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Thư mời!
Kính gửi: Quí vị Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo,
Quí vị Tín hữu và Thân hữu trong và ngoài Hội thánh Tin Lành
Việt Nam Âu châu
Kính thưa Quí vị, Anh Chị Em kính mến,
Như đã phổ biến trong Lễ Bế mạc Đại hội Tin Lành Việt nam
Âu châu lần thứ 33 tại Đan-mạch, Đại Hội Tin Lành Việt nam
Âu châu lần thứ 34 sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 7 đến
ngày 01 tháng 8 năm 2018 tại thành phố cổ Heidelberg, Cộng
hòa Liên bang Đức.
Chủ đề của Đại Hội là:“Gia đình phụng sự Chúa”, trích từ câu
Kinh Thánh Giô suê 24:15: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự
Gia-vê Đức Chúa Trời!”
Từ nhiều năm nay, Ban Chấp hành Giáo hội rất quan tâm đến
hạnh phúc gia đình của con cái Chúa. Gia đình do chính Đức
Chúa Trời thiết lập để thờ phượng và phụng sự Ngài . Ý chỉ
của Đức Chúa Trời là gia đình được hạnh phúc. Gia đình tín
hữu vững bền thì Giáo hội mới vững mạnh. Gia đình con cái
Chúa hạnh phúc thì Danh Chúa được tôn vinh. Chính vì thế
nên chủ đề và nội dung của các Đại hội Âu châu trong những
năm gần đây tập trung vào đề tài Gia đình. Các tôi tớ Chúa đã
chia sẻ Lời Chúa qua các bài giảng luận,các bài thuyết trình,
các buổi huấn luyện về Hôn nhân, về Phương pháp dạy đạo cho
thiếu nhi, về Gia đình Lễ bái… Đại hội Âu châu năm nay tiếp
tục nhấn mạnh trọng điểm này.
Diễn giả của Đại hội, Mục sư Lê-Trung-Thành, Thầy Phạm
Xuân Trí và các Mục sư khác, là các đầy tớ của Chúa đã được
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Ngài đại dụng tại quê nhà cũng như ở hải ngoại, đã từng là diễn
giả của các Đại hôi và rất thân quen đối với nhiều con cái Chúa
tại Âu châu. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ dùng các tôi tớ Chúa
đem Lời Chúa và phước hạnh đến cho Đại hội. Ngoài các bài
giảng luận Kinh Thánh trong các Lễ Thờ phượng, các tôi tớ
Chúa còn chia sẻ Lời Chúa và trải nghiệm của mình cho Anh
Chị Em chúng ta qua những buổi tĩnh nguyện, những bài
thuyết trình và các buổi huấn luyện.
Bên cạnh các Lễ Thờ Phượng dành cho mọi lứa tuổi, Đại hội
còn có các chương trình dành cho Thanh niên, Thiếu niên và
Thiếu nhi (cùng một chủ đề). Tham dự Đại hội, Anh Chị em
còn có cơ hội tâm tình chia sẻ niềm tin và những trải nghiệm
trong cuộc sống hàng ngày với nhau.
Lời nguyện cầu của Ban Chấp Hành Giáo hội và Ban Tổ chức
là Đức Thánh Linh sẽ dùng Đại hội giúp Anh Chị Em hiểu biết
thêm về ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với mỗi gia đình của
mình. Mong sao lời hứa nguyện của ông Giô-suê cũng là lời
hứa nguyện của gia đình chúng ta: „Tôi và nhà tôi sẽ phụng sự
Gia-vê Đức Chúa Trời!“
Kính mời Quí vị và Anh Chị Em tham dự Đại hội đông đủ để
nhận lãnh Phước Hạnh của Đức Chúa Trời.
Cũng kính xin Quí vị và Anh Chị Em nhớ cầu thay cho Đại
hội.
Kính mến,
trong tình yêu của Chúa Cứu thế Giê-xu yêu dấu của chúng ta.
Mục sư Phạm xuân Bahnar Trung
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Nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Gia-vê Đức Chúa Trời!
(Giô-suê 24: 15b)

