
LƯỢC SỬ 50 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH PLEI BONG PHUN 

 

Tin Lành cứu rỗi của Chúa truyền đến Plei ku vào ngày 06/01/1941 và truyền đến Plei Bong Phun từ 

những ngày thập niên 1969. Do công khó của một nhóm tín hữu yêu mến Chúa và đầy tớ Chúa lúc bấy 

giờ, Hội Thánh Plei Bong Phun được thành lập và phát triển, tính đến hôm nay tròn 50 năm (1969-

2019). Thay cho BTS, Chấp sự xin trình bày lược sử 50 năm thành lập Hội Thánh Plei Bong Phun như 

sau: 

 

VÀI NÉT VỀ PLEI BONG PHUN 

Plei Bong phun là một ngôi làng nằm ở phía đông của thành phố Plei ku, cách trung tâm thành phố 

khoảng 8 km, người dân ở đây hầu hết là sắc tộc Jrai, một số là sắc tộc Bana, sống bằng nghề nông là 

chính. Trước khi chưa tin Chúa, người dân nơi đây rất nghèo khổ, lạc hậu, và ở trong sự tối tăm của ma 

quỷ. 

Tạ Ơn Đức Chúa Trời đã đoái thương làng Plei Bong Phun chúng tôi, Ngài đã dùng Hội Thánh của 

Ngài (Hội Thánh Tin Lành người sắc tộc Jrai) đã đi giảng Tin Lành Cứu rỗi của Chúa khắp các làng tỉnh 

thành trong khu vực Plei ku.  

1. GIAI ĐOẠN SƠ KHAI (1966-1969) 

- Năm 1966 Tin Lành được truyền đến Plei Bong Phun cùng các làng lân cận trong khu vực, nhưng 

trong thời gian này chưa có người tin nhận Chúa. 

- Đến năm 1969 ánh sáng Tin Lành được đến thôn làng bởi những người thanh niên Tin Lành đến từ 

làng Plei Mơnú. Được Chúa thúc giục, nên những người thanh niên này đã mạnh mẽ nói về Chúa cho 

nhiều người trong làng. Chúa đã thăm viếng và sau một thời gian dài có hai gia đình tin Chúa. đó là gia 

đình ông Pur và Gia đình ông Luôl (đã qua đời). Cùng với một số thanh thiếu niên tin nhận Chúa. 

 

2. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH (1970-1973) 

- Năm 1973: Với lòng yêu mến Chúa, lúc bấy giờ hai gia đình này được Chúa thúc dục mỗi sáng 

Chúa nhật đến với Hội Thánh Plei Mơnú để nhóm và thờ phượng Chúa. Nhờ ơn thương xót của Chúa họ 

giữ đức tin, chia sẻ đức tin cho người khác. Từ đó hạt giống Tin Lành được gieo ra và đã có kết quả. 

Nhiều người trong làng đã đến với Chúa Giê-xu, đây là lúc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được hình 

thành. Lúc bấy giờ số tín hữu khoảng 20 người. Cũng trong thời gian này, thì có những khó khăn xảy 

đến, từ phía bên ngoài và sự bắt bớ của gia đình, họ hàng trong làng, cộng với phong tục tập quán của 

làng, nhưng Chúa đã gìn giữ những tín hữu này vẫn trung tín giữ đạo của Chúa. 

  

3. GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN  

- Năm 1974: Thành lập Hội Thánh nhánh trực thuộc Chi Hội Plei Mơnú, do cố mục sư Nay 

Chiơm kiêm quản nhiệm. Mục sư đã cử chấp sự từ Hội Thánh Plei Mơnú đến chăm sóc và gây dựng 

Hội Thánh. Nơi sinh hoạt đầu tiên được nhóm thờ phượng Chúa, cầu nguyện và học Kinh thánh tại 

phòng học Trường tiểu học của làng. 

