
Khi Nào Tôi Lên Tiếng… 

"In Germany, the Nazis first came for the Communists, and I didn't speak up because I wasn't a 
Communist.  

Then they came for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew.  

Then they came for the trade unionists, but I didn't speak up because I wasn't a trade unionist.  

Then they came for the Catholics, but I didn't speak up because I was a Protestant.  

Then they came for me, and by that time there was no one left to speak for me."  

 
Trong Giáo Hạt Việt Nam, khi MS GHT bải nhiệm Giám Đốc Học Vụ Trần Trọng Nha, tôi 
không phản đối bởi vì tôi không phải là sinh viên của Thánh Kinh Thần Học Viện. 
 
Rồi MS GHT viết thơ 4 trang bôi nhọ MS Trần Trọng Nha, tôi không phản đối bởi vì tôi không 
phải là Mục sư, Truyền Đạo hay Công Tác Viên Mục Vụ. 
 
Rồi MS GHT không cấp chứng minh thơ cho MS Trần Trọng Nha, tôi không phản đối bởi vì tôi 
không phải là trong Hàng Giáo PhNm của Giáo Hạt Việt N am Hoa Kỳ. 
 
Rồi MS GHT bải nhiệm Ban Chấp Sự Hội Thánh Long Beach, tôi không lên tiếng phản đối bởi 
vì tôi không phải là tín đồ hay Chấp Sự của HT Long Beach. 
 
Rồi MS GHT dứt phép thông công tôi, và lúc đó không còn ai để lên tiếng bênh vực cho tôi. 
 
Tiếp theo…(12/16/09) 
 
Khi Ong N AT ra Biên Bản số 04/2009/181 và Tường Trình của Ong N AT cho BCH GH về 
những vấn đề liên quan đến Mục sư TT N ha, HT Long Beach, và Mục sư TT N hiệm thì không ai 
lên tiếng về vấn đề này.  Đây là một số lý do mà tôi thâu thập được: 
 

 Vì chuyện này không liên quan đến tôi một cách trực tiếp 
 Vì tôi không phải là mục sư trong GHVN  HK 
 Vì tôi không phải trong GHVN  HK 
 Vì tôi không phải là tin đồ C&MA 
 Vì tờ Tường Trình này không có giá trị hay đáng để trả lời 

 
Khi nào quý vị sẽ lên tiếng cho Đạo Tin-Lành của Chúa đang bị con người xác thịt của Ong 
GHT NAT gây ra những tác dụng tiêu cực cho Đạo Tinlành của Chúa? 


