
Ngày 8 tháng 4 n�m 2008 

 

Kính g�i:  Ms GHT Nguy�n Anh Tài và Nh�ng ai quan tâm trong GH VN: 

                 (To whom it may concern): 

 

Trích y�u:   Tr� l�i th�  liên quan �	n HT Long Beach ngày 4 tháng 4 n�m 2008, “Th�n H�c 101” 

        Xin gi�i thích giùm ý ngh
a c�a nh�ng t� “h�t lòng yêu th��ng nâng ��”. 

 

Tháng 5 n�m 2003, trong bui h�p gi�a MsGHT Nguy�n Anh Tài v�i BCH HT Long Beach, 

(lúc �ó tôi là ngh� viên BCH HTLB), MsGHT �ã nói r�ng: “MsGHT h�t lòng yêu th��ng nâng �� 

Ms Tr�n T Nha”, và vì v�y b nhi�m Ms Nha làm MsQN t�m th�i (interim pastor) c�a HTTL LB 

trong n�m 2003. 

� Tháng 10 n�m 2007, trong bui h�p riêng v�i BCH HT LB (không có m�t MsQN), m�t 

l�n n�a MsGHT nh�c l�i  r�ng Ms v�n “h�t lòng yêu th��ng nâng �� Ms Nha” m�c dù 

v�a g�i xong b�c th� 4 trang (12/9/2007) �i kh�p th	 gi�i và �ã ch�m d�t ch�c v� Ms 

Nha t�i TKTHV vào tháng 3 n�m 2007.   

� Tháng 12 n�m 2007, khi h�p m�t riêng v�i tôi t�i v�n phòng GH (có m�t Ms HTN), 

MsGHT l�i l�p l�i câu nói này.   

� Ngày 6 tháng 1 n�m 2008, khi �	n HT Long Beach �� trình bày "MsQN và BCH HT 

làm sai n�i quy GH", m�t l�n n�a Ms GHT c�ng m� ��u b�ng nh�ng t� ng� “yêu 

th��ng nâng ��” Ms Nha.  (Nghe nói trong H! MST!, MsGHT c�ng m� ��u b�ng 

“�i�p khúc yêu th�#ng” này tr��c khi ��a Ms Nha lên vành móng ng$a.)   

� Ngày 16 tháng 3 n�m 2008, khi �	n HT LB �� trình bày lý do t�i sao MsGHT và BCH 

GH không c�p ch�ng minh th� cho Ms Nha, vì v�y ch�m d�t ch�c v� Qu�n nhi�m HT 

LB và ch�c v� trong GH VN c�a Ms Nha, MsGHT l�i thêm m�t l�n n�a c�ng b�t ��u 

b�ng nh�ng l�i nói r�p khuôn nh� v�y: “v�n h�t lòng yêu th��ng nâng �� Ms Nha”.  

 

Câu nói �ó c�a MsGHT �ã làm tôi b� l�n l�n (confuse) vì không bi	t ý ngh
a �ích th$c c�a nó là 

gì.  T� tr��c �	n gi� nh�ng t� nh� v�y tôi hi�u r�t rõ ràng cho �	n khi nghe MsGHT �ã dùng nó 

trong th�i gian g�n �ây.  Câu h%i ��&c ��t ra là:  N	u MsGHT th�t lòng yêu th�#ng nâng �' Ms 

Nha thì t�i sao ngày hôm nay Ms Nha (a) không còn trong GH VN, (b) không qu	n nhi
m HT 

LB, (c) không làm vi
c t�i TKTHV? 

“Th�n H�c 101”

Tháng g 5 n�m 2003, 

 (không có m�t MsQN

v�a g�i xong b�c th� 4 trang � �i kh�p th�� 	 gi�i và �ã ch�m d�dd t ch�c v� Ms

Nha t�i TKTHV vào tháng 3 n�m 2007.

