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MỞ ĐẦU 
 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

 Đạo Tin Lành là một tôn giáo tách ra từ Công giáo trong phong trào cải cách 

tôn giáo ở châu Âu vào thế kỷ XVI. Đây là tôn giáo thể hiện tính chất “cải cách” rõ 

nét so với Công giáo, một tôn giáo đã khẳng định vị thế ở châu Âu trong một thời 

gian rất dài. Vì vậy, mặc dù ra đời muộn hơn và lại cùng một nguồn gốc với Công 

giáo, nhưng đạo Tin Lành đã phát triển nhanh chóng trên phạm vi toàn thế giới. 

So với các tôn giáo từ bên ngoài du nhập Việt Nam, đạo Tin Lành có lịch sử 

du nhập muộn hơn rất nhiều. Những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Hội 

Truyền giáo phúc âm Liên hiệp (CMA) mới bắt đầu truyền bá Tin Lành vào Việt 

Nam. Năm 1887, mục sư A.B. Simpson – người sáng lập CMA sau khi sang truyền 

giáo ở Hoa Nam (Trung Quốc) đã đến Việt Nam nghiên cứu tình hình. Đến năm 

1911, CMA đã xây dựng được cơ sở đầu tiên ở Đà Nẵng và sau đó mới bắt đầu mở 

rộng truyền giáo lên Tây Nguyên. Hiện nay, Tin Lành đã trở thành một trong sáu 

tôn giáo có đông tín đồ ở Việt Nam với khoảng 1,5 triệu người, trong đó tỉnh Gia 

Lai là một trong những địa phương có đông tín đồ. Tính đến tháng 10-2016, ở tỉnh 

Gia Lai có 18 hệ phái và 127.248 tín đồ [49, tr.1]. 

Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm phía bắc Tây Nguyên. Đến đầu thế kỷ XX, 

đây là vùng đất mà dấu ấn của các tôn giáo độc thần còn rất mờ nhạt, lúc bấy giờ 

chỉ có sự tồn tại của Công giáo nhưng tín đồ chưa nhiều. Chính vì lẽ đó, từ những 

năm 30 của thế kỷ XX, sau một thời gian ngắn xây dựng cơ sở ở Đà Nẵng, tổ chức 

CMA đã tìm cách truyền đạo Tin Lành vào các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt chú trọng 

phát triển tín đồ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, Gia Lai 

tuy không phải là địa bàn đạo Tin Lành đến sớm nhất ở Tây Nguyên, nhưng lại là 

địa phương có tỉ lệ tín đồ phát triển nhanh nhất ở khu vực này. Hiện nay, đạo Tin 

Lành đã có những ảnh hưởng lớn trong cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Gia Lai, không 

chỉ trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của đồng bào mà cả 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đây là vấn đề cần được nhận thức, lý giải, 

đánh giá một cách khách quan dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. 
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Là một trong những tôn giáo có sự phát triển khá nhanh ở Việt Nam nên đạo 

Tin Lành đã được khá nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ 

khác nhau từ quá trình hình thành, phát triển đến đội ngũ chức sắc, tín đồ, hệ thống 

tổ chức, sinh hoạt tôn giáo, những tác động kinh tế - xã hội. Tuy vậy, cho đến nay, 

chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về quá 

trình phát triển đạo Tin Lành đối với riêng tỉnh Gia Lai. Vì vậy, chúng tôi cho rằng 

việc nghiên cứu Quá trình phát triển của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ 1986 đến 

2016  không những là việc làm mang tính khoa học mà còn chứa đựng những ý 

nghĩa thực tiễn sâu sắc. 

 Về ý nghĩa khoa học: Luận án góp phần tái hiện bức tranh khá đầy đủ và toàn 

diện, khách quan về quá trình phát triển của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, từ đó rút ra 

đặc điểm, nguyên nhân phát triển và những ảnh hưởng của đạo Tin Lành đến các lĩnh 

vực của đời sống xã hội ở tỉnh Gia Lai. Kết quả nghiên cứu có thể góp phần bổ sung 

vào việc nghiên cứu đạo Tin Lành ở Việt Nam. 

 Về ý nghĩa thực tiễn: Luận án sẽ bổ sung nguồn tư liệu góp phần phục vụ 

công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên các 

trường đại học. Bên cạnh đó, luận án cũng góp thêm những cứ liệu lịch sử cho việc 

nhìn nhận và hoạch định chính sách đối với vấn đề tôn giáo nói chung, đạo Tin 

Lành nói riêng. 

Với những lý do trên, chúng tôi chọn vấn đề “Quá trình phát triển đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai từ 1986 đến 2016” làm đề tài luận án Tiến sĩ, chuyên ngành 

Lịch sử Việt Nam. 

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm phân tích một cách có hệ thống 
và toàn diện về quá trình phát triển của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 
1986-2016, rút ra đặc điểm, nguyên nhân phát triển và những ảnh hưởng của đạo 
Tin Lành đối với cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Gia Lai. Cung cấp những cứ liệu 
lịch sử góp phần vào việc nhìn nhận và hoạch định chính sách của Đảng và Nhà 
nước đối với vấn đề tôn giáo nói chung, đạo Tin Lành nói riêng. 
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án tập trung giải quyết 

những nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Trình bày những yếu tố tác động đến sự phát triển của đạo Tin Lành ở 

tỉnh Gia Lai. 

- Phân tích và trình bày những biểu hiện của sự phát triển đạo Tin Lành ở 

tỉnh Gia Lai qua hai giai đoạn: 1986-2004, 2005-2016. 

- Rút ra đặc điểm, nguyên nhân phát triển và những ảnh hưởng của đạo Tin 

Lành đối với đời sống xã hội của đồng bào các dân tộc ở tỉnh Gia Lai. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Quá trình phát triển của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ 

năm 1986 đến năm 2016. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Địa giới hành chính của tỉnh Gia Lai đến thời điểm năm 

2016, có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: thành phố Pleiku; thị xã An Khê, 

thị xã Ayun Pa, và 14 huyện: Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Sê, Mang 

Yang, Đăk Đoa, K’Bang, Kông Chro, Đăk Pơ, Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa, Chư 

Pưh. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1986 đến 2016, số lượng đơn vị hành chính tỉnh 

Gia Lai nhiều lần được điều chỉnh. Cụ thể như sau: 

+ Năm 1986, địa giới của tỉnh Gia Lai hiện nay gồm có 9 huyện, thị. Bao 

gồm: Pleiku, Ayun Pa, Krông Pa, Chư Sê, K’Bang, Mang Yang, An Khê, Chư 

Prông, Chư Păh. 

+ Năm 1988, thành lập huyện Kông Chro từ 1 số vùng tách ra từ huyện An 

Khê. Lúc này trên lãnh thổ tỉnh Gia Lai ngày nay có 10 huyện, thị. 

+ Năm 1991, tỉnh Gia Lai được tách ra từ tỉnh Gia Lai – Kon Tum, gồm 10 

huyện, thị. Cùng năm, thành lập huyện Đức Cơ từ một phần các huyện Chư Păh và 

Chư Prông, nâng số đơn vị hành chính cấp huyện lên 11 huyện, thị.  

+ Năm 1996 chia huyện Chư Păh thành hai huyện: Chư Păh và Ia Grai Lúc 

này trên lãnh thổ tỉnh Gia Lai ngày nay có 12 huyện, thị. 
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+ Năm 2000, chia huyện Mang Yang thành hai huyện: Mang Yang và Đắk 

Đoa, nâng số đơn vị hành chính cấp huyện lên 13 huyện, thị.  

+ Năm 2002, chia huyện Ayun Pa thành hai huyện: Ayun Pa và Ia Pa, nâng 

số huyện, thị lên 14.  

+ Năm 2003, thành lập thị xã An Khê và các phường thuộc thị xã An Khê; 

thành lập xã Đắk Pơ thuộc huyện An Khê; đổi tên huyện An Khê thành huyện Đắk 

Pơ, nâng số huyện thị lên 15.  

+ Năm 2007, thành lập thị xã Ayun Pa và các phường thuộc thị xã Ayun Pa; 

đổi tên huyện Ayun Pa thành huyện Phú Thiện, nâng số đơn vị hành chính cấp 

huyện lên 16 huyện, thị.  

+ Năm 2009, chia huyện Chư Sê thành hai huyện: Chư Sê và Chư Pưh. Như 

vậy số đơn vị hành chính cấp huyện tăng lên 17 huyện, thị. 

- Về thời gian: Từ năm 1986 đến năm 2016. Sở dĩ tác giả chọn mốc 1986 bởi 

sau thời gian bị ngừng hoạt động, năm 1986 đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai bắt đầu 

phục hồi với sự tăng lên đáng kể số lượng tín đồ so với thời gian trước đó1. Đồng 

thời, tác giả chọn mốc nghiên cứu đến năm 2016 vì đây cũng là khoảng thời gian đất 

nước và Gia Lai trải qua 30 năm đổi mới, là giai đoạn đạo Tin Lành có sự phục hồi và 

phát triển mạnh mẽ nhất tại Gia Lai. Tác giả chọn mốc 2005 để phân chia 2 giai đoạn 

nghiên cứu của luận án, vì ngày 4-2-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 

01/2005/CT-Ttg Về một số công tác đối với đạo Tin Lành, với Chỉ thị này, đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung phát triển trong một sắc thái 

hoàn toàn mới so với giai đoạn trước đó, một giai đoạn mà đạo Tin Lành ở tỉnh Gia 

Lai và Tây Nguyên bị ngừng mọi hoạt động do liên quan đến lực lượng FULRO. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện luận án, để làm rõ hơn nội dung, chúng 

tôi có thể đề cập, mở rộng thời gian về phía trước mốc phân định trên.  

- Về nội dung nghiên cứu: Luận án nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

quá trình phát triển, những biểu hiện, đặc điểm phát triển, nguyên nhân phát triển và 

những ảnh hưởng của quá trình phát triển của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. 

                                                 
1Theo số liệu thống kê của Hội thánh Tin Lành tỉnh Gia Lai, năm 1982 số tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai 
là 8.681 tín đồ, những năm sau đó số lượng tín đồ không tăng thêm thì đến năm 1986, số tín đồ đạo Tin Lành 
ở tỉnh Gia Lai tăng lên 12.000 tín đồ. 
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4. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Nguồn tài liệu nghiên cứu 

Để thực hiện đề tài này, chúng tôi tiếp cận từ nhiều nguồn tài liệu có liên 

quan đến đề tài như sau: 

- Các văn kiện của Đảng và các văn bản của Nhà nước về công tác tôn giáo 

nói chung và đối với đạo Tin Lành. 

- Tài liệu về đạo Tin Lành hiện đang lưu trữ tại Ban Tôn giáo Chính phủ, 

Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tỉnh ủy Gia Lai, UBND 

tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, 

Công an tỉnh Gia Lai, Thư viện tỉnh Gia Lai … 

- Tài liệu tại Hội thánh Tin Lành Việt Nam và các Chi hội Tin Lành ở tỉnh 

Gia Lai. 

- Các công trình chuyên khảo liên quan đến đề tài của các học giả, các nhà 

khoa học trong và ngoài nước đã được công bố về đạo Tin Lành ở Việt Nam và ở 

tỉnh Gia Lai. 

- Hồi kí của các mục sư truyền đạo và tín đồ đạo Tin Lành. 

- Tài liệu điền dã tại địa phương. 

- Nguồn tài liệu từ việc phỏng vấn các nhân chứng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy 

vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, quan 

điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo. 

Đồng thời, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên 

ngành và liên ngành như sử học, tôn giáo học với các phương pháp cụ thể chủ yếu 

là phương pháp lịch sử, phương pháp logic và sự kết hợp giữa hai phương pháp 

này. Ngoài ra, luận án còn vận dụng các phương pháp nghiên cứu khác như: thống 

kê, điền dã, sưu tầm, so sánh, đối chiếu, phân tích... để xử lí tư liệu trước khi tái 

hiện bức tranh toàn cảnh về quá trình phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. 

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

Luận án “Quá trình phát triển đạo Tin Lành ở Gia Lai từ 1986 đến 2016” 

hoàn thành sẽ có những đóng góp sau:   
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Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về quá 

trình phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ 1986 đến 2016, góp phần tái hiện 

bức tranh toàn cảnh về quá trình phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. 

Thứ hai, trình bày kết hợp với phân tích những biểu hiện của sự phát triển 

đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 1986-2016, đưa ra những đánh giá có tính hệ 

thống và toàn diện về quá trình phát phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. Phân 

tích làm sáng tỏ những nguyên nhân, ảnh hưởng và những đặc điểm của quá trình 

phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần cung cấp những dữ 

liệu mang tính lịch sử về quá trình phát triển của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, 

qua đó sẽ góp thêm những cứ liệu lịch sử cho việc nhìn nhận và hoạch định 

chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề tôn giáo nói chung, đạo Tin 

Lành nói riêng. Đây là nguồn tài liệu tham khảo để nghiên cứu, giảng dạy tôn 

giáo ở Việt Nam. 

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần Mở đầu (5 trang), Kết luận (3 trang), Tài liệu tham khảo (15 

trang) và Phụ lục, luận án được kết cấu thành 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

Chương 2. Quá trình phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ 1986 đến 2004 

Chương 3. Quá trình phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ 2005 đến 2016 

Chương 4. Một số nhận xét về quá trình phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia 

Lai từ 1986 đến 2016 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 
1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về đạo Tin Lành ở Việt Nam  

1.1.1.1. Ở trong nước 

Giai đoạn trước năm 1986: Mặc dù đạo Tin Lành du nhập Việt Nam từ năm 

1911, nhưng cho đến trước năm 1986, số lượng công trình nghiên cứu về tôn giáo 

này chưa nhiều. Trong giai đoạn này, ở Việt Nam chỉ có một số ấn phẩm, mà phần 

lớn là hồi ký, các công trình khảo cứu về đạo Tin Lành của các tác giả - sử gia 

người Việt quy ngưỡng theo tôn giáo này và một vài tác giả bên ngoài, như: Phạm 

Xuân Tín, Đỗ Hữu Nghiêm, Lê Văn Thái, Lê Hoàng Phu. Trong đó, phải kể đến 

03 cuốn sách của Mục sư Phạm Xuân Tín: Tôn chỉ của Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam (1957), Tìm hiểu Hội thánh Tin Lành Việt Nam (1957), Lịch sử Hội thánh 

Tin Lành Việt Nam (1962). Các tác phẩm dựa vào nhiều nguồn tư liệu khác nhau 

để làm rõ quá trình du nhập đạo Tin Lành ở Việt Nam cũng như sự thành lập, cơ 

cấu tổ chức, mục đích và tôn chỉ của Hội thánh Tin Lành Việt Nam.  

Đỗ Hữu Nghiêm (1968), Phương pháp truyền giáo của Tin Lành giáo tại 

Việt Nam, luận văn Thạc sĩ Sử học, Đại học Văn khoa, Sài Gòn, đã trình bày khá 

chi tiết những phương pháp truyền đạo Tin Lành ở Việt Nam của các giáo sĩ. Qua 

hệ thống những phương pháp này, chúng ta có thể thấy được những biến cố lịch sử, 

những khó khăn về chính trị và luật pháp của chính quyền thực dân lẫn văn hóa 

truyền thống mà các nhà truyền giáo gặp phải trong những ngày đầu đạo Tin Lành 

du nhập Việt Nam. Tuy nhiên, giai đoạn từ sau hiệp định Genève được kí kết (1954) 

tác giả chỉ khảo cứu trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam.  

Lê Văn Thái (1971), Bốn mươi sáu năm chức vụ, Cơ quan Tin Lành xuất 

bản, Sài Gòn. Vốn là một nhân chứng có mặt ngay từ những ngày đầu tiên Hội 

thánh Tin Lành thành lập ở Việt Nam và là người được cử giữ nhiều chức vụ quan 

trọng trong Hội thánh, trong cuốn hồi kí của mình, Mục sư Lê Văn Thái đã ghi chép 

lại rất chi tiết từ quá trình tiếp xúc, tiếp nhận đạo Tin Lành cho đến khi trở thành 
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một mục sư và tham gia hoạt động truyền giáo. Cùng với hoạt động truyền giáo là 

những dấu ấn của các giai đoạn hình thành và phát triển. Đặc biệt hơn, lần đầu tiên 

tác giả đề cập đến lập trường của Giáo hội Tin Lành về lĩnh vực chính trị, cùng 

với đó là ứng xử của giới chức Tin Lành với các chính quyền trong những giai 

đoạn lịch sử. 46 năm chức vụ của Mục sư Lê Văn Thái cũng đề cập đến việc 

truyền giáo lên vùng DTTS, chủ yếu là vùng Tây Nguyên [125]. 

Lê Hoàng Phu (1974), Lịch sử Hội thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965, 

Trung tâm nghiên cứu Phúc âm xuất bản, Sài Gòn. Đây là luận án Tiến sĩ Thần học 

của ông được bảo vệ thành công tại Đại học New York, Hoa Kỳ, năm 1972. Tác 

phẩm này được dịch sang tiếng Việt dùng làm sách giáo khoa trong chương trình 

nghiên cứu Phúc Âm (TEE). Năm 2011 được Nxb Tôn giáo xuất bản có kèm những 

hiệu đính, bổ sung đầy đủ phần chú thích của tác giả nhằm ghi dấu 100 năm Tin 

Lành vào Việt Nam. Với 430 trang sách, tác giả đã dày công sưu tầm tư liệu từ các 

nguồn báo chí và tổng hợp tư liệu từ các địa hạt, các chi hội Tin Lành và các thư 

tịch trong văn khố của CMA, để từ đó hệ thống hóa lại các sự kiện, các giai đoạn 

lịch sử của đạo Tin Lành ở Việt Nam. Với cách tiếp cận vấn đề đa chiều, nguồn sử 

liệu phong phú nên có thể khẳng định đây là công trình có giá trị về đạo Tin Lành ở 

Việt Nam [122].  

Trong các sách báo, tạp chí của đạo Tin Lành như Thánh Kinh Báo, Hừng 

Đông, Tạp chí Truyền giáo, Niềm tin;..v.v... chứa đựng khá nhiều số liệu về sự phát 

triển đạo Tin Lành tại các địa phương. Các bài xã luận, các bài phóng sự hay khảo 

cứu về các chủ đề cụ thể theo từng năm tháng trong các tạp chí định kỳ đã bổ sung 

nhiều mảng tư liệu còn thiếu khi tìm hiểu về lịch sử của đạo Tin Lành tại Việt Nam. 

Đáng chú ý trong giai đoạn từ 1967 đến 1975, trên các tạp chí định kỳ đã có 

những bài chuyên luận khá sâu sắc, có thể kể đến như: Phạm Xuân Tín giới thiệu về 

“Chương trình truyền đạo sâu rộng”, một chiến lược truyền giáo nổi tiếng trên thế giới 

lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam vào năm 1967 in trên Thánh Kinh Nguyệt San, số 341 

(4). Năm 1972, Phạm Xuân Tín lại có bài khảo cứu công phu về chủ đề “Ưu khuyết 

điểm nền Cơ Đốc giáo dục của HTTLVN”, trên Thánh Kinh Nguyệt San, số 399 (10). 

Cũng trên tờ Thánh Kinh Nguyệt San, số 390 năm 1971, hai tác giả Trương 

Văn Tốt và R.E. Raimer đã công bố một nghiên cứu tuy ngắn gọn nhưng rất đáng 
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chú ý với nhan đề “Hội thánh Tin Lành Việt Nam tăng trưởng như thế nào?”. Các 

số liệu mà các tác giả đưa ra cùng với sự đánh giá và phân tích của họ về thực trạng 

trì trệ của công cuộc truyền giáo khiến cho nhiều nhà quan sát bất ngờ. 

Tuy còn khá ít, song các công trình trên đã phản ánh khái quát được quá 

trình du nhập và hoạt động của Tin Lành ở Việt Nam trước năm 1986.  

Giai đoạn sau năm 1986: Từ sau ngày đất nước thống nhất, việc nghiên cứu 

đạo Tin Lành vì những lý do khác nhau đã bị ngưng trệ một thời gian. Phải đến năm 

1990 mới xuất hiện cuốn hồi ký của Phạm Xuân Tín: Tìm gặp Đấng Chân Thần, 

sau đó vào năm 2012 là cuốn tự truyện Hạt giống-The seen. Cuốn hồi ký và tự 

truyện ghi lại nhiều chi tiết về cuộc đời hoạt động truyền giáo của ông và gia đình 

tại vùng đồng bào DTTS tại Buôn Mê Thuột, Pleiku, Cheo Reo trước những năm 60 

thế kỷ XX cùng với công việc Hội thánh với tư cách là Phó Hội trưởng Hội thánh 

Tin Lành Việt Nam trong một thời gian dài trước năm 1975. 

Tác giả Nguyễn Thanh Xuân sau khi xuất bản cuốn Một số tôn giáo lớn ở 

Việt Nam vào năm 1992, trong đó đề cập một cách khái quát đạo Tin Lành ở Việt 

Nam về các phương diện như lịch sử ra đời, quá trình du nhập, các đặc trưng của 

đạo Tin Lành, đặc điểm đạo Tin Lành ở Việt Nam; việc hoạch định và thực thi các 

chính sách tôn giáo trong đó có đạo Tin Lành [167]. Năm 2002, Nguyễn Thanh 

Xuân tiếp tục xuất bản cuốn Bước đầu tìm hiểu đạo Tin Lành trên thế giới và ở Việt 

Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. Với độ dày gần 600 trang, tác giả đã có những nghiên 

cứu chuyên biệt và cơ bản về đạo Tin Lành trên thế giới và ở Việt Nam từ hai góc 

độ lịch sử và tôn giáo. Tác giả cũng đã dành toàn bộ chương V để trình bày các hệ 

phái Tin Lành ở Việt Nam trước năm 1975 [168]. Năm 2006, tác giả Nguyễn Thanh 

Xuân tiếp tục chủ biên công trình Đạo Tin Lành ở Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 

Trên cơ sở bổ sung nhiều nguồn tư liệu mới, công trình đã đi vào phân tích và trình 

bày sâu hơn các giai đoạn truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam và đặc biệt là 

việc truyền giáo vùng DTTS. Từ đó, đưa ra một số nhận định, đánh giá về kết quả 

truyền giáo vào những vùng đất mới của Hội thánh Tin Lành Việt Nam [171]. 

Trong thời gian này, Nguyễn Thanh Xuân còn công bố các bài viết: “Một số điểm 

khác nhau giữa đạo Tin Lành và đạo Công giáo”, tạp chí Công tác tôn giáo, số 02-

2005; “Một số vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu đạo Tin Lành”, tạp chí Công tác 
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tôn giáo, số 9-2006;  “Vài nét khái quát về tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS ở 

Việt Nam”, tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 02-2007... 

Phạm Văn Năm với cuốn hồi ký “Dâng trọn cuộc đời - hồi ký 55 năm phục 

vụ Chúa”, công bố năm 1995 đã thuật lại nhiều câu chuyện liên quan đến thời gian 

hoạt động truyền giáo cho đồng bào dân tộc Cơ-ho, X’tiêng, Mạ tại vùng Di Linh, 

Lâm Đồng [115]. 

Năm 1995, tác giả Đỗ Hữu Nghiêm cho ra mắt cuốn Đạo Tin Lành du nhập  

vùng Nam Trường Sơn – Tây Nguyên, đã nghiên cứu quá trình du nhập và phát triển 

đạo Tin Lành ở vùng miền núi phía Nam Trường Sơn – Tây Nguyên, lý giải những 

nguyên nhân cơ bản của việc phát triển mạnh mẽ của đạo Tin Lành trong vùng đồng 

bào DTTS nói chung và ở Nam Trường Sơn – Tây Nguyên nói riêng [119]. 

Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, khi vấn đề đạo Tin Lành ở Việt Nam trở thành 

vấn đề “vừa mới, vừa lớn, vừa khó”, các nhà khoa học mới quan tâm nhiều đến 

nghiên cứu về đạo Tin Lành. Thời kỳ này phải kể đến các ấn phẩm và công trình 

nghiên cứu của Nguyễn Đức Lữ, Nguyễn Xuân Hùng, Đặng Nghiêm Vạn, Hoàng 

Minh Đô, Lại Đức Hạnh, Nguyễn Văn Nam, Hồ Tấn Sáng, Ngô Văn Minh, Đỗ 

Quang Hưng, Đoàn Triệu Long,...  

Nguyễn Đức Lữ (2005), Những đặc điểm cơ bản của một số tôn giáo lớn ở 

Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, đã chỉ rõ những đặc điểm của đạo Tin Lành ở Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay, đó là: 1. Chủ yếu phát triển ở miền Nam trong thời kỳ 

1954-1975; 2. Lấy truyền giáo là nội dung và chủ đích của mọi hoạt động; 3. Phát 

triển chủ yếu trong hai đối tượng thị dân và đồng bào DTTS; 4. Có mối quan hệ quốc 

tế khá rộng rãi; 5. Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng [100]. 

Tác giả Nguyễn Xuân Hùng có khá nhiều công trình nghiên cứu về đạo Tin 

Lành, như: “Tìm hiểu các hệ quả của việc truyền giáo Tin Lành đối với văn hóa 

truyền thống và tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam”, “Về nguồn gốc và sự xuất hiện 

tên gọi Tin Lành tại Việt Nam”, tạp chí Nghiên cứu tôn giáo năm 2000, 2001, “Về 

lịch sử quan hệ giữa các nhà nước và giáo hội Tin Lành tại Việt Nam” in trong sách 

Nhà nuớc và Giáo hội, Nxb Tôn giáo năm 2003, “Truyền giáo Tin Lành và sự xung 

đột với hệ thống tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam thời gian qua và hiện 

nay”, tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 9 (91), 2008; “Một số vấn đề về cộng 
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đồng Tin Lành tại Việt Nam”, Đa dạng tôn giáo: So sánh Pháp – Việt Nam, Nxb 

Văn hóa – Thông tin & Viện Văn hóa, Hà Nội, 2011; “Truyền giáo Tin Lành vào 

các tộc người thiểu số ở vùng Nam Trường Sơn – Tây Nguyên từ khởi đầu đến năm 

1975”, tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 4 (130), 2014; “Về Hội Truyền giáo Tin 

Lành C.M.A”, tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 10 (148), 2015; “Lịch sử mối quan 

hệ giữa Hội Truyền giáo Tin Lành C.M.A và Hội thánh Tin Lành Việt Nam”, tạp 

chí Nghiên cứu tôn giáo, số 11 (149), 2015; “Nghi lễ và lối sống của tín đồ Tin 

Lành – Trường hợp Hội thánh TLVN (MN)”, tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 11 và 

12, 2016... Năm 2017, Nguyễn Xuân Hùng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sử 

học với đề tài Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 

đến năm 1975. Với nguồn tài liệu phong phú, tác giả đã khái quát khá toàn diện và 

sâu sắc bức tranh truyền giáo của đạo Tin Lành từ năm 1911 đến 1975 với 2 thời kì, 

từ 1911-1954 và 1955-1975, trong đó luận án đã phân tích rõ bối cảnh lịch sử và xã 

hội Việt Nam đầu thế kỷ XX, chính sách của chính quyền Sài Gòn đối với các tôn 

giáo, hoạt động truyền giáo của CMA và Hội thánh Tin Lành Việt Nam, hoạt động 

truyền giáo của các tổ chức, giáo phái khác tại miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-

1975, đạo Tin Lành tại miền Bắc 1955-1975 và những tác động của việc truyền giáo 

Tin Lành đối với chính trị, xã hội và văn hóa Việt Nam. Trong đó, luận án đã dành 

một số trang để viết về hoạt động truyền giáo ở vùng đồng bào DTTS tại Nam 

Trường Sơn – Tây Nguyên giai đoạn 1955-1975. 

Đặng Nghiêm Vạn (2001), Về tình hình phát triển đạo Tin Lành ở miền núi 

phía Bắc, Trường Sơn, Tây Nguyên, đề tài khoa học cấp Bộ, đã làm rõ các nguyên 

nhân phát triển đạo Tin Lành ở các khu vực trên: nguyên nhân lịch sử, nguyên nhân 

kinh tế - xã hội, nguyên nhân văn hóa, nguyên nhân chống phá chế độ xã hội chủ 

nghĩa của các thế lực phản động trong chiến lược “diễn biến hòa bình”; bản thân 

đạo Tin Lành cũng có những cải cách phù hợp với tâm lý của đồng bào các DTTS 

[166]. Năm 2007, tác giả Đặng Nghiêm Vạn xuất bản cuốn sách Lý luận về tôn giáo 

và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Trong phần đề 

cập đến đạo Tin Lành từ trang 335-340, tác giả đã phân tích mặt tích cực và hạn chế 

của đạo Tin Lành khi các hệ phái của đạo Tin Lành có tổ chức độc lập và có sắc 
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thái riêng; tác động tích cực và tiêu cực của đạo Tin Lành đến văn hóa, đạo đức, lối 

sống của dân tộc Việt Nam. 

Hoàng Minh Đô (2001), Đạo Tin Lành ở Việt Nam – thực trạng, xu hướng 

phát triển và những vấn đề đặt ra cho công tác lãnh đạo, quản lý, đề tài nhánh cấp 

Nhà nước, đã khái quát thực trạng đạo Tin Lành trong cả nước, chỉ ra các nguyên 

nhân phục hồi và phát triển đạo Tin Lành, đồng thời khai thác sâu mối quan hệ giữa 

đạo Tin Lành với các lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội và đời sống tâm linh ở 

Việt Nam hiện nay [60].  

Lại Đức Hạnh (2001), Đạo Tin Lành – Những vấn đề liên quan đến an ninh trật 

tự ở Việt Nam hiện nay, đề tài khoa học cấp Bộ. Tác giả đã phân tích khá sâu sắc sự ra 

đời, phát triển của đạo Tin Lành và những hoạt động lợi dụng đạo Tin Lành của các thế 

lực thù địch xâm phạm an ninh quốc gia ở nước ta, đồng thời đưa ra những dự báo tình 

hình đạo Tin Lành những năm tới và kiến nghị những giải pháp, công tác an ninh nhằm 

đảm bảo an ninh trật tự vùng dân cư có đạo Tin Lành ở Việt Nam [68]. 

Nguyễn Văn Nam (2003), Đạo Tin Lành ở Tây Nguyên đặc điểm và các giải 

pháp thực hiện chính sách, đề tài khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh, Hà Nội, đã chú trọng nghiên cứu quá trình du nhập, phát triển và những 

biến động của đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để từ đó đưa ra những kiến 

nghị về việc quản lý Nhà nước đối với tôn giáo này. Theo tác giả, đạo Tin Lành còn 

tồn tại lâu dài, do đó không nên có ý định nhanh chóng giải quyết vấn đề Tin Lành. 

Tuy nhiên, cũng không vì thế mà không phê phán gay gắt những biểu hiện tiêu cực 

trong đạo Tin Lành, những ý đồ muốn biến đạo Tin Lành thành công cụ của các thế 

lực đế quốc và bọn phản động, hướng người dân đến các giá trị tốt đẹp của đạo Tin 

Lành [112]. Năm 2008, Nguyễn Văn Nam có bài viết “Ảnh hưởng của đạo Tin 

Lành với thiết chế xã hội truyền thống của đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên” 

đăng trên tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 4-2008. Trên cơ sở nghiên cứu thiết chế 

xã hội truyền thống của đồng bào DTTS ở Tây Nguyên, tác giả đã trình bày sự ảnh 

hưởng của đạo Tin Lành đối với thiết chế xã hội truyền thống như: sự phức tạp về 

chính trị với thiết chế xã hội truyền thống; sự phức tạp về xã hội, tập quán văn hóa 

với tín ngưỡng truyền thống. Từ đó, tác giả đã đặt ra những vấn đề đối với đạo Tin 

Lành ở Tây Nguyên. 
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Hồ Tấn Sáng (2008), “Đạo Tin Lành và ảnh hưởng của nó đối với một số lĩnh 

vực xã hội ở Tây Nguyên”, tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 4-2008. Bài viết cho rằng, 

trên thực tế đạo Tin Lành ở Tây Nguyên không đơn thuần là vấn đề tín ngưỡng, tôn 

giáo, cũng không hoàn toàn chỉ là vấn đề âm mưu lợi dụng tự do tín ngưỡng để thực 

hiện mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch. Theo tác giả, nghiên cứu giải quyết 

vấn đề đạo Tin Lành ở Tây Nguyên cần quán triệt quan điểm phức hợp mà trục căn 

bản là nhận thức và xử lý mối quan hệ giữa tôn giáo chính trị trong đời sống của 

DTTS tại chỗ. Trên cơ sở đó tác giả trình bày sự ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với 

một số lĩnh vực xã hội Tây Nguyên, phân tích từ phương diện quá trình thực hiện 

chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, bài viết cũng đưa 

ra các giải pháp đối với đạo Tin Lành ở Tây Nguyên. 

