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Kính thưa cộng đoàn phụng vụ.
Hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày thánh thiện. Tất cả chúng ta hiện diện
trong thánh lễ này đều cảm nhận một niềm vui thánh thiện dâng tràn. “Thánh! Thánh!
Thánh!... trời đất đầy tràn vinh quang Chúa...”. Trong bầu khí vui tươi thánh thiện của
ngày đại lễ, xin chia sẻ với cộng đoàn, cách riêng với bảy chị em mừng lễ hôm nay về
hạnh phúc thật của đời dâng hiến qua ba điều thánh: sự kiện thánh, mục đích thánh, cảm
nhận thánh.
1. Sự kiện thánh
Với sự kiện thánh chúng
ta dừng lại ở hai con số hoàn hảo.
Số 7 và số 3. Cụ thể là bảy chị,
thuộc ba thế hệ.
Sự kiện thánh thứ nhất
chúng ta ghi nhận là con số 7. Bảy
chị em mừng lễ hôm nay. Theo
người Do thái, số 7 là số hoàn hảo,
tròn đầy và viên mãn. Số 7 là số
thánh, số biểu tượng của thánh
vương David. Hôm nay, cộng đoàn
chúng ta có 3 đan sĩ trung niên
mừng ngân khánh khấn dòng, một
tu sĩ trẻ khấn trọng và 3 tập sinh xinh đẹp khấn tạm. Tổng cộng là 7, 7 bông hồng tươi
thắm, tỏa ngát hương thơm thánh thiện. Ước mong rằng 7 chị em sẽ mãi mãi sống đúng
và giữ trọn ý nghĩa biểu tượng của con số 7 thánh thiêng, tròn đầy và viên mãn này. Như
vậy, các chị sẽ đạt đến mức độ trưởng thành sung mãn nhất của ơn gọi thánh hiến đan tu
chiêm niệm.
Sự kiện thứ hai là con số 3 hòa điệu, hợp nhất, vững chắc như kiềng ba chân. 7 chị
trong đoàn rước thuộc ba thế hệ , nhưng hợp nhất với nhau, tam đại đồng đường trong một
cộng đoàn thánh hiến. 7 cô trinh nữ thuộc ba thế hệ khác nhau, nhưng cùng chung một lý
tưởng cao đẹp, cùng bước theo Chúa Kitô, cùng thực hiện một ước nguyện thánh thiêng.
Ba thế hệ như kiềng ba chân, cùng đi trên con đường hẹp mở lối về trời cao, vươn tới hạnh
phúc nước trời. Sự hiệp nhất của bảy chị em, thuộc ba thế hệ cũng nói lên sự hiệp thông
của cả cộng đoàn thuộc nhiều thế hệ, nhiều vùng miền khác nhau hợp thành một cộng
đoàn Phước Thiên duy nhất. Một cộng đoàn đồng tâm hiệp nhất nhiều thế hệ, chắc chắn
sẽ là một cộng đoàn được Chúa chúc phúc như danh xưng của các chị là: Phước Thiên.

