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Huynh Trưởng và các mạnh thường quân,
tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam phát triển
theo thời gian năm tháng. 30 năm trôi qua, với
bao sự thăng trầm của tổ chức, 7 người con của
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Chi
Bộ Đức Quốc, vẫn đang đứng vững giữa trời Âu
và ngang vai sát cánh cùng với những đơn vị
bạn khắp nơi trên thế giới để được dấn thân
phụng sự Tam Bảo, đền báo tứ trọng ân và dẫn
dắt thế hệ đàn em, duy trì tổ chức.
Theo định luật vô thường, tất cả các pháp
đều do nhân duyên sanh và do nhân duyên
diệt. Vạn vật biến hóa, thay hình đổi dạng. Quá
khứ, hiện tại và vị lai là ba điểm mốc của thời
gian không thể tách rời, luôn kết nối và chi phối
lẫn nhau không ngừng nghỉ. Sự thành tựu kết
quả ngày hôm nay là do nhân của quá khứ,
đồng thời chính kết quả đó cũng là nhân, nền
tảng đưa đến quả vị tương lai. Rõ biết về Đạo lý
của nhà Phật không nằm ngoài định luật nhân
quả và duyên khởi nầy.
Gần 10 năm qua, với vai trò và trách nhiệm
là Cố Vấn Giáo Hạnh cho GĐPT VN tại Đức
Quốc, do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất, Chi Bộ Đức Quốc đề cử, cộng thêm sự trải
nghiệm sinh hoạt với Gia Đình Phật Tử Việt
Nam tại Đức trên 14 năm, bản thân chúng tôi
được học hỏi rất nhiều từ các Anh Chị Huynh
Trưởng cao niên, gần gủi với các Anh Chị Em
Tân Huynh Trưởng và các đoàn sinh các ngành.
Đối với bản thân, chúng tôi biết được giá trị
thật sự về sự tu tập tự chính bản thân và sự
huấn luyện đào tạo, sinh hoạt của tổ chức. Với
niềm khao khát đóng góp một phần nhỏ của
mình giúp ích làm hành trang vào đời cho các
anh Chị Huynh Trưởng và các em đoàn sinh,
chúng tôi nghiên cứu và thiết lập những
chương trình tu học Phật Pháp có hiệu quả cao
để các em dễ tiếp nhận giáo lý nhà Phật.
Phương pháp hướng dẫn giáo lý được áp dụng
theo dạng work shop, thời gian từ một tiếng
đến một tiếng rưỡi. Nội dung bao gồm lý
thuyết, thảo luận và thuyết trình, giúp các em
tự tin, hoạt bát và phát huy khả năng và sự hiểu
biết của mình. Sự học hỏi giáo lý được bổ sung
thêm với những sinh hoạt bổ ích, thể thao, giải
trí vòng tròn, trò chơi lớn, v.v… thích hợp cho
từng lứa tuổi và hoàn cảnh.

Bắt đầu từ Vu Lan năm này, một khi được
nhẹ bớt công việc Phật sự của Chi Bộ và Tổ
Đình Viên Giác, chúng tôi sẽ dành nhiều thời
gian hơn để chuyên sâu vào việc dịch thuật,
biên soạn những bài pháp căn bản để giúp cho
giới trẻ đến với giáo lý nhà Phật. Những tài liệu
Phật pháp này cũng sẽ được dịch ra tiếng Đức
và Anh, nhằm lợi lạc cho thế hệ các con em Việt
hiện tại và về sau; vì e rằng đến một thời điểm
nào đó các em sẽ kém phần biết đọc, nói và viết
tiếng Việt. Tuy nhiên, việc học pháp và sự tu tập
hành trì cần phải được triển khai hơn nữa. Do
đó, mục đích và chí hướng cho những năm tới
đây là xúc tiến tìm những phương pháp tu học
hiệu quả hơn, đặc biệt là sự ứng dụng Phật
Pháp vào đời sống thường nhật để các Anh Chị
Huynh Trưởng và các đoàn sinh có niềm tin
vững chắc với đạo Phật của mình một khi giao
tiếp với bạn bè, người bản xứ, nơi học đường,
sở làm hoặc các tổ chức hội đoàn khác. Làm
cách nào để gieo hạt giống Bồ Đề, hạt giống
Tình Lam trong các em? Làm sao khơi dậy
gương dấn thân phụng sự cho tổ chức từ các
em? Làm sao các em có được tinh thần trách
nhiệm và nhiệt huyết cho tổ chức? v.v...
Các em Oanh Vũ, thiếu và thanh có được
duyên lành đến với Gia Đình Phật Tử, là đến với
Chùa, đến với Tam Bảo, được cơ hội phát triển
Phật tánh của mình. Được học pháp và gần gũi
với quý Thầy Cô, được sự tận tình chăm sóc của
Bác Gia Trưởng, các anh chị Huynh Trưởng, các
bậc Phụ Huynh trong ban bảo trợ, các mạnh
thường quân, các ân nhân đóng góp công sức
và tịnh tài v.v... Các em đoàn sinh không ai khác
chính là những mầm non, những búp măng,
những con em của chúng ta, sẽ tiếp gót các anh
chị Huynh Trưởng trong nhiệm vụ dẫn dắt thế
hệ tiếp nối. Tre già thì măng mọc, đó cũng là
một định luật tự nhiên vậy. Tuy nhiên trên
phương diện duy trì và phát triển, Gia Đình
Phật Tử, nói đúng hơn là càc anh chị Huynh
Trưởng phải luôn tích cực học hỏi, phát huy
sáng kiến, dựa theo đà phát triển tinh vi của
khoa học, con người và xã hội để cập nhật hóa,
đưa tổ chức đến hưng thịnh.
Với ý niệm đó, bắt đầu từ năm 2016, chúng
tôi mỗi năm tổ chức một lần Khóa Tu Dưỡng
Huynh Trưởng GĐPT, nhắm vào các Anh Chị

