VỤ 1,4 TỶ
Dự án Quà Giáng sinh cho thiếu nhi Tin Lành là chương trình liên hệ phái, được tổ
chức vào dịp Giáng sinh mỗi khi có Ân nhân tài trợ. Tôi tớ và con cái Chúa tại Việt Nam
tham gia chương trình sẽ dâng công sức, có người dâng thêm tiền bạc, nhằm chia sẻ tối
đa tình yêu thương trong mùa Giáng Sinh.
Vào năm 2015, có Ân nhân muốn tặng quà cho thiếu nhi Tin Lành miền Bắc. Họ mời
Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh tham gia, thống nhất mượn tài khoản của Tổng hội để
chuyển kinh phí cho Hội thánh Cộng đồng mua quà, đóng gói, trao quà. Các bên hối hả
thực hiện, Hội thánh Cộng đồng dâng thêm kinh phí, kho bãi, nhân công. Những món
quà đã trao đi, báo cáo đã gửi theo yêu cầu của nhà tài trợ. Ân nhân nhận báo cáo, hình
ảnh, giấy tờ và bày tỏ sự hài lòng.
Nhưng câu chuyện chưa hết, hoài nghi, tin đồn nhen nhóm, âm ỉ từ năm 2015, để đến
2017 thì bùng phát qua những cáo buộc của đoàn đại biểu Hội thánh Hà Nội tham dự
Đại hội đồng 35. Đại hội đồng 35 đã được nghe giải trình và được xem Báo cáo của Hội
thánh Cộng đồng và Thư xác nhận của Mục sư Lâm Hữu Đức là Hội trưởng Hội thánh
Tin Lành Giám lý Việt Nam đồng thời là người điều phối chương trình. Đại hội đồng 35
đã biểu quyết dứt điểm đóng lại vấn đề.
Nhưng câu chuyện chưa hết, đến tháng 8/2019, trang Facebook của Hội thánh Hà Nội
và Tâm thư của Phan Văn Tứ lại loan câu chuyện đi khắp nơi như một chuyện “thâm
cung bí sử” bấy nay bị giấu kín. Lần này họ biến nó thành câu chuyện Tổng hội nhận 1,4
tỷ không có giấy tờ hóa đơn công khai. Cộng đồng Tin lành khắp nơi trong và ngoài
nước dậy sóng.
Vì QUÁ TIN YÊU một bộ phận lãnh đạo Hội thánh Hà Nội, nhiều tín hữu Hà Nội tin
rằng Mục sư Mạc đã tư túi khoản tiền này. Ngày 22/10/2019, chú Paul Khanh vẫn mạnh
miệng tuyên bố: “một nhóm người trong Ban Trị sự Tổng hội Tin Lành Miền Bắc là
những người thờ ma môn.”
Để làm sáng tỏ chân tướng sự việc, chúng tôi đã gặp các Mục sư Tổng hội, người
soát sổ tài chính Đại hội đồng 35, Kế toán Tổng hội. Sau đó, chúng tôi nói chuyện với
Mục sư Lâm Hữu Đức - Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Giám lý Việt Nam. Ông là
người kết nối Ân nhân với các đối tác để thực hiện chương trình trong nhiều năm qua.
Chúng tôi cũng nói chuyện với chủ cơ sở Phước Quý chuyên may ba-lô cho chương
trình trong nhiều năm, kể cả năm 2015. Chúng tôi còn nói chuyện với Mục sư Huỳnh
Cẩm Phong và các bạn sinh viên, thanh niên tham gia đóng gói quà Giáng sinh 2015 tại
Hội thánh Cộng Đồng. Sau cùng chúng tôi hỏi han một số đại biểu Đại hội đồng 35.
Đồng thời chúng tôi đọc rất nhiều tài liệu liên quan và thu thập các chứng cứ. Chúng tôi
lắng nghe nhiều chiều, như lời Chúa phán qua Kinh Thánh:
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Luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến, và chưa biết điều người
ấy đã làm, hay sao? (Giăng 7:51)
Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người
làm chứng. (1 Ti-mô-thê 5:19)
Và chúng tôi xin trình bày kết quả như dưới đây.
1. Về tuyên bố của Phan Văn Tứ: “Về số tiền 1.383.668.000 VNĐ (hay còn nói vụ 1,4
tỷ). Tôi là một trong những người liên quan trực tiếp đến vụ việc này, tôi xin thuật lại
để ai cần biết rõ thì tham khảo” (Tâm thư của Phan Văn Tứ)
Dự án Quà Giáng sinh là chương trình liên hệ phái dành cho con em các gia đình Tin
Lành. Chương trình tự mời người từ các hệ phái tham gia mua/đóng gói/trao quà cho trẻ
em các nơi. Giữa năm 2015, Mục sư Lâm Hữu Đức “giới thiệu Ân nhân với Mục sư
Nguyễn Khắc Mạnh để giúp đỡ nhận và phát quà”1. Năm đó, Ân nhân chuyển 62,500
USD trực tiếp cho miền Bắc để mua quà (quy đổi ra 1.383.668.000 VNĐ)2. Hội thánh
Cộng đồng dâng thêm 17.582.000 VNĐ, nâng tổng giá trị dự án lên 1.401.250.000
VNĐ, đồng thời dâng kho bãi và nhân công3. Cơ sở Phước Quý4 cho biết họ ký hợp
đồng với Mục sư Mạnh để cung cấp ba-lô.
Xin lưu ý, Mục sư Lâm Hữu Đức là người điều phối việc phát quà hàng năm. Ông là
Hội trưởng Giám lý chứ không phải CMA, mục đích là tặng quà cho thiếu nhi liên hệ
phái chứ không phải một giáo hội. Ông toàn quyền giới thiệu cho hệ phái, Hội thánh cơ
sở, hoặc cá nhân thực hiện theo yêu cầu của Ân nhân và chịu trách nhiệm báo cáo. Mục
sư Tứ khi đó chỉ được phân công phụ trách Thanh Thiếu nhi của CMA Miền Bắc nên
chương trình không nhất thiết phải làm việc với Phan Văn Tứ.
Đến năm 2016, Mục sư Tứ gọi điện cho Mục sư Lâm Hữu Đức để đề xuất được tham
gia chương trình này, nhưng đã bị Mục sư Lâm Hữu Đức từ chối.5
Như vậy, Phan Văn Tứ chưa bao giờ là người trực tiếp tham gia chương trình này, và
không biết tường tận về chương trình.

