
Ngày 7 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 

 

 Trong bu�i h�p riêng vi tôi ngày 31/12/2007 t�i v�n phòng Giáo h�t, Ms GHT xác nh�n 

r�ng khi BCH HT LB g�i th	 trong tháng 10 n�m 2007 
�n T�ng H�i C&MA, Simpson University 

và T�ng Liên H�i VN liên h� 
�n s� tham d� c�a Ms Tr�n T Nha là "ch�ng ��i Giáo h�t". 

Khi BCH HT vieát thö gôûi thì ñeàu coù gôûi baûn sao cho MsGHT ñeå “kính töôøng”.  Lyù do BCH 

HT ñaõ neâu roõ raøng trong moãi laù thö laø:  “Vì HT ñang trong tieán trình löu môøi Ms Nha laøm quaûn 

nhieäm HT trong nhieäm kyø 2 naêm tôùi, neân muoán laøm saùng toû veà nhaân caùch “character” cuûa oâng."  

Neáu vò Ms saép ñöôïc môøi coù nhöõng nghi ngôø gì veà nhaân caùch, uy tín hay khaû naêng, thì traùch nhieäm 

cuûa BCH HT laø neân tìm hieåu, laøm saùng toû vaø trình baøy tröôùc HT, ñeå HT quyeát ñònh trong söï saùng 

suoát hieåu bieát.  Neáu BCH khoâng laøm gì caû, thì khoâng laøm troøn traùch nhieäm cuõng nhö phuï loøng tin 

caäy cuûa HT (accountable).  Môøi moät ngöôøi khoâng ñuû nhaân caùch, khaû naêng thì seõ laøm haïi HT sau 

naøy. 

 Trong töøng lôøi, töøng chöõ cuûa nhöõng laù thö gôûi ñi, noäi dung hoaøn toaøn lieân quan ñeán coâng 

vieäc Ms Nha ñaõ laøm, khoâng noùi gì ñeán coâng vieäc cuûa GH, cuõng khoâng nhaän ñònh baát cöù ñieàu gì 

veà MsGHT hay GH thì laøm sao goïi laø choáng ñoái GH ñöôïc.  Neáu coù chöõ naøo, caâu naøo yù noùi choáng 

ñoái GH thì xin MS GHT ch� cho bieát.   

 N�u chúng tôi ch� tin hoàn toàn vào th	 trình bày c�a Ms GHT (ngày 12/9/2007) thì không 

công b�ng vi Ms Nha.  N�u chúng tôi ch� nghe m�t chi�u t� Ms Nha thì thi�u tôn tr�ng Ms GHT.  

Vì v�y chúng tôi quy�t 
�nh ki�m ch�ng s� vi�c vi Simpson và T�ng Liên H�i VN, là nh�ng 

ng	�i tr�c ti�p liên quan 
�n s� vi�c này, là m�t gi�i pháp v�n toàn 
ôi bên thì b� gán t�i là "ch�ng 

��i Giáo h�t". 

Neáu giaûi thích laø BCH HT ñoái ngoaïi khoâng xin pheùp GHT laø choáng ñoái GH, v�y thì khi Ms 

GHT vieát thö ngaøy 12/9/2007 coù nhöõng nhaän ñònh veà Toång hoäi, Toång Lieân coù phaûi laø MsGHT 

choáng ñoái Toång hoäi C&MA, Toång lieân h�i VN khoâng? 
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 thì traùch nhieäm

cuûa BCH HT laø neân tìm hieåu, laøm saùng toû vaø trình baøy tröôùc HT, ñeå HT quyeát ñònh trong söï saùng

suoát hieåu bieát
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 Tôi nêu ra s� ki�n trên 
� cho th�y rõ r�ng cách MsGHT thi hành công vi�c liên quan 
�n 

HTLB c�ng t	�ng t� nh	 trên, Ms GHT 
ã x! trí công vi�c HT LB trong s� h�p hòi, 
�y 
�nh ki�n 

m�t chi�u nh	 v�y.  #a s$ nh�ng ng	�i trong BCS HT (3/5) không 
%ng tình vi cách x! trí c�a 

Ms GHT thì b� gán cho t�i “b�t tuân th'm quy�n GHT”.  Chúng tôi d�a theo hi�n ch	�ng HT 
�a 

ph	�ng 
� làm vi�c thì mang t�i “không tôn tr�ng n�i quy Giáo h�t”.  Trong c	�ng v� ng	�i lãnh 


�o Giáo h�i nh	ng MsGHT 
ã làm vi�c m�t cách r�t h�p hòi, 
�y 
�nh ki�n, dùng th'm quy�n 
� 

l�n át ng	�i c�p d	i thì làm sao 
em l�i ni�m vui cho HT hay s� tôn tr�ng l*n nhau trong công 

vi�c. 