Lúc này Số tín đồ tăng lên khoảng 70% , cũng trong thời gian này, Hội Thánh đã thành lập Ban Chấp sự 

lâm thời gồm 4 người: ông Pur, ông Hyôih, ông Guk, ông Duih.  

Từ đó, Sự nhóm lại của con cái Chúa mỗi ngày một đông hơn, tín đồ ao ước có một ngôi nhà 

nguyện biệt riêng ra cho Chúa, Ban chấp sự và các con cái Chúa quyết định làm một nhà nguyện. Hội 

Thánh đã chuẩn bị vật dùng như gạch, tole… nhưng không thực hiện được. 

 

4. GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN (1975-1977) 

- Những năm nầy hết sức khó khăn vì tình hình chung của đất nước cũng như tình hình trong địa 

phương chưa được ổn định, nên cuối năm 1976 Hội Thánh tạm ngưng hoạt động về hành chánh đạo. 

Tuy vậy, cảm tạ Chúa Ngài là Đấng thành lập, bảo tồn và dẫn dắt Hội Thánh của Ngài. Ngài vẫn đang 

hành động trong mỗi tấm lòng con dân của Ngài, một số nhân sự, tín đồ vẫn trung tín sinh hoạt Thờ 



phượng, cầu nguyện tại nhà riêng, chăm sóc, thăm viếng lẫn nhau, Chúa đã thăm viếng ban phước nên 

số người theo đạo không ngừng phát triển. 

   

5. GIAI ĐOẠN KHÔI PHỤC (1978-2005)  

 Năm 1978-1985: Hội Thánh khôi phục lại, sự nhóm lại đầu tiên tại nhà riêng của ông Mun. lúc đó 

cố Mục sư Nay Chiơm đến thăm viếng trung tín rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa, nên có rất 

nhiều người trong làng tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. 

 Năm 1980-1985: Vì số lượng người tin Chúa càng ngày càng đông nên Hội Thánh chuyển sang 

Thờ phượng Chúa tai nhà riêng của ông Lơr, ông Guk và ông Hyôih. Trong những thời gian này 

số người tin Chúa không ngừng. 

 Năm 1985: Hội Thánh đã thành lập Ban Thanh thiếu nhi.  

 Năm 1986-2005: Mục sư Siu Pek kiêm quản nhiệm, Mục sư đã ra sức lo lắng chăm sóc cho bầy 

chiên của Chúa tại nơi đây, đồng thời Mục sư đã cử những đầy tớ Chúa đến đây để dạy đạo cho 

tín hữu, lúc bấy giờ một số đầy tớ Chúa tình nguyện đến đây chăm sóc thăm viếng, hầu việc 

Chúa như: TđTn ông Kor, TđTn ông Ken và TđTn ông Bluih đã đến dạy đạo cho con cái Chúa để 

hiểu biết nhiều hơn về tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu. Cũng trong thời gian này, Hội Thánh đã 

củng cố thêm Ban chấp sự lâm thời gồm 7 người: Ông Jun, ông Than, ông Roi, ông Mun, ông 

Lanh, ông Tun và ông Huông. 

 Hội Thánh phát triển, số tín hữu ngày càng tăng. nơi sinh hoạt Thờ phượng Chúa không đáp ứng 

được nên từ 3 điểm nhóm lên đến 8 điểm sinh hoạt tại nhà ông Jun; ông Huông; ông Grík; ông 

Along; ông Men; ông Roi; ông Lanh và ông Hlới.  

    Năm 1986 Chúa đã ban ơn cho Hội Thánh đã mở một điểm nhóm mới là Hội Thánh Plei Bong Phrâo, 

đạo của Chúa đã đâm bén rễ nơi này. Lúc bấy giờ, Sự nhóm lại đầu tiên tại nhà ông Đar, số tín đồ là 15 

người. nơi đây Mục sư đã cử Chấp sự từ Hội Thánh Plei Bong Phun đến chăm sóc và gây dựng Hội Thánh.  