Ngô Văn Minh (2009), Quản lý nhà nước về tôn giáo ở các tỉnh Tây Nguyên, đề 

tài khoa học cấp Bộ, Học viện Chính trị khu vực III, Đà Nẵng, đã trình bày hệ thống 

những cơ sở lý luận quản lý nhà nước về tôn giáo; lập luận, lý giải về những yêu cầu 

khách quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; những quan điểm, 

chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo nói chung, đạo Tin Lành nói riêng. Đề tài 

cũng đã nghiên cứu và làm sáng tỏ thực trạng thực hiện các nội dung quản lý nhà 

nước đối với hoạt động tôn giáo ở Tây Nguyên và chỉ ra được một số những vấn đề 

thách thức đối với công tác tôn giáo ở Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng. 

Trong đó, tác giả đã dành một số dung lượng phân tích sự du nhập và quá trình phát 

triển của các tôn giáo, trong đó có đạo Tin Lành ở Tây Nguyên [103].  

Bên cạnh đó, tác giả Ngô Văn Minh còn có các công trình nghiên cứu như: 

“Về phương pháp truyền giáo và phát triển tín đồ của các tôn giáo tại Tây Nguyên”, 

tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 6 -2011, đã phác họa những phương pháp truyền 

giáo của một số tôn giáo tại Tây Nguyên, chủ yếu là Công giáo và Tin Lành với 

việc khắc phục trở ngại từ áp lực cộng đồng, khắc phục rào cản về ngôn ngữ, về đời 

sống tín ngưỡng, những trở ngại về địa hình, kết hợp truyền giáo với các hoạt động 

xã hội, từ thiện....; “Chính sách đối với Tin Lành ở Tây Nguyên qua 30 năm đổi 

mới”, tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, số 6-2016, đã phân tích khá sâu sắc chủ trương, 

chính sách của Đảng đối với đạo Tin Lành và kết quả đạt được sau 30 đổi mới ở Tây 

Nguyên, bài viết khẳng định: “Kết quả việc triển khai thực hiện chủ trương công tác 
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đối với Tin Lành đã làm chuyển biến căn bản tình hình tôn giáo này theo hướng ổn 

định, không chỉ đáp ứng được nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của đồng bào theo 

đạo Tin Lành mà còn đáp ứng yêu cầu quản lý tôn giáo bằng pháp luật. Qua đó tạo 

được niềm tin của nhiều chức sắc, chức việc và đông đảo quần chúng tín đồ đối với 

quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước” [106, tr.39].  

Đỗ Quang Hưng (2011), “Một số vấn đề về Tin Lành ở Tây Nguyên”, tạp 

chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 2, đã phác họa những nét chung nhất về đạo 

Tin Lành ở Tây Nguyên, đồng thời tác giả đã đi sâu phân tích một số vấn đề liên 

quan đến quá trình phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nguyên, 

như: Tin Lành ở Tây Nguyên: cái nhìn lịch sử về phương diện chính trị - xã hội và 

tâm lý; Tin Lành ở Tây Nguyên hôm nay: mấy vấn đề phía trước; Thực tại Tin 

Lành ở Tây Nguyên hôm nay. Theo tác giả Đỗ Quang Hưng thì tác động của tôn 

giáo nói chung, đạo Tin Lành nói riêng đối với đời sống văn hóa của đồng bào 

DTTS Tây Nguyên là điều cần đặc biệt lưu tâm, không chỉ trước mắt mà còn là 

vấn đề lâu dài.  

Đoàn Triệu Long (2013), Đạo Tin Lành ở miền Trung – Tây Nguyên, Nxb 

Chính trị Quốc gia – Sự thật. Với 3 chương và gần 250 trang sách, tác giả đã phác 

họa những chặng đường phát triển của đạo Tin Lành ở miền Trung – Tây Nguyên, 

nêu lên những yêu cầu khách quan của việc tăng cường quản lý nhà nước đối với 

đạo Tin Lành đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm định hướng phát triển đạo 

Tin Lành trong thời gian tới [99].  

Đáng chú ý là 3 cuộc hội thảo do Viện nghiên cứu Tôn giáo, Hội Việt - Mĩ và 

Viện Liên kết toàn cầu kết hợp tổ chức tại Hà Nội vào các năm 2010, 2011 và 2012. 

Hội thảo thứ nhất với chủ đề Quá trình truyền giáo và phát triển đạo Tin Lành 

ở Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 được tổ chức vào năm 2010 với 16 bài tham 

luận của các tác giả trong và ngoài nước đề cập đến rất nhiều khía cạnh của đạo Tin 

Lành như: Tổng quan quá trình phát triển đạo Tin Lành miền Bắc Việt Nam; Huấn 

luyện mục sư và lãnh đạo tại Việt Nam; Đạo Tin Lành ở Việt Nam: Nguồn gốc 

những đặc điểm thần học và đời sống tôn giáo; Phương thức truyền giáo của đạo Tin 

Lành Việt Nam đến năm 1975; Vai trò của các giáo sĩ truyền giáo CMA trong buổi 

đầu truyền đạo Tin Lành ở Việt Nam; Các tổ chức hệ phái Tin Lành ở Việt Nam 
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trước năm 1975; Đạo Tin Lành vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 1975; Đạo 

Tin Lành ở Việt Nam giai đoạn 1911 - 1975: Những đóng góp và thử thách;... 

Hội thảo thứ hai được tổ chức vào năm 2011 với chủ đề Đạo Tin Lành ở 

Việt Nam giai đoạn 1976 - 2011. Nội dung của hội thảo tập trung làm rõ: Sự phát 

triển của các Hội thánh Tin Lành ở Việt Nam trong ba thập niên qua; Mối quan hệ 

giữa Nhà nước Việt Nam với các tổ chức Tin Lành; Về thành phần tổ chức, hệ 

phái trong đạo Tin Lành tại Việt Nam hiện nay; Công tác thiện nguyện của các 

Hội thánh Tin Lành hiện tại và tương lai; Mấy vấn đề thần học Tin Lành ở Việt 

Nam hiện nay; Sơ lược về phát triển niềm tin Tin Lành trong đồng bào DTTS ở 

vùng Tây Nguyên từ năm 1975 đến năm 2011; Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

(miền Bắc) từ năm 1975 đến nay - số liệu và một số đánh giá ban đầu... 

Hội thảo thứ ba được tổ chức vào năm 2012 với chủ đề như: Đạo Tin Lành 

với văn hóa Việt Nam. Nội dung của 15 bài tham luận tại hội thảo đề cập đến các 

vấn đề như: Sự xung đột văn hóa khi đạo Tin Lành truyền giáo tại Việt Nam; Đạo 

Tin Lành ở Việt Nam với vấn đề hội nhập văn hóa; Các quan điểm thần học của đạo 

Tin Lành và việc xây dựng một nền thần học phù hợp với bối cảnh Việt Nam... 

Đặc biệt, nhân dịp kỉ niệm 100 năm Tin Lành du nhập Việt Nam (1911-

2011), đã có khá nhiều bài viết của các chức sắc Tin Lành được công bố nhằm làm 

rõ hơn các khía cạnh khác nhau của đạo Tin Lành trong 100 năm qua. Nổi bật trong 

số này có thể kể đến cuốn sách do Hội trưởng Hội thánh TLVN (MN) Thái Phước 

Trường chủ biên: Hội thánh Tin Lành Việt Nam 100 năm hình thành và phát triển, 

trong đó chứa đựng nhiều số liệu thống kê, các nhận định, phân tích của giới chức 

Tin Lành về các giai đoạn phát triển của Giáo hội Tin Lành tại Việt Nam và nhiều 

lĩnh vực liên quan.  

Bên cạnh đó, có khá nhiều luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ nghiên cứu về 

đạo Tin Lành, như: Hà Xuân Nguyên (2001), Sự phục hồi, phát triển đạo Tin Lành 

ở địa bàn tỉnh Kon Tum từ 1986 đến nay, thực trạng và giải pháp, luận văn Thạc sĩ 

khoa học Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Hoài Nam 

(2001), Việc thực hiện chính sách tôn giáo đối với đồng bào theo đạo Tin Lành ở 

Lâm Đồng, luận văn Thạc sĩ khoa học Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh, Hà Nội; Bùi Minh Hải (2007), Đạo Tin Lành trong đồng bào dân tộc Ê 
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Đê, M’Nông ở tỉnh Đắc Lắc hiện nay, luận văn Thạc sĩ Triết học, Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Nguyễn Khắc Đức (2011), Vấn đề đạo Tin Lành 

trong vùng đồng bào dân tộc Mông, Dao ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, 

luận án Tiến sĩ Triết học, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam; Nguyễn Văn Lai 

(2012), Đạo Tin Lành và ảnh hưởng của nó đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội 

trong cộng đồng DTTS ở Tây Nguyên, luận án Tiến sĩ Triết học, Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Thị Thu Hà (2014), 

Hoạt động truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam và Trung Quốc (từ khởi đầu 

đến đổi mới - cải cách mở cửa), luận án Tiến sĩ Tôn giáo học, Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam; Lê Hồng Phong (2014), Ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với 

đời sống tinh thần của đồng bào DTTS ở Tây Nguyên hiện nay, luận án Tiến sĩ Triết 

học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội; Nguyễn Thị Ngà (2016), 

Ảnh hưởng của đạo Tin Lành đến an ninh xã hội ở Tây Nguyên thời kì đổi mới, luận 

án Tiến sĩ Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.  

Nhìn chung, các công trình trong giai đoạn này đã nghiên cứu một cách khá 

toàn diện quá trình du nhập, phát triển, ảnh hưởng, xu hướng biến động, hệ thống tổ 

chức của đạo Tin Lành ở Việt Nam nói chung, khu vực Tây Nguyên nói riêng, từ đó 

đề ra những kiến nghị và giải pháp hữu hiệu về công tác quản lý nhà nước đối với tôn 

giáo này. Đây là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị nhằm giúp chúng tôi có cái nhìn 

bao quát và đối sánh khi nghiên cứu về sự phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. 

1.1.1.2. Ở nước ngoài 

Công trình đầu tiên cần được đề cập khi nghiên cứu về đạo Tin Lành ở Việt 

Nam là With Christ in Indo - China, (Cùng Chúa ở xứ Đông Dương) của 

E.F.Irwin, xuất bản năm 1937. Đây là cuốn sử liệu ghi chép đầu tiên ghi lại các sự 

kiện liên quan đến thời kì đầu truyền giáo Tin Lành tại Đông Dương của tổ chức 

CMA từ năm 1911 đến giữa những năm 30 của thế kỉ XX (1911-1935). Là người 

trong cuộc, trực tiếp tham gia hoạt động, điều hành các kế hoạch truyền giáo nên 

mặc dù được viết dưới hình thức truyện kí nhưng những gì tác giả chứng kiến và 

ghi lại rất có giá trị cho sự tham khảo và nghiên cứu. Cuốn sách này được coi như 

“cẩm nang” nghiên cứu về đạo Tin Lành đối với các sử gia sau này. 
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Trong khoảng thời gian 23 năm, từ năm 1942  đến 1965, G. H. Smith, đã cho ấn 

hành các công trình như: The Blood Hunters (Người săn huyết, xuất bản năm 1942), 

Gongs in the Night (Tiếng cồng trong đêm khuya, xuất bản năm 1943), Missionary and 

Anthropology (Truyền giáo và nhân chủng học, xuất bản năm 1945), Victory in 

Vietnam (Chiến thắng ở Việt Nam, xuất bản năm 1965). Nội dung các công trình này 

đề cập đến quá trình truyền giáo của một trong những cặp vợ chồng giáo sĩ tích cực 

nhất (thuộc CMA) vào vùng đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên - Nam Trường Sơn từ 

đầu những năm 30 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX. Đặc biệt, trong đó chứa 

đựng nhiều chi tiết về phương pháp và cách thức tiến hành truyền giáo của các giáo sĩ 

đối với khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời kì đầu. 

Max Weber, Die protestantische ethik und der Geist des Kapitalismus, Bùi Văn 

Nam Sơn dịch, Tri thức, H. 2016. Đây là một công trình nghiên cứu khá công phu, 

trong đó tác giả đã làm rõ tinh thần của chủ nghĩa tư bản được hiểu như là tâm thế mở 

luôn hướng đến những cách giải quyết vấn đề mới, đối lập với óc thủ cựu; một thái độ 

tận tâm và chuyên cần đối với công việc vì chính công việc chứ không phải mục đích 

nào khác. Chính vì thế, nền đạo đức Tin Lành trang bị cho con người một cách suy 

nghĩ và dẫn đến hành động tận tâm, hết sức mình vì công việc. Trên cơ sở nghiên cứu, 

phân tích vai trò của đạo Tin Lành, tác giả cho rằng nền đạo đức Tin Lành chính là một 

trong những động lực tinh thần làm xuất hiện chủ nghĩa tư bản [110].  

Jean Bauberot (2006), Lịch sử đạo Tin Lành, Nxb Thế giới, đã đề cập đến 

vấn đề cải cách tôn giáo ở châu Âu thế kỷ XVI và cùng với nó là sự ra đời đạo Tin 

Lành. Buổi đầu hình thành, Tin Lành là một tôn giáo phản kháng, phản đối một số 

tục lệ, truyền thống hoặc cấu trúc của nhà thờ Công giáo La Mã. Do bị đàn áp dữ 

dội, nhiều tín đồ Tin Lành phải di cư sang châu Mỹ, lập nên nhiều giáo phái khác 

nhau. Trên cơ sở đó tác giả đã trình bày tính hiện đại và thực trạng đạo Tin Lành 

đương thời. Lịch sử đạo Tin Lành cho thấy rõ tính chất phức tạp, không ngừng cải 

cách, hiện đại hóa và đa giáo phái của nó. Tìm hiểu lịch sử ấy giúp chúng ta lý giải 

rõ hơn một số hiện tượng thực tế đang diễn ra hiện nay của đạo Tin Lành [89]. 

Dennis G. Crump (2010), Contextualization of the public worship practices of 

Vietnamese Protestant churches in the greater Ohio Valley region, Doctor of 

Philosophy in Missiology, Kentucky, USA. Công trình đã xem xét các khía cạnh thờ 
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phụng công cộng như: nghi thức cầu nguyện, xưng tội, niềm tin (Lễ rửa tội), đọc 

Kinh Thánh, thuyết pháp... của người Việt Nam tại 6 nhà thờ ở bang Ohio, Mỹ [184]. 

Tu Thien Van Truong (2009), Mệnh trời: Toward a Vietnamese theology of 

mission, Doctor of Philosophy, University of California, California. Trong đó, tác giả 

đã đề cập quá trình thành lập Hội thánh Tin Lành Việt Nam, về quá trình truyền giáo 

của Hội Truyền giáo Phúc âm liên hiệp [185].     

1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu về đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai 

Cho đến nay, mặc dù là địa phương có sự phát triển khá nhanh của đạo Tin 

Lành nhưng những công trình nghiên cứu về đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai chưa 

nhiều. Phải đến năm 1995, nghĩa là sau 57 năm sau khi Tin Lành có mặt ở tỉnh Gia 

Lai mới có những công trình nghiên cứu riêng biệt về đạo Tin Lành ở địa phương 

này. Công trình đầu tiên có thể kể đến là của tác giả Trần Xuân Thu (1995), Nguyên 

nhân, điều kiện phục hồi và phát triển đạo Tin Lành trong đồng bào dân tộc Gia-

rai, Ba-na những năm 1989-1994, đề tài khoa học cấp Bộ. Công trình này đã đi sâu 

nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên nhân cơ bản của việc đạo Tin Lành phát triển 

mạnh trong đồng bào DTTS Gia-rai, Ba-na ở tỉnh Gia Lai những thập niên cuối của 

thế kỷ XX, như: Sự khó khăn về đời sống vật chất, sự thiếu thốn về đời sống tinh 

thần, sự không hài lòng về đời sống thực tại; Sự chỉ đạo, hỗ trợ từ bên ngoài, của 

giáo hội trong nước và hoạt động tích cực của các đối tượng truyền đạo tại chỗ với 

nhiều phương thức, thủ đoạn phù hợp với đặc điểm các DTTS; Tình trạng quan liêu 

xa rời quần chúng của các ngành các cấp làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng, chính 

quyền với đồng bào DTTS [129]. Tuy nhiên, do giới hạn thời gian nghiên cứu đến 

năm 1994 nên một số nguyên nhân do những điều kiện lịch sử của giai đoạn sau 

chưa được đề cập trong đề tài này. 

Đoàn Triệu Long (2004), Hoạt động truyền đạo Tin Lành trái phép ở tỉnh 

Gia Lai hiện nay – Thực trạng và giải pháp, luận văn Thạc sĩ Tôn giáo, Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. Tác giả đã đi sâu nghiên cứu thực trạng 

truyền đạo trái phép và đưa ra những giải pháp nhằm đấu tranh chống truyền đạo 

trái phép ở tỉnh Gia Lai. Luận văn cũng phân tích một số nguyên nhân của hoạt 

động truyền đạo Tin Lành trái phép ở tỉnh Gia Lai như: Việc thực hiện các chủ 

trương chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam ở vùng 
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DTTS còn nhiều hạn chế thiếu sót và chậm được khắc phục, tạo nguyên cớ cho 

những kẻ truyền đạo trái phép lợi dụng xuyên tạc; Sự yếu kém của hệ thống chính 

trị - đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở; nhận thức của chính quyền địa phương về đạo 

Tin Lành và hoạt động truyền đạo trái phép chưa đúng đắn và thiếu thống nhất; đời 

sống của đồng bào DTTS ở tỉnh Gia Lai còn quá nhiều khó khăn, trình độ nhận thức 

còn thấp kém nên dễ bị các đối tượng truyền đạo trái phép dụ dỗ lôi kéo; chưa phát 

huy được bản sắc văn hóa dân tộc và tín ngưỡng tôn giáo truyền thống. Bên cạnh 

đó, luận văn cũng phân tích một số hậu quả của việc truyền đạo Tin Lành trái phép 

tại Gia Lai trên các lĩnh vực như an ninh chính trị, kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng, trật 

tự xã hội truyền thống [97]. Nghiên cứu về đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, năm 2014, 

tác giả Đoàn Triệu Long còn có bài viết “Tác động của đạo Tin Lành đối với tín 

ngưỡng truyền thống của các DTTS tỉnh Gia Lai”, in trong kỷ yếu Hội thảo Tôn 

giáo với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, quan điểm và giải pháp của Viện 

Nghiên cứu Tôn giáo. Bài viết đã phân tích những tác động của đạo Tin Lành đối 

với tín ngưỡng truyền thống của các DTTS tỉnh Gia Lai trên cả hai phương diện tích 

cực và tiêu cực. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số vấn đề cần quan tâm về giữ 

gìn và phát huy, phát triển nền văn hoá DTTS ở tỉnh Gia Lai; về giáo dục ý thức và 

kiến thức pháp luật cho đồng bào; tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 

cho đồng bào các DTTS; nâng cao năng lực, trình độ quản lý của cán bộ cơ sở và 

chủ động tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc đặt ra. 

Nguyễn Thái Bình (2010), Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về tôn giáo và việc thực hiện chính sách tôn giáo đối với đạo Tin Lành ở tỉnh Gia 

Lai hiện nay, luận án Tiến sĩ Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, TP.HCM, đã đi sâu nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin về nguồn 

gốc, bản chất, chức năng của tôn giáo, một số hình thức tôn giáo trong lịch sử; phân 

tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của tôn giáo, đoàn kết lương giáo và về tôn 

trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và việc chống âm mưu lợi dụng tín 

ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó, luận án cũng đi sâu vào 

phân tích việc thực hiện chính sách tôn giáo đối với đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. 

Từ đó, tác giả cũng đưa ra một số đề xuất về giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc 

thực hiện chính sách về tôn giáo đối với đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai [31]. 
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Ngô Văn Minh (2014), Hoạt động của đạo Tin Lành sau đăng kí điểm nhóm 

ở tỉnh Gia Lai – Thực trạng và giải pháp từ góc độ quản lý nhà nước, đề tài khoa 

học cấp Cơ sở. Đề tài đã đề cập đến sự du nhập và phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh 

Gia Lai, đặc biệt là tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động của đạo Tin Lành ở 

tỉnh Gia Lai sau khi có Chỉ thị 01/2005/TTg, ngày 04-02-2005 của Thủ tướng 

Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin Lành, đánh giá chung việc triển khai 

thực hiện đăng kí điểm nhóm đối với đạo Tin Lành trên cả phương diện tích cực, 

hạn chế và đề ra những giải pháp đối với việc quản lý nhà nước đối với hoạt động 

của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. Đề tài cũng phân tích một số nguyên nhân và tác 

động của đạo Tin Lành đối với các mặt đời sống xã hội ở tỉnh Gia Lai trên các lĩnh 

vực [104]. Năm 2016, tác giả Ngô Văn Minh có bài viết “Hoạt động của đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai sau 10 năm triển khai thực hiện chủ trương đăng kí điểm 

nhóm” in trên tạp chí Khoa học chính trị, số 7-2016. Bài viết trình bày khá sâu sắc 

thực trạng hoạt động của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ khi có Chỉ thị 01/2005/CT-

TTg, ngày 04-02-2005 Về một số công tác đối với đạo Tin Lành của Thủ tướng 

Chính phủ từ năm 2005 đến năm 2014. Đồng thời, bài viết cũng nêu lên những vấn 

đề cần được quan tâm đối với đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, như: Vấn đề đa dạng 

của điểm nhóm Tin Lành, về sinh hoạt tôn giáo của tín đồ tại các điểm nhóm cũng 

đặt ra những nhu cầu về cơi nới, sửa chữa, xây dựng nhà nhóm riêng, vấn đề chức 

sắc của các hệ phái cũng không như nhau, sự cạnh tranh giữa các hệ phái Tin Lành 

có nguy cơ dẫn đến sự mâu thuẫn trong nội bộ các hệ phái. 

Ngoài ra, nghiên cứu về đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai còn có một số bài viết 

như: Thùy Liên (2007) “Gia Lai với việc thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính 

phủ”, tạp chí Công tác tôn giáo, số 4, 2007; Thùy Liên (2013), “Tỉnh Gia Lai khắc 

phục khó khăn, phấn đấu làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo”, tạp chí 

Công tác tôn giáo, số 1 và 2, 2013. Tuy nhiên, các bài viết trình bày còn khá sơ 

lược về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ Về 

một số công tác đối với đạo Tin Lành tại tỉnh Gia Lai và công tác quản lý nhà nước 

về tôn giáo tại tỉnh Gia Lai, trong đó có đạo Tin Lành. 

Có thể nói các công trình nghiên cứu trên đây đã tạo nên một cái nhìn bao 

quát về đạo Tin Lành ở Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, là nguồn tài liệu 
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tham khảo quý giá cho tác giả. Tuy nhiên, hầu hết các đề tài đều hoặc là nghiên cứu 

ở cấp độ vĩ mô, hoặc là nghiên cứu ở một góc độ nhất định, như tôn giáo học, triết 

học, quản lý nhà nước... Trên thực tế, chưa có công trình nào nghiên cứu quá trình 

phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ 1986 đến 2016 dưới góc nhìn lịch sử. 

Từ thực tế đó, luận án được triển khai trên cơ sở kế thừa những thành tựu nghiên 

cứu về lý luận và kinh nghiệm của các nghiên cứu trước đó, từ đó phát triển một hướng 

đi khá độc lập cho mình, đó là đi sâu nghiên cứu quá trình phát triển đạo Tin Lành từ 

1986 đến 2016 ở góc độ lịch sử tại một địa phương cụ thể đó là địa bàn tỉnh Gia Lai. 

1.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC TIẾP TỤC 

NGHIÊN CỨU 

          Điểm qua các các công trình, các bài viết như đã nêu trên, có thể rút ra một số 

nhận xét như sau: 

Một là, việc nghiên cứu về đạo Tin Lành ở Việt Nam đã đạt được những 

thành tựu đáng ghi nhận. Các công trình của chính những mục sư, truyền đạo của 

đạo Tin Lành cùng các tài liệu liên quan được sưu tầm và giới thiệu rộng rãi đã 

cung cấp cho các nhà nghiên cứu những tư liệu thực sự cần thiết và bổ ích về quá 

trình đạo Tin Lành du nhập vào Việt Nam, những nguyên nhân chung dẫn đến sự 

phát triển của đạo Tin Lành, những tác động của đạo Tin Lành đối với đời sống 

đồng bào DTTS nói chung. 

Hai là, các tác giả có đề cập đến quá trình du nhập và phát triển của đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên do giới hạn thời gian và đối tượng nghiên cứu nên các 

công trình chưa đi vào nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống những biểu hiện của quá 

trình phát triển qua từng giai đoạn cụ thể của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai.  

Ba là, một số công trình đã phân tích các nguyên nhân phát triển của đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai nhưng vẫn còn những nguyên nhân cần phải bổ sung và làm rõ. 

Các công trình trên cũng chưa rút ra và phân tích những đặc điểm phát triển của đạo 

Tin Lành ở tỉnh Gia Lai.  

Bốn là, trong các công trình nêu trên cũng đã đề cập đến một số hệ phái Tin Lành 

ở tỉnh Gia Lai nhưng nội dung này còn chưa đầy đủ và được trình bày khá sơ lược. 

Tuy chưa có được sự nghiên cứu, phản ánh một cách có hệ thống và đầy đủ 

về quá trình phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ 1986 đến 2016, song các công 
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trình đó là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị, cung cấp nguồn tư liệu để tác giả kế 

thừa và sử dụng trong quá trình thực hiện luận án. 

Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những thành quả của các tác giả đi trước, 

luận án sẽ tập trung giải quyết những vấn đề sau: 

Một là, phân tích rõ những nhân tố tác động đến quá trình phát triển đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai mà những tác giả nghiên cứu trước đó chưa đề cập hoặc chưa 

hoàn thiện, như: Nhu cầu phát triển của hội thánh Tin Lành; Quan điểm, chính 

sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo nói chung và đạo Tin Lành nói riêng 

từ sau năm 1986. 

Hai là, trình bày những biểu hiện cụ thể của sự phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh 

Gia Lai qua từng giai đoạn, cụ thể: Về số lượng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự; Về địa 

bàn truyền đạo, việc phát triển hệ thống tổ chức, hệ phái; Về sinh hoạt đạo. 

Ba là, phân tích những những đặc điểm, nguyên nhân phát triển và ảnh 

hưởng của đạo Tin Lành đối với đời sống đồng bào các dân tộc ở tỉnh Gia Lai từ 

1986 đến 2016. 
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Chương 2 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẠO TIN LÀNH Ở  

TỈNH GIA LAI TỪ 1986 ĐẾN 2004 
 
2.1. ĐẠO TIN LÀNH Ở VIỆT NAM VÀ SỰ DU NHẬP, PHÁT TRIỂN ĐẠO 

TIN LÀNH Ở TÂY NGUYÊN VÀ GIA LAI TRƯỚC NĂM 1986 

2.1.1. Đạo Tin Lành ở Việt Nam 

Đạo Tin Lành ra đời vào đầu thế kỷ XVI ở châu Âu từ cuộc đại phân liệt lần 

thứ hai trong Ki tô giáo2. Thực chất, đây là cuộc cải cách tôn giáo, chịu tác động sâu 

sắc của những vấn đề chính trị - xã hội đương thời. Giai cấp tư sản đang lên cần có 

những yêu cầu mới về chính trị, xã hội, tư tưởng, tôn giáo. Trong khi đó, Giáo hội 

Công giáo đang có những sa sút về đạo đức của hàng giáo sĩ, lại đang lúng túng, bế 

tắc về thần học. Mặt khác, giai cấp phong kiến có quan hệ chặt chẽ với Giáo hội 

Công giáo, xem Công giáo là chỗ dựa tư tưởng nên trước khi tiến hành cách mạng xã 

hội, giai cấp tư sản cần phải tháo bỏ “hào quang tôn giáo” này của giai cấp phong 

kiến. Bấy giờ phong trào Văn hóa phục hưng và chủ nghĩa nhân văn đang nở rộ ở 

châu Âu, với chủ trương đề cao nhân tính, tự do cá nhân, tạo ra quan điểm mới về văn 

hóa, tư tưởng, làm cơ sở cho việc nảy nở và tiếp thu những tư tưởng cải cách tôn 

giáo. Giai cấp tư sản đã sử dụng chủ nghĩa nhân văn như một vũ khí tư tưởng sắc bén 

để chống lại sự phản động của giai cấp phong kiến và giáo hội Công giáo đương thời. 

Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở Đức. Người khởi xướng và trở 

thành lãnh tụ nổi tiếng của phong trào này là Matin Luther. Ông đã bỏ dở chương trình 

Đại học Luật Erfurt để quyết định “dâng mình cho Chúa” rồi tu tại dòng Oguxtino. Sau 

đó Luther trở thành giáo sư, tiến sĩ thần học của trường Đại học tổng hợp Wittenberg. 

Khi có dịp sang Rôma, Luther đã hoàn toàn thất vọng vì tận mắt chứng kiến đời sống 

xa hoa trần tục của số đông giáo sĩ. Với sự kiện này ông đã nhen nhóm những ý tưởng 

cải cách tôn giáo. Sau đó, ngày 30-11-15173, Luther đã công bố 95 luận đề với nội 

                                                 
2 Cuộc đại phân liệt lần thứ nhất là vào giữa thế kỷ XI, đó là sự phân hóa Đông – Tây (phía Đông Jerusalem 
và phía Tây La Mã), 1054 diễn ra sự kiện chia rẽ tổ chức giữa giáo hội phía Tây (Giáo hội Roma) với giáo 
hội phía Đông (Giáo hội Constantinople) hình thành nên Chính thống giáo. Từ đó hai bên kịch liệt công kích 
và phủ nhận sự hiện diện của nhau. Mãi cho đến ngày 7-12-1965, vị lãnh đạo tối cao của Công giáo – Giáo 
hoàng Phao lô VI và Thượng phụ Giáo chủ của Giáo hội Constantinople mới hòa giải. 
3 Sau này, năm 1517 được coi là năm ra đời đạo Tin Lành. 
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dung phê phán kịch liệt việc lợi dụng danh Thánh để bóc lột dân chúng, lên án chức vụ 

giáo hoàng và giáo quyền Rôma…Những quan điểm của Luther đã được đông đảo các 

tầng lớp nhân dân Đức ủng hộ, nhất là các công hầu quý tộc.  

Thụy Sĩ cũng là trung tâm lớn thứ hai của cuộc cải cách tôn giáo gắn với 

tên tuổi của nhân vật xuất sắc Jean Calvin, một người Pháp. Từ trung tâm Đức 

và Thuỵ Sĩ, phong trào cải cách tôn giáo phát triển nhanh chóng sang Pháp, 

Scotlen, Ireland, Hà Lan, Anh, Nauy, Đan Mạch,…  

Như vậy, với một loạt cuộc cải cách tôn giáo diễn ra rầm rộ ở Tây Âu, đến 

cuối thế kỷ XVI đã hình thành một tôn giáo mới tách hẳn khỏi đạo Công giáo, đó 

là đạo Tin Lành. Trong quá trình phát triển, đạo Tin Lành đã hình thành rất nhiều 

hệ phái khác nhau.  

