
Ngày 10 tháng 4 năm 2008 

 

Kính gởi: Ms GHT Nguyễn Anh Tài và Những ai quan tâm trong GH VN: 

                (To whom it may concern): 

 

Trích yếu:  Trả lời thư  liên quan đến HT Long Beach ngày 4 tháng 4 năm 2008, 

 

Khi Ms Nha rời khỏi chức vụ Quản nhiệm HT LB, thì sẽ đem ích lợi gì cho HT? 

 

 Quyết định của MsGHT và BCH GH không tiếp tục cấp Chứng minh thư cho Ms Trần 

Trọng Nha, và vì vậy chấm dứt chức vụ Quản nhiệm HT TL LB của ông có phải là điều tốt nhất cho 

HT LB hay không?  Trong những tuần qua, khi MsGHT đến HT LB thì chắc đã biết được câu trả lời 

rất là rõ ràng: “KHÔNG, KHÔNG, và KHÔNG”. 

 

 Biểu quyết 23 và 24 của BCH GH (2/2008) khẳng định là không có quan tâm chút nào cho 

HT LB hay nghĩ giùm cho HT LB cả!  Ms GHT và vài vị trong BCH GH đã đem HT LB “lên bàn 

cân” và HT LB đã “bị thiếu hụt”.  Là những người lãnh đạo trong GH VN lâu năm, chắc Quý vị 

biết rõ trong thời gian gần đây những đổ nát tan vỡ, phân chia trong HT hầu như đều có liên quan 

đến chức vụ MsQN.  Sự ra đi thiếu êm đẹp của MsQN sẽ đưa HT vào trong tình trạng hỗn loạn, 

phân chia.  Năm 2003, HT LB đã nếm trãi cảnh đổ nát tan thương này.  Vị MsQN trước từ nhiệm, 

và gần phân nửa tín hữu đã rời khỏi HT.  Một HT mà trong vòng 5 năm bị phân chia 2 lần thì còn gì 

là HT nữa, còn gì là nơi nương náu, chỗ ẩn úp, tìm nguồn an ủi của anh chị em thân thương.  

MsGHT lại cố tình đưa HT LB vào thảm trạng này lần nữa!  “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.   

 

 Những vết thương lòng vẫn còn rỉ máu chưa lành, thì hôm nay Ms GHT và BCH GH lại 

phán cho HT LB một bản án “Chung Thân Khổ Sai”.  Nếu đây trở thành bản án “Tử Hình” cho 

HT LB, thì Ms GHT và vài vị trong BCH GH làm sao đối diện với chính mình, GH, và Đấng Christ 

là Đầu của HT.  HT LB đang ở trong tình trạng có “tiếng sống nhưng là chết”.  Hãy chứng kiến 

các buổi nhóm thờ phượng trong những tuần qua, sau khi Ms Nha rời khỏi, thì thấy rõ.  

 

 Ms GHT có thấy cảnh các em Thiếu niên trong HT ngồi tụ bên nhau khóc sụt sùi ngày Ms 

Nha từ giã không?  Hình ảnh những tín hữu gục đầu tuôn nước mắt khi thấy các “anh chị em 

khác” trong HT đang nả những tràn đại liên lời nói thẳng vào MsQN và gia đình ông, có làm 
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MsGHT mủi lòng?  Những em thiếu ấu nhi chạy chơi trong giờ nhóm, vì không còn “Cô giáo” dạy 

nữa. Những cái ôm, lời giã từ đẫm lệ giữa các anh chị em trong HT và gia đình Ms Nha bày tỏ sự gì 

thiêng liêng chân thành nhất!  Đây là những hình ảnh MsGHT và vài vị trong BCH GH cần phải 

chứng kiến để hiểu cái “bản án” mà Quý vị dành cho chúng tôi, thấu rõ nỗi đớn đau qua quyết định 

của Quý vị.  Còn bao nhiêu đêm trằn trọc, mất ngủ của chúng tôi, những buổi cơm nuốt không trôi, 

những lời cầu nguyện pha lẫn giọt lệ, những tấm lòng sầu não bơ vơ, lạc lõng, những con người tự 

nhiên bị mất đi “quê hương”, không còn chỗ để gọi là “nhà”, trở thành những kẻ lang thang.  Đây 

chính là “niềm an vui” mà MsGHT muốn cho HT LB sao? 