Ý nghĩa logo:
Như Giô-suê luôn tin vào lời hứa Đức Chúa Trời với tổ phụ
của mình và với Môi-se trong cuộc hành trình 40 năm qua sa
mạc (Xuất 33:14,15), chúng ta cũng sẽ giữ vững lòng tin quyết
vào Lời Chúa trên con đường phụng sự Ngài: diễn tả bằng hình
ảnh gia đình trên nền tảng là quyển Kinh Thánh.
Những bàn tay đưa cao diễn tả sự sẵn lòng tiếp nhận lời hứa về
sự cứu rỗi. Lòng tin cậy và hy vọng cho đến cuối cùng cũng
được truyền đến thế hệ con cháu chúng ta, điều này được diễn
đạt bằng hình những người con màu trắng, đang bước theo cha
mẹ trên cuộc hành trình phụng sự Chúa.
Ninh Quốc Bảo
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THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
1. Ban Chấp Hành:
- Mục sư Phạm xuân Bahnar Trung, Giáo Hội trưởng.
- Mục sư Điểu Huynh, Giáo Hội phó.
- Msnc Lữ thị Tường Loan, Tổng Thư ký.
- Mục sư Nguyễn Thanh Dung, Tổng Thủ quỹ.
- Mục sư Nguyễn Công Tiễn, Nghị viên.
- Mục sư Vũ Ngọc Văn, Nghị viên
2. Ban Tổ Chức Đại Hội:
Mục sư Nguyễn Thanh Dung, Mục sư Nguyễn Đức Đảo, Mục sư
Nhiệm chức Huỳnh Thiện Khiêm, Truyền đạo Huỳnh Trọng Nghĩa,
Thầy Lã văn Thi
3. Các Ủy ban:
- Viện Thần Học: Giám đốc Điều hành & Mục vụ: MS Phạm Xuân
Bahnar Trung
- Trưởng ban Truyền giáo: Mục sư Bùi Quốc Phụng
- Trưởng ban Thiếu nhi: Ms.Nc. Trần Kim Oanh
-Trưởng ban Phụ nữ - Xã hội: Ms.Nc. Lữ thị Tường Loan
4. Đặc trách chương trình Thanh niên-Thiếu niên:
-Mục sư Tổng Đoàn trưởng Lê Khánh Dương
-Ban Chấp hành Tổng đoàn Thanh niên & Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
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5. Đặc trách Âm nhạc:
Mục sư Điểu Huynh và Truyền đạo Phạm Hồng Tâm Niệm
6. Văn phòng và Tiếp tân: Giáo hạt Đức
8. Âm Thanh: Mục sư Bùi Quốc Phụng và Mục sư Nhiệm chức
Huỳnh Thiện Khiêm
9. Đặc trách thể thao: Tổng đoàn Thanh niên Âu Châu
10. Đặc trách du ngoạn: Thanh niên Đức

DIỄN GIẢ:
Mục sư Tiến sĩ Lê Trung Thành:
-Sinh năm 1955 tại Việt nam, lập gia đình năm
1984, có được 4 con trai.
-Tốt nghiệp Cử nhân thần học, Cao học Mục vụ,
Tiến sĩ Mục vụ, Tiến sĩ Truyền Giáo Học
-Giáo hạt trưởng Giáo hạt Tin Lành Việt Nam Gia nã đại từ
năm 2000 -2008. Năm 2016 Giáo sĩ bán thời gian cho Công
tác Truyền Giáo Ngắn Hạn với Hội Truyền Giáo SEND
International of Canada. Chủ tịch Hiệp Hội Truyền Giáo Phước
Âm Liên Hiệp Việt Nam Thế Giới từ năm2006 đến 2012,
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-1986 đến nay: Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Edmonton, Edmonton, Alberta, Canada.
Thầy Phạm xuân Trí:
-Diễn giả Đại hội Âu chầu lần thứ 33 tại
Đan-mạch.
-Giáo viên Việt văn cấp 3 từ năm 1974,
Thành viên của Ủy ban Cơ đốc Giáo dục và Ủy ban Thanh
Thiếu nhi Tổng liên hội, Hội thánh Tin lành Việt nam (Miền
nam).