Từ Tây Âu, đạo Tin Lành nhanh chóng truyền sang các vùng “đất mới” ở 

Bắc Mỹ, rồi từ Bắc Mỹ, bằng nhiều con đường, trong đó có việc nhờ dựa vào vị thế, 

ảnh hưởng của Mỹ, Tin Lành truyền trở lại châu Âu rồi lan tỏa ra toàn thế giới. Đến 

nay, sau hơn 500 năm từ khi ra đời, đạo Tin Lành đã phát triển với tốc độ nhanh 

chóng, trở thành tôn giáo có tính quốc tế lớn thứ tư sau Hồi giáo, Công giáo và Ấn 

Độ giáo với khoảng 900 triệu tín đồ, hơn 300 tổ chức hệ phái khác nhau.  

  Giáo lý của đạo Tin Lành về căn bản giống Công giáo:  

+ Cả hai tôn giáo đều lấy Kinh Thánh (cả Cựu ước và Tân ước) làm nền tảng giáo lý. 

+ Cả hai đều thờ Thiên Chúa, tin theo thuyết “Thiên Chúa ba ngôi”; tin muôn 

vật đều do Thiên Chúa tạo dựng và điều khiển; tin con người do Thiên Chúa tạo 

dựng và có tội lỗi; tin Thiên đàng, địa ngục, có ngày Phục sinh, ngày Tận thế và 

Phán xét cuối cùng 

Tuy nhiên, có một số chi tiết trong tín điều truyền thống của Công giáo được 

Tin Lành sửa đổi và lược bỏ, như:  

+ Chỉ đề cao Kinh Thánh, coi đó là chuẩn mực căn bản, duy nhất của đức tin 

và sự hành đạo (không giống như Công giáo còn có các nghị quyết Công đồng và 

các quyết định của Giáo hoàng) 

+ Tất cả tín đồ và chức sắc Tin Lành đều sử dụng Kinh Thánh, nói và làm 

theo Kinh Thánh. Trong khi đó, Công giáo xem chỉ có các giáo sĩ mới được quyền 

nghiên cứu và giảng giải Kinh Thánh. 
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+ Đạo Tin Lành cho rằng bà Maria chỉ đồng trinh cho đến khi sinh Chúa 

Jesus, vì sau khi sinh Jesus bà còn có con nữa. Bà chỉ hoài thai Jesus một cách mầu 

nhiệm chứ không phải là mẹ của Thiên Chúa. Chính vì vậy nên Tin Lành chỉ kính 

trọng chứ không tôn sùng, thờ lạy bà Maria như Công giáo. 

+ Chỉ kính trọng và noi gương chứ không tôn sùng và thờ lạy các Thánh. 

+ Không thờ lạy các tranh ảnh, hình tượng vì dựa vào Kinh Thánh cho rằng: 

hình tượng chỉ là công việc do tay người làm ra. 

+ Không tôn sùng và hành hương đến các thánh địa; không thờ các tranh ảnh, 

hình tượng cũng như các dị vật. 

+ Tin có thiên đường, địa ngục nhưng không tới mức quá coi trọng dùng nó làm 

công cụ khuyên, thưởng, răn đe, trừng phạt đối với con người. Không tin có luyện ngục 

là nơi tạm giam các linh hồn mắc tội nhẹ đang chờ cứu vớt như Công giáo. 

 - Tin Lành đề cao lý trí trong đức tin, cho rằng sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin 

chứ không phải vì những hình thức ngoại tại (tức là không phải vì các hình thức luật 

lệ, lễ nghi) nên luật lệ, lễ nghi, cách thức hành đạo của Tin Lành không cầu kỳ, 

rườm rà như đạo Công giáo. 

Tại Việt Nam, mặc dù không phải các giáo sĩ của Hội Liên hiệp Cơ đốc và 

Truyền giáo (Còn gọi là Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, tên tiếng Anh là The 

Christian & Missionary Alliance – viết tắt CMA) là những người đầu tiên đến 

truyền giáo, nhưng quá trình truyền đạo Tin Lành vào Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu 

khi những giáo sĩ thuộc CMA đặt chân đến Việt Nam. 

Lịch sử CMA gắn liền với tên tuổi của Mục sư, Tiến sĩ thần học Allbert Ben 

Jamin Simpson, sinh năm 1843 (Island), năm 1865 trở thành mục sư của Hội thánh 

Trưởng Lão tại Mỹ. Năm 1887, ông đứng ra thành lập Hội Truyền giáo (The 

Missionary Alliance), năm 1890, một số mục sư thuộc nhiều hệ phái Tin Lành khác 

nhau đã lập nên tổ chức Hội Liên hiệp Cơ đốc (The Christian Alliance). 

Qua sự vận động của A.B. Simpson, ngày 02-04-1897 hai tổ chức đã thống 

nhất lại dưới tên Hội Liên hiệp Cơ đốc và Truyền giáo (hay còn gọi là Hội Truyền 

giáo Phúc âm liên hiệp), với mục đích là nhằm “truyền giáo đến các địa bàn còn 

bị lãng quên trên khắp thế gian và nuôi dưỡng một Hội thánh bản xứ trong mọi 
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địa bàn truyền giáo”. Đặc biệt, “Việt Nam là một trong những mục tiêu đầu tiên 

của phong trào truyền giáo do Tiến sĩ A.B.Simpson lãnh đạo” [122, tr.95]. 

Trong những năm đầu vào Việt Nam, việc truyền bá đạo Tin Lành của CMA 

gặp nhiều khó khăn. Một mặt, do sự khác biệt về tín ngưỡng văn hóa, nhưng mặt 

khác đạo Tin Lành gặp phải sự cản trở từ những người theo đạo Công giáo vốn 

được Pháp bảo trợ. Ban đầu, CMA thiết lập cơ sở ở Quảng Tây (Trung Quốc), sau 

đó cử các giáo sĩ như Mục sư C.H.Reeves, Mục sư R.A.Raffray, vợ chồng Mục sư 

Sylvain Dayan vào miền Bắc Việt Nam truyền đạo nhưng đều thất bại. Do vậy, 

CMA đã chuyển hướng vào miền Nam.  

Năm 1911, CMA thiết lập được trụ sở đầu tiên tại Đà Nẵng, bắt đầu tiến 

trình truyền giáo tại Đông Dương. Các nhà truyền giáo đẩy mạnh hoạt động, mở 

thêm được một nhà thờ mới tại Hội An (Faifoo). Sau những khó khăn buổi ban đầu, 

Tin Lành lần lượt được truyền bá rộng rãi ra miền Bắc và truyền vào miền Nam. 

Kết quả, đến năm 1915, đạo Tin Lành đã có 5 chi hội ở Bắc Kỳ, 6 chi hội ở Trung 

Kỳ và 5 chi hội ở Nam Kỳ. 

Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, chính quyền Pháp nghi ngờ một số 

giáo sĩ là người Mỹ gốc Đức tại Việt Nam là gián điệp của Đức. Chính quyền Pháp 

nghi ngại các giáo sĩ đã khai thác sự bất ổn trong khu vực, thậm chí các giáo sĩ còn 

bị nghi ngờ đã xúi giục gây nên sự bất ổn đó. Vì vậy, tháng 12-1915, chính phủ 

Pháp đã ra một nghị định “cấm mở thêm công cuộc truyền giảng giữa vòng người 

bản xứ”, “đóng cửa tất cả các nhà nguyện và những trung tâm truyền giáo, ngoại 

trừ ở Tourane, và lệnh cho các giáo sĩ có tên gốc Đức phải rời khỏi nước” [122, 

tr.99]. Pháp chỉ cho phép các giáo sĩ người Pháp, Tây Ban Nha truyền đạo Công 

giáo vào Việt Nam. Đây là thời kì khó khăn của đạo Tin Lành, tuy nhiên trong giai 

đoạn này Hội Truyền giáo vẫn ghi nhận có sự phát triển, các chi hội Tin Lành vẫn 

được thiết lập ở trong nước.  

Ngoài khu vực miền Trung, các Hội thánh Hà Nội, Hải Phòng và nhiều nơi 

khác được thành lập. Năm 1920, một nhà in Tin Lành được xây dựng tại Hà Nội 

để in Kinh Thánh và các tài liệu truyền đạo. Năm 1921, trường Kinh Thánh tại Đà 

Nẵng được thành lập theo khuôn mẫu của trường Kinh Thánh Nyack4.  

                                                 
4 Trường Kinh Thánh Nyack là nơi đào tạo các giáo sĩ của CMA, đóng tại New York, Mỹ. 
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Tháng 03-1927, Đại Hội đồng  lần thứ IV của Hội thánh được triệu tập tại Đà 

Nẵng. Đại Hội đồng  này qui tụ đại biểu của tất cả các Hội thánh địa phương đã 

được thành lập trên toàn Đông Dương. Đại hội thống nhất bầu ra Ban Hành đạo 

(sau này gọi là Ban Trị sự Tổng Liên hội) do Mục sư Hoàng Trọng Thừa làm 

Trưởng ban. Đại hội đã lấy tên gọi của tổ chức giáo hội Tin Lành Việt Nam là: Hội 

Tin Lành Đông Pháp. Đến năm 1945, sau khi Nhật đảo chính Pháp thì Hội Tin Lành 

Đông Pháp đổi tên thành Hội thánh Tin Lành Việt Nam. Từ thời điểm này, guồng 

máy quản lý của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (HTTLVN) đã được hình thành và 

đi vào hoạt động. Đơn vị cơ sở của HTTLVN là chi hội, nhiều chi hội làm thành địa 

hạt liên hội, các địa hạt liên hội làm thành tổng liên hội, cơ quan điều hành cao nhất 

của Giáo hội do các đại biểu trong các địa hạt hợp thành. Các công việc liên quan 

giữa CMA và HTTLVN được điều hành bởi một Ban Trị sự chung, gọi là Ban Trị 

sự Mỹ - Nam, trên nguyên tắc cùng quyết định các công việc chung, nhưng thực tế 

các giáo sĩ Mỹ nắm vai trò chủ chốt. 

Năm 1933, có thêm Giáo hội Tin Lành Cơ đốc Phục lâm vào Việt Nam 

truyền giáo. Trong thời kì này, đạo Tin Lành ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhất 

là khoảng thời gian chiến tranh thế giới thứ II nổ ra, các nguồn tài trợ của CMA cho 

HTTLVN bị cắt đứt hoàn toàn. Năm 1943, quân đội Nhật bắt giam tất các các giáo 

sĩ tại Đông Dương vì nghi số này làm gián điệp cho Mỹ. HTTLVN lâm vào tình 

trạng khủng hoảng trầm trọng, nhiều chi hội bị đóng cửa, xuất hiện sự chia rẽ tàn lụi 

trong Hội thánh. Phải từ năm 1948 trở đi, khi cục diện thế giới sau chiến tranh đã có 

phần ổn định, thế và lực của Mỹ ngày càng mạnh ở Đông Dương, đạo Tin Lành ở 

Việt Nam mới dần phục hồi và phát triển.  

Sau hơn 40 năm từ khi thiết lập cơ sở đầu tiên ở Đà Nẵng (1911), năm 1954, 

đạo Tin Lành ở Việt Nam có khoảng 60.000 tín đồ và gần 100 mục sư, truyền đạo 

[16, tr.139]. 

Giai đoạn 1954-1975, đất nước Việt Nam tạm thời chia cắt làm 2 miền và 

Hội thánh Tin Lành Việt Nam cũng bị phân chia ra 2 tổ chức là Hội thánh Tin Lành 

Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) hoạt động độc 

lập cho đến hiện nay. 
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 Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) do phần lớn tín đồ và chức sắc di 

cư vào miền Nam nên các hoạt động có phần chững lại, tín đồ đến năm 1975 chỉ 

khoảng 2.000 người.  

Ngược lại, Hội thánh TLVN (MN) được sự giúp đỡ của các tổ chức Tin Lành 

thế giới, nhất là của CMA và được sự nâng đỡ của chính quyền Sài Gòn nên đã có sự 

phát triển mạnh mẽ. Các cơ quan và tổ chức chuyên trách lần lượt được thành lập, các 

cơ sở đào tạo giáo sĩ được củng cố và mở rộng. Trường Kinh thánh Đà Nẵng được 

dời vào Nha Trang và được đổi tên thành “Thánh kinh Thần học Viện” giảng dạy hệ 

đại học; hai trường Kinh thánh hệ trung cấp được xây dựng ở Đà Lạt và Buôn Mê 

Thuột để đào tạo giáo sĩ cho vùng Tây Nguyên. Tính đến 1975, Hội thánh có khoảng 

trên 160.000 tín đồ, 549 mục sư, truyền đạo (chiếm hơn 80% tổng số tín đồ, giáo sĩ ở 

miền Nam) [78, tr.33]. 

Ngoài Hội thánh TLVN (MN) thuộc CMA, trong giai đoạn này còn có hơn 

20 hệ phái Tin Lành thế giới, song chủ yếu là của Mỹ, như: Cơ đốc Phục lâm, Cơ 

đốc Truyền giáo, Báp tít, Ngũ tuần, Chứng nhân Giê-hô-va, Anh giáo, Tin Lành 

Pháp... Cho tới năm 1975, tổng số tín đồ Tin Lành toàn miền Nam khoảng trên 

250.000 người, 800 mục sư và 500 nhà thờ [69, tr.162]. 

 Sau ngày đất nước thống nhất, đạo Tin Lành ở miền Nam lúc này gặp nhiều 

khó khăn do Giáo hội Tin Lành mất đi những điều kiện ưu đãi, các nguồn trợ giúp 

bị cắt, các giáo sĩ là người nước ngoài rời khỏi Việt Nam, một bộ phận không nhỏ 

các chức sắc, tín đồ vượt biên, một số các sỹ quan Tuyên úy Tin Lành phải tập 

trung cải tạo, các cơ sở thờ tự hầu như đóng cửa, hệ phái Tin Lành Việt Nam (miền 

Nam) chưa được công nhận tư cách pháp nhân. Như vậy, sau năm 1975, hoạt động 

của Tin Lành bị thu hẹp và giảm sút nhanh chóng, hàng giáo phẩm một số già yếu, 

một số bỏ nhiệm sở, hoạt động truyền giáo hầu như bị tê liệt. 

Từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX trở lại đây, đất nước bước vào thời kỳ 

đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, đạo Tin Lành 

ở Việt Nam bắt đầu có sự phục hồi và phát triển. Ở miền Nam, một số giáo sĩ Tin 

Lành quay về nơi cũ phục hồi tổ chức, thu nạp thêm tín đồ, xây dựng thêm nhiều cơ 

sở mới, số lượng tín đồ tăng lên nhanh chóng trong nhiều buôn người DTTS.  
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Ở miền Bắc, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) hoạt động hầu như 

cầm chừng, không mở rộng tín đồ, nhiều chức sắc tuổi cao và qua đời nên bộ máy 

tổ chức có lúc lâm vào khủng hoảng. Sau 20 năm không có đại hội, Đại Hội đồng  

lần thứ 32 (2004) đã mở ra cho Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) một giai 

đoạn phục hưng, bước đầu mở rộng bằng việc thu nhận số tín đồ người DTTS ở khu 

vực miền núi phía Bắc với khoảng hơn 100 ngàn người tin theo, phạm vi hoạt động 

ở hơn 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở ra.  

Đến nay, Tin Lành đã trở thành một trong những tôn giáo đông tín đồ ở Việt 

Nam, với khoảng 1,5 triệu người. 

2.1.2. Sự du nhập, phát triển đạo Tin Lành ở Tây Nguyên và Gia Lai trước 

năm 1986 

2.1.2.1. Sự du nhập, phát triển đạo Tin Lành ở Tây Nguyên 

Đối với khu vực Tây Nguyên, sau gần hai thập kỷ vào Việt Nam, công cuộc 

truyền giáo của đạo Tin Lành ở vùng đồng bằng gặp nhiều khó khăn bởi quan niệm 

của đạo Tin Lành xung đột với tín ngưỡng của người Kinh, đồng thời một bộ phận 

khá đông dân cư đã theo Phật giáo và Công giáo. Trong khi đó, Tây Nguyên là một 

địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi có đông đồng bào các DTTS sinh 

sống, trình độ dân trí của đồng bào còn thấp, đạo Công giáo cũng mới có mặt ở Tây 

Nguyên chưa lâu, giáo lý đạo Phật lại quá uyên thâm khó hiểu đối với họ; đời sống 

tâm linh của đồng bào lại có những điểm tương đồng với quan niệm của đạo Tin 

Lành (nhiều dân tộc ở Tây Nguyên có phong tục làm lễ bỏ mả đối với người chết, 

và sau lễ bỏ mả họ sẽ không thờ cúng người đã chết, điều này phù hợp với quan 

niệm không thờ cúng tổ tiên của đạo Tin Lành). Vì vậy, ngay từ thập kỷ 30 của thế 

kỷ XX, tổ chức CMA đã tìm cách truyền đạo Tin Lành vào khu vực Tây Nguyên. 

Năm 1926, tức là 15 năm sau khi đặt được cơ sở đầu tiên tại Đà Nẵng, Mục sư 

A.H.Jackson người Canada đi lên Tây Nguyên thăm dò địa bàn truyền giáo mới, sau 

đó, năm 1929, vợ chồng ông quyết định lên Đà Lạt truyền đạo cho người Cơ-ho. 

Trong thư gửi cho Hội trưởng Hội Liên hiệp, Mục sư A.H.Jackson viết: “Chúng ta đã 

trễ nải rồi, đừng để trễ thêm” [119, tr.91]. Sau A.H.Jackson, lần lượt các mục sư 

CMA của Hội thánh Tin Lành Việt Nam lên Tây Nguyên truyền đạo. Năm 1934, vợ 
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chồng Mục sư G.H.Smit đến vùng dân tộc Ê-đê, Gia-rai, M’Nông truyền đạo; còn vợ 

chồng Mục sư G.C.Ferry đến vùng dân tộc Chơ-ro. 

Đặc biệt, Đại Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ XIX tại Đà Nẵng diễn ra từ 

ngày 15 đến 19-08-1942 đã đưa ra một số quyết nghị: 

1. Các nhà truyền giáo cho các dân tộc ít người được nhóm Hội đồng 

Truyền giáo trước ít ngày khai mạc Đại Hội đồng Tổng Liên hội. 

2. Thiết lập “Ngày Hội đồng về việc Chúa trên Thượng du” tại các chi hội. 

3. Các mục sư truyền đạo giảng cổ vũ truyền giáo ở vùng cao ít nhất ba 

tháng một lần. 

4. Lập quỹ truyền giáo miền cao tại các chi hội. 

5. Hội Liên hiệp cùng chủ nhiệm địa hạt Tin Lành Việt Nam ủy lạo5 các 

truyền giáo miền cao. 

6. Ban Trị sự chung Hội Liên hiệp và Hội thánh Tin Lành Việt Nam cung 

ứng các khoản trợ cấp cho truyền giáo vùng cao [119, tr.67-68]. 

Phong trào truyền giáo Thượng du thực sự bùng lên từ năm 1938 khi Mục 

sư Tống Thượng Tiết đến giảng thuyết cho các tín đồ Việt Nam. Tại Trường Kinh 

thánh Đà Nẵng còn lập ra “Bào ngoại Bố đạo Thiết đảo ban” để tổ chức những 

buổi cầu nguyện với sự hiện diện của tín đồ các DTTS. Nhiều người đã tình 

nguyện nhận trách nhiệm truyền giáo ở vùng DTTS Tây Nguyên. 

            Mặc dù được triển khai với quy mô rộng lớn với sự tham gia tích cực của  

CMA và Hội thánh Tin Lành Việt Nam, tuy nhiên lúc đầu công cuộc truyền giáo 

không mấy kết quả do bất đồng ngôn ngữ và sự cấm đoán của chính quyền Pháp. 

Về sau, các mục sư, truyền đạo lên đây đã học được tiếng của đồng bào các DTTS, 

hiểu được tín ngưỡng tôn giáo và phong tục tập quán của từng dân tộc. Hơn thế nữa, 

việc dịch Kinh Thánh ra tiếng của các DTTS (đầu tiên là tiếng Cơ-ho) và sau đó 

được in ở nhà in Tin Lành Đà Lạt để phát miễn phí cho tín đồ, đã góp phần thúc đẩy 

nhanh công cuộc truyền đạo Tin Lành. Với những nỗ lực của các nhà truyền giáo, 

đến năm 1945, ở khu vực Tây Nguyên có khoảng 1.000 người thuộc 11 DTTS theo 

Tin Lành [168, tr.241-242]. 

                                                 
5 Quan tâm, chăm lo, động viên những người làm việc vất vả. 
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 Những năm 1945-1954, các hoạt động truyền đạo ở vùng DTTS Tây 

Nguyên được đẩy mạnh hơn trước. Số đông các truyền đạo sinh sau khi tốt nghiệp 

Trường Kinh thánh Đà Nẵng đã được cử lên hoạt động ở Tây Nguyên. Đặc biệt, 

năm 1947, trường Kinh thánh Đà Lạt đã góp phần quan trọng đào tạo ra một lực 

lượng truyền giáo đáng kể cho khu vực Tây Nguyên. Tiếp đó, năm 1951, CMA cho 

lập ra địa hạt Thượng du do Mục sư Hasol làm Chủ nhiệm. Tất cả các tác nhân nói 

trên đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá và phát triển đạo Tin 

Lành vào vùng DTTS ở Tây Nguyên. Tính đến năm 1954, khu vực Tây Nguyên có 

khoảng 6.000 tín đồ, 70 chi hội và 47 mục sư truyền đạo [62, tr.56]. 

 Giai đoạn 1954-1975, việc truyền đạo Tin Lành lên Tây Nguyên diễn ra khá 

sôi nổi. Cả CMA và Hội thánh TLVN (MN) đều dồn sức cho cuộc truyền giáo, phát 

triển tín đồ. Năm 1962, Đại Hội đồng lần thứ 30 ở Nha Trang đã lập ra Ủy ban 

Truyền giáo Trung ương điều khiển toàn bộ việc truyền giáo vùng DTTS. Về mặt tổ 

chức, năm 1969, HTTLVN (MN) chia hạt Thượng du thành hai (Trung Thượng hạt 

và Nam Thượng hạt). Cùng thời gian này “ở Tây Nguyên đã hình thành 8 trung tâm 

truyền giáo gồm Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Pleiku, Bảo Lộc, Phước Long, Quảng 

Đức, Đơn Dương, Phan Rang và hai trường Kinh thánh (Buôn Mê Thuột và Đà 

Lạt) dành riêng cho đồng bào DTTS theo đạo Tin Lành” [176, tr.301]. Năm 1973, 

Đại Hội đồng lần thứ 39 còn lập ra Đoàn truyền giáo sắc tộc của Nam Thượng hạt 

do Mục sư Ha Sao A làm Trưởng ban, Mục sư Hà Tang làm Phó ban. 

  Trong giai đoạn này, việc truyền giáo của đạo Tin Lành lên Tây Nguyên còn 

được sự hỗ trợ đắc lực của các tổ chức từ thiện – xã hội của Tin Lành quốc tế và của 

Chính phủ Mỹ. Tính đến năm 1975, đạo Tin Lành đã du nhập vào 16 DTTS ở Tây 

Nguyên với khoảng 60.000 tín đồ, 133 mục sư, truyền đạo và 216 chi hội. 

 Sau ngày đất nước thống nhất, một số mục sư, truyền đạo đã lôi kéo một bộ 

phận tín đồ ở Tây Nguyên cấu kết với lực lượng FULRO chống lại chính quyền 

cách mạng. Vì vậy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên ngừng tất cả hoạt động của 

đạo Tin Lành. Mặc dù vậy, hoạt động của đạo Tin Lành vẫn âm thầm diễn ra, đặc 

biệt là các ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Từ thập niên cuối của thế kỷ 

XX đến thập niên đầu thế kỷ XXI, đạo Tin Lành phát triển nhanh trong vùng đồng 

bào DTTS ở Tây Nguyên. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tính đến 
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năm 2015, ở Tây Nguyên, số tín đồ đạo Tin Lành đã lên đến 440.158 tín đồ, trong 

đó 97% số tín đồ là đồng bào DTTS. 

2.1.2.1. Đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ khi du nhập đến trước năm 1986 

Tại Gia Lai, đạo Tin Lành du nhập từ những năm 1930 - 1931 do giáo sĩ 

thuộc CMA lên Pleiku truyền đạo. Thời điểm khởi đầu chủ yếu truyền vào vùng 

người Kinh. Lúc này, Công giáo đang ở thời điểm phát triển mạnh ở tỉnh Gia Lai. 

Vì vậy, trong thời gian gần 10 năm, đạo Tin Lành mới có khoảng 70 - 80 tín đồ 

người Kinh với một Hội thánh nhỏ tại Pleiku. Đây là một số người ở vùng khác di 

dân lên Pleiku sinh sống và một số ít người  mới theo đạo. 

Năm 1938, Phạm Xuân Tín6 - lúc này đang là một truyền đạo tập sự7 tại 

Buôn Mê Thuột, sau khi biết tin tại Cheo Reo (nay là huyện Ayun Pa của tỉnh Gia 

Lai, cách Pleiku khoảng 100 km) chưa có ai đến truyền đạo Tin Lành cho người 

Gia-rai nên ông đã quyết định đến Cheo Reo. Tuy nhiên, chỉ được 2 tháng thì chính 

quyền thực dân Pháp cấm giảng đạo tại Cheo Reo, Phạm Xuân Tín lại quay về 

Buôn Mê Thuột. Mùa thu năm 1939, ông bà Phạm Xuân Tín cùng con gái Lily Son 

trở về trường Kinh thánh ở Đà Nẵng để học tiếp và tốt nghiệp vào năm 1940 [138, 

tr.161-166]. Năm 1941, ông được bổ nhiệm đến Pleiku để truyền đạo cho người 

Gia-rai và Ba-na [75, tr.358-359]. Công việc khởi đầu của vợ chồng Mục sư Phạm 

Xuân Tín sau khi ổn định chỗ ở là dùng ngựa hàng ngày đi vào các làng người Gia-

rai, Ba-na vùng phụ cận Pleiku, thường vào buổi sáng lúc dân làng tụ tập bàn bạc 

việc làng chờ bữa cơm sang trước khi đi làm để truyền đạo. Tuy nhiên, thứ tôn giáo 

mới này khởi đầu không được người dân các DTTS nơi đây đón nhận bởi nó xung 

đột với tín ngưỡng đa thần của đồng bào, điều này được Mục sư Phạm Xuân Tín 

viết lại trong cuốn hồi ký của mình: “Công việc truyền giáo ở Pleiku khó khăn, cam 

go hơn bất cứ khu vực nào... Lòng người Pleiku thật chai lì, cứng rắn và quá mê tín 

dị đoan” [137, tr.44]. Năm 1942, Phạm Xuân Tín soạn cuốn sách truyền đạo Tin 

                                                 
6 Phạm Xuân Tín sinh ngày 4-9-1912, ban đầu học nghề bốc thuốc và đậu bằng chuyên viên bào chế dược, 
mở tiệm thuốc ở Đồng Hới – Quảng Bình. Sau đó ông vào trường Kinh Thánh Tourane (Đà Nẵng) học thần 
học tại đây. Tháng 7.1937, sau khi lập gia đình, ông bà Phạm Xuân Tín được cử đến Buôn Mê Thuột với tư 
cách là truyền đạo tập sự. 
7 Sau một thời gian học tập Thần học tại trường Kinh Thánh, các học viên được cử đến các địa phương để 
truyền đạo tập sự, sau thời gian này học viên sẽ quay về trường học tiếp, sau khi tốt nghiệp Thần học sẽ được 
bổ nhiệm chức truyền đạo và giữ chức truyền đạo ít nhất 2 năm, khi đủ điều kiện thì được Hội đồng phong 
mục sư phong chức mục sư. 
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Lành đầu tiên bằng tiếng Gia-rai mang tựa đề “Tơlơi ơi Adai” (Lời của Đức Chúa 

Trời). Cho đến năm 1950, khi được điều chuyển về Nha Trang, Mục sư Phạm Xuân 

Tín mới chỉ gây dựng được một cộng đồng tín đồ khoảng 100 người. Mục sư 

Trương Văn Sáng được cử lên thay. Năm 1951, với sự giúp đỡ của CMA, Hội thánh 

Pleiku mua đất ở đường Nguyễn Thái Học xây dựng một nhà thờ và cử Mục sư 

Mănggan, cùng một số mục sư Việt lên hoạt động. Năm 1952, địa hạt Thượng du 

được thành lập bao gồm các chi hội Tin Lành người dân tộc tại chỗ, do đó, công cuộc 

truyền giáo của Tin Lành ở tỉnh Gia Lai có thêm những bước tiến mới. Tuy vậy, 

trong giai đoạn đầu du nhập Gia Lai, đạo Tin Lành gặp nhiều khó khăn do vấp phải 

tín ngưỡng truyền thống của đồng bào, sự bất đồng ngôn ngữ, sự cấm đoán của chính 

quyền thực dân Pháp. Do đó, cho đến trước năm 1954, việc truyền đạo Tin Lành tại 

Gia Lai cũng chỉ dừng lại ở mức độ khai phá, thăm dò, kết quả chưa cao. 

Năm 1954, Hiệp định Genève được kí kết, Pháp rút khỏi Việt Nam. Chính 

quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách di dân, lập dinh điền, ấp chiến lược. 

Đây là thời kỳ các tôn giáo như Công giáo, Tin Lành có cơ hội phát triển nhanh vì 

được sự bảo trợ của Mỹ. Nhân cơ hội này, Hội thánh Truyền giáo bổ sung thêm 

mục sư và hàng chục truyền đạo sinh, đồng thời xây dựng thêm một số nhà thờ tại 

các khu dinh điền để mở rộng truyền giáo. 

Năm 1956, Mục sư Smith8 lập ra tổ chức Cơ đốc Truyền giáo và tuyên bố li 

khai khỏi CMA. Cùng với sự kiên trì phát triển tín đồ, cơ sở thờ tự trong giai đoạn này 

cũng được chú trọng. Năm 1958, cơ sở truyền giáo thứ hai được mở tại Cheo Reo.  

Ngày 08-03-1965, để thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-

1968), Mỹ đưa quân vào miền Nam. Do Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược 

quan trọng về mặt quân sự nên tại Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, Mỹ 

cho xây dựng nhiều căn cứ cho quân Mỹ đồn trú. Với mục đích xây dựng một vành 

đai chống sự du nhập của lực lượng cách mạng, bảo vệ an toàn cho các căn cứ quân 

sự của mình nên Mỹ hết sức ủng hộ đạo Tin Lành phát triển tín đồ tại khu vực này. 

Do vậy, đây lại là cơ hội cho Tin Lành phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các khu dân 

cư xung quanh căn cứ của Mỹ. Cuối năm 1966, một nhà thờ Tin Lành cho người 

Gia-rai và Ba-na được khánh thành tại Pleiku với số nhóm người thường xuyên tới 

                                                 
8 Mục sư Smith là nhân vật đóng vai trờ chủ chốt trong việc truyền bá Tin Lành lên Tây Nguyên của CMA. 



 
 
 

 
34 

khoảng 250-300 người. Tiếp theo, tách ra từ chi hội Pleiku, chi hội Plei-Mơ nú cách 

Pleiku 5 km về phía đông cũng được thành lập với số tín đồ tới gần 400 người. Năm 

1970, chi hội Plei-Mơ nú đã tách ra thành lập chi hội Plei-Brêng, sau đó có thêm 02 

chi hội nữa là Plei- Chuét và Thung – Dur được thành lập. Trong khoảng thời gian 

từ năm 1966 đến năm 1975, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện thêm những chi hội 

Tin Lành cho người Kinh, như chi hội Pleiku, chi hội An Khê, chi hội Trà Đa, chi 

hội Phú Bổn…Cũng thời gian này, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã hoàn thiện về 

mặt tổ chức, ổn định về đội ngũ giáo sĩ. Do đó, CMA quyết định các chi hội Tin 

Lành người Kinh ở tỉnh Gia Lai sẽ thuộc Địa hạt Trung Trung phần, có trụ sở tại Đà 

Nẵng; các chi hội Tin Lành người DTTS trực thuộc Địa hạt Thượng du (sau năm 

1969, Địa hạt Thượng du tách ra thành Nam Thượng hạt và Trung Thượng hạt. 