Tôi xin trình bày vài s� vi�c Ms GHT 
ã thi hành t�i HT Long Beach 
� bày t+ "tinh th�n tôn 

tr�ng nhau" theo th	 c�a MsGHT. 

1. Tháng 12 n�m 2007, Ms GHT g�i th	 cho MSQN và BCH HT 
� 
�nh ngày 
�n th�m 

HT d�a trên v�n th	 cá nhân c�a Th	 ký BCH.  MSQN va BCH tr� l�i 2 l�n yêu c�u 

MsGHT nên g-p riêng BCH tr	c khi 
�n HT, nh	ng MsGHT v*n nh�t quy�t tâm 
�n 

HT vào ngày 6 tháng 1 n�m 2008 m-c dù không h� có s� tham kh�o ho-c 
%ng ý nào t� 

MSQN và BCH HT.   

2. Ngày 6 tháng 1 n�m 2008, Ms GHT 
�n HT Long Beach 
�c th	 k�t t�i "MsQN và 

BCH HT làm sai n�i quy GH" ch� d�a hoàn toàn vào trình bày m�t chi�u c�a Th	 ký 

BCH, C;Q.  Sau khi trình bày xong ph�n mình, MsGHT 
ã b+ ra v� và h�n m�t ngày 

khác 
� tr� l�i th<c m<c c�a con cái Chúa trong HT. V� th	 ký BCH mà MsGHT tin c�y 


ó, 
ã không 
� tín nhi�m 
� tái 
<c c! ch�c v= CS HT trong ngày 13 tháng 1 n�m 

2008. 

3. Ngày 2 tháng 3 n�m 2008, Ms GHT ch� th� cho tân Th	 ký BCH LMS 
�c biên b�n 

BCH GH liên quan 
�n MsQN Tr�n T Nha mà không h� có s� tham kh�o, báo tr	c hay 


%ng ý c�a MsQN và BCH HT.  Vi�c làm này c�a TK 
ã làm náo lo�n gi� th� ph	>ng 

hôm 
ó, t�o nên nh�ng s� to ti�ng xúc ph�m 
�n 
�y t Chúa trong gi� nhóm. Không 

bi�t có ai báo cho MsGHT v� s� vi�c này ch	a? 

4. Ngày 6 tháng 3 n�m 2008, MsGHT ra v�n th	 ch�m d�t ch�c v= Qu�n nhi�m HTLB 

c�a Ms Nha và xác nh�n r�ng BCH HT d	i quy�n 
i�u khi�n c�a BCH GH, t�t c� 

nh�ng bu�i h�p/sinh ho�t c�a BCH/BCS và  HT ph�i do BCH GH (nói rõ h�n là do 

MsGHT) tri�u t�p.  MsGHT c�ng ra v�n th	 t�t c� sinh ho�t c�a HT s@ do MsGHT s<p 


-t vi " Th� ký HT".  Ch� trong vài câu MsGHT 
ã lo�i b+ hoàn toàn BCH/BCS HT 
� 

làm vi�c riêng vi Th	 ký BCH, là m�t sinh vi�n s<p ra tr	�ng c�a TKTHV. V� th	 ký 
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rong s� h� �p hòi, 
�y 
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�y t Chúa trong gi � nhóm. �

(nói rõ h�n là do
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-t vi " Th� ký HT� "TT u MsGHT 
ã lo�i b+ hoàn toàn BCH/BCS HT 
�

làm vi�c riêng vi Th	 ký BCH, là m	 �t sinh vi�n s<p ra tr<< 	�rr ng c�a TKTHV. 



này 
ã b� 
a s$ thành viên BCS 
ã b+ phi�u b�t tín nhi�m.  (N�u 
	a ra HT, tôi tin ch<c 

r�ng c�ng b� HT cho ng	ng ch�c.) 

5. Ngày 16 tháng 3, m�t l�n n�a Ms GHT ngang nhiên 
�n HT Long Beach không c�n s� 


%ng ý c�a BCS HT, ch� t�a bu�i h�p bi�n minh lý do t�i sao MsGHT (và BCH GH?) 

"
u�i" Ms Nha ra kh+i HT va GH VN.  Sau khi trình bày xong ph�n mình, m�t l�n n�a 

MsGHT rút lui h�n ngày khác tr� l�i th<c m<c. 