 

 HT LB sẽ được ích lợi gì khi Ms Nha rời khỏi?  Xin thưa, HT LB sẽ còn được “ngôi nhà 

thờ”, một số tiền trong nhà bank và hơn “một phần ba” tín hữu có thể còn lại.  Thử tưởng tượng 

nếu Tổng hội C&MA cách chức không có lý do rõ ràng một MsGHT  mà được hơn 2/3 Giáo hạt 

bầu lên thì phản ứng của GH đó sẽ ra sao?  Sau khi Ms Nha từ giã, 50 tín hữu chính thức của HT 

đã đồng ký tên mong muốn mời Ms Nha ở lại HT trong chức vụ Ms "Linh vụ".  Khi Ms Nha rời 

khỏi thì sẽ ảnh hưởng trên 2/3 số tín hữu HT, đã mong ước mời Ms Nha làm MsQN, như thế nào?  

Không biết MsGHT và BCH GH có từng suy nghĩ đến điều đó chưa?  Hay là Quý vị sẵn sàng “thí” 

con cờ HT LB để đạt được, thỏa mãn điều mình muốn.  Quý vị chỉ mất vài tiếng đồng hồ bàn thảo 

rồi quyết định, nhưng HT LB sẽ mất bao nhiêu năm để khôi phục, để vực mình dậy từ trong 

đám người chết?   

 

 Năm 2003 chúng tôi đã dầy công xây dựng lại bức tường thành đổ nát của HT LB, nhưng 

bây giờ MsGHT và vài vị trong BCH GH đã xúc lên cả nền móng thì còn gì để xây lại.  Những 

người đang "đồng tâm  tình với MsGHT" đẩy  Ms Nha đi cũng đã từng "đẩy" MsQN trước đi.  Một 

người bỏ 10 năm công sức mồ hôi gây dựng, thành lập HT LB, còn một người đổ ra 5 năm xây 

dựng, phục hồi HT LB. Cả hai vị MsQN đều được sự “đền đáp” như nhau, ra đi không một tiếng 

“cám ơn”.   MsGHT thấy có bạc bẻo không?  Có muốn quý Ms trong GH đi con đường này không? 

Vậy mà giờ đây, MsGHT đứng chung với những người đã đối xử với 2 vị MsQN của mình bạc bẻo 

như vậy. GH sẽ nghĩ sao về người lãnh đạo của mình và các vị Ms nghĩ gì về "Ms của các Ms"!  

Những người mới vài năm trước đã từng "chống đối" MsGHT, nhưng bây giờ núp bóng MsGHT, 

và sau này biết đâu sẽ “đá bóng” MsGHT.  Đó là những nền móng MsGHT định dùng để xây dựng 

lại HT LB trong những ngày tới! 
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 Vài gia đình đã lẳng lặng rời khỏi HT LB, còn hơn phân nửa có thể sẽ rời khỏi trong một 

ngày không xa.  BCS HT đầu năm có 6 người và hiện giờ còn 5 vị, nhưng tương lai có thể sẽ còn lại 

2 người.  Một trong 2 người còn lại đó là SV sắp ra trường của TKTHV.  Chắc vị này đang chờ 

được “đội mão”, và sẽ lãnh phần gì đó từ MsGHT sau khi đã “xong cuộc chạy do MsGHT bày ra” 

Các vị Trưởng ban và Đặc trách các ban ngành đã và sẽ có thể ra đi: Ban Nam giới, ban Phụ nữ, Gia 

đình trẻ, Ban Thanh thiếu niên, Ban thiếu nhi, ban ấu nhi, ban âm thanh, ban thờ phượng, ban hiệp 

nguyện…  Khoảng 20 em thiếu niên đang trong lúc sinh hoạt lớn mạnh vui vẻ, thì bây giờ không 

thấy bóng em nào đến  nhà thờ LB. HT LB sẽ còn lại gì!  Sinh hoạt duy nhất của HT hiện giờ là 

buổi thờ phượng sáng Chúa nhật. 