  

6. GIAI ĐOẠN CÔNG NHẬN (2006 đến nay) 

- Tạ ơn Đức Chúa Trời, sau những năm tháng Hội Thánh cầu nguyện và chờ đợi, Chúa đã ban ơn 

thương xót Hội Thánh Plei Bong Phun. 

Năm 2006: Được sự quan tâm giúp đỡ của giáo hội, của Ban đại diện Tin Lành tỉnh Gia lai, của 

quý cấp lãnh đạo chính quyền nên ngày 04-08-2006 Hội Thánh Tin Lành Plei Bong Phun được công 

nhận Chi hội chính thức theo quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Gia lai. Lúc bấy giờ tổng số tín đồ là 1510 người, Báp têm 835 người, Hội Thánh đã bầu ra 

ban chấp sự gồm 10 người. Mục sư Siu Pek kiêm quản nhiệm, TđTn Bluih phụ tá. 

Ngoài ra Chi Hội còn có thêm 2 điểm nhóm trực thuộc: Điểm nhóm Plei Bong Phrâo và Plei 

Bong Bao.  

Năm 2008-2012: Mục sư Siu Y Kim kiêm quản nhiệm, Thầy Bluih phụ tá. Mục sư đã làm hồ sơ 

đất đai và được chính quyền cấp giấy phép quyền sử dụng đất, từ mảnh đất này nhà thờ được xây dựng 

và Hội Thánh Chúa từng bước phát triển.  

 Ngày 07/4/2009: Hội Thánh làm lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ dưới sự chủ trì của Mục sư Siu 

Y kim ủy viên mục vụ Tổng Liên Hội và kiêm quản nhiệm. 

 Ngày 21/4/2009: công trình bắt đầu khởi công. Trong quá trình xây dựng mặc dù gặp khó khăn 

và trở ngại, Bởi sự cầu nguyện và sự hiệp một của con cái Chúa nên Chúa đã đoái thương và ban 

ơn, sau 11 tháng ngày 02/3/2010 công trình xây dựng Nhà thờ đã xong.  

 Ngày 02/06/2010: Hội Thánh làm Lễ cảm tạ. Lễ cung hiến Nhà thờ vào ngày 04/8/2010  

Trong thời gian này các tín hữu tham dự Thờ phượng Chúa và sinh hoạt trong niềm vui hân hoan 

không tả xiết.   

Vào cuối tháng 10 năm 2010 vì dân số tín hữu của Hội Thánh Chúa tăng lên cộng thêm việc nuôi 

nấng tín hữu bằng lời Chúa là nền tảng để tăng trưởng tâm linh, vững vàng trong đức tin. Bởi nhu cầu, 

Chi hội đã có thêm phụ tá thầy TĐ R’Com Lol do BTS Tổng Liên Hội bổ nhiệm.  



Ngày 02/11/2014 BTS Tổng Liên Hội chính thức Bổ nhiệm Mục sư Siu Pek Quản nhiệm Chi Hội 

và Bổ nhiệm MsNc R’Com Lol tiếp tục giữ chức vụ Phụ tá Quản nhiệm.  

Để thuận lợi cho đầy tớ Chúa hầu việc Ngài và phục vụ Hội Thánh, Hội Thánh được Chúa ban 

ơn đã mua ngôi nhà của một gia đình con cái Chúa và Hội Thánh đã nâng cấp thêm khang trang và đầy 

đủ tiện nghi hơn. vào ngày 12/02/2017, Hội Thánh làm lễ cảm tạ tư thất Mục sư. 

 Ngày 01/12/2017: Hội Thánh được Ban Trị sự Tổng Liên Hội Công nhận Chi Hội tự lập  

 và được công bố vào ngày 14/01/2018. 

Sau một thời gian dài chờ đợi, tạ ơn Chúa, Ngài đã dấy lên và cảm động lòng anh em tín hữu, hiện 

giờ đã có 4 sinh viên của trường Kinh thánh. Một sinh viên (khóa VIII) của Viện thánh kinh thần học. 

