
Erie, Dec.5-6, 2009 
 

BẢN TƯỜNG TRÌNH 
 

V/v Giải Quyết của MSGHT Hội Thánh Tin Lành Erie, PA 
 
Kính gởi: Quí vị Mục Sư Trong BCH/GHVN Hoa kỳ 
 
Chúng tôi đồng ký tên dưới đây để tường trình về diễn biến suốt thời gian MSGHT 
Nguyễn Anh Tài đến Hội Thánh Erie giải quyết đơn khiếu tố của con cái Chúa đối với 
nhóm người trong BCH/HT:    
 
(1) Ông Trần Chí Quan;  
(2) Ông Nguyễn Công Trưng.   
 
Làm ô nhục danh Chúa trong và ngoài Hội Thánh Erie.  
Thời gian từ ngày 05-06/12/2009 như sau: 
 
Ngày Thứ Bảy 05/12/2009: MSGHT đáp máy bay từ California đến Erie lúc 07:300pm 
được sự tiếp đón nồng hậu của BCH/HT và chúng tôi. MSGHT có chương trình làm việc 
với hai nhóm. 
 

 Tối Thứ bảy 05/12/09: Lúc 08:30pm, MSGHT trao đổi với bên bị tố (Ông 
Quan, Ông Trưng)   

 Sáng Chúa nhựt 06/12/09: Lúc 8:30am- 10:30, MSGHT làm việc với chúng tôi 
(Ông Sơn, Ông Long, Cô Nga) 

 
GHT NAT lại đi đêm và nói dối với tín hữu tại HT Erie một cách trắng trơn.  Làm 
gì có chuyện hai Ông Quan và Ông Trưng đã ăn năn và hứa sẽ xin lỗi trước HT.  
GHT NAT là vua hứa lèo! 
 

Trước khi chúng tôi bày tỏ những nguyện vọng và đệ trình lên MSGHT những ý 
kiến. MSGHT thông báo cho chúng tôi biết là những vị trong BCH (Ông Quan, 
Ông Trưng) đã ăn năn, và sáng mai họ sẽ đứng trước HT xin lỗi. Chúng tôi ghi 
nhận điều đó.  

 
GHT NAT từ chối không muốn nghe tiếng nói chung của HT Erie.  GHT NAT cứ 
tiếp tục đứng với hai Ông Quan và Trưng là hai vị đã làm ô danh Chúa. 
 

Nhưng chúng tôi vẫn khiếu nại với MSGHT là để cho toàn thể con cái Chúa trong 
HT được nghe những ý kiến của chúng tôi và MSGHT lượng giá. Nhiều lần 
MSGHT chận lại và không cho chúng tôi trình bày những uất ức đã suốt hơn 12 
năm số người lấy danh Chúa tạo danh đời, lộng quyền, lộng hành trên cả các 
MSQN. Và MSGHT vẫn kiên quyết không cho các con cái Chúa ngồi lại chung, 
chỉ có 03 chúng tôi được yết kiến cùng GHT mà thôi.  

 



GHT NAT khuyên con cái Chúa hãy đứng với kẻ tội nhân.  Đây là lời khuyên hoàn 
toàn trái hẳn với lời Chúa dạy của vị GHT NAT sau hơn mấy chục năm hầu việc 
Chúa; và là người đang giữ chức GHT GHVN HK.  Lại là một sự sai lầm lớn. 
 

Và MSGHT bảo chúng tôi về nhà làm bản tường trình đầy đủ mang theo và trao 
cho ông ngày mai Chúa nhựt (Bản Tường Trình đính kèm). Sau hai tiếng đồng hồ 
MSGHT thuyết phục chúng tôi và muốn chúng tôi  bắt tay với với nhóm người 
dâm ô, biến tiền Thánh thành tiền ma môn, lộng hành trong HT suốt thời gian 
dài, mà Giáo hạt không hay biết gì cả. Chúng tôi quyết một mục chối từ. và 
MSGHT có những lời thách thức chúng tôi. Chúng tôi ra về trong buồn đau, vì 
MSGHT coi nhẹ HT/Erie và coi khinh chúng tôi. 

