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Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Quán Âm
chùa Linh Thứu

Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019, tức ngày 19 tháng 6 năm Kỷ Hợi
ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng là ngày đạo tràng chùa Linh Thứu
hân hoan mừng đón Tôn tượng của Ngài đứng sừng sững trang nghiêm trong
sân Chùa, bằng một buổi lễ An Vị Tôn Tượng Đức Quán Âm thật trang trọng và
nhiều cảm xúc. Cảm động vì không ngờ Phật tử của chùa Linh Thứu được
hưởng nhiều phước báu quá!
Thầy Chúc Từ cùng Sư Bà Linh Thứu chủ trì buổi lễ với sự hiện diện của Sư Bà
Bảo Vân, Ni Sư Hương Sơn, Ni Sư Minh Liên cùng các Ni Chúng của các Chùa.
Và các Phật tử từ vùng lân cận đến Berlin đều đến tham dự khoảng 300 người
ngồi chật cả sân Chùa.
Sau những thời Kinh Chú Đại Bi, Phổ môn và lạy 12 Hạnh nguyện của Ngài, có
thời Pháp ngắn của Ni Sư Minh Liên giảng về 12 lời nguyện của Ngài Quán
Âm, đang từ cõi cực lạc phải sang chỗ cực khổ để cứu chúng sanh đang trầm
luân. Ni Sư hy vọng chúng ta sẽ là những cánh tay nối dài của Ngài, rồi từ từ
trước sau gì cũng thành Phật đạo.
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Sau đó là lời phát biểu của Sư Bà Linh Thứu, nói lên những chặng đường gian
khổ khi đưa được Tôn tượng của Ngài đặt trong sân Chùa, từ những thủ tục
hành chánh của bộ xây dựng đến việc tồn kho giữ Ngài 6 tháng trời ở cảng
Hamburg, tượng bằng cẩm thạch trắng cao 8 mét. Để đến hôm nay, người vui
mừng nhất vẫn là Sư Bà của chúng ta, Người hân hoan hướng dẫn đại chúng đi
kinh hành nhiều vòng chung quanh Tôn tượng. Buổi lễ kết thúc bằng những tấm
ảnh chụp chung thật nhiều ấn tượng.
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