 

 Trong buổi họp với phân nửa BCH HT LB tối 22 tháng 3 tại VP GH, một vị Ms “lãnh 

đạo” đã nói: “Nếu ai muốn đi thì cứ để họ đi (If people want to leave, let them leave).”  Có phải 

đây là câu mà MsGHT và vài vị trong BCH GH đều đồng tình?  Ai đi mặc kệ họ, liên quan gì đến 

mình!  Chắc chắn một "Người chăn bầy" chân chính sẽ không bao dám nghĩ đến, huống hồ chi là 

nói ra những lời như vậy.  MsGHT đã trở thành "người lãnh đạo" lâu quá nên "lụt nghề" chăn chiên!  

Tâm tình và tấm lòng của một Người chăn biết còn trong chức vụ GHT!  Hình ảnh "để 99 con chiên 

trong chuồng rồi lặn lội đi tìm một con chiên lạc" đã quá xa lạ với MsGHT chăng!  Hình như bây 

giờ ngược lại, sẵn sàng cho 99 con chiên đi để giữ lại 1 con bị “đi lạc”. 

 

 Trong 5 năm qua, tôi đã được đi với Ms Nha nhiều lần, trong biết bao lần đi thăm viếng các 

tín hữu trong HT LB của ông: người đau, kẻ bịnh, người sanh em bé, người gặp chuyện gia đình, 

hoàn cảnh khó khăn, kẻ phân ly người thân, chia xẻ biết bao mẫu chuyện vui buồn.  MsQN Trần 

Trọng Nha (và gia đình) đổ ra biết bao nhiêu công sức, thì giờ, nước mắt chỉ để mong thấy sự “hiện 

diện” của cả bầy chiên trong buổi thờ phượng Chúa nhật.  Một người đến với Chúa là một niềm vui 

khôn xiết, một con chiên tìm về chuồng là Người chăn ứa nước mắt, và khi một người rời khỏi, vì 

bất cứ lý do gì, là đau quặn thoắc tấm lòng.  Nhìn từng gia đình rời HT, mỗi lần gặp nhau tại nhà 

thờ là thêm buổi chia tay, ngồi cạnh nhau tuần này không biết tuần sau bạn sẽ đi nhóm ở đâu, đó là 

điều mà HT LB đang nếm trãi.  Nếu các tín hữu quá đau lòng trước cảnh này, thì tâm cang của 

MsQN chúng tôi có vỡ nát từng mảnh không?  Tôi nghĩ những điều này làm tổn thương, thấu vào 

đến “hồn xương tủy” Ms Nha, gấp mấy lần hơn là bị  mất chức tại TKTHV và chức quản nhiệm HT 

LB.   
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 Ms GHT (và vài vị BCH GH) đã đổ mấy giọt nước mắt cho HT LB, đã cầu thay cho bao 

nhiêu người, đã chia xẻ, an ủi bao nhiêu tấm lòng tan vỡ?  Sao Quý vị dám định đoạt số phận của 

HT LB?  Quý vị lấy "thẩm quyền" gì để đánh Người chăn của HT LB, làm tản lạc bầy chiên, bắt 

phải rời xa chuồng!  "Thẩm quyền" của MsGHT và BCH GH có phải để đem lại sự yên vui, chữa 

lành, hàn gắn cho HT hay để làm thỏa mãn tấm lòng vị kỷ của mình?  Có phải HT hiện hữu để phục 

vụ GH, để "tuân phục thẩm quyền" GH, để làm vui lòng MsGHT?  Cái thẩm quyền đó dùng để 

nâng đỡ, trang bị chức vụ chăn bầy của các Ms, hay là để trấn áp, săn đuổi, làm cho họ khiếp sợ?  