 
Ngày Chúa nhựt 06/12/09 - Thời gian: Từ 02:00pm-05:30pm 
 
Sáng Chúa nhựt: Lúc 11:00am-12:30pm: MSGHT Thờ phượng chung với HT, và ông 
Giảng luận cho HT, sau đó HT ăn thông công. Nhóm người trong BCH (O.Quan, 
Ô.Trưng, Chị Thu) muốn kéo dài thời gian ăn uống để trả trôi coi như xong việc. Nhưng 
chúng tôi kiếu nại mãi MSGHT và nhóm người này mới ngồi lại tại phòng nhóm trên lầu, 
với số người tham dự: 
 
1. MSGHT, Nguyễn Anh Tài: Chủ tọa 
2. BCH/HT: Ông Quan, Ông Trưng, Bà Thu, Thầy Thoại (con ông Quan), Cô Thy (Con 
Ô.Quan) 
3. Và chúng tôi gồm: Ông Sơn (Ch.sự), Ông Long, Cô Nga, Anh Tim (chồng cô Nga) 
 
 
DIỄN BIẾN BUỔI HỌP: 
 
GHT NAT đứng với và biện hộ cho Ong Quan là người phạm tội dâm ô hoặc quấy 
nhiểu tình dục.  Điều này đã được báo cáo cho GHT trong những năm trước và các 
HT Đông Bắc ai lại chả biết.   
 

Chúng tôi đoán không lầm, nhóm người này dã đi đêm với MSGHT: Việc MSGHT 
thông báo cho chúng tôi Ông Quan, Ông Trưng đứng trước HT ăn năn không 
có thực hiện suốt trong thời gian buồi thông công, và họ muốn cho chìm câu 
chuyện kiếu tố của chúng tôi. Và suốt trong thời gian họp, họ không có lời ăn 
năn nào như MSGHT đã thông báo cho chúng tôi trước đó.  Tất cả nhóm họ ngồi 
nghe chúng tôi trình bày về những tội trạng của họ.  Có lẽ đây là sự sắp xếp của 
MSGHT để chịu đấm ăn xôi chăng? Và chúng tôi càng trình bày đến đâu họ 
(Ô.Quan, Ô.Trưng) đều cúi đầu nhận tội.  Còn MSGHT cứ bào chữa cho họ. Như 
quí anh chị đưa ra không có bằng chứng cụ thể như: 

 
Dâm ô: Ông Quan đã nhiều lần khuấy nhiễu tình dục với (a) Bà Nguyễn Thị A 
(không phải tên thật): Khi Ông A đưa sự việc ra giữa BCH (4 người là gia đình 
Ô.Quan), và họ tìm cách đuổi Ông Bà A ra khỏi HT.  Các HT trong Vùng Đông 
Bắc Hoa kỳ đều biết câu chuyện này; (b) Ông Chấp sự Sơn cũng bày lòng phẩn 



nộ, vì Ông Quan cũng đã xâm phạm tình dục với vợ ông ta.  Hai sự việc trên Ông 
Quan đã nhận tội.  (c) Ngoài ra con gái nuôi Ông Đạm, Ông Quan cũng đã làm 
nhục cô này; làm ông gia đình Đạm phải bỏ Erie rời đi nơi khác. Và cả gia đình 
đều bỏ Chúa, vì hành động dâm ô của ông Quan. 

 
NHỮNG ĐIỂM SAI LẦM KHI MS GHT GIẢI QUYẾT TẠI HT ERIE     
 
1.  MSGHT không nắm rỏ rình hình HT/Erie trước khi bắt tay vào việc để giải quyết.  
 
2.  MSGHT đã tự cho mình quá cao, coi khinh giới tín hữu tầm thường như chúng tôi. 
Coi chúng tôi là tội phạm, chứ không xem chúng tôi là những người tốt muốn xây dựng, 
và đưa HT sống trong sự trong sáng, thanh sạch như Chúa muốn và Giáo Hạt mong chờ. 
 
