việc căng thẳng, đem lại mơ mộng cho những người có tâm hồn nghệ sĩ,
yêu thích thiên nhiên.

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM ÂU CHÂU

VÀI HÌNH ẢNH VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

CẨM NANG
ĐẠI HỘI TIN LÀNH VIỆT NAM ÂU CHÂU
LẦN THỨ 28

Các phòng thờ phượng

Các phòng ăn

Các phòng ngủ

Internet
DÌU DẮT MUÔN DÂN THÀNH MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-XU!
Nhà
hát
thành
phố
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„Hãy đi dìu dắt muôn dân thành môn đệ Ta,
hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh
mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ tất cả mọi điều
mà Ta đã truyền cho các con.”
Ma-thi-ơ 28:19-20

Tác giả Ninh Quốc Bảo giải thích ý nghĩa logo của Đại hội như sau :
"Vậy, hãy đi dìu dắt muôn dân" - mệnh lệnh này được thể hiện bằng 4
nhánh mang 4 màu, tượng trưng cho 4 phương, chập lại tạo thành cây
thập tự biểu tượng cho Tin Lành của Chúa Giê-xu.

được nhiều cơ quan quốc tế, trong đó có UNESCO, đánh giá là thành phố
gương mẫu, Từ Stutengarten biến thành một thành phố bạn hàng quốc tế
trên thế giới, có lẽ Stuttgart đã nói lên ít nhiều bản chất siêng năng, cần
mẫn, tiết kiệm… vốn là tính chất đặc thù của người dân Schwaben ở đây.
Ngày nay, theo các thống kê thì sau thành phố Hamburg, người dân ở
Stuttgart được xem là hài lòng nhất về cuộc sống của mình.

Bốn nhánh ấy có một điểm xuất phát từ vương miện vàng chỉ về vương
quốc Nước Trời, được tạo hình bằng một nhóm nhỏ gồm năm người tượng trưong cho năm châu – chuyên tâm thờ phượng,cầu nguyện và học
Kinh Thánh.

Stuttgart cũng là một thành phố với sinh hoạt văn hóa đa dạng, phong phú
về nghệ thuật, văn chương, âm nhạc (nhạc cổ điển, nhạc hiện đại, nhạc
kịch), kịch nghệ, múa ba-lê, kiến trúc, các Bảo Tàng Viện Tranh
Staatsgalerie, Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Kunstmuseum, Haus der
Geschichte. nhà Văn Chương Literaturhaus Stuttgart hay Akademie
Schloss Solitude. Nhà hát thành phố Liederhalle nổi tiếng quốc tế, một tòa
nhà đặc biệt dành cho các cuộc hòa nhạc, gồm nhiều phòng hòa nhạc khác
nhau với chất lượng âm thanh tuyệt vời. Nhạc viện Bachakademie và
Internationale Hugo-Wolf-Akademie. Hòa lẫn trong đó, về kiến trúc ta có
thể gặp nhiều loại hình khác nhau giữa trung tâm thành phố. Đối diện với
lâu đài Neues Schloss uy nghi nằm giữa một công viên bát ngát, nơi hẹn
hò của những người yêu nhau là tòa nhà hiện đại Bảo Tàng Viện Nghệ
Thuật, bên trên là một nhà hàng mà khách đến ăn có thể ngắm được cả
trung tâm Stuttgart. Không xa lắm du khách lại gặp được das Alte Schloss
cổ kính như một thành cổ với khuôn sân xinh xắn bên trong. Và những
ngày lẻ (Thứ ba, năm, bảy) tại sân trước của tòa lâu đài cổ nầy kéo dài ra
cho đến sân trước của Tòa Thị Sảnh mới của Stuttgart, chợ được họp lại
cả mùa hè lẫn mùa đông.
Thêm vào sự phong phú của Stuttgart có nhiều tiệm ăn đặc sản của nhiều
quốc gia, dân tộc khác nhau như nhà hàng Ý, Hoa, Nhật, Ấn; các tiệm bán
thức ăn nhanh của Thổ… Việt Nam cũng góp mặt ở đây bên cạnh những
nhà hàng nầy. Đặc biệt muốn thử qua thức ăn địa phương của vùng
Schwabenland nầy, du khách có thể đến các nhà hàng đặc sản ở trung tâm
thành phố như Ochs’n Willi, Rastkeller.…để thưởng thức các món như
Maultaschen, Käsespätzle, Sauerbraten.
Giữa trung tâm Stuttgart có những công viên Akademiegarten,
Schlossgarten, Rosensteinpark, Höhenpark Killesberg với vườn hoa, thảm
cỏ, cây xanh, hồ nước …. rất rộng lớn, thoáng mát, bao trùm chung quanh
thành phố, đem lại thư giãn cho công dân thành phố sau những giờ làm
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IX. ĐƯỜNG VỀ ĐẠI HỘI
Đến bằng máy bay
Sân bay Stuttgart mỗi 30 phút có một chuyến S-Bahn S2, S3 đi hướng
Schorndorf, chuyến đầu tiên khởi hành lúc 05g08 và chuyến cuối cùng là
00g08. Về đến ga chính Stuttgart là 27 phút.
Từ nhà ga xe lửa
Lấy xe U15 hướng Ruhbank(Fernsehturm)/Heumaden xuống bến
Eugensplatz. (mỗi 10 phút có một chuyến).
Từ bến Eugensplatz đi bộ lên dốc rồi rẻ trái sẽ gặp nơi tổ chức Đại Hội.