Vùng Gia Lai trực thuộc Trung Thượng hạt với trụ sở tại Buôn Mê Thuột). Đi đôi 

với việc củng cố tổ chức, họ đẩy mạnh đào tạo đội ngũ giáo sĩ tại trường Thánh 

kinh Buôn Mê Thuột và Nha Trang. Đồng thời, đạo Tin Lành còn tập trung giáo sĩ, 

trí thức là người nước ngoài đi sâu vào học hỏi tìm hiểu tiếng nói, chữ viết của 

người DTTS để dịch kinh sách và hoạt động truyền giáo; đưa bác sỹ Kreen vào xây 

dựng một trung tâm khám chữa bệnh cho đồng bào các DTTS, một trung tâm bài 

cùi do Mục sư Holt phụ trách. Ngoài 2 trung tâm từ thiện trên, Tin Lành còn xây 

dựng trường tiểu học cho trẻ em theo đạo Tin Lành. 

Trong quân đội, đạo Tin Lành thành lập văn phòng Tuyên uý Tin Lành Quân 

đoàn II, (đặt trụ sở tại ngã ba Hoa Lư), phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng và phát 

triển đạo trong số binh lính, sĩ quan của Chính quyền Sài Gòn là người DTTS. Đạo 

Tin Lành xây dựng chiến dịch phát triển đạo do Phạm Xuân Hiển làm chỉ huy, 

Nguyễn Hoài Đức làm phó chỉ huy (cả hai đều là sĩ quan Tuyên uý Tin Lành). 

Tại An Khê, năm 1957, phái “Cơ đốc Phục lâm” phát triển được một Hội 

thánh do Mục sư Phạm An Vui làm quản nhiệm9, cho đến năm 1978, hệ phái Cơ 

đốc Phục lâm sáp nhập vào Hội thánh Tin Lành Việt Nam. 

Với sự nỗ lực hoạt động của Hội thánh Tin Lành Việt Nam và CMA, cho đến 

ngày 30-04-1975, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 45 Hội thánh, 10 Mục sư, 21 Truyền 

                                                 
9Phụ trách hoạt động của Hội thánh. 
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đạo, 131 người là thành viên Ban Chấp sự ở 8 huyện (thị), 42 xã phường, 104 buôn, 

làng, có 31 nhà thờ với 27.000 tín đồ [148, tr.2].  

Sau ngày 30-04-1975, hệ thống tổ chức và chức sắc của đạo Tin Lành ở tỉnh 

Gia Lai bị đảo lộn và phân hoá cao độ. Một số mục sư bị đưa đi tập trung cải tạo, 

sau đó về quê làm ăn sinh sống hoặc vượt biên trái phép, một số trở lại nguyên 

quán. Số mục sư là người DTTS thì tạm dừng hoạt động, một số khác già yếu sinh 

hoạt tại gia. 

Tín đồ cũng trong tình trạng tương tự, số vợ con công chức thì về lại nguyên 

quán, tín đồ là người DTTS nhiều nơi có dấu hiệu khô nhạt đạo, một số bỏ đạo. 

Trong điều kiện đó, phần lớn các cơ sở thờ tự được chuyển làm cơ sở phúc lợi xã 

hội, trường học, nhà phát thuốc và được chuyển giao cho nhà nước quản lý. Nhà 

thờ, nhà nguyện đóng cửa do không có giáo sĩ, mục sư. Trong khi đó, hệ phái Tin 

Lành Cơ đốc ở An Khê từ bỏ hệ phái của mình chuyển qua hệ phái TLVN (MN). 

Như vậy, trên thực tế, sau năm 1975 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Hội thánh TLVN 

(MN) chỉ còn hai hệ: hệ người Kinh và hệ người Thượng. Hệ người Kinh gồm các 

chi hội chịu sự chỉ đạo của địa hạt Trung bộ (Đà Nẵng) và hệ người thượng gồm các 

chi hội chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trung Thượng hạt (Đắk Lắk). Hệ người Kinh 

do Mục sư Nguyễn Kim Khánh phụ trách (đến tháng 6.1975, Mục sư Nguyễn Phú 

Cam thay thế), bao gồm 9 Hội thánh, 7 mục sư, 7 truyền đạo, 8 nhà thờ, 36 người 

trong Ban Chấp sự và 1.360 tín đồ. Hệ người Thượng do Đặng Văn Trung phụ trách 

có 36 Hội thánh, 03 mục sư, 14 truyền đạo, 23 nhà thờ, 100 người trong Ban Chấp 

sự và 7.105 tín đồ [39, tr.2]. Sau sự kiện trọng đại năm 1975 của đất nước, đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai tìm cách củng cố và bổ nhiệm lại mục sư phụ trách các Hội 

thánh, tăng cường củng cố lòng tin cho số tín đồ cũ và đẩy mạnh hoạt động tuyên 

truyền phát triển đạo. Và cũng vào thời điểm này, hoạt động của FULRO10 phát 

triển mạnh ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, lực lượng phản cách mạng 

này đã dựa vào Tin Lành để xây dựng lòng tin trong lực lượng của chúng. Đồng 

thời, lợi dụng hoạt động của Tin Lành để tập hợp thanh niên, động viên kích động 

số thanh niên này chạy ra rừng hoạt động FULRO, hoặc làm cơ sở liên lạc tiếp tế 

                                                 
10Tên viết tắt của tổ chức “Front Unifié pour la Libération des Races Opprimées” tức “Mặt trận thống nhất 
giải phóng các chủng tộc bị áp bức”, một tổ chức vũ trang phản động do nước ngoài nuôi dưỡng và chỉ đạo. 
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lượng thực thuốc men cho sở FULRO ngoài rừng, một số truyền đạo cũ, hoặc trong 

Ban Chấp sự như Rama Trang, SiuPek, Nyu, SiuWing...đã chạy ra ngoài rừng hoạt 

động FULRO và giữ các chức vụ tương đối quan trọng [39, tr.3]. Trước tình hình 

đó, để đấu tranh xoá bỏ tổ chức phản động FULRO nhằm ổn định tình hình chính 

trị, chính quyền đã xử lý một số mục sư, truyền đạo sinh, Hội thánh có hoạt động 

liên quan đến FULRO. Đồng thời tiến hành phát động quần chúng tiến hành đóng 

cửa nhà thờ, đưa các cơ sở này vào phục vụ lợi ích xã hội, xóa bỏ Ban Chấp sự, đưa 

việc hoạt động tín ngưỡng về từng gia đình, mục sư truyền đạo không còn được 

hoạt động mục vụ. Do vậy, toàn bộ hệ thống tổ chức Tin Lành Gia Lai chấm dứt 

hoạt động từ năm 1980.  

2.2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẠO TIN LÀNH Ở TỈNH GIA LAI TỪ NĂM 

1986 ĐẾN NĂM 2004 

2.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai 

2.2.1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế- xã hội 

Về điều kiện tự nhiên, Gia Lai là một tỉnh miền núi nằm ở phía bắc Tây Nguyên 

trên độ cao trung bình 700 - 800 m so với mực nước biển. Với diện tích 15.536,92 km², 

tỉnh Gia Lai trải dài từ 12°58'20" đến 14°36'30" vĩ bắc, từ 107°27'23" đến 108°54'40" 

kinh đông. Phía Bắc Gia Lai giáp tỉnh Kon Tum, phía Nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía 

Đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, phía Tây giáp tỉnh Rattanakiri 

(Campuchia) với 90 km là đường biên giới quốc gia [4, tr.21]. 

Án ngữ trên cao nguyên Pleiku hùng vĩ, Gia Lai như nóc nhà của đồng bằng 

Bình Định, Phú Yên, nằm ở vị trí trung tâm trên trục hành lang chiến lược Đông Tây, 

là đầu mối giao thông quan trọng nối đồng bằng Trung Trung Bộ với các tỉnh Tây 

Nguyên sang nước bạn Campuchia với tổng chiều dài 503 km. Gia Lai có 2 tuyến quốc 

lộ quan trọng là Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19. Quốc lộ 14 nối Gia Lai với Kon Tum, 

Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng về phía Bắc và các tỉnh Đắk Lắk, Đăk Nông, các tỉnh 

vùng Đông Nam Bộ về phía Nam. Quốc lộ 19 chạy theo hướng đông - tây nối cảng 

biển Quy Nhơn với cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ) để sang tỉnh Ratanakiri 

(Campuchia). Quốc lộ 25 bắt đầu từ Quốc lộ 1 (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) nối 

vào Quốc lộ 14 tại Mỹ Thạnh (huyện Chư Sê). Cùng với hệ thống giao thông nối với 

các khu trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước, các tỉnh bạn của Campuchia, Gia Lai 
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còn có 11 tuyến tỉnh lộ quan trọng với tổng chiều dài 473 km [4, tr.21-22]. Chính sự 

phát triển về giao thông của Gia Lai trong thời gian qua cũng tạo nên những thuận lợi 

cho quá trình truyền đạo Tin Lành từ nơi này sang nơi khác và sự du nhập của nhiều hệ 

phái Tin Lành vào địa phương này. 

Do có vị trí địa lý cùng những lợi thế về giao thông như vậy nên từ đầu thế 

kỷ XX, Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung là địa bàn nằm trong sự chú ý 

của các nhà truyền giáo của các tôn giáo. Ngoài lý do truyền giáo thuần túy, khu 

vực này còn nằm trong ý đồ xâm lược, chống phá cách mạng Việt Nam của Pháp, 

về sau là Mỹ. Pháp và Mỹ đã tạo những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tín 

đồ của Công giáo và sau đó là Tin Lành vào các vùng đồng bào dân tộc Gia-rai, Ba-

na, đào tạo chức sắc nòng cốt là người DTTS nhằm thực hiện mưu đồ chính trị hóa 

tôn giáo đối với các DTTS ở đây và tiếp đến gắn chính trị hóa vấn đề tôn giáo với 

vấn đề dân tộc nhằm tách Tây Nguyên ra khỏi Việt Nam. Cho đến hiện nay, ý đồ 

này của các thế lực thù địch vẫn không thay đổi. 

Về kinh tế, ở tỉnh Gia Lai chủ yếu là phát triển kinh tế nông nghiệp. Giá trị 

sản xuất và giá trị tổng sản phẩm của khu vực nông, lâm, thủy sản những năm 90 

của thế kỷ XX chiếm gần 40% trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh [71, tr.36]. Đặc 

điểm nổi bật của kinh tế ở tỉnh Gia Lai là bên cạnh sản xuất hàng hóa, kinh tế thị 

trường khá sôi động ở vùng đồng bào người Kinh sinh sống, thì ở nhiều vùng đồng 

bào DTTS, vùng sâu, vùng xa còn tồn tại phương thức canh tác lạc hậu. 

Đối với vùng đồng bào các DTTS, đặc biệt là DTTS tại chỗ, địa bàn cư trú 

và phát triển sản xuất phần lớn nằm ở vùng xa trung tâm đô thị, tập trung chủ yếu ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp chủ yếu 

dựa vào tự nhiên, đốt rừng làm rẫy, công cụ sản xuất thô sơ, trình độ canh tác lạc 

hậu. Một bộ phận vẫn còn trong tình trạng du canh, sử dụng giống cây trồng truyền 

thống địa phương, không có vốn, không có kiến thức kỹ thuật sản xuất. Trong thời 

gian gần đây, với đường lối đổi mới của Đảng, đã có nhiều hộ gia đình đồng bào 

DTTS làm kinh tế trang trại, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc. Mặc dù quy 

mô chưa lớn và hiệu quả chưa cao, song với những cách thức làm ăn mới đã nâng 

cao đời sống cho đồng bào DTTS. 
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Đối với vùng có đông đảo người Kinh sinh sống, sản xuất nông nghiệp phát 

triển mạnh theo hướng kinh tế hàng hóa lớn. Ngoài các nông, lâm trường cà phê, 

cao su, đã có hàng nghìn hộ gia đình làm kinh tế trang trại, kinh doanh nghề rừng có 

hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội. 

Ngoài ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp ở tỉnh Gia Lai cũng từng bước 

được chú trọng như công nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp thủy điện; 

công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp khai thác,...Trong đó, thế 

mạnh của công nghiệp Gia Lai là công nghiệp chế biến và công nghiệp thủy điện. 

Một số nhà máy thủy điện đã và đang được đầu tư xây dựng, bước đầu phát huy tác 

dụng, thúc đẩy kinh tế - xã hội Gia Lai phát triển, như thủy điện Yaly, thủy điện 

Sêsan 3, Sê san 4,...Tuy nhiên, ngành công nghiệp Gia Lai còn nhiều khó khăn, mức 

đầu tư còn thấp, cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ vẫn còn lạc hậu; đóng góp 

vào giá trị tổng sản phẩm trong cơ cấu kinh tế của tỉnh còn khiêm tốn, năng lực sản 

xuất hiện tại chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Gia Lai. 

Nhìn chung, tốc độ phát triển kinh tế ở tỉnh Gia Lai sau ngày đổi mới đất 

nước còn chậm. Bên cạnh sự phát triển của yếu tố kinh tế thị trường ở vùng người 

Kinh sinh sống thì ở bộ phận đồng bào các DTTS phương thức làm ăn kinh tế vẫn 

còn rất lạc hậu. Do đó, đời sống của nhân dân mà đặc biệt là đồng bào các DTTS 

còn gặp nhiều khó khăn. Khi đạo Tin Lành du nhập và dùng những biện pháp kinh 

tế như giúp đỡ vật chất đối với đồng bào theo đạo, quan tâm chăm lo cuộc sống 

của đồng bào, làm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống thường nhật của họ 

nên họ dễ tin theo. Vì vậy, đây cũng là một trong những nhân tố dẫn đến sự du 

nhập và phát triển nhanh chóng của đạo Tin Lành. 

Về dân cư, Gia Lai là địa phương rất da dạng về thành phần dân tộc, có 38 

dân tộc đang sinh sống tại Gia Lai, gồm: Kinh, Gia-rai, Ba-na, S’tiêng, Raglai, 

Bru –Vân Kiều, Hrê, Chăm, Cor, Rơ Măm, Giẻ Triêng, Cơ Tu, Chơ Ro, Tày, 

Thái, Nùng, Hoa, Mường, Dao, Xơ Đăng, Khơ Me, Sán Chay, Sán Dìu, Ê Đê, 

Khơ Mú, Tà Ôi, Giáy, M’Nông, Chu Ru, Thổ, Cơ-ho, Pà Thẻn, Mông, Ngái. Theo 

số liệu điều tra dân số năm 2009, ở tỉnh Gia Lai các nhóm DTTS chiếm khoảng 

44% dân số, người Kinh chiếm 56% dân số toàn tỉnh. Mặc dù trong tỉnh có tới 38 
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nhóm dân tộc sinh sống nhưng chỉ 3 trong số đó đã chiếm tới 97% dân số, bao 

gồm người Kinh (56%), Gia-rai (29,1%), Ba-na (11,8%), các dân tộc còn lại chỉ 

chiếm khoảng 3% dân số [162, tr. 24-25]. 

Hai nhóm DTTS chính thuộc về hai ngữ hệ khác nhau: người Gia-rai thuộc 

nhóm ngôn ngữ Ma–lai-ô Pô-li-nê-xia thuộc ngữ hệ Nam Đảo, còn người Ba-na lại 

thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khme thuộc ngữ hệ Nam Á.  

Người Gia-rai tập trung nhiều nhất ở các huyện phía nam và phía đông, trong 

đó bao gồm huyện Krông Pa với 68,2% dân số là người Gia-rai và những huyện 

khác như Ia Pa, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa, Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh, Ia Grai 

và Đức Cơ. Tổng dân số người Gia-rai sống trên các huyện phía nam và phía đông 

chiếm khoảng 85% dân số người Gia-rai trên toàn tỉnh, chỉ một phần nhỏ sống trên 

các huyện phía tây và phía bắc [162, tr.25]. 

Khoảng 80% người Ba-na sống tại các huyện đông bắc bao gồm Kông Chro 

(66,9% tổng dân số huyện) và Mang Yang (57,8%), K’Bang (32,3%), Đăk Đoa 

(36,6%) [162, tr.25]. 

Quy mô về dân số của đồng bào DTTS tại chỗ cũng có sự khác biệt lớn. Các 

DTTS tại chỗ có quy mô dân số tương đối lớn là Gia-rai và Ba-na, từ 100.000 đến 

trên 300.000 người, song cũng có một số dân tộc tại chỗ như Cơ-ho, S’tiêng, chỉ có 

khoảng trên dưới 100 người.  

Các nhóm dân tộc di cư từ miền núi phía Bắc bao gồm Thái, Tày, Nùng, 

Dao, Mường, Mông,... chiếm khoảng 2,7% dân số toàn tỉnh tại thời điểm năm 

2009. Khoảng 70% người DTTS di cư phía Bắc đến địa bàn tỉnh Gia Lai định cư 

tại ba huyện là Chư Prông (13,2% dân số toàn huyện), Phú Thiện (8,9%) và 

K’Bang (7,5%). Giữa các DTTS từ nơi khác đến Gia Lai cũng có sự khác biệt lớn 

về mặt số lượng, như dân tộc Tày, Nùng có số dân từ 5.000 đến trên 7.000 người, 

nhưng cũng có nhiều dân tộc chỉ có mấy chục người như: Ngái, Sán Dìu, 

Raglai,...[162, tr.25].  

Đặc điểm chung của đồng bào DTTS ở tỉnh Gia Lai là có trình độ học vấn 

thấp, chủ yếu là học hết tiểu học, số người hoàn thành cấp trung học cơ sở và trung 

học phổ thông ít, thậm chí một bộ phận không nói được tiếng phổ thông.  
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Cùng với cư dân tại chỗ, các nhóm cư dân từ nơi khác đến tỉnh Gia Lai tạo 

nên một cộng đồng dân cư không thuần nhất về trình độ sản xuất, đời sống kinh tế 

và bản sắc văn hóa. Tình trạng phân hóa, chênh lệch về trình độ phát triển giữa tộc 

người thiểu số với tộc người đa số là rất lớn, thậm chí ngay trong nội bộ các tộc 

người thiểu số cũng có sự chênh lệch. Điều đáng nói là sự phân hóa, chênh lệch về 

trình độ giữa DTTS và dân tộc đa số đang có xu hướng tăng dần. Một số dân tộc, 

chủ yếu là người Kinh đã đạt tới trình độ sản xuất tiên tiến thì vẫn còn một số dân 

tộc mới chỉ vừa qua trình độ canh tác đốt, phát, chọc, trỉa. 

Trình độ phát triển cao thấp khác nhau trong dân cư là nguyên nhân cơ bản 

tạo ra chênh lệch về mức sống và các phương diện giữa người Kinh với đồng bào 

DTTS, đã và đang trở thành vấn đề xã hội phức tạp ở tỉnh Gia Lai. Nó là căn 

nguyên của sự xa lánh, kì thị dân tộc, là kẻ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng, 

kích động tâm lý ly khai, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, là mảnh đất màu mỡ cho các 

tôn giáo, trong đó có đạo Tin Lành du nhập và phát triển. 

Văn hóa các dân tộc ở tỉnh Gia Lai bắt nguồn chủ yếu từ nền kinh tế nông 

nghiệp nương rẫy nên mang những đặc điểm tiêu biểu với các lễ hội hết sức phong phú 

như lễ hội đâm trâu, cúng máng nước, cúng cơm mới...và với nhà sàn, cơm lam, trang 

phục bằng vỏ cây, khố, váy ngắn,...Cư dân các DTTS ở tỉnh Gia Lai có tín ngưỡng dân 

gian truyền thống của hình thức tôn giáo nguyên thủy “vạn vật hữu linh”. Theo quan 

niệm truyền thống của họ, thần thánh ở cả 3 tầng trời, mặt đất và dưới đất. Thế giới 

người chết tồn tại giống như thế giới người sống. Lễ bỏ mả là một phong tục thể hiện 

rõ nét tín ngưỡng của đồng bào dân tộc về chia tay với hồn ma [4, tr.61-62].  

Một trong những đặc trưng cơ bản, tiêu biểu hình thành nên hệ giá trị của 

văn hóa các DTTS là tính cộng đồng cao. Tinh thần cộng đồng chi phối hầu như 

toàn bộ đời sống kinh tế, xã hội và sinh hoạt văn hóa. Để bảo vệ tính cộng đồng, 

bảo vệ sự sinh tồn của văn hóa tộc người, các DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã sử 

dụng luật tục11 như một công cụ hữu hiệu nhất để cố kết mọi thành viên trong cộng 

đồng. Luật tục đã có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành buôn làng. Hầu 

                                                 
11Luật tục là những quy tắc xử sự mang tính chất bắt buộc do các cộng đồng làng xã xây dựng nên và được 
truyền từ đời này sang đời khác. Luật tục có thể tồn tại bằng truyền miệng hoặc được ghi thành văn bản. Văn 
bản luật tục có thể tồn tại dưới hình thức đơn giản như "hương ước" nhưng cũng có thể xây dựng dưới dạng 
bộ luật. 
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như mọi hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa đều phải đi theo hành lang của luật tục. 

Luật tục có những quy định chặt chẽ về tài nguyên rừng, đất đai, cũng như những 

quy định về các quan hệ xã hội như hôn nhân, gia đình, láng giềng...với mục đích 

cao nhất là củng cố sự bền chặt của cộng đồng buôn làng. 

Trong xã hội hiện đại, tính cộng đồng có giảm, luật tục có những mặt hạn 

chế của nó, thậm chí trở thành lực cản của xã hội. Nhưng tính cộng đồng, luật tục 

vẫn là di sản văn hóa quý báu và không thể thiếu được của văn hóa đồng bào DTTS 

ở tỉnh Gia Lai. Sự tự nguyện, tự giác, tinh thần dân chủ cao trong ứng xử của luật 

tục không chỉ biểu hiện như một dạng thức văn hóa pháp luật cần được phát huy mà 

còn là thành tố của văn hóa đạo đức góp phần quan trọng trong việc điều tiết hành 

vi, ổn định buôn làng trong quá trình sống, tiếp xúc, giao lưu. 

Đối với các DTTS ở Tây Nguyên nói chung và ở tỉnh Gia Lai nói riêng, tuy 

đời sống vật chất còn nghèo nàn lạc hậu, nhưng đời sống tinh thần lại vô cùng đa 

dạng, phong phú. Tuy vậy, cũng cũng cần thấy rằng nền văn hóa này thường khép 

kín trong cộng đồng, mối giao lưu với các cộng đồng ngoài làng, các cộng đồng 

khác tộc người mặc dù có diễn ra nhưng không thật sự ảnh hưởng nhiều đến sinh 

hoạt văn hóa của mỗi làng, nền văn hóa nguyên sơ ấy chưa qua những lần thử lửa 

lớn để tự tiếp biến, hình thành sức đề kháng trước những tác động bên ngoài. 

Trong xã hội truyền thống của các DTTS cư trú lâu đời tại Gia Lai, làng là tổ 

chức xã hội chung nhất, duy nhất và cao nhất. Khi tham gia vào cộng đồng quốc gia 

Việt Nam, thiết chế làng của các dân tộc tại chỗ có sự thay đổi lớn. Đây là một trong 

các nhân tố ảnh hưởng đến việc du nhập và phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. 

Một trong những đặc điểm chung của làng truyền thống là tính thuần nhất về 

thành phần tộc người. Việc thu nhận thêm thành viên đến cư trú trước đây chỉ xảy 

ra trong những trường hợp: cá nhân hay gia đình có sẵn người thân ở làng mà họ 

muốn nhập cư, hoặc đó là dâu, rể của làng. Cộng đồng làng là tổ chức thống nhất 

bền chặt. Người có vai trò cao nhất trong làng là Già làng. Già làng là người lãnh 

đạo mọi hoạt động của làng trên cơ sở luật tục được thống nhất trong cộng đồng 

làng. Ngoài ra, khi nói đến bộ máy tự quản, người ta phải kể đến vai trò của các bô 

lão, thầy cúng hay những người giỏi về chỉ huy quân sự trong thời điểm còn diễn ra 

cuộc chiến giữa các làng. 
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Về cơ cấu và quan hệ gia đình, mỗi buôn làng luôn hội tụ nhiều gia đình. Mỗi 

gia đình bao gồm nhiều đời sinh sống với nhau. Về quan hệ họ hàng, mỗi buôn làng 

tập hợp nhiều dòng họ: cá nhân, gia đình đều thuộc về một dòng họ và luôn nằm 

trong mối quan hệ nhất định đó. Trong làng, giữa các dòng họ ngoài quan hệ cộng 

đồng cư trú thì còn có quan hệ hôn nhân tạo ra sự cố kết cộng đồng vô cùng bền chặt. 

Người cùng dòng họ thường ở quây quần bên nhau, có khi còn tụ tập thành các nhóm 

cư trú quanh làng. Chính tính cố kết cộng đồng cao của các buôn, làng dẫn đến khi 

đạo Tin Lành du nhập vào những thành viên trong gia đình hoặc trong làng sẽ tác 

động, lôi kéo những thành viên còn lại cũng theo đạo [4, tr.58-59]. 

Về tín ngưỡng, tôn giáo, một điểm bao trùm và chi phối trong nhiều hoạt 

động của cá nhân cũng như cộng đồng của đồng bào các DTTS ở tỉnh Gia Lai là tín 

ngưỡng truyền thống thờ đa thần với quan niệm “vạn vật hữu linh”. Theo đồng bào 

nơi đây quan niệm, thế giới có nhiều thần linh vô hình ẩn tàng xung quanh con 

người và ngay cả trong bản thân mỗi người. Xuất phát từ tín niệm đó, các thần linh 

lại chi phối một cách sâu sắc, huyền bí đối với cuộc sống của họ. Những lễ thức tôn 

giáo gắn liền với hầu hết các lĩnh vực hoạt động nhằm ngăn ngừa tai họa, rủi ro, cầu 

xin sự tốt lành, may mắn. Điểm chung nhất của người dân là trong cúng bái bao giờ 

cũng có sự hiến sinh, dâng đồ ăn thức uống tế thần và lời khấn cầu mong sự tốt đẹp 

cho cuộc sống trần thế, nhờ trời phù hộ cho con cháu mạnh khỏe, sinh sôi. Thần 

linh trong tâm thức của đồng bào DTTS mới chỉ dừng lại ở những hình dung tưởng 

tượng, chưa được linh tượng hóa. Đây cũng là một trong những đặc điểm khá tương 

đồng với đạo Tin Lành trong việc không treo tranh ảnh thờ hay thờ các linh tượng. 

Các DTTS ở đây bàn nhiều về những tưởng thưởng hay trừng phạt ở thế giới bên 

kia đối với linh hồn sau cái chết của thể xác [4, tr.61-62].  

Ở các cộng đồng DTTS, khái niệm Yang được dùng để chỉ đa số các lực lượng 

siêu nhiên mà người Kinh thường gọi là Thần. Có loại Thần thiện phù hộ, đem lại lợi 

ích cho con người, có loại Thần ác luôn gây tai họa. Người đồng bào DTTS luôn tin 

rằng trong mỗi con người đều có linh hồn. Khi chết đi, hồn biến hóa khác nhau theo 

tín ngưỡng của từng dân tộc.  

Người Ba-na cho rằng người có ba hồn, hồn chính ở xoáy đầu, còn hai hồn 

phụ thì ở trán và thân thể; hồn người chết hóa ra ma và qua tám lần biến hóa, bắt 
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đầu từ thành hổ, thành mèo rừng, thành chồn, cheo, chuột, chuột không đuôi, 

sương mù và cuối cùng tan vào thiên nhiên. Thế giới người chết được người dân 

mường tượng, mô phỏng theo cuộc sống của chính họ, nhưng có sự trái ngược, đối 

lập nhất định giữa đằng người và đằng ma, nếu bên này là đêm thì bên kia là 

ngày... Vì vậy, cả cộng đồng phải thực hiện những lễ thức tôn giáo và kiêng cử nhất 

định và với sự ảo vọng này, họ hy vọng nhận được sự bình yên, tránh được rủi ro, 

hiểm họa. Đó là lí do để cúng quải, hiến tế của tập thể, định kỳ và không định kỳ do 

buôn làng tổ chức. Trước các thần, dù để tạ ơn hay tạ lỗi, dù hứa hẹn hay xin điều 

gì, khi ấy lời cầu khấn phát ra với tư cách cộng đồng và cộng đồng đang trông chờ 

sự linh nghiệm ở những gì sẽ đến trong cuộc sống của cộng đồng mình.  

Nhu cầu tâm linh của đồng bào còn rất sâu sắc nên tín ngưỡng, tôn giáo có 

vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần và là một yếu tố củng cố sự cố kết 

cộng đồng, duy trì đạo đức, truyền thống và trật tự xã hội theo đơn vị cư trú (làng, 

buôn) và theo quan hệ huyết thống (dòng họ, gia đình).  

Ngoài những hình thức tín ngưỡng truyền thống, ở tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn 

giáo hiện đại, đó là Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Baha’i với 346.060 

tín đồ, chiếm 25% dân số toàn tỉnh với trên 1.000 chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

và 197 cơ sở thờ tự. 

Có thể thấy rằng, tín ngưỡng tôn giáo ở tỉnh Gia Lai khá đa dạng, có sự đan 

xen giữa tín ngưỡng cổ truyền với tôn giáo ngoại nhập, nhưng điểm chung của các 

tôn giáo này là đang tìm mọi cách để phục hồi, phát triển, thu hút tín đồ, đào tạo 

chức sắc, xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự... Thực tế cho thấy những tôn giáo phát 

triển được ở tỉnh Gia Lai đều phải tự hạn chế tính chất cực đoan của nó và phải hòa 

đồng, phải chấp nhận chung sống (ở một mức độ nào đó) với tín ngưỡng cổ truyền 

của cư dân các dân tộc tại chỗ. 

2.2.1.2. Nhu cầu phát triển của đạo Tin Lành 

Đối với bất kì một tôn giáo nào, vấn đề phát triển đạo luôn được đặt ra như 

một nhiệm vụ tự thân quan trọng, một thiên chức thiêng liêng và là một phương 

thức tồn tại tất yếu. Xét cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, một tôn giáo chỉ 

có thể tồn tại nếu biết xây dựng và truyền bá giáo lý của mình một cách rộng rãi. 
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Đối với đạo Tin Lành, hoạt động truyền giáo luôn được đặt lên hàng đầu bởi 

lời thôi thúc của mệnh lệnh truyền ghi trong Kinh Thánh: “Hãy đi khắp thế gian 

giảng phúc âm cho mọi người” [90, tr.976], hay “hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân 

danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm12 cho họ” [90, 

tr.953], và điều này được xem là nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cá nhân tín đồ. 

Chính vì vậy, các giáo sĩ và tín đồ Tin Lành đều có ý thức truyền đạo, mở rộng, 

phát triển đạo của mình. 

Trong tạp chí Word, Work and World (02-1987), Mục sư A.B.Simpson (người 

sáng lập CMA) đã lưu ý những người theo mình về tình trạng “bán đảo Đông Nam Á 

đã bị lãng quên nhiều và vương quốc An Nam rộng lớn cùng với Tây Tạng phải được 

coi là công trường truyền giáo tương lai của Hội liên hiệp” [122, tr.95]. 

 Ngay trong điều 3 của Hiến chương của Hội thánh Tin Lành Việt Nam đã 

viết: “Mục đích của Hội thánh TLVN (MN) là kết hợp những người Việt Nam cùng 

một lòng tin kính Đức Chúa trời, cùng được cứu rỗi bởi Đức Chúa Giêsu Christ và 

cùng một trách nhiệm trong quyền năng và ân tứ của Đức Thánh linh, để xây dựng 

và rao giảng Tin Lành” [73, tr.6]. Sự chú trọng vấn đề truyền đạo, phát triển tín đồ 

được thể hiện trong chương trình nghị sự ở tất cả mọi Đại Hội đồng thường niên của 

Hội thánh Tin Lành Việt Nam. Trên thực tế, từ năm 1927, khi tổ chức giáo hội Tin 

Lành chính thức hình thành đến các giai đoạn sau này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, 

Hội thánh Tin Lành Việt Nam đều lập ra cơ quan chuyên trách về truyền giáo các 

cấp. Từ đó, cho ra đời các tổ chức chân rết có nhiệm vụ hỗ trợ cho công cuộc “mở 

rộng nước Chúa” như: Ban Chứng đạo (1937), Ban Thanh niên Tin Lành (1941), 

Đoàn Tuyên úy Tin Lành (1957), Truyền giáo nội địa và hải ngoại (1963)...Và số tiền 

dành cho công tác in ấn tài liệu truyền giáo trong mọi thời kỳ đều chiếm tỷ lệ hơn 

60% chi phí cho Giáo hội [97, tr.10]. 

