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*Trích y‰u:V/v: Phúc Çáp væn thÜ ÇŠ ngày 21-9-2007 cûa MS NguyÍn Anh Tài.

Kính thÜa Møc sÜ Giáo Håt TrÜªng,

Xin thay cho H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam Âu Châu, tôi kính l©i chào thæm Møc sÜ trong tình

thÜÖng cûa Chúa CÙu Th‰ Giê Xu. NguyŒn ân Çi‹n và bình an cûa Chúa CÙu Th‰ h¢ng ª cùng Møc sÜ

luôn.

ThÜa Møc sÜ, tôi Çã nhÆn ÇÜ®c væn thÜ 4 trang cûa Møc sÜ nói vŠ viŒc "chÃm dÙt nhiŒm vø Møc sÜ

TrÀn Tr†ng Nha tåi viŒn", tôi t¿ hÕi Çây là vÃn ÇŠ n¶i b¶ cûa Giáo Håt, Giáo Håt có tr†n quyŠn giäi

quy‰t tåi sao låi gªi thông báo cho H¶i Thánh Âu Châu và Paris bi‰t Ç‹ làm gi? Khi Ç†c qua væn thÜ

m§i bi‰t có nh»ng khó khæn xäy ra do quy‰t ÇÎnh cûa Giáo Håt mà Møc sÜ muÓn các H¶i thánh kh¡p

nÖi thông cäm và cÀu nguyŒn. Tôi chia sÈ nh»ng khó khæn mà Møc sÜ trình bày. CÀu xin Chúa cho

Giáo Håt có nh»ng quy‰t ÇÎnh tÓt ÇËp nhÃt Çem låi s¿ yêu thÜÖng và hiŒp m¶t trong thân th‹ cûa ñÃng

Christ Ç‹ danh Chúa ÇÜ®c vinh hi‹n. H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam Âu Châu së cÀu nguyŒn cho Møc

sÜ và Giáo Håt ViŒt Nam tåi Hoa kÿ.

Theo tôi nghï vÃn ÇŠ së ÇÜ®c giäi quy‰t dÍ dàng, n‰u Giáo Håt lÃy câu Kinh thánh trong Xachari 4:6

làm phÜÖng châm nhÜ phía dÜ§i væn thÜ Møc sÜ có ghi: "ƒy ch£ng phäi là bªi quyŠn th‰, cÛng ch£ng

phäi là bªi næng l¿c, bèn là bªi ThÀn Ta". MÃt m¶t chút änh hÜªng cûa cá nhân hay cûa Giáo Håt ÇÓi

v§i T°ng Liên H¶i H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam hay T°ng H¶i C&MA là m¶t ÇiŠu ai cÛng buÒn, tôi

cäm thông v§i Møc sÜ rÃt nhiŠu, tôi chÌ cÀu xin Chúa cho danh Ngài khÕi bÎ mÃt änh hÜªng gi»a các

H¶i thánh mà thôi. Tôi Ü§c gì Møc sÜ ÇØng vi‰t thÜ nÀy và gªi Çi có lë së tÓt hÖn nhiŠu, nhÜng ti‰c là

væn thÜ Çã ph° bi‰n ra rÒi. V§i tÜ cách là ngÜ©i lãnh Çåo H¶i thánh và là m¶t bån ÇÒng lao thân thi‰t

v§i Møc sÜ trong Chúa, tôi Ü§c gì Møc sÜ có væn thÜ rút låi væn thÜ nÀy ch¡c ai nÃy së thÃy nhË nhàng

hÖn.

Vài l©i tâm tình v§i Møc sÜ, n‰u có gì không Çúng, xin Møc sÜ bÕ qua cho. Cám Ön Møc sÜ .

Thân m‰n trong Chúa,

Møc sÜ NguyÍn væn Bình

Giáo H¶i TrÜªng H¶i Thánh Tin Lành ViŒt Nam Âu Châu

(Bän sao ÇÒng kính gªi Ç‰n MS TrÀn Tr†ng Nha, ‘xin Chúa an ûi’)
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