian” của Mẹ 
(“Fire of love”) và cũng là một công cụ để thiêu đốt tội lỗi thế gian xoá tan màu đen của thế gian. 
 
Chia sẻ về thông điệp Mẹ Mễ Du: cầu nguyện là con đường độc nhất để được cứu rỗi. Mổi lần Mẹ 
hiện ra là sẽ có những biến cố thế giới. Ở Lộ Đức năm 1858 Mẹ chuẩn bị cho Nước Pháp sẽ gặp 
nguy hiễm. Tại Fatima năm 1917 Mẹ nói:”Nếu các con không thống hối và cầu nguyện, người 
Cộng Sản sẽ chiếm thế gian. Tại Mễ Du Mẹ cũng đang chuẩn bị cho chúng ta, Mẹ khuyên chúng ta 
hãy năng kinh nguyện. Năm 1982 Mẹ nói với Chị Miranja:”Satan hiện hữu trên trần gian nầy, thế 
kỹ nầy là quyền lực cũa Satan, chúng sẽ phá hoại hôn nhân, gia đình, …do đó các con phải “ăn 
chay” một tuần 2 lần, “cầu nguyện”, “đền tội””. Lần Chuỗi Mân Côi là một khí cụ hiệu quả trừ ma 
quỹ. Khi lần chuỗi chúng ta nên suy niệm cuộc Tử nạn Chúa Giêsu Kitô, cuộc sống đời sau, Phục 
sinh… Vì thế gian đức tin yếu kém Thiên Chúa đã cho phép Mẹ xuống thế gian để cứu thế gian. Mẹ 
đến để mang hoà bình cho thế gian. Một trong những thông điệp đầu tiên của Mẹ:”Các con nhớ nói 
với Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục và các Linh mục là phẩi  tỉnh thức để cầu nguyện”. Trong 
những lúc bệnh hoạn, đau khổ chúng ta phải “cầu nguyện” và Thiên Chúa sẽ trã lời chúng ta. Ngày 
nay những nền Văn Hoá bị nghi ngờ, nhà thờ sụp đổ, …  các bạn nên làm theo ý Chúa mà không 
nên theo ý của các bạn. Trước mặt Thiên Chúa đạo nào cũng giống nhau. Một trong những thông 
điệp Mẹ nói:”Thiên Chúa muốn các con phải “tự” tìm đến với Ngài. Nhưng nếu các con muốn, cứ 
đến với ta, ta sẽ giúp các con đến gần Thiên Chúa qua lời cầu nguyện”. Cái khó khăn nhất bây giờ 
là “hoà bình” từ trong bản thân, gia đình, quốc gia và thế gian. Mẹ luôn kêu mời chúng ta là: 
”Hây Cầu Nguyện để có Hoà Bình”. 
Một số những hình ảnh trong buổi viếng thăm của sơ Maria Claire tại thành phố Århus: 

 

                            Cùng với Sơ Maria Claire trong nhà thờ Møllevang 



                 Cha chánh xứ Herbert (ngồi bên 
phải) và cha người Ý (bên trái) thuộc giáo xứ 
Århus  

 
 

Cha chánh xứ Benny thành phố Esbjerg và bà Ida (trùm giáo xứ Århus) 

 

      Xuân Giang (đại diện cho ca đoàn Ave Maria thành phố Århus) 



 
                Sơ Marie Claire đang chia sẻ Thông điệp (có người Đan thông dịch) 

 

       Nhiều giáo dân người Đan chuộc ảnh tượng, chuỗi, sách trong giờ giải lao 