Vì vậy, ngay sau khi xây dựng cơ sở đầu tiên tại Đà Nẵng, các giáo sĩ thuộc 

CMA bắt đầu thực hiện kế hoạch mở rộng phạm vi truyền đạo lên vùng Tây Nguyên. 

Tại Đại Hội đồng thường niên Tổng Liên hội Hội đồng Tin Lành lần thứ ba diễn ra 

tại Đà Nẵng vào ngày 28-02-1926, mục sư Hoàng Trọng Thừa đã kêu gọi và trình 

bày trước Hội đồng về việc truyền giáo lên vùng đồng bào các DTTS ở khu vực lân 

                                                 
12Nghi lễ rửa tội, trở thành tín đồ chính thức của đạo Tin Lành.   
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cận và Tây Nguyên. Trong cuốn Lược sử Hội thánh Tin Lành Việt Nam, Mục sư 

Phạm Xuân Tín viết: “Năm 1926, Hội thánh đã cử truyền giáo Việt Nam lên truyền 

đạo ở cao nguyên, rồi vào giữa năm 1928, vị Hội trưởng đầu tiên cũng từng viếng 

thăm vùng cao nguyên và rao giảng Tin Lành” [97, tr.24]. Năm 1930, vấn đề truyền 

giáo cho đồng bào DTTS được đưa ra thảo luận tại Tổng Liên hội, tạo một bước 

ngoặt mới cho tôn giáo này ở Tây Nguyên. Từ đây, Hội Liên hiệp và Hội thánh Tin 

Lành Việt Nam thật sự chú trọng việc truyền giáo đến vùng DTTS.  

Đặc biệt, tại Đại Hội đồng lần thứ 19 (1942), Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

đã thông qua Nghị quyết trong đó có nội dung chú trọng hỗ trợ cho việc truyền giáo 

ở vùng DTTS, vùng núi ở duyên hải miền Trung và một phần của Đông Nam Bộ. 

Trong một thời gian rất ngắn, từ năm 1947 đến 1949, hai trường Kinh thánh được 

xây dựng ở Buôn Mê Thuột và Đà Lạt. Năm 1951, tổ chức địa hạt Thượng du dành 

cho các chi hội Tin Lành vùng thượng du Nam Trường Sơn – Tây Nguyên cũng 

được hình thành. Rõ ràng, việc liên tiếp thành lập các trường Kinh thánh và hình 

thành địa hạt Thượng du cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam đối với việc phát triển đạo tại khu vực Tây Nguyên.  

Đồng thời, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (tức Tổng Liên hội miền Nam) 

được sự hỗ trợ của phái Tin Lành Mỹ (CMA) xây dựng hai địa hạt: Nam Thượng 

Hạt và Trung Thượng Hạt; gia tăng mục sư, truyền đạo người Kinh lên hoạt động ở 

Tây Nguyên và đẩy mạnh đào tạo giáo sĩ, xây dựng nhà thờ trong vùng đồng bào 

các dân tộc do Mỹ và chính quyền Sài Gòn tạm chiếm. Do đó, ở 4 tỉnh Tây Nguyên 

và các huyện miền núi tiếp giáp các tỉnh lân cận, trước 1975 đã có trên 100 mục sư, 

truyền đạo sinh các dân tộc ít người được đào tạo tại chỗ, ở các trung tâm Tin Lành 

vùng đồng bằng như ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau năm 1975, do sự dính líu của một số mục sư, truyền đạo ở tỉnh Gia Lai nói 

riêng và Tây Nguyên nói chung với tổ chức phản động FULRO nhằm chống lại chính 

quyền cách mạng, nên chính quyền tỉnh Gia Lai ngừng tất cả hoạt động của đạo Tin 

Lành. Mặc dù vậy, đạo Tin Lành vẫn âm thầm hoạt động. Các mục sư, truyền đạo 

còn lại của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai vẫn âm thầm truyền giảng Kinh Thánh, phát 

triển tín đồ, đặc biệt là các ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trong tỉnh. 
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Từ những phân tích ở trên, có thể thấy nhu cầu phát triển đạo là một nhiệm 

vụ tất yếu của các tôn giáo nói chung, là một tôn giáo ra đời sau nên vấn đề này 

càng được đạo Tin Lành chú trọng. Đây chính là nhân tố thúc đẩy sự phát triển đạo 

Tin Lành ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Gia Lai nói riêng trong thời gian qua. Vì 

vậy, dù vào Việt Nam muộn hơn nhiều so với các tôn giáo khác, dù trải qua những 

bước thăng trầm, nhưng đạo Tin Lành đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành một 

trong những tôn giáo lớn tại Việt Nam, cũng như tỉnh Gia Lai. 

2.2.1.3. Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo và với đạo Tin Lành 

Đại hội toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn 

diện, đồng bộ, triệt để, có bước đi và cách làm phù hợp, thực hiện phương châm 

đa dạng hóa và đa phương hóa trong quan hệ quốc tế. Trong đường lối đổi mới đó, 

Đảng có sự đổi mới tư duy về tôn giáo, tín ngưỡng. Đó là: Đảng và Nhà nước ta, 

trước sau như một, thực hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng. Lãnh đạo và 

giúp đỡ đồng bào theo tôn giáo đoàn kết xây dựng cuộc sống mới và hăng hái 

tham gia bảo vệ Tổ quốc. Cảnh giác, kiên quyết và kịp thời chống lại âm mưu, thủ 

đoạn của bọn đế quốc và phản động chia rẽ đồng bào có đạo với đồng bào không 

có đạo, giữa đồng bào theo đạo này với đồng bào theo đạo khác [186]. 

Khởi đầu cho bước ngoặt phát triển về nhận thức này là sự ra đời của Nghị 

quyết số 24 (16-10-1990) của Bộ Chính trị khoá VI về Tăng cường công tác tôn 

giáo trong tình hình mới. Đây là văn bản có tính đột phá, mở ra một bước ngoặt 

trong đổi mới chính sách tôn giáo của Đảng ta. Sự tập trung những luận điểm 

mang tính đột phá thể hiện đổi mới tư duy, nhận thức về tôn giáo đã đưa Nghị 

quyết 24 trở thành văn bản mở đầu trong bước ngoặt đổi mới nhận thức, chính 

sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết đã xác định: “Tôn giáo là vấn 

đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận 

nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội 

mới” và “Các giáo hội và tổ chức tôn giáo nào có đường hướng hành đạo gắn bó 

với dân tộc, có tôn chỉ, mục đích, điều lệ phù hợp với luật pháp Nhà nước, có tổ 

chức phù hợp và bộ máy nhân sự đảm bảo tốt về cả mặt đạo, đời thì sẽ được Nhà 

nước xem xét trong từng trường hợp cụ thể để cho phép hoạt động” [32].  

Đến năm 2003, sau 13 năm ra đời Nghị quyết số 24, Ban Chấp hành Trung 
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ương Đảng khóa IX có Nghị quyết số 25 NQ/TW “Về công tác tôn giáo”, đã xác 

định phương hướng và mục đích cơ bản của hoạt động tôn giáo và công tác tôn 

giáo. Nghị quyết nêu rõ:  

                          Hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo phải nhằm tăng 

cường đoàn kết đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện 

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 

dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh [3].  

Đồng thời, Nghị quyết đã nêu lên 5 quan điểm và chính sách đối với tôn giáo:  

Một, tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và 

sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng 

bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc;  

Hai, Đảng, Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; 

đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và 

đồng bào không theo tôn giáo;  

Ba, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng;  

Bốn, công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác tôn 

giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo;  

Năm, đối với vấn đề theo đạo và truyền đạo, Nghị quyết khẳng định: Mọi tín 

đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định 

của pháp luật; Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước thừa nhận được hoạt động theo 

pháp luật và được pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo 

chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ 

tự tôn giáo của mình theo đúng quy định của pháp luật [3].  

Có thể khẳng định, Nghị quyết 25 NQ/TW là sự tiếp nối phát triển thêm về công 

tác tôn giáo so với Nghị quyết số 24 (khóa VI), “đánh dấu mốc quan trọng, khẳng định 

chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, 

tôn giáo của công dân trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta” [5].  

Có thể thấy, với những văn kiện trên, “Đảng ta một mặt tiếp tục khẳng định 

những quan điểm đúng đắn trước đó của mình, mặt khác đã có sự phát triển và 
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nâng cao những quan điểm, chính sách đổi mới của Đảng về tôn giáo và công tác 

tôn giáo trong giai đoạn mới” [103, tr.25-26].   

Bên cạnh đó, ngày 16-08-2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo nhằm 

thay thế cho Nghị định Quy định về hoạt động tôn giáo (26/1999/NĐ-CP) đã không 

còn phù hợp trong điều kiện mới. 

Sự ra đời của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo đã tạo sự cởi mở, thông thoáng, 

một mặt đã đáp ứng yêu cầu đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công 

dân, mặt khác xác định rõ những yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động tín 

ngưỡng tôn giáo. Qua đó, nhà nước Việt Nam đã thể hiện đầy đủ sự quan tâm đến 

lợi ích chính đáng của công dân có tín ngưỡng tôn giáo và thể hiện thái độ đối với 

các hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo như nghiêm cấm việc xâm phạm các 

quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, ép buộc công dân theo tôn giáo hoặc 

bỏ tôn giáo mà họ tin theo hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để phá 

hoại hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước; ... và thực hiện các hành vi vi phạm 

pháp luật khác. 

Việc ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định hướng dẫn thi 

hành đã có nhiều kết quả tích cực trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức 

tôn giáo đăng ký hoạt động tôn giáo hợp pháp; thông thoáng hơn cho việc chia tách, 

sát nhập, khôi phục, hợp nhất các tố chức tôn giáo và việc thành lập các cơ sở đào 

tạo thần học. Bên cạnh đó, việc ban hành Pháp lệnh còn tháo gỡ cho các hoạt động 

từ thiện, nhân đạo của các tổ chức tôn giáo; quan hệ quốc tế của các tổ chức, chức 

sắc và tín đồ tôn giáo cũng ngày càng được quan tâm và tạo điều kiện hơn. 

Riêng đối với đạo Tin Lành, có các Thông báo số 184-TB/TW, ngày 30-11-

1998 của Thường vụ Bộ Chính trị Về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành 

trong tình hình mới; Thông báo số 255-TB/TW, ngày 07-10-1999 của Bộ Chính trị 

Về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành; Quyết định số 11/QĐ-TTg, ngày 24-

11-2000 của Thủ tướng Chính phủ Về kế hoạch triển khai thông báo số 255/TB – 

TW. Các văn bản này đã nêu lên chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt 

Nam đối với hoạt động của đạo Tin Lành, với các nội dung chủ yếu sau:  
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+ Tin Lành là một trong các tôn giáo đang hoạt động ở Việt Nam. Đảng và 

Nhà nước không cấm đạo Tin Lành, chỉ cấm việc lợi dụng đạo Tin Lành vào những 

mục đích khác. Dù không chủ trương phát triển đạo Tin Lành nhưng Nhà nước ta 

luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của những người theo 

đạo Tin Lành; không có sự phân biệt đối xử tín đồ đạo Tin Lành với tín đồ các tôn 

giáo khác trên đất nước Việt Nam. Nhà nước không dùng các biện pháp hành chính 

để ép buộc quần chúng bỏ đạo hoặc ngăn cấm không cho theo đạo Tin Lành. 

+ Từng hệ phái Tin Lành được xem xét, cho phép hoạt động khi có hiến 

chương điều lệ, đường hướng hoạt động phù hợp với chính sách và pháp luật của 

Nhà nước. Đồng thời, các hoạt động truyền đạo Tin Lành trái phép, lợi dụng việc 

truyền đạo và theo đạo Tin Lành để hoạt động chống phá đất nước sẽ bị nghiêm 

cấm và xử lý. 

+ Đối với cái gọi là “Tin Lành Đê Ga” chủ trương thái độ của Đảng hết sức 

dứt khoát và rõ ràng, rằng đây là một tổ chức phản động, nằm trong âm mưu của 

Mỹ chống phá cách mạng nước ta; cần phải kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tổ chức 

phản động này cả về tư tưởng, tổ chức và xử lý hành vi vi phạm pháp luật của tổ 

chức này. 

+ Nhìn nhận sự đa dạng của đạo Tin Lành ở Việt Nam để đưa vào quản lý 

bằng pháp luật; hướng dẫn, giúp các tổ chức hệ phái Tin Lành xây dựng đường 

hướng họat động tiến bộ, gắn bó với dân tộc và tuân thủ pháp luật. 

+ Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố cơ sở Đảng, chính quyền, mặt trận 

và các đoàn thể vững mạnh. Chăm lo giúp đỡ quần chúng phát triển đời sống kinh 

tế - xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào 

các vùng thiểu số, nhất là những nơi đạo Tin Lành đang phát triển mạnh như Tây 

Nguyên, Tây Bắc [34], [36]. 

Trên cơ sở đó, ngày 15-01-2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ra 

Thông báo số 160-TB/TW Về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành, nêu rõ: 

Cần hiểu rõ tính chất phức tạp, không đồng nhất của các hệ phái Tin Lành để có 

phương pháp ứng xử thích hợp. Không khuyến khích phát triển nhưng cũng không 

cấm đồng bào theo đạo Tin Lành. Đưa hoạt động của đạo Tin Lành vào nền nếp. 

Giáo dục, động viên tín đồ Tin Lành sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Phụng sự Thiên 
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Chúa, phục vụ Tổ quốc”. Công tác đối với đạo Tin Lành cần có cách làm thích hợp, 

đúng pháp luật, không để các phần tử chống đối khiêu khích, tạo cớ vu cáo Nhà 

nước ta vi phạm tự do tôn giáo, gây khó khăn cho Nhà nước ta trong quan hệ quốc 

tế. Cần nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những nhận thức và việc làm không đúng, 

không phù hợp đối với đạo Tin Lành.  

Riêng đối với Tin Lành ở Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung, Nam Trường 

Sơn, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trương phải có kế hoạch và biện pháp thật 

cụ thể. Theo đó, cần cho phép những người theo đạo Tin Lành có nhu cầu sinh hoạt 

tôn giáo thuần túy đăng ký hoạt động tu hành bình thường, tạo điều kiện thuận lợi 

về nhà nguyện, đào tạo chức sắc theo đúng quy định của pháp luật. Những đồng bào 

mới theo đạo Tin Lành chưa được công nhận tư cách pháp nhân, không liên quan 

đến hoạt động chính trị của lực lượng FULRO và các thế lực thù địch khác, có 

nguyện vọng sinh hoạt đạo thuần túy tại gia thì hướng dẫn đăng kí sinh hoạt tại 

những nhà có điều kiện [2]. 

Cuối năm 2000, đầu năm 2001, trong bối cảnh các tỉnh Tây Nguyên có 

những diễn biến phức tạp xảy ra các vụ biểu tình, bạo loạn chính trị do FULRO xúi 

giục, kích động nhưng chính quyền các tỉnh Tây Nguyên cũng tạo mọi điều kiện: 

Chấp thuận cho các mục sư tham gia Ban vận động thành lập Tổng Liên hội Hội 

thánh TLVN (MN); cử các đoàn đại biểu đi dự Đại Hội đồng Tổng Liên hội lần 

thứ nhất. Ngay sau khi Hội thánh TLVN (MN) được Nhà nước công nhận tư cách 

pháp nhân, các tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Liên hội bổ nhiệm Ban 

Đại diện Tin Lành 3 tỉnh (Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng), mỗi tỉnh 3 thành viên; tổ 

chức công bố lời kêu gọi của Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội thánh TLVN (MN) và 

Văn thư của Ban Đại diện Tin Lành các tỉnh kêu gọi toàn thể mục sư, tín đồ Tin 

Lành không chấp nhận cái gọi là “Tin Lành Đê Ga” và “Nhà nước Đê Ga”; không 

tin, không nghe, không làm theo tuyên truyền xuyên tạc của FULRO, không để 

người thân tham gia vào các hoạt động gây rối chống chính quyền, vượt biên trái 

phép sang Campuchia; chấp hành quy định của Nhà nước, yên tâm sản xuất ổn 

định cuộc sống. 

Đối với tỉnh Gia Lai, trên cơ sở nhận thức về vấn đề tôn giáo nói chung và 

đạo Tin Lành nói riêng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã kịp thời có những văn bản, 



 
 
 

 
51 

chỉ thị và hướng dẫn triển khai các chủ trương đường lối, các chỉ thị của trung 

ương, triển khai thông báo số 184, thông báo 255,... đến các ban, ngành có liên quan 

trên địa bàn tỉnh để thực hiện. Thông qua đó, vạch rõ bản chất phản động của tổ 

chức Tin Lành Đê Ga, sự lợi dụng đạo Tin Lành cho những mục đích chính trị của 

các thế lực thù địch. 

Rõ ràng, quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo nói chung và Tin 

Lành nói riêng từng bước có sự thay đổi về tư duy. Điều này có những tác động 

nhất định đến hoạt động của đạo Tin Lành trong giai đoạn này. 

2.2.2. Những biểu hiện của sự phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai từ 

năm 1986 đến năm 2004 
Sau một thời gian trầm lắng, từ giữa thập niên 1980, Tin Lành đã phục hồi trở 

lại tại Gia Lai trong bối cảnh đất nước thực hiện đổi mới kinh tế theo hướng thị 

trường, đổi mới chính sách xã hội và bước đầu đổi mới nhận thức, quan điểm về tôn 

giáo. Trong điều kiện chưa được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, thiếu sự hỗ 

trợ từ bên ngoài, hạn chế về nhân lực, vật lực so với giai đoạn trước năm 1975, các 

mục sư của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã thực hiện chiến lược truyền giáo linh 

hoạt, phù hợp và thích ứng với điều kiện mới. Nhờ đó, nhiều chi hội Tin Lành tại Gia 

Lai phục hồi và phát triển nhanh chóng, đặc biệt là vào những năm cuối thế kỷ XX. 

Từ năm 2001, khi hệ phái TLVN (MN) được Nhà nước công nhận tư cách 

pháp nhân, hoạt động của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai dần đi vào ổn định. 

2.2.2.1. Về tín đồ, chức sắc 

         Về tín đồ, tín đồ đạo Tin Lành (đạo Tin Lành gọi là tín hữu) là những người 

tin vào giáo lý, thực hành theo giáo luật, lễ nghi đạo Tin Lành, được các tổ chức, 

hệ phái Tin Lành công nhận. Hiến chương HTTL (MN) quy định: “Tín hữu là 

những người tin theo Chúa Jêsus Christ, tin nhận tín lý và tuân thủ sự tổ chức của 

Hội thánh Tin Lành Việt Nam (MN) theo quy định của Hiến chương, gồm tín hữu 

đã nhận Báp têm13 và tín hữu chưa nhận Báp têm” [73, tr.6]. 

Từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã có sự 

củng cố tổ chức và âm thầm hoạt động trở lại. Từ sau năm 1986, tín đồ đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai bắt đầu tăng lên nhanh chóng (xem bảng 2.1).  

 
                                                 
13Nghi lễ công nhận là tín đồ chính thức theo đúng giáo luật của đạo Tin Lành. 
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Bảng 2.1. Tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai qua một số năm 
 

Năm 

 

Tổng số  

tín đồ 

Trong đó 

Tín đồ người Kinh Tín đồ người 

DTTS 

Tín đồ thuộc 
HTTLVN (MN) 

1982 8.681 1360 7321 7321 

1986 12.000   12.000 

1990 30.000   30.000 

1994 34.597   34.597 

1997 46.000 1365 44.635  

2000 94.215    90.668 

2001 69.932    

2004 71.212 1383 (1,95%) 69.829 

(98,05%) 

70.000 

Nguồn: [ 39 ], [ 40 ], [ 41 ], [ 42 ], [76] 

Nếu như vào năm 1982, tại Gia Lai mới chỉ có 8.681 tín đồ và những năm 

sau đó hầu như không tăng thêm thì đến năm 1986, số tín đồ đã tăng lên đến 12.000 

người [76]. Trong thập niên cuối thế kỷ XX, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai tiếp tục 

phát triển mạnh mẽ. Năm 1990 số tín đồ đã phát triển lên đến 30.000 người [76], 

như vậy là chỉ trong vòng 4 năm, số tín đồ đã tăng gấp 2,5 lần và vẫn tiếp tục tăng 

lên trong những năm sau đó.  

Tính đến tháng 9-1994, số lượng tín đồ Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã lên tới 

34.576 người, chiếm 4% dân số toàn tỉnh, ở 9/11 huyện thị xã với 93/153 xã, 

phường, thị trấn, gồm 276 làng [39, tr.4], tập trung ở các huyện Ayun Pa, Chư Sê, 

Đức Cơ, Chư Prông, Chư Păh, Pleiku, Mang Yang,… chủ yếu trong cộng đồng 

người Ba-na và người Gia-rai.  

Như vậy, so với năm 1975 đã tăng lên tới 26.132 tín đồ. Số tín đồ người 

Kinh hầu như không phát triển thêm. Sáu năm sau, vào năm 2000 số tín đồ tăng lên 

đến 94.215 người [40, tr.1]. So với năm 1994, chỉ trong vòng 6 năm số tín đồ đạo 

Tin Lành tại Gia Lai đã tăng thêm 59.639 người, tức tăng đến 272,4%14.  

                                                 
14 Sự tính toán của tác giả dựa trên số liệu thu thập được. 
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Sự phát triển này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Ngoài những nguyên 

nhân chung dẫn đến sự phát triển của đạo Tin Lành như đời sống đồng bào còn khó 

khăn, trình độ học vấn còn thấp, đời sống văn hóa tinh thần thiếu thốn....thì đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai tăng đột biến trong những năm cuối thế kỉ XX còn do một số 

nguyên nhân sau: 

 Một là, lực lượng truyền đạo trong thời kì này tận dụng những tác động từ 

tình hình thế giới đó là xu hướng mở cửa, hội nhập sâu rộng của các quốc gia và 

chính sách đổi mới, mở cửa của Đảng và Nhà nước Việt Nam là muốn hội nhập, 

giao lưu và là bạn với tất cả các nước, với tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ. Tận dụng chính sách này, đạo Tin Lành cũng đẩy mạnh hoạt 

động truyền giáo thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo, du lịch, thăm thân 

nhân,... Các mục sư, truyền đạo đi sâu vào nội bộ đồng bào các DTTS để tuyên 

truyền, phát triển tín đồ và lực lượng này là những người rất nhiệt tình, năng nổ, 

không quản ngại khó khăn. Họ băng rừng, vượt suối đến tận những làng bản xa xôi, 

cùng ăn cùng ở với đồng bào để giúp đỡ, chữa bệnh miễn phí nên hầu hết đã nhanh 

chóng chiếm được cảm tình đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Từ việc tạo cảm 

tình ban đầu, đội ngũ truyền đạo đã lồng ghép việc rao giảng Kinh Thánh, phát triển 

đạo. Không những thế, phương pháp tuyên truyền của đội ngũ truyền đạo rất linh 

hoạt, nội dung hấp dẫn, thiết thực, có nhiều thông tin, kiến thức bổ ích. Việc truyền 

giảng nội dung kinh sách luôn được kết hợp với những câu chuyện thú vị hay cách 

dạy làm ăn tiến bộ, hướng dẫn những bài thuốc dân gian cho đồng bào. Đội ngũ 

truyền đạo luôn nắm bắt tâm tư, tâm lý, trình độ nhận thức của từng đối tượng, đặc 

biệt là sự khai thác những đặc điểm lịch sử văn hóa của từng dân tộc để tạo nên sự 

tương đồng giữa đạo Tin Lành với những đặc điểm văn hóa của đồng bào để bà con 

dễ tin theo.  

Hai là, lúc này tại Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung lực lượng 

FULRO hoạt động rất mạnh cả bên trong và bên ngoài. Lực lượng FULRO đang lưu 

vong ở nước ngoài thường xuyên gửi thư, truyền đơn…(xem phụ lục 14) kêu gọi mọi 

người theo đạo Tin Lành để sau này được giúp đỡ. Chính vì vậy, trong thập niên cuối 

của thế kỷ XX, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai có sự phát triển đột biến.   
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Bảng 2.2. Tín đồ của các hệ phái Tin Lành ở tỉnh Gia Lai (năm 2000) 

 

TT Hệ phái Tổng số 

tín đồ 

Tín đồ đã 

Báp têm 

Tín đồ người 

Kinh 

Tín đồ người 

dân tộc 

thiểu số 

1 

 

TLVN (MN)  90.668 31.873 1.177 89.491 

2 Ngũ tuần 150  0 150 

3 Cơ đốc Truyền giáo 1.200  0 1.200 

4 Liên hữu Cơ đốc 1.000  0  1.000 

5 Cơ đốc Phục lâm 220  0 220 

Tổng  94.215  1.177 92.061 

Nguồn: [ 42 ] 

Tại Gia Lai, số tín đồ đạo Tin Lành trong thời gian này còn được bổ sung bởi 

tín đồ từ phía Bắc di cư đến, tuy số lượng không nhiều như ở các tỉnh Đắk Lắk và 

Đăk Nông. Vào khoảng cuối năm 2003 có gần 300 người dân tộc Dao, Sán Chỉ ở 

các tỉnh phía Bắc di cư tự do vào sinh sống tại 02 xã Ia Piơr của huyện Chư Prông 

và Ia Le của huyện Chư Sê. Họ tự nhận đã theo đạo “Thìn Hùng” (“Thìn Hùng” 

theo tiếng dân tộc Dao có nghĩa là “đức Chúa Trời”) thuộc Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam (miền Bắc) và được một số mục sư thuộc Hội thánh miền Bắc giới thiệu với 

các mục sư ở tỉnh Gia Lai và về sau sinh hoạt trong hệ phái TLVN (MN). 

Có thể thấy, trong thời gian sau đổi mới đến trước khi có Chỉ thị 01 của Thủ 

tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin Lành thì sự gia tăng tín đồ 

không ổn định qua các năm vì liên quan đến FULRO tác động. Quan sát bảng 2.1 

chúng ta thấy trong những năm 90 của thế kỷ XX, số tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia 

Lai tăng rất nhanh, nhất là từ năm 1997 đến 2000, chỉ trong vòng 3 năm, số tín đồ 

đạo Tin Lành đã tăng lên gần gấp 3, lên đến 94.215 vào năm. Tuy nhiên, sau đó có 

hơn 20.000 tín đồ bị lực lượng FULRO lôi kéo theo Tin Lành Đê Ga nên đến cuối 

năm 2001, khi hệ phái TLVN (MN) được công nhận tư cách pháp nhân thì tín đồ 

đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai chỉ còn 69.932 người. 
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Bảng 2.3. Số liệu tổng hợp chi hội, tín đồ hệ phái TLVN (MN) tại tỉnh 

Gia Lai (năm 2000) 

     TT Địa bàn Số tín đồ Tín đồ 

 Báp têm 

Số hội 

thánh 

Số làng có 

Tin Lành 

1 Pleiku 9.904 4.080 25 30 

2 Đăk Đoa 24.935 9.391 67 85 

3 Chư Sê 18.413 5.427 51 74 

4 Chư Prông 2.827 716 11 35 

5 Ia Grai 7.201 2.718 33 52 

6 Chư Păh 4.580 1.423 14 34 

7 Đức Cơ 3.533 791 14 27 

8 Mang Yang 4557 1.778 22 30 

9 An Khê 69 12  05 

         10 Ayun Pa 10.558 3.019 74 40 

         11 Krông Pa 6.891 2.518 35 58 

Tổng   90.668 31.873 312 504 

Nguồn: [40 ] 

Trong những năm sau đó, tín đồ lại tiếp tục tăng lên. Đến năm 2004, số tín đồ 

đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai là 71.212 người. Có những xã thuộc các huyện có nhiều 

tín đồ như Ayun Pa, Mang Yang, Ia Grai,...số lượng tín đồ vượt quá 1.000 người, có 

những nơi tín đồ lên tới 70% đến 80% dân số, những xã có tín đồ đông như GLar, Ia 

Băng của huyện Đăk Đoa có số tín đồ lên tới 3.527 và 3.130 người [97, tr.41]. Cá biệt 

có xã số tín đồ đến cuối năm 2004 đã tăng 30 lần so với trước năm 1975 như xã Ia 

Der của huyện Ia Grai [14, tr.3]. 

Tuy nhiên, có một thực tế là mức độ tín ngưỡng của các tín đồ rất khác 

nhau, chỉ có gần 30% trong số này là những tín đồ đã làm lễ Báp têm (được công 

nhận là tín đồ chính thức theo đúng giáo luật của đạo Tin Lành), 70% còn lại là tín 

đồ không chính thức. Trong số này, có người tin Chúa, nhưng cũng có không ít 

những thành phần theo đạo Tin Lành vì những lý do và mục đích khác nhau. Có 

thể họ theo đạo Tin Lành vì bị những thành viên trong gia đình, trong làng đã theo 

Tin Lành thúc ép, có thể họ theo vì có lợi về kinh tế, có thể vì thấy nhiều người tin 
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theo nên mình cũng theo,... Thế nên, khoảng 50%15 trong số họ không hiểu rõ 

ràng, đầy đủ về giáo lý, giáo luật và không có niềm tin sâu sắc. Chính điều này 

cũng lý giải vì sao nhiều tín đồ đạo Tin Lành rất dễ chuyển từ hệ phái này sang hệ 

phái khác. Quan sát bảng 2.3 chúng ta thấy trong tổng số 90.668 tín đồ của hệ 

phái TLVN (MN) vào năm 2000 thì chỉ có 31.873 tín đồ đã làm lễ Báp têm để trở 

thành tín đồ chính thức mà thôi (chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng số tín đồ). Điều này 

cũng được chính các Mục sư đạo Tin Lành mà chúng tôi tiếp xúc tại tỉnh Gia Lai 

thừa nhận như: Mục sư Võ Minh Hùng, Mục sư Uyên (Ủy viên Ban Đại diện Tin 

Lành - Quản nhiệm Chi hội Kông Breck, Adek, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai), 

Mục sư Úy (Quản nhiệm Chi hội HNam Bok Kei Dei Plei Brel Dor), Mục sư Puih 

Blik (Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành – Quản nhiệm Chi hội Tin Lành Plei Mơ Nú 

tại xã Chư Á, thành phố Pleiku). 

Có thể thấy, sự phát triển tín đồ giữa các hệ phái không đều nhau, chủ yếu 

tập trung ở hệ phái TLVN (MN), chiếm đến 96% số tín đồ, 4 hệ phái còn lại Liên 

hữu Cơ đốc, Truyền giáo Cơ đốc, Cơ đốc Phục lâm chỉ chiếm khoảng 4% số tín đồ 

(xem bảng 2.2).  

Bên cạnh đó, tín đồ phân bố không đều tại các địa bàn, phát triển nhất tại các 

huyện Đăk Đoa, huyện Chư Sê, Ayun Pa, Pleiku, Krông Pa, có nơi số tín đồ lên đến 

hơn 20.000 người như huyện Đăk Đoa (số tín đồ của hệ phái TLVN (MN) ở huyện 

Đăk Đoa là 24.935 người năm 2000) nhưng cũng có những địa bàn chỉ có mấy chục 

tín đồ, như huyện An Khê chỉ có 69 tín đồ năm 2000 (xem bảng 2.3).  