1

Trích Thư của Mục sư Lâm Hữu Đức.
Xem Thư của Ân nhân.
3
Xem Báo cáo Dự án Quà Giáng Sinh 2015 của Hội thánh Cộng đồng.
4
Cơ sở Phước Quý là nhà cung cấp ba-lô cho chương trình nhiều năm. Địa chỉ: 21/20/65 Lê Công Phép, KP6, An Lạc, Bình
Tân, TP. HCM; MST 0311647696.
5
Xem Tâm thư của Phan Văn Tứ.
2
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2. Về cáo buộc nhận khoản 1,4 tỷ không có giấy tờ hóa đơn công khai
Cáo buộc: [Mục sư Nguyễn Hữu Mạc và một số Mục sư khác] “nhận khoản tiền 1,4
tỷ nhưng không có giấy tờ hóa đơn công khai” (Facebook Hội thánh Hà Nội ngày
7/8/2019)
Theo nhân chứng và chứng cứ đã thu thập:
Ân nhân thực chất chỉ nhờ tài khoản của Tổng hội và tài khoản của trường Kinh
Thánh Hà Nội để chuyển tổng số tiền là 62,500 USD (trừ phí và quy đổi ra VNĐ là
1.383.668.000 VNĐ) cho Hội thánh Cộng đồng để thực hiện chương trình quà Giáng
Sinh theo nguyện vọng của Ân nhân.6 Lý do: Hội thánh Cộng đồng mới thành lập và đến
2015 vẫn chưa có tài khoản ngân hàng.
Như vậy, mục đích sử dụng số tiền không liên quan đến Tổng hội hay cá nhân Mục
sư Mạc. Vì thế, cáo buộc cá nhân Mục sư Mạc “nhận khoản tiền 1,4 tỷ” là sai sự thật.
3. Về cáo buộc người nhà Mục sư Mạc nhận tiền hay Mục sư Mạc chỉ đạo phân
phối quà
Cáo buộc:
- “Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc và Tổng thủ quỹ Hoàng Văn Luân tự ý làm
lệnh rút số tiền chuyển đổi từ USD sang VNĐ và chuyển cho Mục sư Nguyễn
Khắc Mạnh và cô Vân (em vợ Mục sư Mạc)” (Đơn kiến nghị của Hội thánh Hà
Nội 16/10/17)
- “Số tiền quá lớn mà lại do một cá nhân chi phí mà người đó lại không phụ trách
mục vụ được gửi gắm. Ai nghe đến cũng thấy khó hiểu và bức xúc, số quà đó được
phân phối dưới sự chỉ đạo của Mục sư Mạc.” (Tâm thư của Phan Văn Tứ)
Theo nhân chứng và chứng cứ đã thu thập:
Theo nguyện vọng của Ân nhân, số tiền 1.383.668.000 VNĐ đã được chi cho Mục sư
Nguyễn Khắc Mạnh vào ngày 24/11/2015, chứ không phải chi cho Mục sư Mạnh và cô
Vân (em vợ Mục sư Mạc).7
Về việc phân phối quà:
- Mục sư Mạnh xác nhận “Hội thánh Cộng đồng đã nhận tài trợ và thực hiện mua
và phát quà cho các gia đình”8.
- Phan Văn Tứ xác nhận đã nghe nói Hội thánh Cộng đồng thực hiện đóng gói quà
thiếu nhi: “Ông Đào Văn Tám có nói với tôi: Chú thấy các bạn thanh niên bên
6

Xem Thư của Ân nhân, Báo cáo Dự án Quà Giáng Sinh 2015 của Hội thánh Cộng đồng, Giấy báo có.