6. Ngày 22 tháng 3 n�m 2008, MsGHT tri�u t�p bu�i h�p BCH HT liên quan 
�n công 

vi�c HT mà không cho phép Ch�p s� tham d�.  Lý do chính vì s> khi có s� tham d� c�a 

CS NQH thì MSGHT s@ không 
� s$ phi�u 
� thi hành quy�t 
�nh gi�i tán BCS HT LB.  

Ms GHT 
ã quy�t 
�nh gi�i tán BCS HT Long Beach mà không có s� 
%ng thu�n c�a 
a 

s$ BCS HT, ch� d�a vào s$ phi�u là 2/5, c�ng nh	 không có s� 
%ng ý nào t� HT Long 

Beach.  Ms GHT gi�i tán BCS HT, nh	ng sau 
ó l�i ch�n 2 thành viên c� trong BCS 

(nh�ng ng	�i 
%ng ý vi MsGHT) vào ban 
i�u hành t�m th�i (Advisory committee) do 

MsGHT làm ch� t�ch.  Tôi nghD ch� có lý do duy nh�t là vì MsGHT không 
	>c s� �ng 

h� c�a 
a s$ BCS HT nên quy�t 
�nh gi�i tán 
� ch�n m�t ban 
i�u hành mi d� nghe d� 

d�y, và "tuân ph=c" th'm quy�n GHT. 

7. Ngày 23 tháng 3 n�m 2008, sau khi 
�c biên b�n gi�i tán BCS HT, m�t l�n n�a 

MsGHT rút lui không 
� cho tín h�u trong HT nêu lên th<c m<c.  MsGHT c�ng nói là s@ 


� Ms VP Soper c�a T�ng h�i C&MA gi�i quy�t chuy�n này.  Nh	ng sáng th� 2 hôm 

sau (24/3) Ms GHT 
ã cùng nhân viên HT 
�n thay 
�i tên trong ch	�ng m=c (checking 

account) c�a HT 
� tên MsGHT và tân TQ do MsGHT b� nhi�m vào mà không có s� 

	
ng ý c�a 
a s$ BCS HT và m-c dù chính mi�ng MsGHT nói gi�a HT là s@ 
� cho 

Ms Phó H�i Tr	�ng C&MA John Soper gi�i quy�t. 

Tóm l�i, "m�i c� h	i và ph��ng th
c �� giúp cho HT Long Beach" c�a MsGHT nh	 sau: (a) 

không có s� ng%i l�i c�a toàn thành viên BCS HT, (b) ph� nh�n hoàn toàn Hi�n ch	�ng/bylaws c�a 

HT nh	 là cái gai c�n nh� 
i, (c) và gi�i tán BCS HT là cái gai th� 2 c�n ph�i nh� 
i.  Cái "tr� ng�i" 

mà MsGHT nói 
�n là vì hn phân n�a tín h�u trong HT này không 
%ng tình vi cách gi�i quy�t 

c�a riêng m�t mình MsGHT.  Chúng tôi không th�y s� xu�t hi�n và tham d� c�a m�t v� nào khác 

trong BCH GH thì làm sao l�i m�t l�n n�a gán t�i cho chúng tôi là b�t tuân BCH GH và GH. 

Tôi hy v�ng vài dòng ch� này s@ làm sáng t+ lá th	 (4/4/08) c�a Ms GHT. 
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ã b� 
a s$ thành viên BCS 
ã b+ phi�u b�t tín nhi�m. 

h không c�n s�


%ng ý c�a BCS HT, 

MsGHT rút lui h�n ngày khác tr� l�i th<c m<c.

 Sau khi trình bày xong ph�n mình, m�t l�n n�a
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� s$ phi�u 
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�nh gi�i tán BCS HT LB. 
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Beach.  
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� tên MsGHT và tân TQ do MsGHT b� nhi�m vào mà không có s�

	
ng ý c�a 
a s$ BCS HT và m-c dù chính mi�ng MsGHT nói gi�a HT là s@ 
� cho

không th�y s� xu� �t hi�n và tham d�dd c� �a m�t v� nào khác

trong BCH GH thì làm sao l�i m�t l�n n�a gán t�i cho chúng tôi là b�t tuân BCH GH và GH. 

i kc�a riêng m�t mình MsGHT.  