MsGHT l�i l�p l�� �i câu nói này. 

 m�t l�n n�a Ms GHT c�ng m� ��u b�ng nh�ng t� ng� � �

 MsGHT c�ng m� ��u b�ng 

“�i�p khúc yêu th�#ng” này tr��rr c khi ��a Ms Nha lên vành móng ng$a.)

 MsGHT l�i thêm m�t l�n n�a c�ng b�t ��u 

b�ng nh�ng l�i nói r�p khuôn nh�� � v� �y: “v�n h�� �t lòng yêu th�� ��ng nâng �� �� Ms Nha� ”

 cho �	n khi nghe MsGHT �ã dùng nó 

trong th�i gian g�n �ây

không còn trong GH VN, không qu	n nhi
m HT 

không làm vi
c t�i TKTHV? 



Cách �ây ít lâu, tôi có ��c vài câu th# c�a m�t thi s
 trong nhóm “Nhân v�n giai ph*m”, ��i ý 

nh� sau: 

“Yêu ai thì c� nói yêu; ghét ai thì c� nói ghét; dù cho dao k+ c c�ng không nói ghét thành yêu; 

dù cho súng k+ ��u c�ng không nói yêu thành ghét.” 

 

Tôi ngh
 là m�t ng��i lãnh ��o thu�c linh, MsGHT có nên nói th�t lòng mình không?  T�i sao 

c� �� yêu ghét, ghét yêu l�n l�n, làm m�t tín �- nh� tôi c�m th�y r�t là aí náy và khó ch�u. 

 

Ngày 16 tháng 3 v�a qua, trong khi MsGHT v�i t� cách là “ch� t�a” bui h�p t�i HTLB, �ã 

cho phép m�t s5 tín �- có “�	ng m
t tâm tình yêu th��ng nâng �� Ms Nha nh� MsGHT” phát 

bi�u nh�ng l�i ch6 trích, xúc ph�m, bu�c t�i Ms Nha gi�a HT.  MsGHT th�n nhiên cho phép h� 

phát bi�u mà không m�t l�i nào ng�n ch�n. Th< h%i MsGHT là ng��i lãnh ��o thu�c linh, Ms c�a 

các Ms mà l�i yên l�ng �� cho ng��i mà mình “h	t lòng yêu th�#ng nâng �'” �ó h�ng ch�u bao 

nhiêu m�i tên t*m ��c trong l�i nói mà không lên ti	ng bênh v$c.  Nh�ng sinh viên TKTHV cùng 

�	n v�i MsGHT trong b�a �ó ��  ch�ng ki	n c�nh t�&ng này s= ngh
 gì?  H� là nh�ng ng��i �ang 

t�p tành �� b��c vào ch�c v�, con ���ng Ms Nha �ang b��c �i �ó c�ng có th� là con ���ng h� s= 

b��c �i.  Không bi	t m�t ngày nào �ó khi h� c�ng b� nh�ng tín �- ch6 trích, m�t xát cách không 

th�#ng ti	c thì MsGHT có ��ng lên �� nâng �' binh v$c h� không hay là s= im l�ng nh� tr��ng 

h&p c�a Ms Nha? 

 

Trong th�i gian qua, khi thi hành công vi�c t�i HT LB, �a s5 BCS �ã r�t th>ng th�n v�i 

MsGHT, không �-ng ý thì bày t% là không �-ng ý.  V+ phía MsGHT ch�c không s@n sàng ch�p 

nh�n cách làm vi�c “dân ch�” này nên ngh
 là chúng tôi không “tôn tr�ng nhau hay th�m quyn 

GHT”.  Dùng th*m quy+n �� ng��i ta kính ph�c tôn tr�ng thì êm �Ep h#n là �� áp ��t b�t ph�c, 

chèn ép ng��i khác. 