Phước Thiên là ân phúc bởi Trời, là ơn thánh từ Trời cao đổ xuống. Một cộng đoàn đầy
tràn phúc ân của Chúa là chứng nhân hào hùng nhất về hạnh phúc nước trời giữa trần gian.
Cầu chúc cho 7 chị em nối kết cùng với toàn thể cộng đoàn xây dựng đan viện Phước
Thiên thành một cộng đoàn có phúc. Có phúc là có tất cả. Có phúc là được cả đời này lẫn
đời sau.
2. Mục đích thánh: tìm Chúa và hạnh phúc nước trời
Mục đích của đời tu là gì? Đi tu là theo Chúa? Theo Chúa để làm gì? Để tìm hạnh
phúc nước trời, mà muốn đạt được hạnh phúc đời đời thì phải “nên hoàn thiện như Cha
trên trời”. Nói cách khác, đi tu là thực tâm tìm Chúa, mà Chúa là Đấng Thánh, Đấng chúng
ta tung hô 3 lần thánh, nên đi tu cũng có nghĩa là nên thánh. Tìm Chúa, gặp được Chúa là
hạnh phúc, vì Chúa chính là cội nguồn hạnh phúc, là chân thiện mỹ tuyệt đối. Do đó,
muốn đạt được hạnh phúc thì phải sống thánh. Sống thánh là sống hạnh phúc thật. Chiếm
được hạnh phúc Nước trời là đạt được mục đích tối hậu của đời dâng hiến. Chính Chúa
Giêsu mở lời mời gọi tất cả chúng ta: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là
Đấng Thánh”. Do đó, mục đích thánh của đời dâng hiến chính là: “Trước hết, hãy tìm
kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn mọi sự khác Người sẽ ban cho
sau” (Mt 6,33). Như vậy, đi tu là đi tìm Chúa, mà muốn thấy Chúa thì phải có tâm hồn
trong sạch, hiền lành mới chiếm được hạnh phúc nước Trời làm gia nghiệp. Đó chính là
ý nghĩa Bát phúc Chúa Giêsu dạy trong Tin mừng chúng ta vừa nghe. Thực hành bát phúc
là nên thánh, thánh đồng nghĩa với phúc. Người hạnh phúc là người luôn vui tươi, luôn tạ
ơn Chúa, ơn đời trong mọi hoàn cảnh. Cầu chúc cho 7 chị em cũng như cho tất cả chúng
ta đều đạt được mục đích thánh này, đó là: tìm Chúa và hạnh phúc Nước trời.
3. Cảm nghiệm thánh của đời dâng hiến
Từ sự kiện thánh và mục đích thánh, dẫn chúng ta đến cảm nghiệm thánh của 7
chị em. Cảm nghiệm về hạnh phúc đích thực của đời dâng hiến. Hạnh phúc ấy chính là:
“ở kề bên Chúa”. Đây chính là câu châm ngôn mà các chị đã chọn cho đời mình:
“Hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa” (Tv 72,28).
Hạnh phúc của các chị là ở kề bên Chúa. Đó là lý tưởng các chị đã sống, là điều
các chị đã cảm nghiệm, là xác tín sâu xa và là ước nguyện cao quý các chị đã, đang và sẽ
thực thực hiện suốt cả cuộc đời.
“Hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa”,
Chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.
Ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi” (Tv 72,28-29).
Hạnh phúc của đời tu không những là ở kề bên Chúa, mà còn là ở lại và ở trong
Chúa. Vì “ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc”.
Cảm nghiệm về hạnh phúc thật của đời đan sĩ, cha Biển Đức Thuận, tổ phụ hội
dòng Xitô Thánh Gia chúng ta đã thốt lên: “Cái phước của thầy dòng chiêm niệm là trở
nên một loài chim hót cho thật hay để chúc tụng, tôn vinh Chúa”. Noi gương Đức Mẹ
chúng ta hãy tấu vang bài ca Magnificat để chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa.

Trong tâm tình ấy, đức thánh cha Phanxicô cũng ban lời khích lệ chúng ta trong
Tông thư Năm đời sống thánh hiến, khi ngài khẳng định rằng: “Nơi đâu có tu sĩ, nơi đó
có niềm vui”. Đan sĩ phải là người vui tươi thánh thiện, là những chuyên viên của sự hiệp
thông. Hơn nữa, đan sĩ không phải chỉ là người vui tươi mà còn là một người hạnh phúc.
Hạnh phúc thật, hạnh phúc sâu xa của Tin mừng, chứ không phải là những niềm vui ồn
ào mang tính tiêu thụ. Tại sao đan sĩ vui và hạnh phúc? Đan sĩ vui vì có Chúa hiện diện
và ở cùng. Đan sĩ hạnh phúc, vì đã hy vọng, cậy trông vào Chúa là nguồn cội hạnh phúc
vĩnh hằng. Đan sĩ vui vì được sống trong một cộng đoàn bác ái huynh đệ. Vì : “Một ngày
ở trong nhà Chúa, hơn cả ngàn ngày ở thế gian”. Thật hạnh phúc biết bao khi một cộng
đoàn đồng tu, cộng tu với nhau: Ăn cơm chung, lao động chung, đọc kinh chung, sinh
hoạt chung, vui chơi chung, sinh hoạt chung. Tục ngữ có câu: “Ăn một mình đau tức, làm
một mình cực thân”. “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”. Một cộng đoàn đồng tâm, hiệp
lực thì tất cả sẽ nhẹ nhàng, vui tươi, thánh thiện và hạnh phúc viên mãn dâng tràn. Đúng
như vịnh gia đã trải nghiệm:
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay...
Chị em được sống vui vầy bên nhau…
Nơi đây ân huệ Chúa ban,
Chính là sự sống chứa chan muôn đời”.

Ước gì, 7 chị em hôm nay luôn sống mãi sự kiện thánh, mục đích thánh và cảm
nghiệm thánh ở trong đan viện suốt đời cho đến chết, như vậy các chị sẽ là người hạnh
phúc, và là những vị thánh giữa đời thường. Amen.