Xem Phiếu chi.
8
Báo cáo Dự án Quà Giáng Sinh 2015 của Hội thánh Cộng đồng.
7
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Hội thánh chỗ nhà chú (Hội thánh Cộng Đồng) đang đóng gói rất nhiều quà để
tặng thiếu nhi”.9
- Đại hội đồng 35 đã lắng nghe và đồng ý với sự giải trình của Tổng hội, mà không
hề có sự phản đối của các đại biểu đến từ 5 tỉnh nhận quà: Bắc Kạn, Hà Giang,
Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai.
Vì vậy, Đơn kiến nghị của Hội thánh Hà Nội ngày 16/10/2017 cáo buộc người nhà
Mục sư Mạc nhận tiền, hay Phan Văn Tứ cáo buộc mục sư Mạc chỉ đạo việc phân phối
quà đều là sai sự thật.
4. Về cáo buộc Tổng hội chi gần 1,4 tỷ không có biên lai chứng từ
Cáo buộc:
- “chuyển cho Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh và cô Vân (em vợ Mục sư Mạc) để chi
tiêu các khoản này không có hóa đơn và giấy tờ hợp lệ” (Đơn kiến nghị của Hội
thánh Hà Nội 16/10/17)
- “Vụ chi gần 1,4 tỷ không có biên lai chứng từ.” (Tâm thư của Phan Văn Tứ)
Theo nhân chứng và chứng cứ đã thu thập:
Ông Đào Văn Tám và Mục sư Nguyễn Khắc Mạnh xác nhận có 2.500 suất quà, mỗi
suất trị giá 522.500 VNĐ, và chi phí đóng gói vận chuyển là 95.000.000 VNĐ. Họ xác
nhận “Hội thánh Cộng đồng đã hoàn tất báo cáo và chuyển chứng từ cho nhà tài trợ.”10
Xin lưu ý ông Đào Văn Tám là người có uy tín lớn về tài chính trong Hội thánh tại Miền
Bắc Việt Nam.
Mục sư Lâm Hữu Đức là nhân chứng đã xác nhận: Năm 2015, ông đã nhận các báo
cáo và chứng từ gốc từ Hội thánh Cộng đồng và đã gửi cho Ân nhân.
Chủ cơ sở Phước Quý xác nhận năm 2015 có ký hợp đồng kinh tế với Mục sư
Nguyễn Khắc Mạnh, nhưng do 4 năm đã trôi qua nên họ không lưu lại hợp đồng này.
Do cho rằng công việc đã hoàn tất đối với Nhà tài trợ (Ân nhân) nên Mục sư Mạnh
đã gửi toàn bộ hóa đơn chứng từ gốc cho Ân nhân mà không có copy lưu lại tại Hội
thánh Cộng đồng hay gửi copy cho Tổng hội lưu giữ. Hơn nữa, do tính chất sự việc là
cho mượn tài khoản nên việc lưu lại bản copy cũng không phải là yêu cầu bắt buộc giữa
Tổng hội và Mục sư Mạc.
Nhằm làm sáng tỏ hơn nữa cáo buộc #3 và #4, để thấy rằng việc mua bán đã diễn ra,
mời ông bà anh chị em xem những hình ảnh sinh viên và thanh niên Hội thánh Cộng
đồng đóng gói quà Giáng sinh năm 2015 – hình ảnh do Mục sư Huỳnh Cẩm Phong cung
9