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
07g00 - 07g45: Tĩnh nguyện
08g00 - 08g45: Ăn sáng
09g00 - 10g30: Thờ phượng
10g45 - 12g00: Thuyết trình & Huấn luyện
12g00 - 13g00: Ăn trưa
13g00 - 17g00: Thuyết trình đề tài, Du ngoạn, thể thao
17g30 - 18g30: Ăn chiều
19g00 - 21g00: Chương trình đặc biệt của các Ủy ban
21g15 - 22g30: Sinh hoạt, tâm tình.
22g30 - 06g30: Yên lặng, ngủ nghỉ
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Vài nét về Heidelberg
Bạn mến, mùa hè này mời bạn về Heidelberg nhé!
Heidelberg là một thành phố cổ. Khoảng năm 500 trước Công
nguyên người Kelten đã lập những nông trại định cư tại đây. Thành
phố thuộc người La-mã từ thế kỷ 1 đến thế kỷ thứ 3 sau Công
nguyên. Năm 1196 tên của thành phố Heidelberg được nhắc đến lần
đầu tiên trong các văn kiện cổ. Ngày nay Heidelberg với dân số
150.000 người là thành phố lớn thứ năm của tiểu bang BadenWürttemberg/Đức.
Heidelberg có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Bạn có thể tham
quan: - Cầu cổ „Alte Brücke“: Cầu đưa đường dẫn lối cho người
người tìm về với nhau nên dân Heidelberg rất yêu cầu, yêu như yêu
những mối thâm tình của họ vậy. Nổi tiếng nhất là cầu „Alte
Brücke“. Cầu „Alte Brücke“, tên là Karl-Theodor-Brücke, là một
trong những cây cầu cổ nhất của nước Đức, được nhắc đến trong
lịch sử thành phố từ năm 1284. Lúc đầu cầu chỉ bằng gỗ, bị tuyết tàn
phá nhiều lần, mãi đến năm 1788 mới có được hình thái như hiện
nay. Gần cuối thế chiến thứ hai cầu bị quân đội Đức Quốc xã phá
hủy môt phần để ngăn chặn lực tiến quân của đồng minh; mãi đến
năm 1947 cầu mới được trùng tu và được UNESCO công nhận là
một di tích lịch sử có giá trị. Ngoài ra Heidelberg còn có các cây cầu
nổi tiếng khác như cầu Theodor-Heuss Brück, cầu Ernst-Walz- Brück,
cầu Neckarbrücke v.v.
- Lâu đài Heidelberg (Heidelberger Schloss): Thành phố cổ nên có
nhiều di tích lịch sử, nổi bật là lâu đài Heidelberg. Lâu đài được xây
từ thế kỷ thứ 12, bị nhiều biến cố chiến tranh và thời gian tàn phá,
những vẫn còn được thế giới ngưỡng mộ là một di tích về kiến trúc
của thời „lãng mãn“ (Romatik). Suốt năm thế kỷ, các vương bá của
tiểu quốc Pfalz (thuộc đế quốc Đức thời trung cổ) cư trú tại đây;
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ngày nay lâu đài lôi cuốn hàng năm hàng triệu du khách đến từ khắp
nơi trên thế giới.
Trong lâu đài, bạn sẽ kinh ngạc trước Thùng rượu khổng lồ (grosses
Fass), sẽ thích thú về viện Bảo tàng dược phẩm (Deutsches
Apothekenmuseum) … Bạn sẽ được nhìn tận mắt bút ký viết tay của
nhà thơ, triết gia, văn sĩ nổi tiếng như Wolfgang Goether cùng với
hai lá “Gingo“ được lồng trong khung kính, bên cạnh những bài thơ
trữ tình của ông và người bạn thơ là bà Marianne von Willemers
(28.8.1824).
Năm 1878 Mark Twain, văn sĩ Mỹ nổi tiếng, trong chuyến du hành
Âu Châu cụng đến tham quan lâu đài Heidelberg và để lại bút ký của
mình. Từ lâu đài bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn xuống thành
phố lặng lẽ đắm mình trên dòng nước Neckar trong xanh lững lờ.
- Ngoài ra Heidelberg còn có nhiều nhà thờ cổ kính nổi tiếng trong
lịch sử giáo hội như nhà thờ „Heiliggeistkirche„ (trong trung tâm
thành phố, không xa lâu đài „Heidelberger Schloss“) , nhà thờ
„Peterskirche“ (xây dựng năm 900 SC, ở phía đông của Nhà thờ có
cây sồi „Luthereiche“, được trồng năm 1883 để kỷ niệm 400 năm
ngày sinh nhật của Martin Luther) , nhà thờ Tin Lành
„Christuskirche„ …
-Các danh lam khác: phố cổ „Altstadt“, đại học Heidelberg (cổ nhất
của Đức), con đường triết gia „Philosophenweg“ (vắng lặng và thơ
mộng), nghĩa địa „Bergfriedhof“ (nơi an nghỉ của nhiều danh nhân
Đức như tổng thống Friedrich Ebert , các khoa học gia Carl Bosch và
Robert Bunsen …) …
- Có lẽ vì sông nước hữu tình, “thiên thời, địa lợi, nhân hòa“ nên
nhiều danh nhân nổi tiếng thế giới xuất thân hoặc có một thời sinh
sống tại Heidelberg, như: tổng thống Friedrich Ebert, triết gia Karl
Jaspers, văn sĩ Ernst Jünger, họa sĩ Marie Marcks, khoa học gia
Robert Wilhelm Bunsen (phát hiện ánh quang phổ năm 1859), nữ