VÀI NÉT VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI 28 tại Stuttgart
Do Giáo sở Stuttgart giới thiệu
Stuttgart là thủ phủ của tiểu bang Baden-Würtemberg, nằm miền Tây
Nam nước Đức, cách Munich 180 cây số, cách thành phố Strasbourg
(Pháp) 120 cây số, và cách Frankfurt 200 cây số. Về mật độ dân cư
Stuttgart chỉ đứng sau Berlin, Hamburg, Munich, Köhl và Frankfurt.
Ngoài dòng sông thơ mộng Neckar, những đồi nho bát ngát và màu xanh
của thiên nhiên xinh đẹp, Stuttgart còn được biết đến qua các danh nhân
như nhà thơ Wilhelm Hauff, Schiller, Eduard Mörike triết gia Hegel, danh
họa Ida Kerkovius, nghệ nhân Oskar Schlemmer, và nhiều ngành công
nghệ như Porsche, Mercedes, Smart, Maybach, Bosch, Siemen…
Nhưng có mấy ai biết cái tên Stuttgart (950 SC) xuất phát từ 2 chữ:
Stuten: Ngựa cái; và Garten: Vườn, ở đây còn có nghĩa là cánh đồng cỏ
cho ngựa, là tên gọi khi xưa của khu vực chung quanh nhà thờ Stifskirche
(hình) giữa trung tâm thành phố ngày nay. Thuở đó đây là khu vực người
ta nuôi ngựa để chống lại nạn xâm lấn của dân Hung. Do đó nên huy hiệu
của thành phố Stuttgart là con ngựa đen trên một nền màu vàng (hình).

Thư mời
Kính gửi:
Quí vị Mục sư, Truyền đạo, Truyền đạo Tình nguyện
Quí vị Tôi tớ Con cái Chúa, Quí vị Tín hữu và Thân hữu
trong và ngoài Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu
Kính thưa Quí vị,
Trước hết, thay cho Ban Chấp hành Hội Thánh Tin Lành
Việt Nam Âu Châu tôi xin kính gửi đến toàn thể Quí vị lời chào
thăm thân ái trong tình thương của Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu
của chúng ta.
Năm 2011 vừa qua, Đại Hội Âu Châu lần thứ 27 và „Lễ
Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt nam“ với sự tham dự của
nhiều giáo phái bạn đã được Chúa thăm viếng và ban phước
dư dật. Cảm tạ Chúa! Thấm thoát một năm đã qua, chúng ta lại
chờ đón Đại hội Âu châu năm 2012.
Thay lời Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Âu Châu tôi xin trân trọng kính mời tất cả Quí vị tham dự Đại
Hội Tin Lành Âu Châu lần thứ 28 sẽ được tổ chức từ ngày 29
tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2012 tại Stuttgart/ Nam Đức.