Kính th	, 

 

 

Nhan Minh Ch	�ng 

CS HTLB, Th� quE BCH 
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l|gi Thinh Tin Lanh lJiet fiam
fiiao t|atUiet tlam lloa[|!1
Uietnamese 0istrict of lhe Christian and ffiissionarg Rllianoe

2275W. Lincoln Avenue, Anaheim, Callfornia 92801
P.O. Box 2468 Fullerton, California 92837

'Iei. (714) 491-8007 Fax. (714) 491-8912
E-mail : giaohat@vndistrict.org

Kinh thda
Muc srl Qudn Nhi6m
Vd con dAn Chria t4i HQi Thrinh Long Beach

Trfch y01; V/v Cham s6c vi hr/dng d6n sinh hoat H6i Th6nh

Kinh thua t6i con Chfa.

Tdi xin thay cho Ban Cht'p Hdnh Gi6o Hat kinh ldi chio thdm toin thd t6i con Chria
trong HQi Thdnh Long Beach. Chring t6i ludn nhd vd c6m kich tAm tinh ydu m6n Chria
vd nhi6t t6m phuc vu Chria cria quf HQi Thdnh, nhA't li ctd cDng drlng chung vdi Gi6o
Hat vi Th6nh Kinh Thdn Hgc Vi6n trong n6 luc phdt tridn cdng vi6c Chria gifla Gi6o
Hat Vi6t Nam Hoa K!'.

H6m nay chring t6i ddn ddy dd bdy t6 mdi quan t6m vd ciic srr vi6c sau dAy.

I. ViQc lrru mdi Muc srl Quin NhiQm
II. SU an vui vi hiQp m6t cta HQi Thdnh.

Trong thdi gian qua, Ban Chdp Hnnh Gi6o Hat dd nhdn dudc thrr til, emails, di6n
tho4i cria nhidu tin hfru HT Long Beach, c6 ngrldi chi trinh bdy sr1 vi6c, c6 ngt/di
bdy t6 ! kidn ri6ng, c6 ngudi dfl sr? dgng emails lOi k6o drr ludn, tao su cdng thing
khOng cdn thidt. Vl qua thu trrdng trinh nhfrng vidc c16 xi'y ra trong HOi Thi{nh vdo
Chria NhAt 0211212007 do Ong Chung Vinh Quang, Thtt ky HOi Thiinh, grli ddn Muc
stt' Gido Hat Tnldng vi Ban Ch6'p Hnnh Gido Hat ngdy 03112/2007, c)ng cho tht'y
HQi Thdnh c6 v6'n dd. Vi tr6ch nhi6m ddi vdi c6c h6i th6nh trong Gi6o Hat n6i
chung vi ddi vdi H6i Thrinh Long Beach n6i riOng, chring t6i r6't quan tim ddn cdch
6p dung NQi Qui cfra Muc srI Quin Nhi6m, nh6't ld trong vi6c lrru mdi qudn nhiQm.

x Theo NQi Quy Giiio Hat, phdn G, qui dinh v6 viQc "mdi vir lrru Quin Nhi6m HQi

Th6nh" nhu sau:

1. ViQc mdi yd luu qurin nhiQm H|i Thtinh sd do Ban Chii'p Hcinh Gidct Hat, Mtlc su

Qucin Nhi€m vd Ban Chdp Hdnh HQi Thcinh sdp d(t vd trinh H|i Thcinh th1ng qua.

2. Trong trilrlng hgp c'r1 nhu c'iu, quyA't dinh phcii dryc H|i Thrinh chd'p thuQn qua

ntQt HQi Ding dd. c biAt bdng phidu kin, thcii bdn sd hQi vi|n chinh thttc hiQn diQn

dr,rdi s6 chil tqa cila ru6t viAn chtc Ban Chdp Hcinh Gkio Hat.

Tinh hinh n6i trOn dd din ddn m6t kdt luin rd rdng rang H6i Thdnh Long Beach

"1'y c/,ring p/d,i li l)A quydn th6, crtng clriug p/uit |a. ltrii ndnrJ lrr:, ltin ki br]i<6hdncha," (qXa-c/m-d 4:6)

"e)lot Lty mig/rt nor /.ty Vcttuer, but by my efVidt, vyr the lorB eAlmt;ghty" (Sechadah 4:6)
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dang c6 nhu cAu. Cho n6n moi quydt dinh vd vi6c hlu mdi Muc srr tai quf HQi
Thrinh phii thi hdnh theo didu khoin G phAn 2 nhrl dd n6u trdn.

