
Ngày 8 Tháng 1 năm 2008 
 
Kính gởi MS  Quản Nhiệm Trần Trọng Nha 
  Ban Chấp Hành Hội Thánh Long Beach 
   
 
V/v:   Ông Chung Vinh Quang trong Danh Sách Ứng Cử viên Chấp Sự Niên Khóa 2008-2010 
 
 
Vì tôi là ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên niên khóa 2008-2010, tôi xin yêu cầu MSQN 
và BCH trình bày và làm sáng tỏ về những việc liên quan đến vai trò và trách nhiệm của Ông 
Chung Vinh Quang trong những tháng gần đây trước khi Hội Đồng Thường Niên bỏ phiếu bầu 
các Chấp Sự.   
 
Tôi có tham khảo một số ý kiến của vài người trong BCH và nhất là theo lá thơ của MS GHT đề 
ngày 6/1/07 đã được đọc và gởi cho Hội Thánh chúng ta cho tôi nhận thấy rằng: 
 
Ông Chung Vinh Quang đã không: 
 

a) Làm đúng theo lời Chúa về vai trò của một Chấp Sự 
b) Thi hành đúng theo Nội Qui một cách nghiêm chỉnh (Phần D, khoản 2 (2)) 
c) Không nêu gương tốt cho các chức viên khác trong BCH (Không tôn trọng MSQN và các 

chức viên khác vì đã tự động bỏ ra khỏi buổi họp) 
d) Tạo ra nhiều sự hiểu lầm cho con cái Chúa (ra ngoài buổi họp nói rằng MSQN và BCH 

đã làm sai Nội Qui vì không thông báo trước 2 tuần lễ…vv) 
 
Vì vấn đề cấp bách và cần thiết cho công việc Chúa tại HT chúng ta, tôi xin khNn cầu MSQN  và 
BCH thảo luận và trình bày cho Hội Đồng trước khi bỏ phiếu chọn các Chấp Sự niên khóa 
2008-2010.   
 
N ếu như MSQN  và BCH không thể thực hiện được điều này trước khi Hội Đồng Thường N iên 
bỏ phiếu thì xin cho tôi được phép lấy tên ra khỏi danh sách ứng cử chấp sự. 
 
Cầu xin Chúa Hòa Bình mang lại một sinh khi mới cho toàn thể con dân Chúa tại Long Beach 
một cách nhanh chóng. 
 
 
Kính thư, 
 

 
 
Ông N guyễn Quốc Hưng 