Hy vọng là không, mà nếu là thật như vậy thì "khốn" cho tất cả  các HT trong GH và "khổ" cho 

những Người chăn bầy.   Sự săn đuổi của MsGHT đối với Ms Nha mong rằng, trong ơn thương xót 

của Chúa, chỉ xảy ra một lần.  Sự đổ vỡ mà MsGHT đang gieo trên HT LB, xin Chúa cứu, sẽ không 

xảy ra trên một HT nào khác.  MsGHT (và BCH GH) phải chịu trách nhiệm về sự tan vỡ của 

HT LB hôm nay! 

 

 Ms GHT và BCH GH chắc không quen biết gì về gia đình 4 người của tôi; vài vị cũng 

không biết mặt mũi chúng tôi, nhưng Quý vị đã làm xáo trộn, thay đổi lớn đời sống chúng tôi bằng 

2 trong số hơn 20 biểu quyết của Quý vị.  Quý vị bắn 2 mũi tên thấu vào tim làm đổ máu, rồi quay 

lưng trở về nhà “nằm và ngủ bình yên”, trong khi đó chúng tôi đang quằn quại, vật lộn trong vết 

thương lòng. Hai đứa con nhỏ của chúng tôi sẽ không còn được cơ hội nghe "Cô giáo bà Ms" dạy 

bài hát, kể chuyện tích Thánh Kinh.  Chúng tôi từng mong ước thấy chúng nó sẽ đồng lớn lên với 

các bạn, bước vào tuổi thiếu nhi, thiếu niên, qua thanh niên, trưởng thành tại ngôi nhà thờ LB.  

Chúng tôi cũng bị “lấy đi” khỏi HT LB, một Bạn đồng liên, một người Thầy, mộtt người Thân, một 

người “Anh Mục Sư”, và một Người chăn.  Sau hơn 15 năm gắn bó, chúng tôi bị cất đi một HT thân 

yêu, toàn vẹn.   

 Sau cùng, “đêm đã khuya, ngày gần đến” và mong rằng đây chỉ là sự kết thúc của một sự 

khởi đầu chứ không phải là sự khởi đầu của một sự kết thúc (the end of the beginning not the 

beginning of the end) cho gia đình chúng tôi, quý anh chị em tín hữu, HT LB, MsGHT và GH VN 

HK.  

 

Kính thư, 

 

 

Nhan Minh Chương 

CS HTLB, Thủ quỹ BCH 
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Hgi Thanh lin Lirnh Uiet fiam
0iao Hat Uiet tlam Hoa t|[
Uietnamese 0istrict of The Ihristian and [Tlissionaru fllliance

2275 W. Lincoln Ave. Anaheim, California 92801
P.U. UOX 2400 r-Ulrerton, LailIornra yzuJl

Tel. (714) 491-BOO7 Fax. (714) 491-8912
E-mail: giaohat@vndistrict.org

BiOn Bin sO' O1IZOOSI1Z:

Nghy 14-1612nhm2008
cfia Ban ChA'p Ilhnh Gido H4t Vi0t Nam Hoa Ki'

Ban ChA'p Hdnh Gi6o Hat ViQt Nam Hoa K' de hop lai hic 7:30 gid tdi ngiy 14 thdng} nim 2008

tai tru s6 Gido Hat Anaheim, CA., do srJ tri6u t{p vd chfi toa cria Muc Srr Gir{o Hat Tnldng. Hi6n di6n

c6 Muc Srr Nguy6n Anh Tii, Gi6o Hat Tnrdng; Muc Srr L0 Vinh Thach, Thtt K!; Muc Srr Nguy6n Van

Nghia, Thri Qu!; Muc Srr Hd Hidu Ha, Nghi Vi6n; Muc Sd Trdn ThiQn Minh, Nghi Vi6n; Muc Srl

Nguy6n Thanh Phi6n, Nghi Vi6n vi Muc Srr H6 Thd Nhan, Phu T6 Gido Hat Tnr6ng tham dd.