Không những thế mà trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, Stuttgart bị
xem như là „thành phố của những người Đức gốc ngoại quốc“. Ngày nay,
cư dân lao động, trí thức góp phần trong xã hội Đức tại Stuttgart có đến
170 quốc gia chung sống hòa bình ở đây! Tính trung bình ¼ dân số tại
Stuttgart là người nước ngoài. Về hội nhập với người ngoại quốc Stuttgart

Nội dung Đại Hội năm nay sẽ nhấn mạnh vai trò của các
Nhóm Tế bào (Nhóm nhỏ) trong công tác xây dựng và phát
triển Hội Thánh. Kính thưa Quí vị, mô hình Nhóm Tế bào đã
được Kinh Thánh dạy dỗ, được tuyển dân Do Thái trong Cựu
ước và Hội Thánh đầu tiên trong Tân ước thực hiện; và hiện
nay tất cả các Hội Thánh “khổng lồ” và hầu hết các Hội Thánh
đang phát triển đều là Hội Thánh Nhóm Tế bào. Tại Âu Châu,
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muốn phát triển và vững mạnh, Hội Thánh Chúa cần là - nếu
không muốn nói: “phải là” - Hội Thánh Nhóm Tế bào.
Hơn mười năm qua chúng ta cũng đã đề cập đến đề tài
“Nhóm Tế bào, Nhóm nhỏ” này nhiều lần - trong các Hội
đồng Lãnh đạo, trong các Khóa Thần học Mùa Đông...; một số
giáo sở cũng đang thực hiện. Nhưng đây là lần đầu tiên được
thuyết trình và huấn luyện rộng rãi trong Đại Hội Âu Châu cho
toàn thể các tôi con Chúa.
Các tín hữu của một Hội Thánh Nhóm Tế bào ở El
Salvador, một Hội Thánh có hơn 6.000 Nhóm Tế bào, hằng
ngày tâm nguyện phương châm sau đây:
“Tôi có một mục đích. Mục đích của tôi là cứu sống người
chết. Tôi hoàn thành mục đích đó tốt nhất trong nhóm Tế bào.”
Ước mong rằng tất cả tôi con Chúa tại Âu Châu cũng sẽ
có tinh thần tương tự để xây dựng và phát triển một Hội Thánh
vững mạnh.
Cầu xin Đức Chúa Trời Ba ngôi ban Phước Lành của
Ngài dư dật trên mỗi chúng ta và dùng chúng ta làm Nguồn
Phước cho nhiều người.
Trân trọng kính mời,
trong tình yêu thương của Chúa Cứu thế Giê-xu
Giáo Hội Trưởng,
Mục sư Phạm Xuân Bahnar Trung

4

Đặc biệt năm nay, nơi tổ chức Đại Hội chỉ có phòng 2 giường và 4
giường (tất cả các phòng đều có phòng tắm & WC).
Vì số phòng có hạn nên Ban Phối Trí sẽ sắp xếp theo yêu cầu khi có
thể. Ưu tiên cho những người ghi danh và đóng đủ số tiền trước.