Xem Tâm thư của Phan Văn Tứ.
Báo cáo Dự án Quà Giáng Sinh 2015 của Hội thánh Cộng đồng.
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cấp. Các em sinh viên và thanh niên cho biết mỗi suất quà trị giá khoảng 500.000 VNĐ,
gồm 1 ba lô, màn (mùng), dầu gội đầu, xà phòng OMO, kem đánh răng và bàn chải P/S,
bảng vẽ, hộp bút, quần áo… (do thời gian đã quá lâu nên các em không nhớ chính xác).

Bạn Thắng cho biết mỗi suất
quà trị giá khoảng 500.000
VNĐ, gồm có ba-lô, màn, dầu
gội đầu, bảng vẽ, hộp bút… do
lâu quá nên không nhớ chính
xác từng món.

Sinh viên tại Hội thánh Cộng
đồng đóng gói quà. Bạn Ase
(bên trái ngoài cùng) cho biết
mỗi suất có ba-lô, kem đánh
răng, bàn chải, bột giặt, bánh xà
phòng, khăn mặt, quần jeans…

Sinh viên và thanh niên tại Hội
thánh Cộng đồng đóng gói
quà, mượn nhà kho của ông
Đào Văn Tám.

Đây là ruột gói quà Giáng sinh năm 2017. Mục sư Huỳnh Cẩm
Phong cho biết gói quà năm 2015 khá tương tự như vậy.
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Như vậy, việc mua bán quà Giáng sinh 2015 là do Hội thánh Cộng đồng thực hiện
chứ không phải Tổng hội. Cáo buộc Tổng hội chi gần 1,4 tỷ không có biên lai chứng từ
là sai sự thật.