hoàng Thụy điển Silvia Sommerlath, vua Thái lan Ananda Mahidol,
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nhà xã hội học Max Weber, nữ vận động viên thể thao nghệ thuật
Elisabeth Seitz, ban nhạc Irie Révoltés …
Còn danh sách những người dân Heidelberg đoạt giải Nobel thì dài lê
thê, như sau: Carl Bosch (giải Nobel hóa học năm 1931), Georg
Wittig (hóa học, năm 1979), Walther Bothe (vật lý, năm 1954), Ernst
Ruska (vật lý, năm 1986), Otto Meyerhof (y khoa, năm 1923), Bert
Sakmann (y khoa, năm 1991), Harald zur Hausen (y khoa, năm
2008), Wolfgang Ketterle (vật lý, năm 2001)
Nói tóm lại, bạn về Heidelberg nhé! Thành phố rất cổ kính, nhiều
thắng cảnh rất thơ mộng, lắm danh lam rất nổi tiếng… Nhưng chẳng
phải vì thế mà mời bạn về Heidelberg đâu, mà vì đặc biệt là mùa hè
2018 này, Đại Hội Âu châu lần thứ 34 của Giáo Hội Tin Lành Việt
Nam Âu Châu sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Heidelberg.
Này bạn, thành phố cổ kính rồi cũng sẽ qua đi, lâu đài nào tráng lệ
bằng thiên đàng vĩnh cửu, nhà thờ tuy nổi tiếng nhưng sao linh
thiêng bằng chính cuộc đời của bạn được Đức Chúa Trời sử dụng
làm đền thờ để thờ phượng và phục vụ Ngài? Cây cầu kia dẫn người
về với người nhưng đâu bằng cây thánh giá đưa bạn về với Chúa, các
danh nhân đoạt giải Nobel nhưng đâu bằng bạn đoạt Mão triều thiên
của Sự Sống và tên của bạn được ghi trong Sách Sự Sống, và đại học
kia được mọi người ngưỡng mộ nhưng chỉ trường Thánh Linh mới
dẫn bạn đi vào chân lý của Đức Chúa Trời!
Mời bạn về Heidelberg vì Lời Đức Chúa Trời là „Lời sống và linh
nghiệm...“ và còn lại đời đời.
Bạn về Heidelberg nhé! Về với Lời Chúa… và với nhau!
Hẹn gặp bạn trong mùa hè này!
Mục sư Nguyễn Thanh Dung
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GIÁ BIỂU & GHI DANH
A. Giá biểu:
0 – 2 tuổi: Miễn phí
3 – 8 tuổi: 100 euro
9 – 13 tuổi: 140 euro
14 – 17 tuổi + sinh viên, học sinh: 160 euro
18 tuổi trở lên: 210 euro
B. Ghi danh:
1. Ghi danh ở các Hội thánh địa phương: Các Hội thánh địa phương
sẽ cử người đại diện đứng ra ghi danh, thu tiền những người tham
dự Đại hội của Hội thánh mình theo phiếu ghi danh có trong cuốn
Cẩm nang Đại hội, sau đó gởi phiếu ghi danh về Ms.Nc. Huỳnh Thiện
Khiêm theo địa chỉ: khiemhuynh@arcor.de
Quý vị có thể trao lại số tiền đó cho Tổng Thủ quỹ, Mục sư Nguyễn
Thanh Dung, hoặc chuyển qua trương mục của Giáo hội:
Evangelisch-Vietnamesische Tin-Lanh Kirche in Europa e.V
Konto- Nr : 6602789 BLZ : 520 604 10
BIC: GENODEF 1EK1 IBAN: DE 65 5206 0410 0006 602789
Evangelische Kreditgenossenschaft eG
Seidlerstrasse 6, 34117 Kassel, Germany
2. Ghi danh trực tiếp với Ban tổ chức Đại hội: Những trường hợp ở
xa hoặc không có Hội thánh, có thể ghi danh trực tiếp với Ms.Nc.
theo địa chỉ: khiemhuynh@arcor.de
Thời hạn ghi danh từ nay đến hết ngày 15.06.2018.
Lưu ý: Vì tổng số chỗ ở năm nay có hạn (200 chỗ), chúng tôi sẽ ưu tiên sắp
phòng cho những ai ghi danh trước. Những người ghi danh trễ, chúng tôi
không bảo đảm là sẽ có phòng!
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NHỮNG CHI TIẾT CẦN LƯU Ý KHI THAM DƯ ĐAI HÔI
1.Quí vị muốn góp phần làm chứng ơn phước, các Ban hát Hội
Thánh hay cá nhân tôn vinh Chúa trong Đại Hội, xin vui lòng
ghi danh nơi Ban Tổ Chức trước khi đến Đại Hội để tiện việc
sắp xếp.
2. Xin Quí vị giữ đúng giờ, nhất là các buổi Lễ Thờ Phượng, để
chúng ta có thể bắt đầu và chấm dứt đúng theo chương trình,
không lấn qua giờ kế tiếp.
3. Quí vị muốn góp phần tôn vinh Chúa trong Đại Hội, xin vui
lòng ghi nhận:
a. Nữ: Áo dài.
b. Nam: Áo veston hay ít nhất áo sơ mi, cà vạt.
4. Quí vị chụp hình hay quay phim, xin vui lòng giữ trang
nghiêm.
5. Kính xin quí vị vui lòng tắt máy điện thoại cầm tay truớc khi
bước vào phòng Thờ Phượng.
6. Ghi danh, nhận phòng từ lúc 3 giờ chiều ngày 28.07, rời khỏi
phòng trước 10g30 ngày 01.08.
10. Cấm hút thuốc, cấm dùng cần sa, á phiện toàn Trung tâm. .
12. Không được dùng bia rượu trong và xung quanh khu vực
trung tâm trong suốt kỳ Đại hội.
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Những hình ảnh về địa điểm tổ chức Đại Hội