Ban Chdp Hdnh atS doc Ldi Chria 6 Phi-lip 2:7-18 v) dinh thi gid cdu nguy6n cho cdng vi6c cfia

Gi6o Hat.
nudi trgp tidp tuc, Ban Chdp Hinh dd th6o luAn vh quydt dinh:

1. BiCu Quydt thdng qua sd chi thu cria Gi6o Hat trong tam c6 nguyOt thrl4 ndm 2007 do Muc
St/ Thti Qu! trinh: Tdng sd thu: $151,297.88; Tdng sd chi: $167,220.79; ThAm qu!:
($15,922.91).

2. Bidu Quydt crl Muc Su Hd Hidu H4 gifr chrlc Tn/dng Ban Td Chrlc HOi Ddng Gi6o Hat ldn
thf 33 tai Pacific Lutheran University, Tacoma, WA., tU ngdy 2716 - I/7/2008.

3. Bidu Quydt cft Muc Srr Ph4m Vinh Cfiu vi Muc Srl NC Ud Ortc Hung gifr chri'c Phu T6 Didu
Hinh Ban td Ctutc HQi Ddng Girlo Hat ldn thr133 tai Tacoma, WA.

4. Bidu Quydt hop thrlc h6a Bidu Quydt HhLnh Ch6nh cfia Muc Srr Gir4o Hat Trddng bd chrlc

Muc Stt VO Chi Mai gifr chfc Qu6n NhiQm Hdi Thdnh San Bernardino, CA., sau khi Muc Srl

Phan Minh TAn cht'm drlt chfc vu tam ki6m nhi6m thdi gian 6 th6ng tn 1fiD007 ddn
3111212007 theo don xin cta HQi Th6nh dd ngdy lllll2007 vd thrr cfia Muc Su V6 Chi Mai
ngiy 9i 1I/2007, nhiOm k! hai n[m, b6t dAu til ngiy 1/1/2008.

5. Bidu Quydt chdp nhAn H6i Th6nh Tin Ldnh Li0n Hfru ViOt Nam (Vietnarnese Evangelical
Covenant Church of Portland) gia nhAp GiSo Hat Vi6t Nam Hoa Kj', theo thrr xin cfia HOi

Th6nh dd ngdy I/1212007.

6. Bidu Quydt didu kiQn dd duoc bd chrlc Cdng Tric Vi0n Muc Vu li phii hodn tt't chrrong

trinh Ph6t Tridn Thdn Hoc hay tudng dddng vd di6u ki6n ndy sO drtoc i{p dung cho vi6c trii

bd nhi6m chrlc vu COng T6c Vi6n Muc Vu trong trldng lai.
7" Bidu Quydt chdp nhdn nh6m tin hfiu Vi6t Nam tai Syracuse, NY, thinh lAp HQi Th6nh Tin

Ldnh ViOt Nam tai Syracuse, NY, theo ddn xin vidt ngdy 27ll/2008,
8. Bidu Quydt chdp thudn 6ng Anthony Nguy6n, sinh vi6n Thdnh Kinh ThAn Hoc Vi0n, dr.ldc

phuc vu trong Gi6o Hat Vi6t Nam Hoa Ky theo don xin ngdy 27/112008.

9. Bidu Quy6't bd chrlc Truydn Dao cho 6ng Anthony Nguy6n gifr chrlc Qu6n NhiQm HQi

Th6nh Tin Linh Syracuse, NY, theo don xin cria nh6m tin hdu vidt ngdy 271112008, nhi6m
k! hai nam kd til ngdy ra Bi6n B6n niy.