5. Về cáo buộc Mục sư Mạc và Mục sư Mạnh không chịu giải trình về vụ 1,4 tỷ
Cáo buộc: “Bởi số tiền chảy qua tài khoản của TH nên cần có xác nhận minh bạch
rõ ràng. Khi được đề cập như vậy, Mục sư Mạc luôn tìm cách tránh trả lời trực tiếp mà
luôn đưa ra lý do để chối trách nhiệm, Ban trị sự nhiệm kỳ 34 có mời Mục sư Mạnh tới
để giải trình nhưng cũng không có câu trả lời cho các câu hỏi trên.” (Tâm thư của Phan
Văn Tứ)
Theo nhân chứng và chứng cứ đã thu thập:
Vì Dự án Quà Giáng sinh 2015 không phải là chương trình của Tổng hội nên Tổng
hội nói chung và Mục sư Mạc nói riêng không có trách nhiệm phải báo cáo, giải trình
với Ban trị sự Tổng hội hay bất cứ cá nhân nào.
Dự án Quà Giáng sinh 2015 đã được Hội thánh Cộng đồng thực hiện, gửi báo cáo,
chứng từ cho Ân nhân, và được Ân nhân gửi thư cám ơn.11 Ngày 2/10/2017, Mục sư
Nguyễn Khắc Mạnh đã trình Báo cáo Dự án Quà Giáng sinh 2015 của Hội thánh Cộng
đồng cho Ban trị sự Tổng hội để giải trình về việc nhận tài trợ và mua phát quà thiếu
nhi.12
Như vậy, yêu cầu Mục sư Mạc giải trình về dự án Giáng sinh là vô căn cứ, và cáo
buộc Mục sư Mạnh không trả lời về dự án này là sai sự thật.
Hiện trạng sau Đại hội đồng 35:
Trong Đại hội đồng 35, Mục sư Mạc nhận trách nhiệm cho nhờ tài khoản của Tổng
hội mà không thông qua Ban trị sự Tổng hội. Cũng từ đó trở đi, Tổng hội rút kinh
nghiệm, không cho các Ân nhân mượn tài khoản để phục vụ các dự án từ thiện. Việc này
tạo ra rào cản khiến nhiều mục vụ bị ảnh hưởng, thiệt thòi. Hy vọng Ban trị sự Tổng hội
sẽ xây dựng quy chế để sử dụng tư cách pháp nhân của Tổng hội làm lợi cho công việc
Chúa.
Tuy vụ việc 1,4 tỷ đã được giải quyết thấu đáo tại Đại hội đồng 35 từ năm 2017,
nhưng đến tháng 8/2019, một bộ phận lãnh đạo Hội thánh Hà Nội và Phan Văn Tứ cố
tình khơi lại sự việc, bóp méo sự thật nhằm lái dư luận theo ý đồ của họ, làm bôi nhọ và
hạ thấp uy tín của Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam Miền Bắc trong cộng đồng
11
12

Xem Thư của Ân nhân.
Báo cáo Dự án Quà Giáng Sinh 2015 của Hội thánh Cộng đồng.
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Tin Lành Việt Nam và quốc tế. Không chỉ thế, hành động này còn lừa dối một bộ phận
tín hữu, phá hủy niềm tin, và gây chia rẽ nghiêm trọng trong nội bộ Hội thánh Hà Nội,
cũng như giữa Hội thánh Hà Nội và Ban trị sự Tổng hội.
Nếu quý vị có chứng cứ nào giúp làm sáng tỏ sự việc hơn nữa, chúng tôi rất vui
mừng đón nhận và xem xét.
Cầu xin Chúa dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Cầu xin ý Chúa được nên ở đất như trời.

Tài liệu tham khảo đính kèm:
Thông tin đã được xem xét trước và trong Đại hội đồng 35:
1. Giấy báo có
2. Phiếu chi 1.383.668.000 VNĐ
3. Báo cáo Dự án Quà Giáng Sinh 2015 của Hội thánh Cộng đồng ngày
2/10/2017
4. Thư của Ms Lâm Hữu Đức ngày 10/10/2017
5. Trích Đơn kiến nghị của Hội thánh Hà Nội 16/10/2017
Thông tin bổ sung sau Đại hội đồng 35
6. Thư của Ân nhân ngày 12/5/2018 (Ân nhân yêu cầu bảo mật thông tin cá
nhân, nên chúng tôi chỉ cung cấp thông tin này cho những người có lý do
chính đáng)
7. Trích trang Facebook của Hội thánh Hà Nội ngày 7/8/2019
8. Hình ảnh đóng gói quà Giáng sinh 2015 tại Hội thánh Cộng đồng
9. Tâm thư của Phan Văn Tứ ngày 23/8/2019 (xem bài đăng Facebook của
Hải Vân ngày 22/10/2019)
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