Khu vực tổ chức Đại hội nằm cạnh
sở thú, phía trước là trường Đại
học, bệnh viện. Bãi đậu xe của
trung tâm chỉ chứa được khoảng 20
chiếc xe, Quý vị có thể đậu ở bãi
của trường Đại học hoặc bệnh viện
với giá 7 euro/ ngày.
Trong phòng ngủ có wc, buồng tắm,
chậu rửa mặt và khăn tắm. Khi ghi danh
Quý vị có thể chọn phòng, chọn người ở
chung...theo mẫu Phiếu ghi danh ghi
trong cuốn Cẩm nang ĐH này.

Phòng thờ phượng khang trang, thoáng
mát,với trang thiết bị hiện đại, tiện nghi.

Đại hội năm nay không có Quán quê hương,
nhưng Quý vị có thể thưởng thức những món ăn
buổi tối do người Đức phục vụ trong quán bar của
trung tâm.
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Đường về Đại Hội

-Đi theo máy định vị GPS: Tiergartenstraße 5
69120 Heidelberg- Germany
-Đi bằng phương tiện công cộng: Lấy xe lửa tới nhà ga
Heidelberg (Hauptbahnhof Heidelberg), sau đó lấy xe Bus số
32 hướng Neuenheim (Kopfklinik) đến Jugendherberge
Heidelberg, khoảng 10 phút đi xe Bus. Sau đó xuống trạm
Jugendherberge, đi bộ khoảng 5 phút là tới.

Hẹn gặp lại Quý vị tại Đại hội!

16

