Lá thư chủ trương – Ban Hướng Dẫn Đức Quốc| 3

Lá thư chủ trương – Ban Hướng Dẫn Đức Quốc

Lá thư chủ trương

Thực hiện kỷ yếu là một nét đẹp truyền thống trong tổ chức GĐPT. Sau mỗi chặng
đường 10 hay 20 năm một tập kỷ yếu được ra đời, ghi lại quá trình gầy dựng, duy trì và phát triển của
tổ chức GĐPT nơi đó. Thấm thoát mà GĐPTVN tại Đức đã tròn 30 tuổi (1987 – 2017), các Lam viên Đức
quốc tiếp nối truyền thống làm kỷ yếu, từ Oanh Vũ cho đến các Huynh Trưởng thâm niên cùng nhau
đóng góp cho sản phẩm tinh thần này.
Như ánh nến sáng mãi nhờ được truyền từ ngọn nến này sang ngọn nến khác, các tâm huyết của thế
hệ tiền nhân cũng được trao truyền đến thế hệ kế thừa qua cuốn kỷ yếu này. Hạnh phúc thay, cuốn kỷ
yếu kỷ niệm 30 năm GĐPTVN tại Đức đã được quý Chư Tôn Đức ân sư hoan hỷ ban huấn từ; được quý
niên trưởng truyền trao kinh nghiệm và tâm huyết; được các đoàn viên thân tình chia sẻ kỷ niệm và
tình Lam.
Bằng lời hay hình ảnh, bao tâm hồn hướng thiện được tỏ bày, đây đức tin sáng ngời của tuổi trẻ, đây
lời phát nguyện phụng sự tha nhân của tuổi thanh. Vì vậy cuốn kỷ yếu này còn là một món quà tinh
thần gởi đến các bạn đoàn, các bạn trẻ khắp nơi đang tìm hướng đi cho mình trong cuộc sống đầy bận
rộn thiếu định hướng này!
Cuốn kỷ yếu 30 năm có lẽ sẽ rất dầy, nhưng dù có thêm bao nhiêu trang giấy cũng không ghi hết những
thương yêu và bảo bọc của quý Chư Tôn Đức, quý thầy cô Cố Vấn Giáo Hạnh trong suốt 30 năm qua;
Những sự dấn thân kiên trì của các Huynh Trưởng, sự đóng góp bất vụ lợi của các ân nhân mạnh
thường quân. Dẫu vậy, với tất cả tâm thành BHD GĐPTVN tại Đức cùng các Lam viên Minh Hải, Tâm
Minh, Chánh Dũng, Chánh Niệm, Pháp Quang, Chánh Giác và Chánh Tín mong được bày tỏ lời tri ân
qua cuốn kỷ yếu:
* Kính đảnh lễ tri ân sáng lập của Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác, ân bảo trợ của quý
Chư Tôn Đức trong GHPGVNTN Âu Châu và trong Chi Bộ Đức Quốc.
* Kính ghi ân kết nối tình huynh đệ trong gia đình, tình đạo và đời của quý Bác gia trưởng.
* Kính tri ân quý Huynh Trưởng niên trưởng đã dấn thân trong sứ mệnh huấn luyện và đào tạo.
* Kính cám ơn sự nhiệt tâm, sự yểm trợ tinh thần lẫn vật chất của quý bảo trợ và phụ huynh.
Đã 30 năm rồi, BHD Đức quốc vô cùng tán thán Đức Tin và sự Kiên Trì của tất cả quý Huynh trưởng tại
Đức đã giữ vững mái nhà Lam. Năm 1973 tại quốc nội, đã đánh dấu sự lớn mạnh của tổ chức GĐPT VN
sau 30 năm kể từ giai đoạn các Gia Đình Phật Hóa Phổ đi vào nề nếp năm 1943. Vì vậy Đại Hội toàn
quốc lần thứ 8 là một đại hội lịch sử, theo thống kê năm 1973 có trên 500 đơn vị, 5000 Huynh Trưởng
và 50.000 đoàn sinh (tài liệu VH2HN).
Năm 2017 cũng đánh dấu mốc lịch sử 30 năm hành hoạt của tổ chức GĐPTVN tại Đức, với những thuận
duyên sinh hoạt hiện có trong nước Đức, mong rằng các Huynh Trưởng tại Đức ý thức được vai trò
trưởng thành của tuổi 30, vì đàn em, vì lý tưởng phụng sự, đoàn kết một lòng cùng lèo lái con thuyền
Lam Đức quốc làm nên những trang sử Lam mới sáng lạng.
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