Thời hạn ghi danh từ nay đến hết ngày 31.05.2012
2. Ghi danh trực tiếp với Ban Phối Trí:
Truyền đạo Nguyễn Duy Khánh
Nauheimer Str. 20, 70372 Stuttgart, Germany
Điện thoại: 0711 / 79482179
Email: ndkhanhcd@yahoo.com.au
3. Tiền dâng và lệ phí tham dự Đại Hội xin gởi đến:
Bahnar Trung Pham Xuan
Konto Nr. (số trương mục):
803 936 609
Bankleitzahl (số nhà Bank):
500 100 60
Kreditinstitut (tên nhà Bank):
Postbank Frankfurt am Main
IBAN:
DE 84 5001 0060 0803 9366 09
BIC:
PBNKDEFF
Lý do chuyển: Dai Hoi Au Chau 2012
Lưu ý 1:

Trương mục ghi trên tạm thời dành riêng cho các khoản chi
thu của Giáo hội và Đại hội, và hoàn toàn chỉ do Tổng Thủ quĩ
Giáo hội quản lý .

Lưu ý 2:

Chủ Trại cần biết sớm số người tham dự Đại hội để có thể
chuẩn bị phòng ốc và thực phẩm, nên chúng ta cần ghi danh
đúng hạn. Để tránh tình trạng hiểu lầm, buồn phiền trách móc,
ai có nhu cầu về phòng ngủ tại Đại hội (như trường hợp có
con nhỏ cần phòng riêng...), xin ghi danh sớm và cho biết nhu
cầu, nếu có thể Ban Tổ chức sẽ cố gắng sắp xếp. Nếu ghi danh
sau thời hạn, những yêu cầu hay khiếu nại rất khó giải quyết.
Xin thông cảm.
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phối hợp lý.

I. CHỦ ĐỀ VÀ CÂU GỐC ĐẠI HỘI

Quí vị muốn góp phần tôn vinh Chúa trong Đại Hội xin vui lòng ghi nhận:
Nữ: Áo dài
Nam: Áo Veston hay ít nhất áo Sơ-mi, cà-vạt

1. Chủ đề: DÌU DẮT MUÔN DÂN THÀNH MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-XU!
2. Câu gốc:

Quí vị chụp hình, quay phim, xin vui lòng giữ trang nghiêm
Kính xin Quí vị vui lòng tắt máy điện thoại cầm tay trước khi bước vào
phòng thờ phượng.

“Hãy đi dìu dắt muôn dân thành môn đệ Ta,
Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh
mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ
giữ tất cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các con.”
(Ma-thi-ơ 28:19-20)

Kính xin Quí vị vui lòng không đem thức ăn, nước uống vào các phòng
thờ phượng.
Cấm hút thuốc, uống rượu trong khuôn viên tổ chức Đại Hội.

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN
1. Thời gian:
2. Địa điểm:

từ ngày 29.7 đến ngày 02.08.2012
Jugendherberge, Haussmannstrasse 27, 70188 Stuttgart

Vui lòng giữ theo nội qui của nơi tổ chức và của Ban Phối Trí.
Ghi danh & đóng tiền đủ mà không tham dự được:

Thông báo cho BPT trước 30 ngày sẽ nhận lại 100%

Thông báo cho BPT trước 15 ngày sẽ nhận lại 50%

Thông báo cho BPT trước 7 ngày sẽ nhận lại 15%

Thông báo cho BPT sau đó sẽ không được nhận lại.

VIII. GIÁ BIỂU VÀ GHI DANH
A. Giá biểu
Trẻ em
từ
từ
từ

0 – 2 tuổi
3 – 5 tuổi
6 – 14 tuổi
15 trở lên

miễn phí
100 Euro
160 Euro
210 Euro

B. Ghi danh
1. Giáo sở trưởng: Ghi danh nơi quí vị Mục sư, Truyền đạo, TĐTN
Giáo sở trưởng. Kính xin quí vị Giáo sở trưởng vui lòng gởi danh
sách cho Ban Phối Trí mỗi khi có người ghi danh, để Ban Phối Trí
tiện việc sắp xếp.
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III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
1.