3.  Suốt trong 2 ngày MSGHT làm việc, chúng tôi chưa bao giờ nghe một lời bênh vực 
các MS tiền nhiệm đã hy sinh đến HT Erie nhỏ bé, lạnh giá này.  Tất cá họ đã ra đi trong 
nước mắt, và sĩ nhục.  Chúng tôi đã từng bày tỏ thẳng với MSGHT: MS là người đào tạo 
(viện Trưởng), vừa là người bổ nhiệm (Giáo Hạt Trưởng) họ đến các HT để thay cho 
Giáo hạt điều hành HT tại sao MS làm ngơ trước những bất công như vậy.  Chúng tôi còn 
thấy xót xa, MSGHT không thấy đau lòng sao?  Chúng tôi bênh vực cho các MS tiền 
nhiệm là bênh vực cho các MS.BCH/Giáo hạt đó? Dường như MSGHT không để ý lời 
nói của chúng tôi. 
 
4.  MSGHT đã giải quyết không theo tình thương trong Kinh Thánh và không theo đúng 
Nội qui của GH: 
 

 Tiếp nhận ý kiến của Ông Quan, và Ông Trưng khi còn MSQN đang tại chức: 
Sự việc quá nhỏ bé MSGHT trực tiếp giải quyết, sau đó mới thông báo cho 
MSQN biết. 

 Chấp nhận cho Ông Thư ký Trưng từ chức là việc làm không đúng với nội qui, 
vì HT bầu thư ký chứ không phải MSGHT bổ nhiệm ông Thư ký Trưng  đến 
HT/Erie làm việc.  Chúng tôi ,hôm đó còn nể MSGHT, chứ không chúng tôi 
mời ông ta ra khỏi phòng họp vì ông ta đã từ chức lên MSGHT tức là từ bỏ 
member của tín hữu HTTLVN, chứ nói chi là tín hữu HT/Erie? 

 MSGHT đã cảnh báo chúng tôi: Nếu không tiếp tục sinh hoạt với HT trong 
vòng 3 tháng coi như không có quyền có ý kiến gì nữa, và không còn member 
trong HT/Erie.  MSGHT đã đổi trắng thay đen. từ những kẻ có lòng đóng góp 
xây đựng Hội Thánh nay trở nên kẻ tội phạm, dứt phép thông công chúng tôi. 

 Một buổi họp quan trọng như vậy, mà MSGHT không cho bầu thư ký viết biên 
bản. Khi chúng tôi đề nghị, MS đã bát bỏ vì ông tự giải quyết được.  Thật là 
một hành động sai nguyên tắc hành chánh, không thể chấp nhận được. 
MSGHTvà quí vị MS  trong BCH/GH nghĩ sao về Bản Nội Qui Giáo Hạt đã 
ban hành? 

 MSQN Võ Đình Dương còn 3 tháng nữa (Tháng 10,11 và12/2009) mới mãn 
nhiệm kỳ.  MS Dương có bày tỏ, xin MSDGHT ở lại vài tuần để MSGHT lên 
thăm HT và cùng MSQN giải quyết.  Nhưng MSGHT vẫn một mực từ chối bảo 



MS Dương phải ra đi, Và để sự việc HT Erie cho Giáo Hạt giải quyết. Và 
MSGHT có giải quyết được việc gì đâu?  

 
HẬU QUẢ SAU KHI MSGHT GIẢI QUYẾT 
 

Sau khi MSGHT trở về lại Cali, chúng tôi quyết tâm không đến HT Erie nữa. Và 
những người này (Ông bà Quan, Ông Bà Trưng) họ lại càng lộng hành hơn, và đi 
reo rao là MSGHT đã minh oan cho họ.  Họ vô tội, còn chúng tôi là kẻ phá hoại 
HT và đi mời gọi nhiều gia đình tín hữu trở lạ nhà thờ; nhưng tất cả từ chối, thật 
là một sự trớ trêu. 

 
Bài Học Nào Để Chúng Ta có thể Rút Ra Tại Đây? 
 
Nếu quí vị là người sẽ giải quyết nan đề của HT Erie, thì quí vị sẽ làm gì và bằng cách 
nào (1)  Đúng theo tiêu chuNn Lời Chúa; (2) Đem lại sự thánh khiết cho HT của ĐCT; (3) 
Danh Chúa được cả sáng. 
 
Mong đón nhận tất cả mọi sự đóng góp qua “live case study” để những nhà lãnh đạo về 
sau không dẫm lên những vết nhơ và của những người đi trước mình.  Chân thành cảm 
ơn thì giờ của quí vị. 
 
 