Đồng thời, tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai phát triển chủ yếu trong bộ 

phận đồng bào các DTTS (chiếm đến 97,5%), cụ thể trong cộng đồng người Gia-rai 

và Ba-na, bộ phận người Kinh tăng thêm không đáng kể (tín đồ người Kinh chỉ 

chiếm 2,5%) (xem bảng 2.1). Điều dễ nhận thấy là ở những vùng có đông người 

DTTS sinh sống phần lớn là những vùng có đời sống kinh tế thấp, dân trí chưa cao, 

lại chưa có một tôn giáo chính thức, chỉ có tín ngưỡng cổ truyền mà tín ngưỡng cổ 

truyền lúc này đang bị suy thoái, không còn đủ sức làm chỗ dựa cho đồng bào. Do 

đó, các nhà truyền giáo Tin Lành ra sức tận dụng những điều này.  

                                                 
15Quan điểm của các mục sư đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai mà tác giả luận án đã tiếp xúc. 
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Ngoài ra, có một bộ phận tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, mà chủ yếu là 

của các hệ phái Tin Lành chưa được công nhận về mặt tổ chức chuyển sang theo 

các hiện tượng tôn giáo mới, như: “Hà Mòn”, Amí Sara”, “Pờ Khắp Brâu”, “Giáo 

hội Tin Lành Đấng Christ Việt Nam”, “Giáo hội Liên Hữu Lutheran Việt Nam và 

Hoa Kỳ”, “Cây Thập giá Chúa Jesu Krits”, “Ban Cầu nguyện Phong trào Phục hưng 

Tin Lành”... Đây là những hiện tượng tôn giáo mới ra đời tại Tây Nguyên, có nguồn 

gốc và nội dung hoạt động chủ yếu liên quan đến đạo Tin Lành, chỉ có “Hà Mòn” là 

thuộc Công giáo. Nội dung hoạt động phần lớn mang yếu tố chính trị, như: “Cây 

Thập giá Chúa Jesu Krits”, “Giáo Hội Tin Lành Đấng Christ Việt Nam”, “Ban Cầu 

nguyện Phong trào Phục hưng Tin Lành”, “Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Việt Nam 

và Hoa Kỳ”, hoặc ban đầu chỉ sinh hoạt tín ngưỡng thuần túy nặng về mê tín dị 

đoan như “Amí Sara”, “Pơ Khắp Brâu”, “Hà Mòn”, nhưng về sau trong quá trình 

hoạt động đã bị các thế lực thù địch bên ngoài, nhất là tổ chức FULRO lưu vong lôi 

kéo, lợi dụng, mà rõ nét nhất là tổ chức “Hà Mòn”. 

Về chức sắc, về mặt chức danh, đạo Tin Lành có hai chức danh chính là mục 

sư và truyền đạo. Mục sư, truyền đạo Tin Lành không áp dụng luật độc thân như 

chức sắc Công giáo. Mục sư, truyền đạo là người quản lý tín đồ nhưng không có 

quyền thay mặt Chúa ban phúc, xá tội cho tín đồ mà chức năng chủ yếu của họ là 

giảng Kinh Thánh và quản trị Hội thánh cơ sở. Mục sư là người đã tốt nghiệp 

trường Kinh Thánh, sau khi tốt nghiệp được bổ nhiệm chức truyền đạo ít nhất hai 

năm và được Hội đồng phong mục sư phong chức. Còn truyền đạo là các sinh viên 

đã tốt nghiệp trường Kinh Thánh, có trách nhiệm giảng đạo ở chi hội.  

Ngoài hai chức danh trên, trong các chi hội Tin Lành còn có chức danh chấp 

sự. Chấp sự là người giúp việc tài chính cho Hội thánh, giúp mục sư và truyền đạo 

trong cả việc đạo và việc đời. 

Tại Gia Lai, thời gian này Hội thánh Tin Lành đã khắc phục khó khăn về đội 

ngũ truyền giáo bằng cách đào tạo hàm thụ và tự phong mục sư, truyền đạo cho đội 

ngũ người Gia-rai, Ba-na từng học dở dang tại Trường Kinh thánh Đà Lạt, Thánh 

kinh Thần học viện Nha Trang trước năm 1975. Bên cạnh đó, Tin Lành cũng lựa 

chọn hạt nhân truyền đạo mới là những thanh niên có năng lực, năng động trong 

sinh hoạt đạo để kết nối, huấn luyện, đào tạo họ trở thành đội ngũ dẫn dắt các sinh 
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hoạt tôn giáo và tiên phong trong truyền đạo. Từ năm 1986 đến năm 2001, việc đào tạo 

chức sắc chủ yếu là tham gia lớp học “thầm lặng” do Mục sư Đoàn Văn Miêng và Mục 

sư Phạm Xuân Thiều giảng dạy không công khai, bên cạnh đó có một số chức sắc như 

Siu Y Kim, Siu Pek, Võ Minh Hùng,...tham gia học ở Viện Thánh kinh Thần học Nha 

Trang hoặc tại Lâm Đồng. Đến năm 2004, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh xin phép chính 

quyền tỉnh Gia Lai mở lớp bồi dưỡng thần học (hệ trung cấp) cho 58 người [76]. 

Sau năm 2001, khi hệ phái TLVN (MN) được công nhận tư cách pháp nhân 

thì công tác đào tạo giáo sĩ chức sắc được giáo hội đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện 

cho một số tham gia chương trình đào tạo hàm thụ từ xa, mở các lớp bồi dưỡng 

thanh niên cốt cán tích cực. Có 20 cốt cán tích cực được cử về Đà Nẵng dự hội đồng 

bồi linh để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Kinh Thánh. 

Số lượng chức sắc của TLVN (MN) tăng lên theo các năm. Năm 1985 ở 

tỉnh Gia Lai có 3 mục sư, 19 truyền đạo sinh và 24 truyền đạo tự nguyện [41]; năm 

2000 có 17 chức sắc, bao gồm 2 mục sư (01 người DTTS, 01 người Kinh), truyền đạo 

15 người (trong đó 11 người DTTS, 04 người Kinh) và 500 cốt cán [42]; đến đầu 

năm 2005 số mục sư và mục sư nhiệm chức ở tỉnh Gia Lai đã tăng lên 28 người [106, 

tr.59]. Như vậy, trong thời gian từ năm 1985 đến cuối năm 2004, số mục sư và mục 

sư nhiệm chức của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã tăng lên gấp 9 lần, chủ yếu là tăng 

sau thời điểm năm 2001 khi nhà nước công nhận tư cách pháp nhân cho hệ phái 

TLVN (MN) và số mục sư, mục sư nhiệm chức trong giai đoạn này hầu hết của hệ 

phái TLVN (MN). 

2.2.2.2. Về địa bàn truyền đạo 

Hoạt động mở rộng địa bàn truyền đạo luôn được đạo Tin Lành ở tỉnh Gia 

Lai quan tâm đẩy mạnh. Vì vậy, cho đến năm 1982, đạo Tin Lành đã có mặt tất cả 

8/8 huyện, thị xã của tỉnh Gia Lai16. Thế nên về địa bàn truyền đạo của đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai sau này chủ yếu phát triển thêm ở các làng, xã và một số huyện 

mới được tách ra từ những huyện cũ mà tại đó chưa có đạo Tin Lành.  

Đến năm 1986, đạo Tin Lành có mặt ở 83 xã, 8/9 huyện, thị. Tuy nhiên trong 

thời kì này, đạo Tin Lành phát triển chủ yếu ở các huyện Ayun Pa, Krông Pa, Chư 

                                                 
16 Năm 1982, địa giới tỉnh Gia Lai ngày nay gồm có 8 huyện, thị xã: thị xã Pleiku, huyện Chư Păh, Chư 
Prông, Chư Sê, Mang Yang, An Khê, Ayun Pa, Krông Pa. 
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Sê, Pleiku, Mang Yang vì đây là những địa bàn có đông người Gia-rai và Ba-na 

sinh sống, đồng thời trước đây con đường đạo Tin Lành du nhập vào Gia Lai là do 

truyền đạo tập sự Phạm Xuân Tín từ Buôn Mê Thuột qua Ayun Pa, từ đó Tin Lành 

bắt đầu lan sang các địa bàn khác như Krông Pa, Pleiku (có trung tâm truyền giáo 

Plei Chuet), sau đó phát triển xuống Ia Grai, Chư Păh... 

Đến năm 1994, đạo Tin Lành có mặt ở 285 làng, 95/153 xã, 9/11 huyện, thị 

xã [39, tr.4] (từ năm 1991, tỉnh Gia Lai được tách ra từ tỉnh Gia Lai – Kon Tum cũ 

với 11 huyện, thị xã). Nếu so với năm 1975 thì đạo Tin Lành đã tăng thêm ở 238 

làng, thôn và 53 xã, phường. 

Năm 2000, đạo Tin Lành có mặt ở 104  xã, phường và 11/13 huyện, thành 

phố [42], bao gồm: thành phố Pleiku và các huyện: Đăk Đoa, Chư Sê, Chư Prông, 

Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Mang Yang, Ayun Pa, Krông Pa, An Khê, K’Bang, 

Kông Chro. Như vậy, so với năm 1994 thì đạo Tin Lành đã mở rộng địa bàn ở 9 xã. 

Đến cuối năm 2004, đạo Tin Lành có mặt ở 109 xã, phường, 355 thôn và 

13/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai, bao gồm: thành phố Pleiku, Đăk 

Đoa, Chư Sê, Chư Prông, Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Mang Yang, Ayun Pa, Krông 

Pa, An Khê, Ia Pa, Đăk Pơ, K’Bang, Kông Chro. Như vậy, phần lớn huyện, thị xã, 

thành phố ở tỉnh Gia Lai đã có mặt của tín đồ Tin Lành. Tại huyện Mang Yang có 

đến 18/23 xã có tín đồ đạo Tin Lành, còn ở huyện Chư Sê chỉ còn lại 2 trong tổng 

số 13 xã và thị trấn là chưa có tín đồ Tin Lành mà thôi. Nếu so với năm 1986, đạo 

Tin Lành đã phát triển thêm ở 26 xã và hàng trăm thôn, làng. Hoạt động củng cố 

phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai trong thời gian này không chỉ thuần túy ở 

vùng đã có đạo mà còn phát triển nhanh vào vùng xa, vùng biên giới như ở các xã 

Kong triêng của huyện Mang Yang, xã IaO của huyện Chư Păh, Ia Blon, Ia Đon, Ia 

Nan của huyện Đức Cơ.   

Hai huyện Kông Chro và K’Bang thời điểm này chưa có đạo Tin Lành, sở dĩ 

như vậy bởi đây là hai huyện miền núi nằm phía đông bắc tỉnh Gia Lai, điều kiện đi 

lại hết sức khó khăn, đặc biệt đây là những vùng căn cứ cách mạng trong kháng 

chiến chống Mỹ, nên đạo Tin Lành khó du nhập hơn những địa bàn khác. 

Có thể thấy trong giai đoạn từ 1986 đến cuối năm 2004, địa bàn truyền đạo 

của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai chủ yếu là mở rộng ở các làng, xã và một số huyện 
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mới được tách ra nhưng tại đó chưa có đạo Tin Lành. Sở dĩ như vậy vì cho đến năm 

1975, đạo Tin Lành đã có mặt ở khắp các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai và sau 

một thời gian trầm lắng, từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX, đạo Tin Lành bắt 

đầu phục hồi và phát triển thì số chức sắc, tín đồ cũ hoạt động trở lại trên nền tảng 

những cơ sở, những địa bàn đã có từ trước. 

2.2.2.3. Về hệ thống tổ chức, hệ phái 

Tin Lành không lập ra tổ chức giáo hội mang tính chất tập hợp, thống nhất 

cho toàn đạo như Công giáo, mà theo hướng xây dựng các giáo hội riêng rẽ, độc lập 

với những hình thức khác nhau theo từng hệ phái, hoặc theo từng quốc gia. Trong 

cơ cấu tổ chức giáo hội, các hệ phái Tin Lành chủ động giao quyền tự trị cho các 

giáo hội quốc gia; giáo hội quốc gia lại giao quyền tự lập, tự trị, tự dưỡng cho các 

hội thánh cơ sở. Các cấp giáo hội bên trên hình thành phù hợp với điều kiện hoàn 

cảnh cho phép, thậm chí một số hệ phái còn cho tín đồ tự do tách khỏi hệ phái này 

tham gia hệ phái khác, hoặc đứng độc lập. 

Các cấp lãnh đạo giáo hội của đạo Tin Lành không bắt buộc phải gồm các 

chức sắc như Công giáo mà có cả tín đồ tham gia thông qua bầu cử một cách dân 

chủ và hoạt động theo từng nhiệm kỳ. Đại hội các cấp của giáo hội (ở chi hội gọi là 

Hội đồng, ở các cấp trên là Đại Hội đồng ) có vị trí rất quan trọng vì nó quyết định 

các việc về hoạt động tôn giáo và xã hội, việc thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự, cách 

thức làm việc của giáo hội. Thành phần tham dự Đại Hội đồng  gồm mục sư, truyền 

đạo, đây là những đại biểu đương nhiên, bên cạnh đó là các đại biểu là tín đồ do các 

chi hội bầu cử theo số lượng được quy định. Tùy theo từng hệ phái Tin Lành, Đại 

Hội đồng  có thể tiến hành một năm, hai năm hoặc ba năm một lần hoặc trong một 

thời gian thích hợp nào đó. Ngoài hai sinh hoạt về mặt tổ chức là Hội đồng và Đại 

Hội đồng , các hệ phái Tin Lành còn duy trì sinh hoạt Bồi linh dành cho các chức vụ 

trong hàng giáo phẩm để nâng cao trình độ thần học của các chức sắc Tin Lành. 

Tại Gia Lai, vào năm 1957, hệ phái Cơ đốc Phục lâm phát triển được một 

Hội thánh do Mục sư Phạm An Vui làm quản nhiệm, nhưng đến năm 1978 do điều 

kiện lịch sử phái này sáp nhập vào Hội thánh Tin Lành Việt Nam. Như vậy, cho đến 

năm 1986 ở tỉnh Gia Lai chỉ có hệ phái TLVN (MN) hoạt động và đến năm 1995 

mới có thêm hệ phái Tin Lành Truyền giáo Cơ đốc. 
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 Năm 1998, do những mâu thuẫn về quyền lợi, các hệ phái Liên hữu Cơ đốc, 

Ngũ tuần, Cơ đốc Phục lâm đã ra đời từ việc tách ra khỏi Hội thánh TLVN (MN). 

Như vậy, từ việc chỉ có 1 hệ phái là TLVN (MN) vào năm 1986 thì đến năm 1998 ở 

tỉnh Gia Lai đã tăng lên 5 hệ phái Tin Lành và số lượng hệ phái này vẫn duy trì đến 

đầu năm 2005, gồm:  

- Hệ phái TLVN (MN)   

Hội thánh TLVN (MN) là Hội thánh gốc của Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

do Hội Truyền giáo CMA truyền vào năm 1911 (sau năm 1954, đất nước chia làm 

hai miền, tín đồ chức sắc ở miền Bắc lập Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) 

nên mới có tên gọi như vậy). Đến năm 1975 có khoảng 180.000 tín đồ, 530 chi hội 

ở các tỉnh từ vĩ tuyến 17 trở vào. Sau năm 1975, Hội thánh TLVN (MN) hoạt động 

liên tục, bình thường đến năm 2001 thì được Nhà nước công nhận tư cách pháp 

nhân về mặt tổ chức. Tin Lành trở thành một tôn giáo lớn tại Việt Nam, nhất là 

vùng Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng. Nhiều nơi được phục hồi, tái thành 

lập và thành lập mới.  

Tại Gia Lai, đến năm 1986, số người theo hệ phái TLVN (MN) khoảng hơn 

12.000 người. Từ đó, hệ phái TLVN (MN) bắt đầu phát triển lên tới 30.000 người 

vào 1990 và 91.800 người vào năm 2000, có 2 mục sư tự phong, 8 truyền đạo, 8 

truyền đạo tập sự, 102 truyền đạo tự nguyện, 197 nhà nguyện [76]. Khi FULRO 

lập ra “Tin Lành Đê Ga”, chúng đã lôi kéo được hơn 20.000 rời bỏ Tin Lành Việt 

Nam, nên tới thời điểm đầu năm 2001 (khi hệ phái TLVN (MN) được công nhận 

tư cách pháp nhân), hệ phái TLVN (MN) ở tỉnh Gia Lai chỉ còn khoảng hơn 

69.000 người [76].  

Sau khi được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân vào năm 2001, từng 

bước một các điểm nhóm được chính quyền tỉnh Gia Lai tạo điều kiện để đăng ký, 

các chi hội được công nhận. Tháng 07-2003, 05 chi hội Tin Lành được chính quyền 

tỉnh Gia Lai cho phép tổ chức Hội đồng lần thứ nhất. Sau hội nghị của Ban Tôn 

giáo Chính phủ về việc tiếp tục triển khai công tác đối với đạo Tin Lành ở các tỉnh 

Tây Nguyên và Bình Phước tại Gia Lai tháng 8.2004, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh 

phối hợp với các ngành chức năng ở tỉnh hướng dẫn cho các huyện, thành phố tiến 

hành triển khai cho phép Hội đồng các chi hội đủ điều kiện và hướng dẫn Ban Đại 
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diện Tin Lành làm các thủ tục xin phép Hội đồng. Đầu tháng 12-2003, 03 chi hội 

Tin Lành thuộc hệ phái TLVN (MN) ở 03 huyện Ayun Pa, Ia Grai, Chư Sê tiến 

hành tổ chức Hội đồng. Từ 13 đến 18-12-2003, các chi hội Plei Breng (Ia Grai), Plei 

Betel (Chư Sê) và Plei A Thái (Ayun Pa) tổ chức Hội đồng lần thứ nhất thành công. 

Tính đến cuối năm 2003, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 10 chi hội thuộc hệ phái 

TLVN (MN) đã tổ chức Hội đồng lần thứ nhất và đi vào hoạt động ổn định [97, 

tr.60]. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai cũng tạo điều kiện cho 02 thí sinh của hệ phái 

TLVN (MN) nộp hồ sơ vào Học viện Thánh kinh thần học khóa I (2003-2006) và 5 

người học khóa II (2004-2007), tạo điều kiện cho 11 đại biểu đi dự Đại Hội đồng  

Giáo phẩm năm 2003 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo thống kê của hệ phái TLVN (MN), năm 2004 tại Gia Lai có 70.000 

người theo hệ phái TLVN (MN) (trong đó dân tộc Gia-rai khoảng 50.000 tín đồ, 

dân tộc Ba-na có khoảng 18.000 tín đồ) [76]. Ngoài ra còn có khoảng 650 người 

theo Tin Lành ở các tỉnh tiếp giáp (Huyện Sa Thầy - Kon Tum; Eahleo - Đắk Lắk 

và Sông Hinh - Phú Yên) đang sinh hoạt và chịu sự chỉ đạo của các chức sắc tại tỉnh 

Gia Lai. Số đã đựơc làm lễ Báp têm là 32.645 tín đồ, có một Ban Đại diện Tin Lành 

tỉnh gồm 3 thành viên, 10 Mục sư (Kinh: 03; DTTS: 07), 05 Mục sư nhiệm chức 

(DTTS: 04; Kinh: 01); có 135 truyền đạo tập sự [76]. 

 Tính đến cuối năm 2004, có 17 chi hội đã được tổ chức Hội đồng với 19.663 

người theo (5.938 tín đồ đã làm lễ Báp têm), 132 chấp sự; đồng thời UBND tỉnh 

Gia Lai cũng đã cho phép Ban Đại diện Tin Lành tỉnh mở khoá đào tạo thần học tại 

chức cho 30 học viên [76]. Đến thời điểm đầu năm 2005, hệ phái TLVN (MN) còn 

khoảng 380 điểm nhóm chưa đăng ký sinh hoạt. Các chi hội, điểm nhóm sử dụng 

nhà ở hoặc cơi nới nhà ở để làm nơi sinh hoạt, hầu như chưa có cơ sở thờ tự riêng; 

chiếm hơn 04% dân số tỉnh, trên 13/15 huyện thị với 93/154 xã, phường, thị trấn, 

276 làng, chủ yếu tập trung vào dân tộc Gia-rai, Ba-na [76].  

- Hệ phái Truyền giáo Cơ đốc 

Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam chính thức ra đời ngày 01-9-1956, do một 

số mục sư, truyền đạo vốn là thành viên sáng lập nên Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

trước đây, trong đó có một mục sư nước ngoài - mục sư Gordor Smith nguyên là 

giáo sĩ của Hội Liên hiệp Phúc âm Truyền giáo (CMA). 
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Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam hoàn toàn độc lập với các tổ chức Tin 

Lành trong nước, mặc dù mô hình tổ chức (gồm 2 cấp Trung ương (Tổng hội) và 

Hội thánh cơ sở), giáo lý, giáo luật giống Hội thánh TLVN (MN). Phạm vi hoạt 

động chủ yếu ở các tỉnh duyên hải miền Trung và ở một số tỉnh Tây Nguyên như 

Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum. 

Trước năm 1975, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam được tổ chức Chiến dịch 

truyền bá Phúc âm toàn cầu (World wide Evangelization Crusade - WEC) ở Anh và 

sau đó được thay thế bằng tổ chức Hội Truyền giáo thế giới thống nhất (United 

World Mision - UWM) ở Mỹ hỗ trợ tích cực về tài chính, phương tiện và cả lực 

lượng truyền giáo. Với sự giúp đỡ của WEC và UWM, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt 

Nam đã phát triển mở rộng ra các tỉnh duyên hải miền Trung và Bắc Tây Nguyên.  

Từ sau năm 1975, do hậu quả của chiến tranh và sự rút lui của các giáo sĩ 

người nước ngoài cũng như 2 tổ chức truyền giáo quốc tế, hoạt động của Hội 

Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam không rõ nét. Hầu hết các cơ sở thờ tự, văn hóa xã 

hội bị chiến tranh tàn phá, đa số tín đồ giữ đạo tại gia đình. 

Sau khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hoạt động của Hội Truyền giáo 

Cơ đốc Việt Nam từng bước được khôi phục, nhiều điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo 

mới được hình thành, nhưng chủ yếu vẫn trong vùng đồng bào DTTS ở Tây 

Nguyên. Do hoạt động tôn giáo thuần túy, tuân thủ pháp luật, Hội Truyền giáo Cơ 

đốc Việt Nam là tổ chức Tin Lành đầu tiên được Nhà nước công nhận tổ chức 

(tháng 8-2007) theo quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.  

Tại Gia Lai, trong quá trình hoạt động, do mâu thuẫn giữa các mục sư, truyền 

đạo với nhau nên năm 1995 truyền đạo Ksor Đek đã tách khỏi Hội thánh Tin Lành 

miền Nam chuyển sang theo hệ phái Cơ đốc truyền giáo. Đến năm 2000, hệ phái 

Truyền giáo Cơ đốc có khoảng 1.200 tín đồ [41]. 

            - Hệ phái Tin Lành Cơ đốc Phục lâm  

Hệ phái này còn có tên gọi là Chúa tái lâm, xuất hiện ở Mỹ vào khoảng giữa 

thế kỷ XIX dựa trên lời phát biểu của ông Miler rằng ông ta sẽ chứng cho sự tái lâm 

của Chúa Jesus vào những năm 1843-1844. Tuy trên thực tế, lời tiên tri của Miler 

hoàn toàn không có cơ sở nhưng phong trào Chúa tái lâm vẫn tiếp tục phát triển. Về 

giáo thuyết, phái Cơ đốc Phục lâm chú trọng nhiều đến các sách tiên tri trong Kinh 
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Thánh, đặc biệt là Chúa Jesus tái lâm trong ngày Phục sinh và phán xét. Về tổ chức, 

Cơ đốc Phục lâm vừa duy trì hình thức trao quyền tự quản cho các giáo hội địa 

phương, vừa xây dựng hệ thống Giáo hội Cơ đốc Phục lâm quốc tế đứng riêng rẽ. 

Cơ đốc Phục lâm là hệ phái tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhất là các lĩnh vực 

giáo dục, y tế, nhân đạo.  

Tại An Khê, năm 1957, phái Cơ đốc Phục lâm phát triển được một Hội thánh 

do Mục sư Phạm An Vui cai quản, cho đến năm 1978 do điều kiện lịch sử phái này 

sát nhập vào Hội thánh Tin Lành Việt Nam. 

Năm 1998, hệ phái Cơ đốc Phục lâm lại xuất hiện ở tỉnh Gia Lai sau khi tách 

ra từ Hội thánh TLVN (MN) do những mâu thuẫn về quyền lợi. Đến năm 2000, số 

tín đồ của hệ phái Cơ đốc Phục lâm là 200 tín đồ, trong đó toàn bộ tín đồ là người 

DTTS [40].  

- Hệ phái Liên hữu Cơ đốc 

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam có nguồn gốc từ Hội thánh TLVN 

(MN) do Mục sư Hoàng Kim Thanh lập ra được Chính quyền Sài Gòn công nhận 

năm 1974. Sau năm 1975, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc hoạt động mờ nhạt, cho đến 

những năm 1980 mới khôi phục hoạt động, đặc biệt mạnh lên sau khi sáp nhập với 

nhóm của Mục sư Đinh Thiên Tứ, cũng là chức sắc của Hội thánh TLVN (MN) đi 

theo xu hướng Ngũ tuần.   

Tháng 6-2010, khi Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, hệ phái Liên hữu 

Cơ đốc Việt Nam có trên dưới 100 ngàn người tin theo sinh hoạt ở 1.084 chi hội và 

điểm nhóm tại 44 tỉnh, thành phố.  

Tại Gia Lai, hệ phái Liên hữu Cơ đốc được tách ra từ hệ phái TLVN (MN) 

vào năm 1998 do những mâu thuẫn về quyền lợi, đến năm 2000 số tín đồ của hệ 

phái Liên hữu Cơ đốc là 1.000 tín đồ [40]. 

- Hệ phái Ngũ tuần 

 Tại Gia Lai, năm 1998, hệ phái Ngũ tuần đã ra đời từ việc tách ra khỏi hệ 

phái TLVN (MN). Đến năm 2000, hệ phái Ngũ tuần ở tỉnh Gia Lai có 150 tín đồ 

[40]. Tuy nhiên, đến năm 2003, hệ phái Ngũ tuần ở tỉnh Gia Lai tự giải tán, một số 

tín đồ sau đó chuyển sang sinh hoạt tại hệ phái Menonite và một số sinh hoạt tại hệ 

phái Tin Lành Giám lý. 
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2.2.2.4. Về sinh hoạt đạo 
Từ năm 1986 đến tháng 03-2001: Từ năm 1986 cho đến trước khi được 

công nhận về mặt tổ chức vào tháng 04-2001 thì tín đồ thuộc hệ phái TLVN (MN) 
và các hệ phái khác có mặt tại Gia Lai không có điều kiện để thực hiện tất cả các 
nội dụng sinh hoạt đạo một cách bài bản mà chủ yếu sinh hoạt tôn giáo tại gia và 
nhóm họp đọc kinh cầu nguyện, hát thánh ca tại nhà một số cốt cán, hay tại rẫy, bờ 
suối hay bất kỳ nơi nào khi có dịp. Ngoài ra, tận dụng những dịp lễ tết cổ truyền, 
ma chay, cưới hỏi, ngày lễ long trọng, hay các dịp sinh hoạt văn hóa văn nghệ của 
dân tộc để tập hợp nhau lại sinh hoạt tôn giáo, tuyên truyền phát triển đạo. Bên 
cạnh đó, đạo Tin Lành còn tổ chức đưa các hoạt động tương trợ lẫn nhau hoạt 
động từ thiện, tổ chức nghe đài “nguồn sống”, băng ghi âm, ghi hình giảng giáo 
lý. Chính vì vậy, mặc dù trong thời gian này, chính quyền chưa cho phép hoạt 
động nhưng đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai vẫn âm thầm phát triển rất nhanh. 

Về Kinh Thánh, trong thời gian này bên cạnh việc sử dụng một số sách Kinh 
Thánh do Hội thánh TLVN (MN) cấp (số Kinh Thánh này được in bằng chữ Gia-rai 
và Ba-na) thì đã xuất hiện sách Kinh Thánh in được lưu hành tại Gia Lai của một số 
Hội thánh ở Đà Nẵng, Tuy Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Giai đoạn từ tháng 04-2001 đến cuối năm 2004: Từ khi nhà nước công nhận 
tư cách pháp nhân cho hệ phái TLVN (MN) thì sinh hoạt của hệ phái TLVN (MN) 
được tổ chức công khai tại các cơ sở tôn giáo, các sinh hoạt được tổ chức bài bản, 
các lễ hội được tổ chức ngày càng quy mô như lễ giáng sinh, lễ phục sinh... 

  Ngoài ra, đối với cơ sở thờ tự, kể từ năm 1975 khi đất nước được giải 
phóng, các cơ sở thờ tự được sử dụng làm các công trình phúc lợi công cộng xã hội 
theo sự hiến tặng của Hội thánh trước đây. Cho đến năm 2004, các cơ sở thờ tự gần 
như không có. Để thích nghi với điều kiện thực tế tại Gia Lai, đạo Tin Lành chủ 
trương cứ 6-7 gia đình hình thành một nhóm, các nhóm này thường xuyên tụ tập 
vào tối thứ bảy hoặc sáng chủ nhật tại nhà tín đồ cốt cán để sinh hoạt. Cách sinh 
hoạt này vừa gọn nhẹ lại vừa tránh được sự quản lý của chính quyền nên được các 
chi hội Tin Lành áp dụng triệt để.                              
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Tiểu kết chương 2 
Đạo Tin Lành du nhập vào tỉnh Gia Lai từ những năm 1930 - 1931 do giáo sĩ 

thuộc CMA lên Pleiku truyền đạo. Trãi qua nhiều thăng trầm, cho đến trước năm 

1975, đạo Tin Lành đã tạo dựng được chỗ đứng và đức tin khá vững chắc trong 

cộng đồng các DTTS ở tỉnh Gia Lai. Mặc dù chính thức ngừng hoạt động về hệ 

thống tổ chức từ năm 1980 do sự dính líu đến tổ chức phản động FULRO của nhiều 

chức sắc và tín đồ, tuy nhiên từ năm 1986, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai bắt đầu có 

sự phục hồi và phát triển, đặc biệt phát triển đột biến trong thập kỷ cuối của thế kỷ 

XX. Từ chỗ có 12.000 tín đồ năm 1986, đến năm 2001 khi hệ phái TLVN (MN) 

được công nhận tư cách pháp nhân thì số tín đồ của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã 

tăng lên 5,8 lần, đặc biệt thời điểm năm 2000, số tín đồ tăng lên đến 7,9 lần. Tính 

chung cả giai đoạn 1986-2004, số tín đồ đạo Tin Lành đã tăng thêm 59.212 người 

(4,9 lần). Tuy nhiên một điều đáng lưu tâm là đạo Tin Lành chủ yếu phát triển ở bộ 

phận đồng bào DTTS, số tín đồ người Kinh hầu như không tăng thêm. Trong thời 

gian này số lượng chức sắc cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt là đội ngũ mục sư, 

truyền đạo. Và nếu như năm 1986, ở tỉnh Gia Lai chỉ có duy nhất hệ phái TLVN 

(MN) hoạt động thì đến cuối năm 2004, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã tăng lên 5 

hệ phái. Địa bàn truyền đạo trong giai đoạn này cũng mở rộng ra ở nhiều làng, xã ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, kể cả những vùng vốn là cơ sở kháng chiến 

trước đây. Mặc dù vậy, trong giai đoạn này cơ sở thờ tự của đạo Tin Lành hầu như 

không có và tín đồ chủ yếu sinh hoạt tại nhà của cốt cán, mục sư và truyền đạo. 