"91[y ,/,rirqy 1t/tii li hii Tryr\r t/tdi cintV r:ltrirtr,J yltil h lii ttrittr. lyc, Drt li biiVthrittZa." GXn-r/,i-ri 4:(t)

"eAot ba ttrtr,J/'tt nor: lty potur,t:, but by ury e)f irit, .tny.s thr :!orD d/ hninhty." (3cc/tnt:in/t 4:6)



\\. B\GuQuft\c\n1 ittuuri\e,,\(-.-*-. __-:_ _. __ \*1,^,.-:..,= \s:-i,,i._, u,,Da, .-{r,D:-a-::::::-:
Evangelism Explosion, xin d6 cho 6ng Anthony Phan Bi6n phuc vu vdi Evangelism
Explosion, theo ddn xin cia 6ng Anthonl'Phan Bi6n ngdy 12/12/2a07,thrlxin cria Muc Srl
Thomas Stebbins, ngdy r711212007 v) thrl grli gdm cria Muc Srr Nguydn Thi, eu6n Nhi6m
Hdi Thdnh Orange, CA., dd ngdy 15121200g.

?22 412;f'?.22/'.-/zzr. Zza-r'e), zlTao czTe zt rE A.z/zaz-r ?.2a2 z?/d.2, ti2.1 /z-€.2 z7z.z-z:1 r<>2?'? 27..2>'

Hoc Vi6n, dd phqc vu vdi Evangelism Expiosion, nhi6m kj' 1 nam, kd tr) ngdy ra Bi6n Bdn

nay.

Bidu Quy6t chdp nhfln thdy Bedell Jason Hing, dang theo hgc Chring Vi0n South Western

Baptist Theological Seminary duoc phuc vU trong Gi6o Hat Vi6t Nam Hoa Kj', theo ddn xin

ngdy 251112008.

Bidu Quydt bd chrlc Truydn Dao NhiQm Chrlc cho thdy Bedell Jason Hr)ng phuc vu vdi HQi

Th6nh Dallas, TX., clac trrlch gidi tr6, theo don xin cfia H6i Th6nh ngdy 1511212007, nhi6m

k! hai ndm, kd tU ngiy ra Bi6n B6n nbY.

BiCu Quydt chdp thu{n don xin cria HOi Thrlnh Cdng Ddng ngdy 41312007, xin bd chrlc Cdng

T6c Vi6n Mgc Vu cho thAy Hu!'nh TrAn Linh dd phpc vu cho gidi tr6, nhi6m k! hai ndm kd

til ngiy ra Bi6n Bin niy.
BiCu Quydt chdp thu{n don xin tdn phong Muc Srl th{c thU cho Mgc Su Nhi6m Chfc

Nguy6n Thanh Khidt, theo clon xin cfia HQi Th6nh Tin Ldnh St. Louis, MI, ngiy 1911212007.

BiCu Quydt bd chrlc C6ng T6c Vi6n Muc Vu cho bi Nga-My Nguy6n, dd phuc vu Chria

trong HQi Thrinh Next Generation Christian Fellowship, theo tlOn xin cria Hdi Th6nh ngiy
3/212008, nhi6m k) hai nim kd tt ngiy ra Bi6n Bdn ndy.

Bidu Quydt bd chrXc Muc Srr NhiQm Chrlc cho 6ng Alan Tr)ng Nguy6n lim Quin Nhi6m Hdi

Th6nh Errdng Sdng, Atlanta, GA., theo ddn xin cfia HOi Thdnh ngdy 101112008, nhi6m ky hai

ndm, kd til ngiy ra Bi0n Bin niy.
Bidu Quydt bd chrlc Muc Srr NhiQm Chrlc cho Truydn Eao Vd Hoing Hdi, theo ddn xin cria

HQi Th6nh North Atlanta, GA., ngdy 412/2008, nhi6m k! hai ndm, kd tr) ngly ra Bi6n Bin
ney.