 

Trong lá th� m�i nh�t (4/4/08), MsGHT c�ng trích d�n phân �o�n email c�a Ms Soper (VP 

National Church ministry C&MA) g�i cho tôi, nh�ng l�i c� tình b� i nh�ng câu không "phù 

h�p" v�i MsGHT.  Ms Soper vi	t th� luôn nói v+ hai ph�#ng di�n, hai chi+u r�t th>ng th�n, tôi ngh
 

MsGHT nên h�c "cách hành x� phù h�p" nh� v�y t�  ng��i lãnh ��o c�a mình. 

 

Trong th� này, MsGHT �ã  dùng t� "nim an vui cho HT LB" làm tôi r�t là khó hi�u, không 

bi	t hi�u theo ngh
a thông th��ng hay theo �nh ngh�a c�a MsGHT.  "Ni�m an vui c�a HT LB" 

 MsGHT có nên nói th�t lòng mình không?

g khi MsGHT v�i t� cách là “ch� � t�a” bui h�p t�i HTLB, �ã

cho phép m�t s5 tín �- có “�	ng m
t tâm tình yêu th��ng nâng �� �� Ms Nha nh� � MsGHT� ” phát TT

bi�u nh�ng l�i ch6 trích, xúc ph�m, bu�c t�i Ms Nha gi�a HT. 

a s5 BCS �ã r�t th>ng th�n v�i

MsGHT, không �-ng ý thì bày t% là không �-ng ý. 

Trong lá th� m� �i nh�t (4/4/08), MsGHT c�ng trích d�n phân �o�n email c�a Ms Soper (VP

National Church ministry C&MA) g�i cho tôi, nh�ng l�i c� tình b� i nh�ng câu không "phù 

h�p��p�� " v�i MsGHT. 



chúng tôi �ã g�i cho MsGHT và BCH GH trong tháng 1 n�m 2008 v�a qua, m�i �ó MsGHT �ã v�i 

quên.  ��c nguy
n c�a h�n 2/3 tín h�u trong HT và 2/3 BCS HT là mong mu5n ��&c m�i Ms 

Nha làm Qu�n nhi�m HT trong nhi�m kI 2 n�m n�a.  Không bi	t MsGHT (và vài v� trong BCH 

GH) suy ngh
 sao v+ “ni+m an vui” bình th��ng này, �	n nJi không bu-n tr� l�i (có ph�i là s$ “tôn 

tr�ng nhau” mà MsGHT �ang nói không?).  Ng�&c l�i, � ��y cho chúng tôi b�ng nh�ng thùng 

n��c l�nh, “không c�p ch�ng minh th�” và “gi�i thi�u �i Giáo h�t khác”.  !� r-i bây gi� HTLB 

�ang trong tình tr�ng tan nát � v', chia rO tr�m tr�ng, mà MsGHT �ang ch�ng ki	n.  B�i vì "nim 

an vui" �ó khác v�i ni+m an vui mà MsGHT dành cho HT LB cho nên MsGHT l�i bôn ba tìm "m�i 

c� h
i, gi�i pháp" �� �em l�i ni+m an vui mà MsGHT �nh s�n cho HTLB.  N	u HT LB không do 

Ms TT Nha qu�n nhi�m, thì MsGHT Nguy�n A Tài s= kh%i ph�i t5n công mang l�i "ni+m an vui" 

cho HT!  S$ s�n �ui này �	n khi nào s= k	t thúc! 

 

Kính th�, 

 

 

Nhan Minh Ch�#ng 

CS HTLB, Th� quU BCH 

��c nguy
n c�a h�n 2/3 tín h�u trong HT và 2/3 BCS HT là mong mu5n ��&c m�i Ms

Nha làm Qu�n nhi�m HT trong nhi�m kIkk  2 n�m n�a.  

 Ng�&c l�i, � ��y cho chúng tôi b�ng nh�ng thùng 

n��c l�nh, “không c�p ch�� �ng minh th�” và “gi�i thi�u �i Giáo h�t khác”.  !� r-i bây gi� HTLB�

�ang trong tình tr�ng tan nát � v', chia rO tr�m tr�ng, mà MsGHT �ang ch�ng ki	n. 


