Giải trình 3 cáo buộc của Mục Sư Bùi Quốc Phong đối với Mục Sư
Hội Trưởng Nguyễn Hữu Mạc và Tổng Hội (đã được Đại Hội Đồng
35 giải quyết)
1. Sử dụng khoản tiền 1,4 tỷ nhưng không có giấy tờ hóa đơn công khai.
* Giải trình: Giáng Sinh năm 2015, Một tổ chức nước ngoài đã cảm động và muốn giúp
cho các em thiếu nhi liên hệ phái ở miền cao 2500 phần quà với trị giá khoảng 1,4tỷ. Tổ
chức này xin mượn tài khoản của Tổng Hội để chuyển số tiền này và nhờ Mục Sư
Nguyễn Khắc Mạnh và Hội Thánh Cộng Đồng giúp đỡ để thực hiện việc gửi quà.
Các túi quà đã được Hội Thánh Cộng Đồng thực hiện đúng theo yêu cầu rất chi tiết của tổ
chức này. Họ yêu cầu túi quà gồm những gì, giá bao nhiêu cho từng món. Khi một người
nhận, họ không chỉ ký nhận là có nhận túi qua, nhưng họ phải kiểm tra và đánh dấu vào
tất cả những món trong túi mà họ nhận được. Những biên nhận đó được gửi đến tổ chức
và họ đã rất hài lòng và đã có thư cảm ơn Tổng Hội.
Dù sự việc này đã xảy ra trong tháng 12 năm 2015, Mục Sư Phong đã chờ đến gần 2 năm
sau mới đem ra giữa Đại Hội Đồng 35 nhằm bôi nhọ Mục Sư Hội Trưởng Nguyễn Hữu
Mạc trước Đại Hội Đồng. Đại Hội Đồng đã xem xét và quyết định là không có vi phạm
gì xảy ra trong vụ việc này, vì số quỹ đó chúng ta vốn không có, sau khi giúp đỡ các em
nghèo, cũng không giữ lại phần nào. Tất cả đã làm theo nguyện vọng của ân nhân và ân
nhân đã hài lòng và biết ơn. Thiết nghĩ nếu Mục Sư Phong có lòng tốt, thì đã không chờ
đợi 2 năm mới đem vụ việc ra Đại Hội Đồng để cáo buộc.
2. Cho Mục Sư Nguyễn Khắc Mạnh vay tiền lấy lãi
* Giải trình: Mục Sư Nguyễn Khắc Mạnh tốt nghiệp cao học thần học, chuyên ngành Cơ
đốc giáo dục từ một trường Kinh Thánh tại Phi-líp-pin dưới sự tài trợ của một tổ chức
của người Đức. Trước khi học, ông đã có giao ước với tổ chức người Đức là ông sẽ về
Việt Nam, làm việc cho tổ chức ít nhất 5 năm trước khi có thể rời tổ chức để đi làm chỗ
khác. Khi Mục Sư Mạnh xong chương trình và về lại Việt Nam, đó cũng là lúc Trường
Thánh Kinh Thần Học Hà Nội mới mở và đang rất cần giáo sư. Biết được tâm tình và
trình độ của Mục Sư Nguyễn Khắc Mạnh, Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc, với tư cách là viện
trưởng, đến gặp Mục Sư Mạnh mong muốn Mục Sư Mạnh giúp dạy cho Trường. Mục Sư
Mạnh trình bày cho Mục Sư Mạc biết về giao ước với tổ chức người Đức. Mục Sư Mạc
đã đến gặp người đứng đầu tổ chức đó, và một phép lạ đã xảy ra. Người đứng đầu tổ chức
đó là một Mục Sư. Khi ông nghe Mục Sư Mạc trình bày, ông đã nói rằng ông không
những cho phép Mục Sư Mạnh dạy cho Trường, mà còn sẽ cung lương cho Mục Sư
Mạnh như là ông đang làm cho tổ chức của ông. Thật không thể tin nổi.
Sau đó hơn 2 năm, khi Mục Sư Mạnh có nhu cầu mua một căn nhà để ở, ông đã đến nói
chuyện với Ban Giám Hiệu của Trường khi biết Trường đang có một khoản tiền dự trử
khoảng 600 triệu đang gửi vào quỹ tiết kiệm để có một chút tiền lời khi chưa sử dụng.

Mục Sư Mạnh đã đề nghị Trường cho ông mượn số tiền đó, ông sẽ trả cho Trường số tiền
lời bằng số quỹ tiết kiệm đang trả cho Trường. Làm như vậy, Mục Sư Mạnh không cần
thế chấp miếng đất ông đang sở hữu và muốn bán để lo cho căn nhà. Mục Sư Mạnh cam
kết khi nào Trường cần lại số tiền, ông sẽ hoàn trả ngay trong vòng 30 ngày.
Tất cả Ban Giám Hiệu của Trường gồm 5 người, Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc, Mục Sư
Phùng Quang Huyến, Mục Sư Nguyễn Đức Đồng, Mục Sư Bùi Văn Sản, Mục Sư Hoàng
Văn Luân đều đồng ý cho Mục Sư Mạnh mượn như đề nghị vì nói rằng Mục Sư Mạnh
hầu như dạy không nhận lương của Trường trong hơn 2 năm, đây là lúc Trường nên giúp
lại Mục Sư Mạnh. Khi biết được việc này, Mục Sư Bùi Quốc Phong đã chờ đến Đại Hội
Đồng để đem vụ việc ra cáo buộc các Mục Sư của Trường. (Mục Sư Mạnh đã hoàn trả số
tiền đúng theo giao ước giữa Mục Sư với Ban Giám Hiệu của Trường)
3. Ký bằng loại giỏi cho sinh viên không học tại trường Kinh Thánh
* Giải trình: Có 5 mục sư trong Thường Trực Tổng Hội đã học xong chương trình thạc
sĩ tại trường Kinh Thánh Báp Tít Bangkok. Viện trưởng của trường Kinh Thánh Báp Tít
Bangkok đã đến thăm Việt Nam và rất ấn tượng về tinh thần hiếu học học của các sinh
viên sắc tộc, mặc dù kinh tế rất khó khăn. Ông đã quyết định dạy một lớp miễn phí cho
các anh em, và ông đã gửi giáo sư từ Bangkok sang Hà Nội để dạy. Lớp học bắt đầu từ
năm 2011 đến 2016 gồm 14 anh em ở các vùng cao.
