“NGHĨA SINH CÓ THỂ LÀM CÔNG TÁC TỪ THIỆN VÀ BÁC ÁI TRONG MỌI HOÀN CẢNH
GIÀU NGHÈO”
LTS – Ở Việt Nam trong thập niên 1960’s và 1970’s, nhiều đơn vị Nghĩa Sinh rất nghèo, không có ngân quỹ để thực hiện các
công tác xã hội. Vì vậy, trong các buổi họp Tâm mỗi tuần, Nghĩa Sinh không có gì để báo cáo công tác hàng tuần của mình cả.
Để giải đáp vấn đề nầy, Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã chia sẻ trong một số khóa huấn luyện Trưởng Nghĩa Sinh như sau:

Nghĩa Sinh có thể làm việc từ thiện và bác ái trong mọi hoàn cảnh giàu nghèo.
1. Nếu có khả năng tài chánh, chúng ta có thể thực hiện những dự án lớn như thành lập Trường Trung Học Nghĩa Việt, Cư
xá Sinh viên Hùng Vương, Trung tâm Xã hội Sống Hùng, Trung tâm Hướng thiện Trần Bình Trọng, Trung tâm Cứu trợ
Phan Đình Phùng, Công tác Cứu trợ tại Bệnh viên Huế, Công tác Từ thiện tại Trại Phong Nha Trang, v.v…
2. Nếu không có khả năng tài chánh, chúng ta có thể tham gia những dự án công tác Nghĩa Sinh không đòi hỏi phải có
ngân khoản như (1) các khóa huấn luyện SHTN, CTXH và TLLĐ; (2) các lớp học miễn phí (Việt văn, Anh văn, Khoa
học, Toán học); (3) các buổi thăm viếng và tọa đàm chẳng hạn như trong chương trình “Đầu Tư Não Trạng”; (4) những
việc làm hữu ích sau đây vẫn được trân trọng và trân quý như các công tác hàng tuần của Nghĩa Sinh:
* Tặng cho nhau một nụ cười tươi, một lời khích lệ
* Phụ giúp bạn bè dọn nhà, làm vườn, quét sân
* Nhường chỗ ngồi cho người già yếu, nhường lối đi cho người mù lòa
* Thể hiện lòng nhân ái, bao dung với người chung quanh.
Chúng ta có thể dựa vào 7 lời dạy của Đức Phật và 8 lời khuyên của Đức Chúa sau đây để thực hiện các công tác xã hội, từ
thiện và bác ái của tổ chức Nghĩa Sinh chúng ta.

---------o0o--------BẢY CỬA TỪ BI CỦA ĐỨC PHẬT
1. Nhan thí: tặng cho nhau những nụ cười tươi
2. Ngôn thí: tặng cho nhau lời hay ý đẹp
3. Tâm thí: tặng cho nhau tấm lòng biết ơn, tâm tình hòa ái
4. Nhãn thí: tặng cho nhau ánh mắt hiền từ, ánh nhìn ngay thật
5. Thân thí: tặng cho nhau hành động nhân ái (như phụ dọn nhà, làm vườn, quét sân)
6. Tọa thí: nhường nhau chỗ ngồi (người già) hay lối đi (người mù)
7. Phòng thí: tặng cho nhau tấm lòng hòa ái, bao dung với người quanh ta.
TÁM MỐI PHÚC THẬT CỦA ĐỨC CHÚA
1. Phúc thay ai có tâm hồn khó nghèo vì nước Trời là của họ
2. Phúc thay ai hiền lành vì Chúa dành đất hứa cho họ
3. Phúc thay ai khóc than vì sẽ được an ủi
4. Phúc thay ai sống chính trực vì sẽ được thỏa dạ no lòng
5. Phúc thay ai biết thương người vì chính mình sẽ được xót thương
6. Phúc thay ai có lòng trong sạch vì sẽ được nhan thánh Chúa
7. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì sẽ được làm con Chúa
8. Phúc thay ai bị người ngược đãi mà vẫn sống ngay lành vì nước Trời đã dành cho họ.
- Huynh Trưởng Nghĩa Sinh