Thực tiễn lịch sử trên đây chứng tỏ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai có bước phát 

triển mới, do tác động của nhiều nguyên nhân. Đây là cơ sở cho sự phát triển đạo 

Tin Lành ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005-2016. 
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Chương 3 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẠO TIN LÀNH Ở  

TỈNH GIA LAI TỪ 2005 ĐẾN 2016 
 
3.1. NHỮNG NHÂN TỐ MỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠO 

TIN LÀNH Ở TỈNH GIA LAI 

3.1.1. Chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với đạo Tin Lành  

Năm 2001, hệ phái TLVN (MN) được công nhận tư cách pháp nhân, việc 

bình thường hóa hoạt động của đạo Tin Lành đã đạt được những kết quả bước đầu 

tại khu vực Tây Nguyên. Đông đảo tín đồ, chức sắc phấn khởi, tin tưởng vào chủ 

trương của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, cho đến năm 2005, mức độ “bình 

thường hóa” hoạt động của đạo Tin Lành ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai 

nói riêng diễn ra vẫn còn chậm, “số tín đồ thuộc Hội thánh TLVN (MN) được sinh 

hoạt tôn giáo bình thường tại các điểm nhóm chỉ mới có khoảng 10%” [107, 

tr.37]. Do đó, cho đến đầu năm 2005, hoạt động của đạo Tin Lành vẫn còn mang 

tính tự phát và không bình thường, trở thành một vấn đề tôn giáo “vừa mới, vừa 

lớn, vừa khó”, có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng các DTTS tại chỗ, không chỉ 

trong đời sống tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán mà cả trong quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và sự ổn định chính trị của cả khu vực.  

Chính vì vậy, “giải quyết tốt vấn đề Tin Lành không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà 

là công tác cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa chính trị quan trọng, là một trong những 

nhân tố góp phần ổn định tình hình Tây Nguyên, tạo điều kiện để Tây Nguyên phát 

triển bền vững” [107, tr.36]. 

Trước tình hình đó, với quan điểm, chính sách nhất quán, trước sau như một 

là tôn trọng và bảo đảm nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đạo Tin 

Lành, ngày 04-02-2005, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 01/2005/CT-TTG Về 

một số công tác đối với đạo Tin Lành với chủ trương hướng dẫn, giúp đỡ các hệ 

phái đã được công nhận tư cách pháp nhân thực hiện các hoạt động tôn giáo đúng 

theo Hiến chương, Điều lệ của giáo hội và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Quan tâm giúp đỡ giải quyết nhu cầu về xây dựng cơ sở thờ tự, phong chức sắc, bồi 
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dưỡng giáo lý của các hệ phái Tin Lành đã được công nhận. Xem xét, hướng dẫn 

cho các tổ chức hệ phái Tin Lành chưa đủ điều kiện công nhận tư cách pháp nhân 

thực hiện đăng ký sinh hoạt đạo với chính quyền xã, phường. Từng bước xem xét 

công nhận tư cách pháp nhân đối với số hệ phái Tin Lành có trước năm 1975 đang 

hoạt động tôn giáo thuần túy.  

Đặc biệt, đối với đồng bào theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, Nam Trường 

Sơn và các tỉnh miền Trung, Chỉ thị nhấn mạnh: 

Tiếp tục xem xét công nhận các Chi hội thuộc Tổng Liên hội 

Hội thánh TLVN (MN) và tạo điều kiện thuận lợi để các Chi hội này 

xây dựng nơi thờ tự, đào tạo và bố trí chức sắc hướng dẫn việc đạo 

cho các Chi hội đã được công nhận theo quy định của pháp luật.  

Đối với những nơi chưa đủ điều kiện để được công nhận lập 

Chi hội, nếu đồng bào theo đạo ở đó có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo 

thuần túy, cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, không hoạt 

động cho bọn phản động FULRO, không dính líu đến “Tin Lành Đê 

Ga” (thực chất là tổ chức của bọn phản động FULRO) thì chính 

quyền xã, phường tạo điều kiện cho đồng bào thực hiện các sinh hoạt 

tôn giáo bình thường tại gia đình hoặc chấp thuận cho đồng bào đăng 

ký sinh hoạt đạo tại địa điểm thích hợp trong buôn, làng [131]. 

Ngay sau đó, ngày 26-04-2005, Ban Tôn giáo Chính phủ có Kế hoạch số 04 

KH/TGCP-TL đối với đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên nhìn nhận: “đạo Tin 

Lành từ khi du nhập vào khu vực Tây Nguyên đến nay (2005) được xem là tôn giáo 

có ảnh hưởng và tác động mạnh đến không chỉ đời sống tín ngưỡng của đồng bào, 

mà cả trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội và an ninh chính trị của khu vực Tây 

Nguyên” và khẳng định: “sau 3 năm thực hiện kế hoạch bình thường hóa hoạt động 

của Hội thánh TLVN (MN) ở khu vực Tây Nguyên đã đạt được một số kết quả bước 

đầu rất quan trọng” [20].  

Tuy vậy, theo thừa nhận của Ban Tôn giáo Chính phủ thì vấn đề giải quyết 

đối với đạo Tin Lành còn một số hạn chế: “Tiến độ giải quyết vấn đề đạo Tin Lành 

ở khu vực Tây Nguyên rất chậm, với 36 chi hội đươc công nhận còn quá ít, mới 
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chiếm 20% số người theo đạo ở khu vực Tây Nguyên” và “nhận thức về đạo Tin 

Lành và chủ trương đối với đạo Tin Lành ở một số cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính 

quyền địa phương chưa thống nhất và đầy đủ, dẫn đến có nơi, có lúc cứng nhắc 

trong công tác chỉ đạo thực hiện” [20].  

Trên cơ sở đó, Ban Tôn giáo Chính phủ xây dựng kế hoạch công tác cụ thể 

đối với đạo Tin Lành ở Tây Nguyên với chủ trương chung là “đẩy nhanh quá trình 

bình thường hóa của đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên bằng việc tiếp tục công 

nhận các chi hội và hướng dẫn các điểm nhóm đăng kí sinh hoạt tôn giáo với chính 

quyền địa phương” [20]. 

Có thể thấy, “chủ trương đăng ký sinh hoạt tôn giáo theo điểm nhóm với chính 

quyền cơ sở theo đơn vị thôn, buôn được hình thành trên cơ sở nhìn nhận một thực tế 

sinh hoạt tôn giáo của đồng bào tin theo đạo Tin Lành kể từ năm 1980 trở đi đã hình 

thành nên hơn ngàn điểm nhóm” [107, tr.36]. Cho đến tháng 1- 2005, toàn Tây 

Nguyên đã có cả ngàn thôn buôn theo đạo như thế. Tuy nhiên, do bấy giờ các điểm 

nhóm sinh hoạt trong điều kiện không có nhà thờ, chức sắc, và trong trường hợp như 

vậy tổ chức chính trị phản động mang tên “Tin Lành Đê Ga” lại thâm nhập vào các 

thôn buôn này để tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam, gây nên những bất ổn 

về an ninh chính trị.  

Đến năm 2008, trước những diễn biến phức tạp do tình hình khiếu kiện về 

nhà, đất liên quan đến tôn giáo do lịch sử để lại, theo chủ trương của Bộ Chính trị, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg về Việc giải quyết 

nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Sự ra đời của Chỉ thị 1940/2008/CT-TTg đã phần 

nào đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết về nhà đất cho các tổ chức tôn giáo, hạn 

chế những khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến cơ sở thờ tự và đất đai tôn giáo. 

Ngoài ra, Chỉ thị 1940/2008/CT-TTg cũng tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo 

nói chung và các hệ phái Tin Lành nói riêng giải quyết được nhu cầu đất đai, cơ sở 

thờ tự cho các hoạt động sinh hoạt tôn giáo. Với sự ra đời của Chỉ thị số 1940, việc 

quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo phần nào đã được UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương tập trung chấn chỉnh. 
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Tiếp đó, ngày 11-07-2012, Ban Tôn giáo Chính phủ ra Kế hoạch số 10/KH –

TGCP Về việc triển khai công tác đối với đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên và 

Bình Phước giai đoạn 2012-2015. Nội dung kế hoạch đã nhấn mạnh đến việc giải 

quyết cho hội đồng thành lập chi hội đối với những nơi đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật; giải quyết cho đăng kí sinh hoạt đối với các điểm nhóm Tin Lành và 

tăng cường quản lý.  

Tại tỉnh Gia Lai, sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị 01/2005/CT-TTg, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành tổng kết thực hiện Thông báo 184-TB/TW của 

Thường vụ Bộ Chính trị về chủ trương đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới để 

rút ra những ưu điểm, khuyết điểm và những kinh nghiệm thực tiễn đồng thời ban 

hành Chỉ thị số 22/CT-TU ngày 08-04-2005; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

297/KH-UBND ngày 28-02-2005 để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản khác để chỉ đạo 

triển khai thực hiện công tác đối với đạo Tin Lành tại địa phương. Ban Tôn giáo tỉnh 

đã phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt, cán 

bộ làm công tác tôn giáo cấp huyện và 47 xã trọng điểm; đã tổ chức 29 lớp tập huấn 

về công tác tôn giáo cho 4.540 lượt cán bộ trong hệ thống chính trị, 17 lớp phổ biến 

pháp luật cho 3.208 lượt chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, 6 lớp 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho chức sắc tôn giáo [160, tr.2]. Tiếp đó, thực hiện 

Kết luận số 58-KL/TW ngày 03-11-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tiếp 

tục thực hiện Thông báo 160-TB/TW, ngày 15-11-2004 của Ban Bí thư (khóa IX) Về 

chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Gia Lai đã tổ chức quán triệt đến cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị và ban 

hành Kế hoạch 84-KH/TU ngày 29-6-2010, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc 

xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương công tác đối với đạo 

Tin Lành phù hợp với địa phương, đơn vị mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ 

đạo các cấp ủy, chính quyền đưa việc tổ chức thực hiện Thông báo 160 và Kết luận 

58 của Ban Bí thư Trung ương là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương gắn 

với thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 18-01-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) 

Về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kì 

2001-2010. Hằng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chung, cấp ủy các cấp chỉ đạo 
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chính quyền thành lập các đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo nói chung 

và chủ trương đối với đạo Tin Lành nói riêng.  

Sau khi được nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị 

quyết, Thông báo, Kết luận của Trung ương về tôn giáo nói chung, chủ trương công 

tác đối với đạo Tin Lành nói riêng và đặc biệt là từ khi có Thông báo 160, Kết luận 

58 của Ban Bí thư Trung ương, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống 

chính trị đối với đạo Tin Lành đã chuyển biến rõ rệt, “nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả 

lãnh đạo các cấp trước đây xem Tin Lành là FULRO, là phản động, là địch, thì nay đã 

nhận thức được tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, nên đã 

hạn chế việc cấm đoán, ngăn cản sinh hoạt đạo thuần túy” [160, tr.4]. 

Những chủ trương, chính sách trên đã tạo sự thông thoáng cho hoạt động 

của đạo Tin Lành nói chung và đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai nói riêng.  

3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai 

Bước sang đầu thế kỷ XXI, toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do 

hoá thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Quan hệ 

giao lưu kinh tế và khoa học kỹ thuật, xu thế hòa bình hợp tác ở khu vực và trên 

thế giới ngày càng phát triển. Với đường lối đổi mới, Việt Nam có thể tận dụng 

được những khả năng to lớn về vốn, thị trường, công nghệ và kinh nghiệm quản lý 

của nền kinh tế thế giới. Sau khi gia nhập ASEAN (7-1995) và tham gia Diễn đàn 

Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (1996), những năm đầu thế kỷ XXI 

chứng kiến sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam: Năm 2000, ký kết Hiệp định 

Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ; Tháng 1/2007 là thành viên chính 

thức của WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới). Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp 

định Thương mại tự do (FTA) khu vực và song phương, như cùng với các nước 

ASEAN ký FTA giữa ASEAN với Trung Quốc (2004), ASEAN - Hàn Quốc 

(2006), ASEAN - Nhật Bản (2008); ký FTA song phương Việt Nam - Nhật Bản 

(2008), Việt Nam - Chi Lê (2011), Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (2015). 

Đối với tỉnh Gia Lai, sau gần 20 năm (1986-2005) thực hiện đường lối đổi 

mới toàn diện của Đảng đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. 



 
 
 

 
72 

Gia Lai đã chủ động không ngừng đổi mới chính sách khuyến khích phát triển 

các thành phần kinh tế, tăng cường mở cửa thu hút đầu tư trong và ngoài nước, từng 

bước thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế 

theo vùng lãnh thổ bước đầu có sự chuyển dịch theo hướng khai thác lợi thế so sánh 

của từng vùng. Kinh tế đô thị được chú trọng phát triển, cơ sở hạ tầng thành phố 

Pleiku được chỉnh trang và nâng cấp, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 

hóa của tỉnh. Thị trấn An Khê được nâng lên là đô thị loại 4, là thị xã trung tâm phát 

triển vùng phía Đông của tỉnh. Cơ cấu đầu tư có sự chuyển dịch theo hướng chú trọng 

phát huy lợi thế từng ngành, từng vùng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thời 

gian này, tỉnh Gia Lai chủ trương vừa đầu tư cho vùng kinh tế động lực, vừa quan 

tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về các mặt kinh 

tế - xã hội cho các vùng này phát triển, góp phần nâng cao đời sống người dân.  

Trong thập niên đầu thế kỷ XXI, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng 

sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng liên tục từ 2001-2005 đạt bình quân 11,5% năm; 

đến giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 13,6% năm. Nếu tính 

trong 10 năm (2001-2010) đạt 12,5%, cao hơn rất nhiều so với bình quân của cả 

nước (6,89%) [144, tr.8]. Đến năm 2010, quy mô nền kinh tế gấp 3,24 lần so với 

năm 2005 [140, tr.25]. GDP bình quân đầu người đạt 14,54 triệu đồng, gấp 2,82 lần 

so với năm 2005 [140, tr.33-34].  

Đến năm 2010, thực hiện chính sách giao, khoán rừng cho hộ nghèo đồng 

bào DTTS theo Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg, tỉnh đã giao, khoán 44.915,4 ha 

với 1.746 hộ hưởng lợi. 

Với việc triển khai đồng bộ nhiều chính sách, chương trình nên công tác xóa 

đói giảm nghèo đạt kết quả rất lớn. Năm 2005, toàn tỉnh có 66.108 hộ nghèo, chiếm 

29,82%, đến năm 2010 giảm còn 35.500 hộ, chiếm 10,82% (hộ đồng bào DTTS là 

29.460 hộ, chiếm 83% số hộ nghèo); bình quân mỗi năm giảm 3,8%. Tỷ lệ nghèo 

bình quân của khu vực Tây Nguyên (17,1% năm 2010) [144, tr.17]. 

Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh Gia Lai phát triển không đều, tốc độ phát triển 

nhanh tập trung vào các khu vực đô thị, vùng ven các trục giao thông, vùng có điều 

kiện thuận lợi, còn vùng sâu, vùng xa phát triển chậm. Hiệu quả và năng suất cạnh 

tranh của nền kinh tế còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng ngành chậm. 
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Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều sản phẩm phát triển ồ ạt (dâu tằm, cà phê) không 

gắn với nhu cầu thị trường, không coi trọng chế biến, hoặc chế biến không gắn với 

việc phát triển vùng nguyên liệu dẫn đến thị trường biến động gặp nhiều khó khăn và 

còn tác động lâu dài đến nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỷ trọng ngành chăn nuôi và 

lâm nghiệp trong cơ cấu nông, lâm nghiệp thấp; diện tích rừng trồng mới, tỷ lệ độ che 

phủ của rừng không đạt mục tiêu đề ra. Theo đó, chỉ tính trong 05 năm từ 2006-2010, 

trồng rừng tập trung của tỉnh chỉ đạt 16.500 ha (chỉ tiêu đặt ra là 30.000 ha).  

Tính đến năm 2010, đời sống của một bộ phận dân cư ở vùng đồng bào DTTS, 

vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũ ở tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều khó khăn. 

Kết quả xóa đói giảm nghèo nhanh nhưng chưa thật sự vững chắc, nguy cơ tái nghèo 

còn cao, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn cao trong tổng số hộ nghèo toàn 

tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS các xã, thôn buôn chương trình 135 giai đoạn 2 

(2006-2010) ở tỉnh Gia Lai cao nhất khu vực Tây Nguyên với 98% (xem phụ lục 1). 

Chênh lệch về mức sống giữa thành thị, nông thôn và các tầng lớp dân cư còn lớn và 

có xu hướng gia tăng. Vấn đề đất đai, việc làm, thu nhập trong vùng đồng bào DTTS 

còn khó khăn, bức xúc. Điều này tác động nhất định đến tâm tư, tình cảm của đồng 

bào đồng thời là điều kiện thuận lợi để đạo Tin Lành phát triển. 

 Tình hình chính trị, an ninh những năm đầu thế kỷ XXI diễn biến rất phức 

tạp. Các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá 

cách mạng Việt Nam, các thế lực này hậu thuẫn cho lực lượng FULRO lưu vong lợi 

dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động gây bạo loạn 

chính trị, tạo ra phong trào li khai để quốc tế hóa vấn đề người DTTS ở Tây Nguyên 

và tổ chức “Nhà nước Đê Ga”, nhằm tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài 

chống phá và can thiệp nội bộ Việt Nam. Vì vậy, ngay từ cuối năm 2000, một số đối 

tượng phản động người DTTS định cư ở Mỹ và các thế lực phản động bên ngoài 

thực hiện ý đồ thành lập “Nhà nước Đê Ga tự trị” ở vùng Tây Nguyên do Ksor Kơk 

cầm đầu. Lực lượng này liên tục kích động nhân dân, tổ chức lôi kéo, tụ tập một số 

quần chúng theo “Tin Lành Đê Ga”, đồng thời chỉ đạo tập trung đông người để 

tuyên truyền thành lập “Nhà nước Đê Ga độc lập”, phát tán các tài liệu phản động 

dưới hình thức truyền đạo, nghiêm trọng hơn, các đối tượng này đã kích động quần 
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chúng gây ra hai cuộc bạo loạn vào năm 2001 và 2004 làm cho tình hình an ninh 

chính trị hết sức phức tạp.  

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai đã chủ động và bằng 

nhiều biện pháp tích cực để tập hợp lực lượng đấu tranh triệt phá số cầm đầu và bóc 

gỡ các khung ngầm của lực lượng FULRO, ngăn chặn hoạt động đưa đón người 

vượt biên, củng cố hệ thống chính quyền cơ sở. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị 

của tỉnh Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đã dần đi vào ổn định, lòng tin 

của quần chúng nhân dân đối với Đảng, chính quyền được nâng lên. Sức mạnh tổng 

hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng 

toàn dân được phát huy. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 

nhân dân và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, xây 

dựng khu vực phòng thủ tỉnh cơ bản liên hoàn vững chắc, an ninh biên giới được 

giữ vững. Tỉnh Gia Lai đã coi trọng phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, 

tập trung chỉ đạo xây dựng tiềm lực, xây dựng các cơ quan quân sự, đơn vị thường 

trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững về chính trị; đồng thời nâng 

cao chất lượng hoạt động, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hợp đồng tác chiến giữa 

các lực lượng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng toàn dân 

được quan tâm; ý thức độc lập tự chủ, tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, 

đảng viên và quần chúng được nâng lên; nguồn lực huy động cho nhiệm vụ quốc 

phòng được đảm bảo; công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

đạt được nhiều hiệu quả quan trọng. Do nắm chắc tình hình nên chính quyền các 

cấp của tỉnh Gia Lai đã chủ động hơn trong việc phát hiện và ngăn chặn có hiệu 

quả ý đồ kích động, lôi kéo quần chúng gây bạo loạn, phá rối an ninh của bọn 

phản động, nhận thức của nhân dân về bản chất của FULRO ngày càng được rõ 

hơn. Cũng chính vì vậy, trong giai đoạn này, nhiều đồng bào trước đây tham gia 

vào “Tin Lành Đê Ga” đã tự nguyện rời bỏ chuyển sang gia nhập hệ phái TLVN 

(MN) và đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho số lượng tín đồ đạo 

Tin Lành ở tỉnh Gia Lai tăng nhanh.  

Đời sống tinh thần và mức hưởng thụ văn hóa của người dân ngày càng khá 

hơn. Tính đến năm 2010, 100% xã có điện thoại, đạt 20 thuê bao cố định/100 dân; 

100% thôn, làng, 95% số hộ được dùng điện; 80% dân cư nông thôn được dùng 
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nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% số hộ được xem truyền hình; gần 100% số hộ 

được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam; 85% hộ gia đình văn hóa; 75% thôn, làng, tổ 

dân phố văn hóa [140, tr.33-34]. 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục được chú trọng phát triển. Các trường 

cao đẳng, trung học dạy nghề đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nghề, bồi 

dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ cơ 

sở. Tiếng và chữ viết dân tộc Ba-na được dạy trong trường Cao đẳng sư phạm. Cơ 

sở vật chất và đội ngũ giáo viên từng bước được nâng lên. Công tác xã hội hóa giáo 

dục ngày càng nhận được nhiều quan tâm, đóng góp của xã hội, góp phần tăng 

nhanh tỉ lệ học sinh, nâng cao chất lượng hệ thống trường lớp và đa dạng hóa các 

loại hình đào tạo.  

Quy mô các bậc học, ngành học và hệ thống trường lớp tăng nhanh. Chất 

lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp tăng đều qua các 

năm. Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mục tiêu đề ra. Đến cuối năm 

2005, đã có 50% số xã phổ cập trung học cơ sở, bình quân cứ 3,4 người dân có một 

người đi học; tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi tiểu học đạt 95% [71, tr.74]. Đến 

năm 2010, tỉnh được công nhận hoàn thành phổ cập trung học cơ sở, mạng lưới 

trường, lớp đã phủ kín đến tận thôn, làng. Năm 2010 tăng 93 trường giáo dục mầm 

non, 98 trường THPT so với năm 2005, đã xóa được tình trạng phòng học 3 ca, 

phòng học tạm thời [71, tr.74]. 

Tuy vậy, chất lượng giáo dục toàn diện chưa đồng đều giữa các vùng trong 

tỉnh và chậm được cải thiện; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT chưa cao, số học sinh 

bỏ học nhiều, tình trạng tái mù chữ trong vùng đồng bào DTTS ở một số địa bàn 

vùng sâu, vùng xa còn nhiều. 

Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, kinh tế - xã 

hội tỉnh Gia Lai đã giành được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những 

thành tựu đã đạt được, kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai giai đoạn này vẫn còn nhiều hạn 

chế, yếu kém, đúng như nhận định của Đảng bộ tỉnh Gia Lai:  

                           Trong các lĩnh vực này vẫn còn bộc lộ những mặt yếu kém, 

hạn chế. Kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, chất lượng và hiệu quả 

chưa cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình 
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quân của cả nước. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải 

quyết. Quốc phòng an ninh chưa được tăng cường thường xuyên để 

đối phó kịp thời những yếu tố tiềm ẩn gây mất ổn định. Chất lượng 

công tác xây dựng hệ thống chính trị còn thấp [4, tr.772].  

Như vậy, có thể thấy mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 

những thập kỷ đầu sau đổi mới, tuy nhiên cho đến những năm đầu thế kỷ XX, tình 

hình kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng ở tỉnh Gia Lai vẫn còn nhiều 

hạn chế, đời sống một bộ phận đồng bào, đặc biệt là đồng bào các DTTS còn gặp 

nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho đạo Tin Lành 

phát triển mạnh mẽ tại Gia Lai trong thời gian qua.           

 3.1.3. Hoạt động đẩy mạnh truyền giáo của đạo Tin Lành tại tỉnh Gia Lai 

 Sau Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ năm 2005 Về một số công tác đối 

với đạo Tin Lành, các hệ phái Tin Lành tăng cường hoạt động truyền giáo, phát 

triển tín đồ.  

Đối với hệ phái TLVN (MN), quyết tâm phát triển đạo được cụ thể hóa bằng 

việc tiếp tục tổ chức đào tạo, phong chức phong phẩm cho các chức sắc, cốt cán, đề 

nghị Tổng Liên hội Hội thánh TLVN (MN) mở lớp bồi dưỡng thần học tại Gia Lai, 

xin tổ chức hội đồng cho các chi hội, phong chức mục sư, mục sư nhiệm chức. Đặc 

biệt, với chủ trương mỗi làng người đồng bào DTTS có 01 điểm nhóm Tin Lành hoạt 

động, các chi hội TLVN (MN) một mặt tổ chức cho tín đồ sinh hoạt tập trung tại nhà 

thờ, mặt khác yêu cầu tín đồ tổ chức sinh hoạt điểm nhóm theo thôn, làng nơi cư trú, 

đối với những làng có đông tín đồ thì xin phép chính quyền xây dựng nhà nguyện 

hoặc xây dựng nhà ở rồi từ đó tìm cách hợp thức hóa thành nhà nguyện để làm nơi 

sinh hoạt nhằm từng bước phát triển tín đồ, mở rộng địa bàn, cơ sở thờ tự hoạt động.  

Đối với các hệ phái Tin Lành khác: Sau khi hệ phái TLVN (MN) và Truyền giáo 

Cơ đốc Việt Nam được công nhận tư cách pháp nhân tôn giáo, các hệ phái Tin Lành 

khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai như Cơ đốc Phục lâm, Thánh Khiết, Truyền giáo Việt 

Nam tin yêu, Trưởng Lão, Tin Lành Mennonite, Tin Lành Phúc âm đấng Christ, Tin 

Lành Báp tít, Phúc âm đời đời, Truyền giảng Phúc âm, Liên hữu Cơ đốc, Giám lý Liên 

hiệp, Báp tít sắc tộc Cộng đồng cũng tích cực củng cố tổ chức, phát triển tín đồ trong 

vùng đồng bào DTTS; đồng thời từng bước củng cố tổ chức và xin đăng kí sinh hoạt tôn 
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giáo với chính quyền địa phương. Riêng tổ chức Tin Lành Trưởng Lão còn phân công 

người đứng đầu phụ trách các khu vực người Gia-rai và Ba-na nhằm tăng cường đẩy 

mạnh việc phát triển tín đồ trong các cộng đồng người DTTS đông dân cư này. 

 Bên cạnh đó, những hệ phái khác trước đây chưa có mặt bắt đầu gầy dựng 

cơ sở và truyền đạo tại Gia Lai. Vì vậy, nếu như trước năm 2005, ở tỉnh Gia Lai 

chỉ có 5 hệ phái Tin Lành hoạt động thì sau năm 2005 nhiều hệ phái Tin Lành mới 

xuất hiện như: Cơ đốc Phục lâm Việt Nam (truyền vào Gia Lai năm 2009), hệ phái 

Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) truyền vào năm 2009, Báp tít Việt Nam (Nam 

Phương) năm 2010, các hệ phái Giám lý Liên hiệp và Báp tít sắc tộc Cộng đồng 

cũng xuất hiện ở tỉnh Gia Lai từ năm 2014. Các hệ phái từ khi du nhập đã tăng 

cường đẩy mạnh phát triển tín đồ của hệ phái mình.     

3.2. NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠO TIN LÀNH Ở 

TỈNH GIA LAI TỪ 2005 ĐẾN 2016 

3.2.1. Phát triển tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự 

3.2.1.1. Về tín đồ 

          Với những phương thức linh hoạt, mềm dẻo, nhất là sự tích cực, năng nổ của lực 

lượng truyền đạo nên trong một thời gian ngắn, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã thu hút 

được một lượng tín đồ khá lớn, nhất là đồng bào DTTS tại chỗ.  

Nếu như đầu năm 2005, toàn tỉnh Gia Lai có 5 hệ phái Tin Lành với 77.540 tín 

đồ thì 3 năm sau, năm 2008 số tín đồ đã tăng lên 88.616 (bảng 3.1). Như vậy, so với 

năm 2005, chỉ trong vòng 3 năm, số tín đồ đạo Tin Lành đã tăng lên thêm 11.076 tín 

đồ. Trong đó, riêng hệ phái TLVN (MN) là 82.613 tín đồ (chiếm đến trên 82%)17, các 

hệ phái còn lại có 6.003 tín đồ (chiếm khoảng 18% tổng số tín đồ), trong đó nhiều 

nhất là hệ phái Tin Lành Thánh Khiết tập trung ở huyện Đăk Đoa với 1482 tín đồ, hệ 

phái Liên hữu Cơ đốc ở các địa bàn thành phố Pleiku, huyện Đăk Đoa, Chư Prông, 

Krông Pa với 1.022 tín đồ, một số hệ phái còn lại số tín đồ không nhiều, như hệ phái 

Cơ đốc Phục lâm Việt Nam tập trung ở huyện Ia Pa chỉ có 33 tín đồ, phái Báp tít Liên 

hiệp chỉ có 99 tín đồ, tập trung ở địa bàn huyện Chư Sê và thị xã An Khê. 

                                                 
17Theo số liệu của Hệ phái Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tại tỉnh Gia Lai thì thời điểm này ở tỉnh Gia Lai 
có gần 93.000 tín đồ, trong đó khoảng 72.000 người Gia-rai, 20.000 người Ba-na và khoảng 1.200 người 
Kinh [74, tr.1]. 
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Đến năm 2009, đạo Tin Lành tại Gia Lai đã có đến 14 hệ phái, với 93.710 tín đồ 

[151, tr.1]. Hai năm sau, năm 2011, số tín đồ đạo Tin Lành tăng lên 99.398 người thuộc 

15 hệ phái, trong đó số tín đồ thuộc Hội thánh TLVN (MN) là 91.115 tín đồ; hệ phái 

Truyền giáo Cơ đốc có 3.896 tín đồ, hệ phái Cơ đốc Phục lâm có 85 tín đồ. Số tín đồ 

còn lại của 12 hệ phái còn lại là 4.302 tín đồ. 

Năm 2013, số tín đồ đạo Tin Lành là 110.711 người, trong đó TLVN (MN) là 

93.557 tín đồ, Truyền giáo Cơ đốc là 3.324 tín đồ [158, tr.1]. Đến 2014, số tín đồ đạo 

Tin Lành Gia Lai là 117.165 tín đồ. Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm, số tín đồ đạo Tin 

Lành đã tăng thêm đến 6.454 người. Đặc biệt, riêng hệ phái TLVN (MN) tăng lên 

14.230 tín đồ so với năm 2013, tức 107.787 tín đồ (sở dĩ số tín đồ hệ phái này tăng 

nhiều như vậy vì ngoài số tín đồ mới thì nhiều tín đồ từ các hệ phái khác chuyển 

sang), Truyền giáo Cơ đốc là 3.671 tín đồ, tăng 347 tín đồ so với năm 2013 [43]. 

Bảng 3.1. Số lượng tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai qua các năm 

Thời 

gian 

Tổng số tín 

đồ 

Trong đó 

Hệ phái 

TLVN (MN) 

Tín đồ là người  

DTTS 

Tín đồ là người 

Kinh 

Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ 

(%) 

1/2005 77.540 71.000     

2008 88.616 82.613 87.230 98,4% 1.386 1,6% 

2009 93.710 86.498     

2011 99.398 91.115     

2013         110.711 93.557 109.195 98,6%   

2014         117.165 107.787   3.160 2,7% 

2015         124.603      

10.2016         127.248 117.190 125.767 97,5% 3.200 2,5% 

Nguồn:  [8], [9], [10], [45 ], [46, [47], [49], [148], [150], [151], [155], [156], [159], 

[160], [161]. 

Tính đến tháng 11-2016, toàn tỉnh Gia Lai có 18 hệ phái Tin Lành đang sinh 

hoạt với 127.248 tín đồ [49, tr.1] (bảng 3.1).  
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Như vậy, chỉ trong vòng 2 năm, từ 2014 đến 2016, số tín đồ đã tăng thêm 

10.083 người, chủ yếu số tín đồ tăng thêm này là do số tín đồ trước đây bỏ sang tổ 

chức phản động Đê Ga, nay từ bỏ quay lại sinh hoạt tại hệ phái TLVN (MN) và một 

số ít tăng tự nhiên. Trong đó, riêng TLVN (MN) là 117.190 tín đồ18, Truyền giáo 

Cơ đốc là 3.764 tín đồ; Cơ đốc Phục lâm là 77 tín đồ; Liên hữu Cơ đốc có 562 tín 

đồ; Trưỡng Lão là 693 tín đồ; Báp tít Việt Nam (Nam Phương) có 431 tín đồ; 

Menonite nhánh Nguyễn Quang Trung có 164 tín đồ; Minonite nhánh Nguyễn 

Hồng Quang có 483 tín đồ; Báp tít Liên hiệp có 246 tín đồ; Truyền giảng Phúc âm 

có 210 tín đồ; Truyền giáo Việt Nam tin yêu có 491 tín đồ; Báp tít sắc tộc Cộng 

đồng có 23 tín đồ; Thánh Khiết có 1805 tín đồ; Giám lý có 348 tín đồ; Giám lý Liên 

hiệp có 461 tín đồ; Liên đoàn Truyền giáo Việt Nam có 123 tín đồ; Phúc âm đấng 

Christ có 77 tín đồ và Phúc âm đời đời có 100 tín đồ.  