BiCu Quydt bd chrlc Mgc Srr NhiQm Chrlc cho thAy Vuu Tdn Phong dd 1o cho gidi tr6 cria

H6i Th6nh Kent, WA., theo don xin cria HQi Th6nh ngity ll2/2008, nhiOm k) mQt ndm kd til
ngiy ra BiOn Bdn niy.
BiCu Quydt cho HQi Th6nh Kent, WA., drrgc gfri thd cho cdc HQi Thdnh trong Gir{o Hat dd

lac quy6n xdy cdt nhe thd.

BiCu Quydt cht'p thu{n cho HOi Thdnh Washington, D.C. drrgc gfii thr/ cho c6c Hdi Thdnh

trong Gi6o Hat dd lac quydn tu si/a nhi thd.

Bidu Quydt trii bd nhiQm cdc dAy td Chria sau d0y:

(l) Muc Srr Nguy6n Thi, Gi6m Ddc Chrrong Trinh Ph6t Thanh Tin Linh,

nhiOm k! hai n[m 1/2008-112010.

(2) Muc Srr Nguy5n Vdn Nghia, Qu6n nhi6m HQi Th6nh Los Angeles, CA,

nhi6m k! hai ndm2l2008 -212010.

(3) Muc SrJ Dang Thd QuAn, Qudn nhi6m HOi Th6nh Central Valley, CA.,

nhi6m k) hai ndm 3/2008-312010.

(4) Mgc Srr Pham Hdng Lac, Phu T6 Muc SrJ HQi Thdnh Orlando, FL., nhi6m

ki hai nim 3/2008- 312010.
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21.
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(5) Muc Srr TrAn Vin Hda, Qudn Nhi0m Hdi Th6nh Greenville, SC., nhiOm

k! hai ndm,4/2008- 412010'

(6) Muc Srr Nguy6n Hoing Tudn, Quin Nhi6m HQi Thrinh South Bay, CA.,

nhiOm k) hai ndm,4/2008- 412010.

(i) MUc Srr Nguy6n Vdn Ba, Quin NhiQm Hdi Th6nh Des Moines, IA.,

nhiOm ky hai nlm, 5/2008- 512010.

(8) Mpc Srr Pham Vinh crlu, Qu6n NhiQm H6i Th6nh Lynnwood, wA.,

nhiQm k! hai ndm, 6/2008- 612010.

(9) Mgc Srr Huj'nh John HDng, Quin NhiOm HQi Thdnh Newark, CA., nhi6m

k) hai nim, 6/2008- 6/2010.

(10) Muc Stt TrAn Ngoc Danh, Qu6n Nhi6m HQi Th6nh Stratford, CT., nhi8m

k}' hai ndm, 7 12A08- 7 12010.

(11) Muc Srr Tn/dng Vdn Dddc, Quin Nhi6m HQi Th6nh Tucson, AZ., nhi6m

kj' hai nd.m, 7 12008- 7 /2010.

(12) Mgc Srr E6 Trung Vinh Trrdng, Quin NhiQm Hdi Thdnh Rockdale, GA.,

nhi6m k! hai ndm,712008-712010'
(13) Mgc Srr Spencer T. Sutherland, Chairman of Biblical Studies, Th6nh Kinh

ThAn Hoc Vi6n, nhiQm k! hai n6m 7/2008- 712010.