Ban Chấp Hành Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu
- Giáo Hội trưởng: Mục sư Phạm Xuân Bahnar Trung
- Phó Giáo Hội Trưởng: Mục sư Nguyễn Công Tiễn
- Tổng Thư ký: Mục sư Bùi Quốc Phụng
- Tổng Thủ quĩ: Truyền đạo Nguyễn Thanh Dung
- Nghị viên: Mục sư Điểu Noh
- Nghị viên: Truyền đạo Lữ thị Tường Loan

2. Ban Phối trí tổ chức Đại hội:
- Mục sư Bùi Quốc Phụng
- Truyền Đạo Đỗ Hữu Ban
- Giáo hạt và Anh Chị Em tín hữu tại Đức
3. Các Ủy ban:
- Ủy ban Thẩm vấn: Mục sư Phạm xuân Bahnar Trung,
Mục sư Nguyễn Công Tiễn, Mục sư Bùi Quốc Phụng,
Mục sư Điểu Noh
5

- Ủy ban Viện Thần học:

Giám đốc học vụ: Mục sư Tiến sĩ Tô-Văn-Út
- Ủy ban Truyền giáo:

Trưởng ban: Mục sư Bùi Quốc Phụng
- Ủy ban Phụ nữ

Trưởng ban: TĐ. Lữ thị Tường Loan.
- Ủy ban Xã hội

Trưởng ban: Chấp sự Châu Văn Rạng.
- Ủy ban Thiếu nhi:

Trưởng ban: TĐTN Đỗ Võ Hoàng Anh
4. Đặc trách chương trình Thanh niên:
- Tổng đoàn Trưởng: Mục sư Lê Khánh Dương
5. Văn phòng và Tiếp tân:
- Mục sư Bùi Quốc Phụng
- Truyền đạo Nguyễn Thanh Dung
- Truyền đạo Nguyễn Duy Khánh
- Truyền đạo Nguyễn Đức Đảo
6. Trang trí và Âm Thanh:
- Chấp sự Ninh Quốc Bảo (Trang trí)
- Mục sư Bùi Quốc Phụng (Âm thanh)
7. Đặc trách âm nhạc:
- Mục sư Bùi Quốc Phụng
- Giáo sở Stuttgart

IV. DIỄN GIẢ
1) Mục sư Tiến sĩ Tô-văn-Út
Giáo Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt nam
2) Quí vị Mục sư VN thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu

V. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
07g00 - 07g45:
08g00 - 08g45:
09g00 - 10g30:
10g45 - 11g45:
12g00 - 13g30:
13g30 - 17g30:
13g30 - 14g30:
14g00 - 17g00:
18g00 - 19g00:
19g30 - 21g30:
22g30 - 06g30:

Tĩnh nguyện
Ăn sáng
Thờ phượng
Thuyết trình - huấn luyện
Ăn trưa
Du ngoạn, thể thao (mỗi chiều)
Hội đồng Tổng đoàn Thanh niên (ngày 31.07)
Hội đồng Thường niên Giáo hạt Đức (ngày 30.7)
Ăn chiều
Thờ phượng – chương trình đặc biệt của các Ủy ban
Yêu lặng, ngủ nghỉ

VI. TRẠI HÈ THIẾU NIÊN&THIẾU NHI
Mỗi ngày từ 09g00 sáng đến 21g00, Trại Thiếu niên - Thiếu nhi do
Ủy Ban Thiếu nhi tổ chức.

8. Đặc trách thể thao:
- Đoàn Thanh niên Giáo hạt Đức
9. Đặc trách du ngoạn:
- Truyền đạo Nguyễn Đức Đảo (trách nhiệm tổng quát)

Chương trình: ca hát, trò chơi, học Kinh Thánh, du ngoạn ....

VII. NHỮNG CHI TIẾT CẦN LƯU Ý
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.
Quí vị muốn góp phần làm chứng ơn phước, ca hát tôn vinh Chúa trong
Đại Hội, xin vui lòng ghi danh nơi Mục sư Bùi Quốc Phụng trước để phân
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