Ba sinh viên đang học lớp Bổ túc thần học tại Gia lai. Ngày 27/11/2018 Hội Thánh đã đón nhận Sinh 

viên Huê về thực tập tại Hội Thánh. 

Cảm tạ Chúa, 50 năm nhìn lại những tháng ngày không quá dài so với lịch sử Hội Thánh nói 

chung và cũng không quá ngắn so với một đời người. Với bao thế hệ trôi qua “Hỡi Đức Chúa Trời, lỗ 

tai chúng tôi có nghe, tổ phụ chúng tôi đã thuật lại. Công việc Chúa đã làm trong đời họ, buổi ngày 

xưa” (Thi Thiên 44:1). Chúa đã sử dụng các đầy tớ, con cái Chúa quan tâm đến việc mở mang vương 

quốc Ngài trên đất, và Hội Thánh Chúa tại Plei Bong Phun được thành lập. Năm tháng trôi qua, xã hội 

thay đổi không ngừng, Hội Thánh Chúa trải qua biết bao giai đoạn thăng trầm, nhưng nhìn lại từng ngày 

chỉ biết cúi đầu, bằng cả tấm lòng tạ ơn Chúa vì tình yêu, sự quan phòng, chăm sóc, ban ơn…Hội Thánh 

Chúa vẫn vững lập tăng trưởng trên “Bàn thạch kiên cố” (Mathiơ 16:18).  

Tạ ơn Chúa về sự thương xót của Ngài suốt nửa thế kỷ qua. Chúng ta chỉ biết ơn Chúa về sự phát 

triển của Hội Thánh trong các lãnh vực: 

* Mở Hội Thánh mới: Hội Thánh Plei Bong Phrâo (1986) 

* Cơ sở vật chất: được xây dựng nhà thờ (vào năm 2009) và các công trình phụ khác. 

* Số tín hữu gia tăng: Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh. Hiện tại tổng 

số tín đồ đến nay là 2112; Báp têm 1208.  

* Hội Thánh sinh hoạt đông vui và khởi sắc. Các ban ngành thường nhóm lại. (học lớp Trường 

Chúa nhật, hàng năm Hội Thánh tổ chức lớp Thánh Kinh hè cho các em thiếu nhi).    

* Kể từ ngày thành lập đến nay đã có 8 vị tôi tớ Chúa hầu việc Ngài tại Hội Thánh. Có vị dự 

phần với Hội Thánh trong giai đoạn ngắn, có vị dành cả cuộc đời mình để chăm lo, phát triển Hội Thánh 

Chúa. Trải qua từng thời kỳ khác nhau, các tôi tớ Chúa cùng các thuộc viên trong Hội Thánh chung tay 

góp sức để gây dựng và phát triển công việc nhà Chúa. Ban trị sư, chấp sự với nhiệm kỳ 2 năm đã trải 

qua 6 nhiệm kỳ Hội đồng, đội ngũ nhân sự khoảng: 133 người.   

Tất cả đều do ơn Chúa ban, công khó của các Mục sư-Truyền đạo cùng các đội ngũ phục vụ đông 

đảo và toàn thể các tín hữu từ năm 1969 đến nay. Họ đều tận hiến cho Chúa và nhiều người hầu hết 

dâng mình tình nguyện, phục vụ Chúa một cách đắc lực không quản khó khăn. Chúa biết rõ từng người 

và ơn phước Chúa đã tuôn tràn trên đời sống họ. 

  

Hướng đến tương lai, Hội Thánh tiếp tục nối tiếp sự nghiệp của tiền nhân mà bước đi theo sự dẫn dắt 

của Đức Thánh Linh hầu thấy một viễn cảnh tốt đẹp, Vinh hiển Chúa ban cho Hội Thánh Ngài. 

Nguyện xin tôi con Chúa khắp nơi thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Plei Bong Phun trong một 

trang sử mới, ngày càng phát triển về chiều sâu và làm vinh hiển danh Chúa trên đất này. 

              Amen 

 

 

 

 

  