* Theo Ndi Quy Girio Hat phAn I, quy dinh vd fiOi Ddng Thrrdng Ni6n cria HOi
Thrlnh "Ngdy hqp H|i Eing phai dr.tdc Ban Chii'p Hiinh A'n rlinh vd biAn brin phcii
doc trurlc H|i Thdnh hai tudn 15 radc ngciy khai hQi."
Nhrr quli H6i Th6nh dd chri'ng kidn vio Chria Nhdt Z5l1ll01, theo td tlinh cria Ong
Thrr K)t HQi Thdnh grli cho Gi6o Hat, thi Muc su QN ra th6ng br{o chi mdt tuAn thay
vi hai tudn tnJdc ngiy khai h6i.

Do d6, vdi trl cdch Gido Hat Tnrdng, t6i s6 trinh cho Ban Chdp Hinh Giiio Hat trong
phi6n hop tdi vdo ngiy 15-161212008 vd hi6n tinh Hdi Thrinh Long Beach, chrla bidt
kdt qui sE ra sao.

Xin con d6n Chria hdt lbng cdu nguydn Od y Ctrtla dr/qc n6n hAu mang lai srt an vui
cho td't c6 chrine ta.

\
'-'--f

-tla*./ ,P*'"'/---"'-
MuedNguydn Anh Tni, GHT
Doc tai HTTL Long Beach
Chria Nhdt 61112008
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Ngaøy 4 thaùng 4 naêm 2008 

Kính göûi: 
Quyù Muïc sö  vaø con daân Chuùa trong Giaùo Haït 

Trích yeáu: V/v Xin thieát tha caàu nguyeän cho Hoäi thaùnh Long Beach 
 
Kính thöa quyù toâi con Chuùa, 
 
Toâi tin quyù toâi con Chuùa ñaõ caàu nguyeän nhieàu cho vaán ñeà khoù khaên cuûa Hoäi thaùnh 
Long Beach. Raát nhieàu ñieän thö, taøi lieäu, hình aûnh ñöa leân maïng ñieän toaùn coù theå laøm 
cho moät soá ngöôøi hoang mang khoâng nhaän ñònh thöïc hö  cho neân toâi xin trình baøy vaøi 
yeáu toá caàn thieát ñeå toâi con Chuùa hieåu roõ vaø tieáp tuïc caàu nguyeän xin Chuùa sôùm ban cho 
moät giaûi phaùp thoûa ñaùng haàu mang laïi nieàm an vui cho Hoäi Thaùnh taïi Long Beach vaø 
Giaùo Haït Vieät Nam chuùng ta. 
 
Nhö chuùng ta bieát coù hai ngöôøi taïi Hoäi thaùnh Long Beach ñaõ tieáp xuùc thaúng vôùi Toång 
Hoäi. Muïc sö John Soper, Phoù Hoäi Tröôûng, vôùi thieän chí ñaõ tham khaûo vôùi Giaùo Haït 
Vieät Nam, döï ñònh ñeán thaêm Hoäi thaùnh Long Beach ñeå tìm caùch giaûi quyeát vaán ñeà khoù 
khaên naøy. Xin caàu nguyeän ñaëc bieät cho chuyeán ñi cuûa OÂng Muïc sö Phoù Hoäi tröôûng 
ngaøy 19, 20/4/08 ñaït ñöôïc keát quaû qui vinh Danh Chuùa. 
 
Trong nhöõng ngaøy qua Giaùo Haït Vieät Nam ñaõ tìm moïi cô hoäi vaø phöông thöùc ñeå giuùp 
cho Hoäi Thaùnh Long Beach.  Tuy nhieân, trôû ngaïi khoâng giaûi quyeát ñöôïc laø vì moät vaøi 
tín höõu trong Hoäi Thaùnh naøy khoâng toân troïng Noäi Qui cuûa Giaùo Haït cuøng thaåm quyeàn 
cuûa Giaùo Haït Tröôûng vaø Ban Chaáp Haønh Giaùo Haït. 
 
Sau ñaây laø vaøi phaân ñoaïn trong vaên thö cuûa Muïc sö Phoù Hoäi Tröôûng John Soper xaùc 
nhaän caùch haønh xöû cuûa Giaùo Haït laø phuø hôïp vôùi phöông thöùc cuûa Giaùo Haït vaø Toång 
Hoäi. Toâi xin trích ra vaøi phaân ñoaïn nhö sau: 
“As a superintendent for more than a decade, it does not surprise me that Dr. Tai 
Nguyen visited your church an attempted to explain to the congregation the actions of 
the Dexcom in the matter of your pastor. As a superintendent, that is exactly what I 
would have done.” (Letter to Chuong Nhan Wed. 19, 2008). 
“As the DS, Tai automatically functions  as the chair of the governing board in the 
absence of the senior pastor. As a DS for more than 10 years I can assure you that is not 
illegal. It is our polity as a denomination” (Letter to Chuong Nhan on Fri. 28, March, 
2008). 
 