(i4) Mgc Srt Nguy6n Anh Tii, Vi6n Tnrdng Thdnh Kinh Thdn Hqc ViQn,

nhiQm k! hai n6m, 3/2008-312010

(15) Bd nhiQm Muc Stt Hd Thd Nhdn, Dac Trdch Hoc Vs, nhi6m k)' mdt ndm,

kd til ngiy ra Bi0n Bin niY'
(16) Bd nhi6m Muc Srl TrAn Nghia, Ddc Tr6ch Gidm Dinh, nhiOm k! mQt

ndm, kd til ngiy ra BiOn Bin niY.
(17) Mqc Sd L0 Phrldc Lac, ThrI Kf Chrrong Trinh Ph6t Tridn Thdn Hoc,

nhiQm k! mQt ndm, kd til ngdy ra Bi6n Bin nly'
(lSy Mgc Srr Nguy6n Ky Phf , ddc tr6ch Chuong Trinh Hoc Til Xa, nhi6m k)'

mQt n6m, kd tt ngdY ra Bi0n Bd'n niY'
(19) Bd nhipm Muc Srr Nguy6n Minh Hii, Tuy€n ljy Th6nh Kinh ThAn Hoc

ViQn, nhiOm k! mQt ndm, kd til ngdy ra Bi6n Bin ndy.

(ZO) 6ng Bni Tdt NhuQn, Thri Qu! Thdnh Kinh ThAn Hoc Vi6n, nhi6m k) hai

ndm, kd til ng)y ra Bi6n Bin ndY.

(Zt) Bd nhi6m Cdng Tdc Vi6n Muc Vu Nguy6n Kinh LuAn, chuy6n vi6n Vin
Phdng Hgc Vu, nhi€m k! mQt ndm, kd ttl ngdy ra Bi6n Bdn niy.

(22) Muc Srt V6 Thanh Binh qu6n nhi6m HQi Th6nh Lincoln, NE., nhi6m ky

hai n[m. 81200'7 -812009.

Sring thrl Bity,161212008, Ban Cht'p Hnnh hqp l4i vdi Muc Su TrAn Trong Nha' til 9 gid sring ddn

5:00 chidu, c6 srr hi6n di6n cria Mqc Su Joe Kong, Gi6m Edc Li6n Vdn H6a cria Tdng HQi' dd trinh

biy vi th6o luQn c6c srJ vi6c x6y ra trong thdi gian qua. Sau khi Muc Sd Trdn Trong Nha v)L Muc

SrNguy6n Anh Tii c6 cd h6i bdy t6 cdc chi tidt cfia vA'n cld, Ban Chdp Hinh Gi6o H4t c6 cd h6i

thrio 1u6n k! cdng mqi khia canh vi mdi Mgc Sd TrAn Trgng Nha tr6 lai mOt ldn thrl hai dd tim

phuong c6ch phir hop nht't nhim tOn vinh danh Chria vi mang lai an vui cho cOng viOc Chf a.

Daniel
Accepted



23. X6t vi Muc Su TrAn Trong Nha dd vtldt qud nguyOn tdc lim vi6c (working principles /
protocol), thdm quydn ph6p dinh (constituted authority) vi pham vi hoat ddng ctia Gir{o H4t
Vi6t Nam (District juridiction), Bidu Quydt khdng tidp tuc ct'p Chrlng Minh Thu cho Muc St/
TrAn Trong Nha, kd tr) ngdy ra Bi6n B6n niy.

24. Bidu Quydt gidi thi6u Mgc Srr TrAn Trong Nha ctdn mOt Giiio Hat kh6c dd thrrc hi6n chfc vu
6ng dd nhdn tir Simpson University. Gi6o Hat sE tim c6ch h5 trd cho chrlc vu mdi cria Muc
Su,

nudi trqp cf a Ban Cht'p Hdnh ch6'm drlt hic 5:30 gid chidu sau khi Ban Chdp Hinh cAu nguy6n giao
ph6 cdng viOc cria Girio Hat vio tinh thrrong vh srr chlm s6c cta Ba NgOi Dri'c Chria Trdi.

Nay Bi6n B6n.

SAO Y EAN CHANH

Muc SrI L€ Vinh Thach
Thu Ky Ban Chdp Hdnh Gi6o Hat
Ptrd gidn ngdy 26/212008

Daniel
Oval