Sau khi kết thúc chương trình học tập, thì tất cả 14 anh em đã hoàn tất chương trình. Lúc
đó, ông viện trưởng chúc mừng các anh em đã hoàn tất chương trình. Tuy nhiên ông
không thể cấp văn bằng của trường cho các anh em, vì theo quy định của trường, văn
bằng được cấp theo số tín chỉ hoàn tất, và mỗi tín chỉ chính thức đều phải đóng tiền mới
được cấp. Ông nói nếu anh em nào muốn nhận được văn bằng, thì phải đóng tiền đầy đủ
cho tất cả các tín chỉ. Đây là một số tiền lớn, tuy nhiên 12 anh em trong số 14 anh em đã
dành dụm, kêu gọi và nhận được sự giúp đỡ và đã đóng đủ tiền để nhận được văn bằng.
Hai anh em còn lại, một ở Cao Bằng, một ở Bắc Kạn là nơi rất nghèo khó, không có đủ
số tiền đó, nên không được nhận văn bằng tốt nghiệp. Thấy vậy, Mục Sư Hội
Trưởng Nguyễn Hữu Mạc, cũng là Viện Trưởng Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội,
đã gọi 2 anh em đến nói rằng: 'Trường các em học, cũng là trường của thầy, giáo viên của
các anh em, cũng là giáo viên của thầy, môn anh em học, thầy cũng đã học qua. Nay 2 em
đã hoàn tất chương trình cũng như 12 anh em kia, nhưng 2 em không có tiền đóng để
nhận văn bằng. Với tư cách là viện trưởng của Trường, thầy sẽ xin phép trường ở Thái
Lan ủy quyền cho thầy để cấp một bằng tương đương cho 2 em, mong 2 em khi nhận văn
bằng, đừng quá chú trọng vào nó, hãy hết lòng phục vụ Chúa, mở mang công việc Chúa ở
địa phương mình." (Trích lời phỏng vấn Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc)
*** Những diễn tiến trong Đại Hội Đồng 35 về 3 cáo buộc trên:
Với những cáo buộc trên, Mục Sư Bùi Quốc Phong, trong buổi họp Ban Trị Sự Tổng Hội
ngay trước Đại Hội Đồng đã áp lực Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc rút ra khỏi danh sách ứng
cử viên của nhiệm kỳ tới. Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc nghĩ dù từ lòng tốt, vì công việc

Chúa chung, nhưng việc này dù sao vẫn sai với nguyên tắc, nên đã thảo đơn rút khỏi danh
sách ứng cử viên trong buổi họp trù bị của Đại Hội Đồng.
Tuy nhiên, trong buổi trù bị của Đại Hội Đồng, sau khi Mục Sư Bùi Quốc Phong đứng
lên cáo buộc Mục Sư Mạc về việc này, thì một trong 2 em được Mục Sư Mạc cấp bằng
tương đương đã đứng lên và phát biểu là em cảm ơn Mục Sư Mạc đã giúp đỡ em, và nói
là khi em có được bằng đó, em về địa phương thì đỡ bị khó khăn bắt bớ, và cũng rất
thuận tiện cho việc đi đến các địa phương lân cận để phục vụ Chúa.
Một đại biểu khác phát biểu là Mục Sư Phong chóng quên quá, khi Mục Sư Phong từ
Singapore về, dù không học ở Trường Thánh Kinh Thần Học Hà Nội, nhưng khi biết
được Mục Sư Phong có học ở Singapore, Mục Sư Nguyễn Hữu Mạc cũng đã ký văn bằng
tương tự cho Mục Sư Phong và cũng nhờ đó, Mục Sư Phong mới có thể nhận chức vụ tại
Hội Thánh Hà Nội.
Đại Hội Đồng sau khi nghe tường trình từ 2 phía, đã biểu quyết khép lại các cáo buộc
trên. Sau đó, Đại Hội Đồng cũng đã biết quyết không chấp nhận đơn từ chức của Mục Sư
Nguyễn Hữu Mạc, thay vào đó, họ đã đề nghị phải duyệt qua danh sách các ứng cử viên
về phẩm hạnh. Mục sư nào không đủ 50% Đại Hội Đồng biểu quyết thuận sẽ bị loại khỏi
danh sách vì lý do phẩm hạnh. Lúc đó, Mục Sư Mạc và các Mục Sư khác trong BTS
Tổng Hội cũ đã được hầu hết giơ tay bỏ phiếu, trong khi đó, Mục Sư Phong bị loại khỏi
danh sách.
Khi Mục Sư Bùi Quốc Phong bị Đại Hội Đồng loại ra khỏi danh sách ứng cử viên, ông
đã bỏ về, cho dù ông đang là thành viên của Chủ Tọa Đoàn của Đại Hội Đồng. Nhiều đại
biểu coi đây là một sự thiếu tôn trọng với các đồng lao và với tổ chức.