Taï ôn Chuùa ba möôi naêm qua, Giaùo Haït Vieät Nam laøm vieäc vôùi tinh thaàn kính meán 
Chuùa vaø toân troïng nhau. Chuùa ñaõ ban ôn raát nhieàu cho coâng vieäc Chuùa trong Giaùo Haït 
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chuùng ta. Nhôø ôn Chuùa, chuùng ta caàu nguyeän thaät nhieàu ñeå moïi khoù khaên seõ ñöôïc giaûi 
quyeát vaø söï an vui, phöôùc haïnh seõ ngöï trò trong ñôøi soáng cuûa moãi toâi con Chuùa vaø Hoäi 
Thaùnh Ngaøi. 
 
Söï caûm thoâng, caàu nguyeän vaø hoã trôï cuûa quyù toâi con Chuùa laø nieàm khích leä voâ cuøng 
lôùn lao cho taát caû chuùng ta trong Giaùo Haït Vieät Nam Hoa Kyø. 
 
Moät laàn nöõa toâi xin chaân thaønh caùm ôn toaøn theå toâi con Chuùa. 
 
 
Muïc sö Nguyeãn Anh Taøi. GHT 
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HOI THANH TIN LANH LONG BEACH  
Vietnamese Evangelical Church (C&MA) 

3749 East Wilton Street 
Long Beach, CA  90804 

Email: lbvechurch@gmail.com 
Tel & Fax: (562) 985-3055 

Rev. Dr. Tran Trong Nha, Pastor 
 

October 10, 2007 
 
 
 
Dr. Robb Redman, Dean 
A. W. Tozer Theological Seminary, Simpson University 
2211 College View Drive 
Redding, CA  96003 
 
Dear Dr. Redman: 
 
On behalf of the Vietnamese Evangelical Church (C&MA) in Long Beach, we send you sincere greetings in the name of 
our Lord Jesus Christ. 
 
As board members of the church, we are in the midst of renewing Reverend Dr. Tran Trong Nha as senior pastor for 
the 2008-2010 term.  Due to the Superintendent of the Vietnamese District’s letter dated September 12, 2007 
regarding Reverend Dr. Nha, we are sending this letter to you to request clarification on some issues of concern.   
 
We have the following questions on which we hope you would be able to shed some light: 
 
1.  Did Reverend Dr. Nha act out of his own personal program in reaching out to and partnering Simpson University, 
the Christian & Missionary Alliance in the U.S. and the Christian & Missionary Alliance of Vietnam? 
 
2.  In the number of contacts with Simpson University, the C&MA in the U.S. and the C&MA in Vietnam, has 
Reverend Dr. Nha acted on behalf of or represented The Alliance Evangelical Divinity School or the Vietnamese 
District? 
 
3.  Have you or anyone contacted and/or informed the Vietnamese District Superintendent, Reverend Nguyen Anh 
Tai, of the involvement of Reverend Dr. Nha in all of the various meetings throughout the past year? 
 
4.  In your working relationship with Reverend Dr. Nha, do you have any comments regarding his heart or character? 
 
5.  Finally, what would you say were the effects of Reverend Dr. Nha’s involvement in the partnership between 
Simpson University, the C&MA in the U.S. and the C&MA in Vietnam? 
 
Again, we hope and pray that your response to this letter will help clear up a number of concerns with regard to our 
senior pastor. 
 
If you could, please address your reply to the following: 
 Vietnamese Evangelical Church of Long Beach 
 Attn:  Chuong M. Nhan 
 11922 MacDuff Street 
 Garden Grove, CA  92841 
 
We thank you so much ahead for your time and may our glorious Father continue to bless you and your ministry at 
Simpson University. 
 
Sincerely, 
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On behalf of the Board of Deacons 
Vietnamese Evangelical Church of Long Beach 
 
 
_________________________                               ________________________________ 
  Treasurer, Nhan Minh Chuong    Member-at-Large, Nguyen Bui Thien-Ai 
 
 
 
 
Cc:  Reverend Nguyen Anh Tai, Vietnamese District Superintendent 
        Reverend Dr. Tran Trong Nha 
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