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Thông Báo S� 2008/002 
 
 

1) Theo l�i yêu c�u c�a Ban Ch�p S� thì M�c s	 Phó T
ng H�i John Soper �ã hn ngày ��n trình 
bày cho HT Long Beach Chúa Nh�t, ngày 20 tháng 4 n�m 2008.  N�u có nh�ng th�c m�t và câu 
h�i nào mà con cái Chúa mu�n g�p riêng v�i M�c s	 John Soper thì xin cho chúng tôi bi�t �� s�p 
x�p thì gi� cho quý con cái Chúa �	�c nói chuy�n v�i ông trong bu
i chi�u hay t�i th� B�y ngày 
4/19/08 (Xin ��ng ký v�i BCS, tr	�c ngày 4/13/08).  Sáng Chúa Nh�t M�c s	 John Soper s� có 
l�i trình tr	�c HT theo l�i yêu c�u c�a Ban Ch�p S�.  M�c s	 chi gi�i h�n trong s� vi�c liên quan 
��n Hi�n Ch	�ng và N�i Qui c�a H�i Thánh ��a ph	�ng có th!m quy�n pháp ��nh nh	 th� nào. 

 
2) Th� Hai, ngày 24 tháng 3 n�m 2008, ngân phi�u c�a HT Long Beach �ã b� thay �
i mà không có 

s� �"ng ý hay bàn giao chính th�c c�a Th� Qu# ! han Minh Ch	�ng.  Vì chúng tôi ch	a xác nh�n 
�	�c b$ng v�n th� nào t% ngân hàng, do �ó chúng tôi ngh& r$ng, Có l� M�c s	 Giáo H�t Tr	'ng 
và hai nhân viên không r� là ai �ã n�m gi� toàn quy�n trên ngân kho�n c�a HT Long Beach.  *ây 
là vi�c làm không �úng v�i ! �i Qui c�a H�i Thánh, ! �i Qui c�a Giáo H�t Vi�t ! am và ! �i Qui 
c�a T
ng H�i Ph	�c Âm Liên Hi�p.  ! h�t là, không tôn tr+ng th!m quy�n c�a M�c s	 John Soper 
vì chúng tôi �ã tuyên b� chính th�c tr	�c HT trong Chúa ! h�t ngày 23 tháng 3 n�m 2008, là s� có 
v�n b�n chính th�c ��n v�n phòng Giáo H�t sau khi chúng tôi �ã liên l�c �	�c v�i M�c s	 Phó 
T
ng H�i John Soper v� biên b�n c�a bu
i h+p t�i Th� B�y, ngày 22 tháng 3 n�m 2008 là không 
h�p l�. 

 
3) Có m�t s� tin t�c không chính xác và �� t�o ra thêm s� r�i l+an và b�t an trong vòng con cái Chúa 

v� vi�c m�t s� ti�n $24,300 �ã �	�c rút ra trong ngân qu# c�a HT do m�t mình ông Th� Qu# 
! han Minh Ch	�ng.  *ây là �i�u không chính xác và hoàn toàn không �úng s� th�t. 

 
4) Ba (3) nhân viên Ch�p s� Ông ! han Minh Ch	�ng, Bà Ch�p s� ! guy5n Thiên Ái và Ch�p s� 

! guy5n Qu�c H	ng, trong bu
i h+p ngày 13 tháng 3 n�m 2008 �ã quy�t ��nh s� rút ra trong ngân 
kho�n c�a HT $24,300 khi có nhu c�u.  Do �ó vi�c làm c�a Th� Qu# ! han Minh Ch	�ng không 
ph�i là do ý ��nh cá nhân c�a Th� Qu# mà có s� bàn th�o và ch�p thu�n tr	�c c�a Ba (3) nhân 
viên Ch�p s�.  Xét vì s� t� nh� và s� b�o m�t c�a v�n ��, do �ó Ba (3) nhân viên Ch�p s� xin phép 
s� �	�c trình bày th�t r� ràng v� s� chi phí này trong th�i gian g�n �ây.   

 
 

Phó Ch� T�ch BCS:  C/S Lê Minh Ch	�ng
 
 

 
! ghi Viên : C/S  ! guy5n Thiên Ái

 
 

 
C/S ! guy5n Qu�c H	ng

 
 

(Thong Bao Truoc HT, Chua Nhat ngay 3/30/08)
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