Trong khoảng thời gian 11 năm sau khi có Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính 

phủ (2005-2016), số tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã tăng thêm 49.708 người, 

tức tăng thêm 39%. Trong đó, hệ phái TLVN (MN) tăng đến 46.190 người (chiếm 

93%), các hệ phái khác tăng 3.518 người (7%)19.  

Như vậy, có thể thấy số tín đồ của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai tăng nhanh 

trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2016. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chủ yếu là ở 

bộ phận đồng bào DTTS, chiếm 124.048 trong tổng số 127.248 tín đồ, chiếm đến 

97,5% (xem bảng 3.1), nhiều nhất là 2 DTTS tại chỗ là Gia-rai và Ba-na20.  

Theo một số liệu thống kê năm 2016 thì trong số 18 hệ phái thì chỉ có 8 hệ 

phái có tín đồ là người Kinh với tổng số 3.200 người, chỉ chiếm khoảng 2,5% số tín 

đồ [49]. Trong đó, số tín đồ người Kinh trong hệ phái TLVN (MN) là gần 3.000 

người, Báp tít liên hiệp 167 người, Phúc âm đời đời 11 người, Phúc âm đấng Christ là 

10 người, Liên đoàn Truyền giáo Việt Nam với 10 người, Trưởng Lão 9 người, 

Truyền giảng Phúc âm 23 người, Liên hữu Cơ đốc 6 người (xem bảng 3.2). 

Còn lại 10 hệ phái có 100% số tín đồ là đồng bào DTTS, bao gồm: Truyền giáo 

Cơ đốc, Cơ đốc Phục lâm, Báp tít Việt Nam (Nam Phương), Menonite (Nguyễn Quang 
                                                 
18 Theo Mục sư Uyên, Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành - Quản nhiệm Chi hội Kông Breck, Adek, huyện 
Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai thì thời điểm này, hệ phái TLVN (MN) có khoảng 130.000 tín đồ, trong đó, tín đồ 
người Gia-rai khoảng 100.000 người, người Ba-na khoảng 29.000 tín đồ, người Kinh khoảng 1.000 tín đồ. 
19 Sự tính toán của tác giả trên cơ sở các tài liệu thu thập được. 
20 Điều này sẽ được lý giải ở phần đặc điểm phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, thuộc chương 4. 
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Trung), Menonite (Nguyễn Hồng Quang), Truyền giáo Việt Nam tin yêu, Báp tít sắc 

tộc Cộng đồng, Thánh Khiết, Giám lý, Giám lý Liên hiệp. 

Bảng 3.2. Số lượng tín đồ người DTTS và người Kinh của từng hệ phái 

tính đến tháng 10-2016 

 

STT 

 

Hệ phái 

Tổng số 

tín đồ 

Tín đồ 

người 

Kinh 

Tín đồ người 

DTTS 

1 TLVN (MN)  119.250 2.964 116.286 

2 Truyền giáo Cơ đốc 3.764 0 3.764 

3 Cơ đốc Phục lâm 77 0 37 

4 Liên hữu Cơ đốc 562 6 556 

5 Trưởng Lão 693 9 684 

6 Báp tít Việt Nam (Nam Phương) 431 0 431 

7 Menonite (Nguyễn Quang Trung) 164 0 164 

8 Menonite (Nguyễn Hồng Quang) 483 0 483 

9 Báp tít Liên hiệp 246 167 79 

10 Truyền giảng Phúc âm 210 23 187 

11 Truyền giáo Việt Nam tin yêu 491 0 491 

12 Báp tít sắc tộc Cộng đồng 23 0 23 

13 Thánh Khiết 1850 0 1850 

14 Giám lý 348 0 348 

15 Giám lý Liên hiệp 461 0 461 

16  Liên đoàn Truyền giáo Việt Nam 123 10 113 

17 Phúc âm đấng Christ 77 10 67 

18 Phúc âm đời đời 89 11 78 

Tổng  127.248 3.200 124.048 

Nguồn: [49] 

Bên cạnh đó, có thể thấy tín đồ phân bố không đều ở các huyện của tỉnh Gia 

Lai. Có những huyện lên đến trên 30.000 tín đồ, như: Huyện Đăk Đoa có 32.352 tín 

đồ của 9 hệ phái Tin Lành [50, tr.1]. Trong đó, hệ phái TLVN (MN) với 27.652 tín 

đồ, 8 hệ phái Tin Lành còn lại với 2.720 tín đồ, gồm: Tin Lành Giám lý, Tin Lành 
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Phúc âm đời đời, Tin Lành Thánh Khiết, Tin Lành Menonite, Tin Lành Trưởng 

Lão, Tin Lành Liên hữu Cơ đốc, Tin Lành Giám lý Liên hiệp, Tin Lành Liên đoàn 

Truyền giáo Phúc âm. Đăk Đoa cũng là huyện có tín đồ đông nhất tỉnh Gia Lai, 

thành phố Pleiku là nơi đông tín đồ thứ 2 trên toàn tỉnh với 14.534 tín đồ [52], 

huyện Ia Pa xếp thứ 3 với 10.916 tín đồ [51].  

Sở dĩ Đăk Đoa và Ia Grai là những địa bàn có tín đồ đông tại tỉnh Gia Lai vì 

ở những huyện này là nơi tập trung hai dân tộc Gia-rai và Ba-na sinh sống. Riêng 

đối với thành phố Pleiku, mặc dù dân tộc Gia-rai và Ba-na ở đây chỉ chiếm hơn 

10% dân số nhưng do số dân ở đây lớn (hơn 600.000 người) nên dẫn đến số tín đồ 

tại thành phố này đứng thứ hai trong tỉnh.  

Bảng 3.3. Sự tăng, giảm tín đồ ở các địa phương tỉnh Gia Lai trong 2 
năm 2014 và 2015 

S
TT 

Huyện, thị xã, 
thành phố 

11-2014 11-2015 Tăng (giảm) so 
với năm trước 

1 An Khê 234 347 + 113 
2 Ayun Pa 1.338 1.517 + 179 

3 Chư Păh 6.023 6.382 + 359 
4 Chư Prông 5.752 5.851 + 99 

5 Chư Pưh 11.856          12.642 + 786 
6 Chư Sê 8.146 7.419 - 727 

7 Đăk Đoa 32.308          32.352 + 44 

8 Đăk Pơ 113 139 + 26 
9 Đức Cơ 4.759 4.827 + 68 

10 Ia Grai 7.293 7.326 + 33 
11 Ia Pa 10.596          10.916 + 326 

12 K’Bang 20 16 - 4 
13 Kông Chro 39 39 0 

14 Krông Pa 9.438 9.696 + 258 

15          Mang Yang 7.480 7.950 + 470 
16 Phú Thiện 6.734 7.258 + 524 

17 Pleiku 12.474          14.534 + 2.060 

Nguồn:  [48]  
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Trong khi đó, có những địa phương có rất ít tín đồ, như huyện K’Bang chỉ có 

16 tín đồ, huyện Kông Chro chỉ có 39 tín đồ. Đây là những địa bàn có địa hình hiểm 

trở, lại là căn cứ cách mạng trước đây nên đạo Tin Lành khó du nhập hơn. 

Có thể thấy, mức tăng tín đồ ở các địa phương cũng không đều nhau, có nơi 

tăng đến 2.060 tín đồ trong vòng 1 năm, từ 2014-2015 (Pleiku, xem bảng 3.3), tuy 

nhiên, cũng có địa phương không tăng thêm tín đồ nào, như huyện Kông Chro, từ 

năm 2014 đến 2015, số tín đồ ở huyện này vẫn duy trì ở mức 39 tín đồ, tại địa 

phương này cũng không có chức sắc Tin Lành, không có nhà thờ, nhà nguyện, chi 

hội hay điểm nhóm.  

Cá biệt, có địa phương, số tín đồ không những không tăng mà còn giảm, ví 

dụ ở huyện K’Bang, số tín đồ năm 2014 là 20 tín đồ, nhưng đến 2015, số tín đồ của 

địa phương này còn lại chỉ 16 tín đồ, nghĩa là giảm bớt 4 tín đồ (xem bảng 3.3). 

Đồng thời, số tín đồ của các hệ phái tăng không đều nhau, mặc dù các hệ phái 

đông đảo nhưng tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai chủ yếu thuộc hệ phái TLVN 

(MN) là 117.190 tín đồ/127.248 tín đồ (đến cuối năm 2016), chiếm đến 92,09% tổng 

số tín đồ. Các hệ phái còn lại chỉ có 10.058 tín đồ, chiếm khoảng gần 8%. 

Đặc biệt, có nhiều hệ phái số lượng tín đồ giảm, không ổn định, như: 

Menonite (nhánh của Nguyễn Quang Trung), Cơ đốc Phục lâm, Phúc âm đời đời, 

Giám lý, Báp tít sắc tộc Cộng đồng, Trưởng Lão. Đặc biệt, hệ phái Menonite 

(nhánh của Nguyễn Quang Trung) từ 340 tín đồ năm 2014 giảm chỉ còn 164 tín đồ 

năm 2016, giảm đến hơn 50%; hệ phái Báp tít sắc tộc Cộng đồng từ 47 tín đồ năm 

2014 còn 23 tín đồ năm 2016, giảm hơn 50% và phần lớn số lượng tăng giảm không 

đều này là do chuyển từ hệ phái này sang hệ phái khác. Điều này cho thấy niềm tin 

của nhiều tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai không ổn định, còn mờ nhạt và mức 

độ tín ngưỡng của các tín đồ cũng rất khác nhau; chỉ có gần 30% trong số này là 

những tín đồ đã làm lễ Báp têm (được công nhận là tín đồ chính thức theo đúng 

giáo luật), 70% còn lại là tín đồ không chính thức. Trong số này, có người tin theo 

Chúa, nhưng cũng có nhiều người theo Tin Lành vì những mục đích khác. 

3.2.1.2. Về chức sắc 

          Từ sau khi hệ phái TLVN (MN) được công nhận tư cách pháp nhân, công tác đào 

tạo của đạo Tin Lành được quan tâm hơn. Năm 2003, Viện Thánh kinh Thần học tại 
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Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại, tính đến 2016 đã đào tạo được 7 khóa với 

hơn 300 học viên đã tốt nghiệp, riêng khóa 7 có 15 học viên của tỉnh Gia Lai. Vì vậy, 

nếu như tính đến cuối năm 2004, Gia Lai chỉ có 28 mục sư, mục sư nhiệm chức [106, 

tr.59], thì đến 2016, 18 hệ phái trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có đến 206 mục sư, mục sư 

nhiệm chức và truyền đạo [49, tr.1] (57 mục sư, 63 mục sư nhiệm chức và 86 truyền 

đạo), tức là tăng hơn gấp 7 lần so với năm 2004. Như vậy, trong 11 năm, số lượng mục 

sư, mục sư nhiệm chức và truyền đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã tăng đến 174 người. 

Đặc biệt, phần lớn các chức sắc đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai là người DTTS. 

   Bảng 3.4. Số lượng chức sắc của các hệ phái Tin Lành ở tỉnh Gia Lai 
tính đến thời điểm tháng 10-2016 

 
TT 

             
  Hệ phái 

        Chức sắc 

Mục 
sư 

Mục sư 
nhiệm chức 

Truyền 
đạo 

Tổng 
cộng 

1 TLVN (MN) 22 44 9 75 
2 Truyền giáo Cơ đốc 6 0 23 29 
3 Cơ đốc Phục lâm 0 0 4 04 
4 Liên hữu Cơ đốc 4 0 0 04 
5 Trưởng Lão 1 3 10 14 
6 Báp tít Việt Nam (Nam Phương) 0 4 2 06 
7 Menonite (Nguyễn Quang Trung) 1 4 0 05 
8 Menonite (Nguyễn Hồng Quang) 2 4 2 08 
9 Báp tít Liên hiệp 3 1 3 07 
10 Truyền giảng Phúc âm 0 1 5 06 
11 Truyền giáo Việt Nam tin yêu 2 0 9 11 
12 Báp tít sắc tộc Cộng đồng 0 1 0 01 
13 Thánh Khiết 7 0 0 07 
14 Giám lý 2 0  4 06 
15 Giám lý Liên hiệp 0 1 10 11 
16 Liên đoàn Truyền giáo Việt Nam 3 0 4 07 
17 Phúc âm đấng Christ 2 0 0 02 
18 Phúc âm đời đời 2       0       1     03 
Tổng  57 63 86 206 

Nguồn:  [49] 
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Tuy nhiên, quan sát bảng 3.4 chúng ta thấy rằng, chức sắc của đạo Tin Lành ở 

tỉnh Gia Lai nhiều nhất là ở hệ phái TLVN (MN) với 75 người/206 người, trong đó 

có 22 mục sư, 44 mục sư nhiệm chức và 9 truyền đạo, Truyền giáo Cơ đốc là hệ phái 

có số lượng chức sắc nhiều thứ hai với 29 người trong đó có 6 mục sư, 23 truyền đạo, 

tiếp đến là hệ phái Trưởng Lão với 14 chức sắc, hệ phái Truyền giáo Việt Nam tin 

yêu và Giám lý Liên hiệp với 11 chức sắc. Những hệ phái có ít chức sắc như Cơ đốc 

Phục lâm, Liên hữu Cơ đốc với 4 chức sắc, Phúc âm đời đời 3, Phúc âm đấng Christ 

2 chức sắc. Đặc biệt, hệ phái Báp tít sắc tộc Cộng đồng chỉ có duy nhất 01 chức sắc. 

Trong đó, có những hệ phái cho đến thời điểm 2016 vẫn chưa có mục sư mà chỉ có 

mục sư nhiệm chức hoặc truyền đạo, như Cơ đốc Phục lâm, Báp tít Việt Nam (Nam 

Phương), Truyền giảng Phúc âm, Báp tít sắc tộc Cộng đồng, Giám lý Liên hiệp. 

Song, cần nhìn nhận một thực tế là nhiều chức sắc của đạo Tin Lành ở tỉnh 

Gia Lai là do tự phong, chưa qua trường lớp đào tạo bài bản, nhất là các hệ phái Tin 

Lành chưa được nhà nước công nhận về mặt tổ chức.    

3.2.1.3. Về cơ sở thờ tự 

           Sau khi có Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin 

Lành thì các nhà thờ, nhà nguyện của đạo Tin Lành ở Gia Lai bắt đầu được xây dựng.  

Đặc biệt, trên cơ sở Chỉ thị số 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 

2008 về nhà, đất liên quan đến tôn giáo, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ban, 

ngành có liên quan và các địa phương trên toàn tỉnh rà soát thống kê lại toàn bộ nhà, 

đất liên quan đến tôn giáo ở mỗi địa phương và giải quyết kịp thời vấn đề nhà đất 

cho các tôn giáo, trong đó có đạo Tin Lành. 

Đến tháng 10-2016, số cơ sở thờ tự của các hệ phái Tin Lành ở tỉnh Gia Lai 

là 154, trong đó có 30 nhà thờ, số còn lại là nhà nguyện (Ngoài ra còn có 6 nhà thờ 

đang trong quá trình thi công xây dựng). Trong tổng số nhà thờ, có 29/30 nhà thờ là 

của hệ phái TLVN (MN), 01 nhà thờ còn lại của hệ phái Cơ đốc Truyền giáo. 

Tuy nhiên, quan sát bảng 3.5 chúng ta có thể thấy các cơ sở thờ tự cũng phân 

bố không đều tại các địa phương, chủ yếu tập trung tại những huyện, thị có số lượng tín 

đồ đông như thành phố Pleiku có 7 nhà thờ, huyện Đăk Đoa cũng có 7 nhà thờ. Một số 

huyện có 2 nhà thờ như Chư Pưh, Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ, Mang Yang; một số 

huyện chỉ có 01 nhà thờ như các huyện Krông Pa, Ia Pa, Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa.  
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Bảng 3.5. Các chi hội, Hội thánh Tin Lành đã có nhà thờ 

STT Tên cơ sở thờ tự Địa chỉ Năm xây dựng 

1.  Chi hội Trà Đa Xã Biển Hồ, TP.Pleiku 2005 
2.  Chi hội Ia Nueng Xã Biển Hồ, TP.Pleiku 2007 
3.  Chi hội Plei Ia Lang P.Chi Lăng, TP.Pleiku 2007 
4.  Chi hội Plei Thung Dor Xã An Phú, TP.Pleiku 2008 
5.  Chi hội Plei Bông Phun Xã Chư Á,TP.Pleiku 2009 
6.  Chi hội Plei Bruk Ngol Phường Yên Thế, TP.Pleiku 2013 
7.  Chi hội Plei Mơ Nú Xã Chư Á, TP.Pleiku 2015 
8.  Chi hội Plei O Ýô Xã Ia Băng, H.Đăk Đoa 2007 
9.  Chi hội Kông Brếch Xã A Dơk, H.Đăk Đoa 2009 
10.  Chi hội Plei Sao Xã Hà Bầu, H.Đăk Đoa 2010 
11.  Chi hội Plei Brel Dor Xã Glar, H.Đăk Đoa 2007 
12.  Chi hội Chư Teh Xã Ia Pết, H.Đăk Đoa 2010 
13.  Chi hội Plei Piơm Thị trấn Đăk Đoa, H.Đăk Đoa 2012 
14.  Chi hội Đê Rơng Xã Trang, Hnol, H.Đăk Đoa 2014 
15.  Chi hội Plei Bêtel Xã Ia Hrú, H.Chư Pưh 2004 
16.  Chi hội Plei Thơ Ga TT. Chư Don, H.Chư Pưh 2009 
17.  Chi hội Plei Breng  Xã Ia Dêr, H.Ia Grai 2006 
18.  Chi hội Ia Sao Xã Ia Sao, H.Ia Grai 2009 
19.  Chi hội Plei Bui Xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh 2008 
20.  Chi hội Bluk Blui Xã Ia Ka, H.Chư Păh 2009 
21.  Chi hội Ia Kla Xã Ia Kla, H.Đức Cơ 2005 
22.  Chi hội Plei Lung Xã Ia Kriêng, H.Đức Cơ 2013 
23.  Chi hội Plei Chan Xã Ia Pnôn, H.Đức Cơ 2014 
24.  Chi hội Plei Kon Chrah Xã Hra, H.Mang Yang 2009 
25.  Chi hội Plei Bông   Xã Ayun, H.Mang Yang 2010 
26.  Chi hội Chư Gu Xã Chư Gu, huyện Krông pa 2012 
27.  Chi hội Plei Rơ Ngol Xã Ama Rơn, H.Ia Pa 2010 
28.  Chi hội Plei Pă Pết Xã Bờ Ngoong, H.Chư Sê 2010 
29.  Chi hội Plei Athai Thị trấn Phú Thiện, H.Phú Thiện 2015 

   30. Hội thánh Plei Marin 
(Cơ đốc Truyền giáo) 

Xã Ama Rơn, H.Ia Pa 2012 

Nguồn: [26] 
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Trong khi đó, ở một số địa phương mặc dù có các hệ phái Tin Lành đang 

hoạt động nhưng không có nhà thờ và cả nhà nguyện, tín đồ sinh hoạt chủ yếu tại 

nhà của trưởng các điểm nhóm, ví dụ huyện Đăk Pơ, Kông Chro, Chư Prông, 

K’Bang và thị xã An Khê [26].   

3.2.2. Mở rộng địa bàn truyền đạo 

 Sau khi hệ phái TLVN (MN) được công nhận tư cách pháp nhân, đặc biệt là 

sau Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin Lành, 

các hệ phái Tin Lành ở tỉnh Gia Lai tăng cường đẩy mạnh truyền đạo, mở rộng địa 

bàn, các hệ phái khác cũng tăng cường du nhập vào Gia Lai.  

Bảng 3.6. Số địa bàn phân bố của các hệ phái Tin Lành ở tỉnh Gia Lai 

 
STT 

 
                     Hệ phái 

              Địa bàn 

Huyện Xã Làng 
1 TLVN (MN)  17/17 140/222 425 
2 Truyền giáo Cơ đốc 5/17 15 37 
3 Cơ đốc Phục lâm 3/17 4 4 
4 Liên hữu Cơ đốc 3/17 7 8 
5 Trưởng Lão 6/17 11 16 
6 Báp tít Việt Nam (Nam Phương) 1/17  4  5 
7 Menonite (nhánh Nguyễn Quang Trung) 1/17  2  2 
8 Menonite (nhánh Nguyễn Hồng Quang) 4/17  5  9  
9 Báp tít Liên hiệp 7/17  7  7 
10 Truyền giảng Phúc âm 4/17  7  8  
11 Truyền giáo Việt Nam tin yêu 1/17  5  9  
12 Báp tít sắc tộc Cộng đồng 1/17  1  1 
13 Thánh Khiết 3/17  8  15 
14 Giám lý 1/17  3  4 
15 Giám lý Liên hiệp 6/17  8 10 
16    Liên đoàn Truyền giáo Việt Nam 3/17  4  4 
17 Phúc âm đấng Christ 1/17  3  3 
18 Phúc âm đời đời 1/17  4  4 

Nguồn: [49] 
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Do đó, nếu như đầu năm 2005, tín đồ đạo Tin Lành có mặt ở 109 xã, phường, 

355 thôn/làng của 13/15 huyện, thị xã, thành phố thì năm năm sau, năm 2010, đạo 

Tin Lành có mặt ở 15/17 huyện, 116/222 xã, phường, thị trấn với 444 làng.  

Như vậy, so với năm 2005, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã mở rộng địa bàn 

thêm ở 89 làng, 7 xã và 2 huyện. Song, thực chất 2 huyện tăng thêm này là 2 huyện 

được tách ra từ 2 địa bàn đã có sẵn sự hiện diện của đạo Tin Lành. 

Từ năm 2014, đạo Tin Lành đã có mặt ở 17/17 huyện. Tuy nhiên, điều dễ 

nhận thấy là tín đồ phân bố không đều nhau ở các địa bàn.  

Bảng 3.7. Địa bàn phân bố của các hệ phái Tin Lành ở tỉnh Gia Lai 

TT Hệ phái Huyện, thị xã, thành phố 
1 TLVN (MN)  17/17 huyện, thị xã, thành phố 
2 Truyền giáo Cơ đốc Ia Pa, Ayun Pa, Phú Thiện, Krông Pa 

3 Cơ đốc Phục lâm Chư Sê, Krông Pa, Phú Thiện, Kong Chro 
4 Liên hữu Cơ đốc Krông Pa, Chư Sê, Chư Prông, Đăk Đoa 

5 Trưởng Lão Ia Grai, Chư Pưh, Đức Cơ, Chư Sê, Đăk Đoa, 
Chư Prông 

6 Báp tít Việt Nam (Nam Phương) Krông Pa 
7 Menonite(Nguyễn Quang Trung) Đăk Đoa 

8 Menonite (Nguyễn Hồng Quang) Đức Cơ, Đăk Đoa, Chư Prông, Pleiku 
9 Báp tít Liên hiệp Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, An Khê 

10 Truyền giảng Phúc âm Chư Pưh, Krông Pa, Chư Sê, Chư Prông 

11 Truyền giáo Việt Nam tin yêu Krông Pa 
12 Báp tít sắc tộc Cộng đồng Đăk Pơ, Krông Pa,  

13 Thánh Khiết Pleiku, Đăk Đoa, Chư Păh, 
14 Giám lý Đăk Đoa  

15 Giám lý Liên hiệp Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa, Chư Păh, Phú 
Thiện, Chư Pưh 

16 Liên đoàn Truyền giáo Việt Nam Đăk Đoa,  Pleiku 
17 Phúc âm đấng Christ Pleiku, Chư Prông, Chư Păh 

18 Phúc âm đời đời Krông Pa, Chư Sê, Chư Prông, Đăk Đoa, 
Pleiku 

Nguồn: [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57] 
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Có hệ phái phân bố ở hàng chục huyện, thị xã, thành phố như hệ phái TLVN 

(MN) phân bố ở 17/17 huyện, 161 xã, 455 làng; hệ phái Trưởng Lão có mặt ở 6 huyện, 

17 xã và 20 làng bản, Giám lý Liên hiệp cũng có mặt ở 6 huyện, 7 xã, 10 làng bản. Các 

hệ phái khác như: Truyền giáo Cơ đốc, Cơ đốc Phục lâm, Menonite (Nguyễn Hồng 

Quang), Phúc âm đời đời, Liên hữu Cơ đốc, Phúc âm đấng Chrirst, Thánh Khiết, Báp 

tít Liên hiệp phân bố ở 3 đến 4 huyện.  

Bên cạnh đó, có một số hệ phái chỉ có mặt tại một huyện như Menonite 

(Nguyễn Quang Trung), Giám lý, Báp tít Việt Nam (Nam Phương), Truyền giáo 

Việt Nam tin yêu, Phúc âm đấng Christ, Phúc âm đời đời, riêng hệ phái Báp tít sắc 

tộc Cộng đồng chỉ có mặt ở 01 làng duy nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đó là buôn 

Blang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa với 23 tín đồ (xem bảng 3.6 và bảng 3.7). 

3.2.3. Phát triển hệ thống tổ chức, hệ phái 

Tính đến thời điểm tháng 01-2005, ở tỉnh Gia Lai có 5 hệ phái gồm TLVN 

(MN); Truyền giáo Cơ đốc, Cơ đốc Phục lâm An thất nhật; Liên hữu Cơ đốc và hệ 

phái Ngũ tuần [47, tr.1]. 

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau khi có Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 04-02-2005 của 

Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin Lành, năm 2008, ở tỉnh Gia 

Lai đã có đến 12 hệ phái Tin Lành, gồm: TLVN (MN); Truyền giáo Cơ đốc, Liên hữu 

Cơ đốc, Menonite Việt Nam, Báp tít, Báp tít Liên hiệp, Phúc âm đời đời, Tin Lành 

Giám lý; Thánh Khiết, Trưởng Lão, Truyền giảng Phúc âm, Phúc âm đấng Christ. 

 Năm 2009, số hệ phái Tin Lành ở tỉnh Gia Lai tăng lên 14, tức tăng 2 hệ phái 

so với 2008, đó là thêm hệ phái Cơ đốc Phục lâm Việt Nam sinh hoạt tại xã H’Bông, 

huyện Chư Sê với 36 tín đồ và hệ phái Tin Lành Việt Nam (miền Bắc). Năm 2010, hệ 

phái Báp tít Việt Nam (Nam Phương) du nhập vào Gia Lai, nâng số hệ phái lên 15.  

Đến năm 2014, hệ phái Menonite Việt Nam phân hóa thành 2 nhánh là 

Menonite (do Nguyễn Hồng Quang đứng đầu) và Menonite (do Nguyễn Quang 

Trung đứng đầu); đồng thời có thêm 2 hệ phái du nhập vào Gia Lai là Giám lý Liên 

hiệp và Báp tít sắc tộc Cộng đồng, vì vậy số hệ phái lúc này là 18 hệ phái. Bao gồm: 

TLVN (MN), Truyền giáo Cơ đốc, Cơ đốc Phục lâm, Liên hữu Cơ đốc, Trưởng Lão, 

Thánh Khiết, Menonite (Nguyễn Quang Trung), Menonite (Nguyễn Hồng Quang), 

Báp tít Liên hiệp, Giám lý, Phúc âm đời đời, Giám lý Liên hiệp, Truyền giảng Phúc 
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âm, Truyền giáo Việt Nam tin yêu, Báp tít Việt Nam (Nam Phương), Báp tít sắc tộc 

Cộng đồng, Phúc âm đấng Christ, Liên đoàn Truyền giáo Việt Nam. Từ năm 2014 

đến 2016, số hệ phái không thay đổi, có 18 hệ phái.   

3.2.3.1. Các hệ phái du nhập vào Gia Lai trước năm 2005 

Từ năm 2005, các hệ phái đã du nhập vào Gia Lai trước năm 2005 tiếp tục 

phát triển. Gồm: 

   - Hệ phái TLVN (MN)   

Đây là hệ phái Tin Lành lớn nhất tại Gia Lai. Tính đến tháng 10-2016, số 

tín đồ thuộc hệ phái TLVN (MN) là 117.190/127.248 tổng số tín đồ đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai, trong đó có 115.945 tín đồ là người DTTS. Có 29 nhà thờ 

và có mặt trong 425 làng, 140 xã, 17 huyện [49, tr.1]. Có 317 điểm nhóm trực 

thuộc 60 chi hội và 182 điểm nhóm độc lập ngoài chi hội. Trong 182 điểm nhóm 

độc lập ngoài chi hội này, chính quyền tỉnh Gia Lai đã cấp đăng ký hoạt động 

cho 170 điểm, còn 12 điểm chưa được cấp đăng ký hoạt động [47, tr.3].  

- Hệ phái Truyền giáo Cơ đốc  

Đến năm 2016, hệ phái Truyền giáo Cơ đốc có 3.764 tín đồ với 100% là người 

DTTS, có 6 mục sư, 23 truyền đạo, có mặt ở 5 huyện, 15 xã, 37 làng, chủ yếu ở các 

huyện Ia Pa, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa và thị xã Ayun Pa [49, tr.1]. Hệ phái 

Tin Lành Truyền giáo Cơ đốc ở tỉnh Gia Lai có 03 Hội thánh: 

+ Hội thánh Tin Lành Truyền giáo Cơ đốc Plei Marin, Ia Pa có 16 điểm 

nhóm, sinh hoạt tại đất Hội thánh do ông Ksor Đek hiến tặng. 

+ Hội thánh Tin Lành Truyền giáo Cơ đốc Ia Hiao, Phú Thiện gồm có 15 điểm 

nhóm tại 05 xã trên địa bàn huyện Phú Thiện với tổng số 1.074 tín đồ (trong đó số tín 

đồ đã làm lễ báp têm là 438 người) và 01 xã tại huyện Ayun Pa với 24 tín đồ (14 

người đã làm lễ báp têm). Hội thánh Tin Lành Truyền giáo Cơ đốc Ia Hiao sinh hoạt 

tạm tại điểm nhóm buôn Ơi Hly (nhà của truyền đạo Ksor Lý), Ia Hiao, Phú Thiện. 

+ Hội thánh Tin Lành Truyền giáo Cơ đốc Kon Chrăh, Mang Yang có 01 điểm 

nhóm, 202 tín đồ, sinh hoạt tại nhà của Truyền đạo Y Phôn, xã H’ra, huyện Mang Yang. 

- Hệ phái Tin Lành Cơ đốc Phục lâm 

Hội thánh Tin Lành Cơ đốc Phục lâm tại Gia Lai do Kpăh Wang phụ trách, với 

4 điểm nhóm, bao gồm: điểm nhóm làng Quen, xã H’Bông, huyện Chư Sê, do Kpăh 
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Wang đứng đầu với khoảng hơn 20 người; điểm nhóm làng Yon, xã Ia Grai, huyện 

Chư Sê do Siu Lý đứng đầu với khoảng hơn 10 tín đồ; điểm nhóm tại Ia Yeng, huyện 

Phú Thiện do Siu Hiếu đứng đầu với khoảng hơn 20 người; điểm nhóm tại xã Phú Cần, 

huyện Krông Pa, do R’Com Gúc đứng đầu với khoảng 07 người. Đến năm 2016, số tín 

đồ của hệ phái Cơ đốc Phục lâm là 77 người, trong đó toàn bộ tín đồ là người DTTS 

[49, tr.1]. Tổng hội Hội thánh Tin Lành Cơ đốc Phục lâm có trụ sở tại 224 Phan Đăng 

Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, do Mục sư Trình Thanh 

Truyện làm Hội trưởng. 

 - Hệ phái Liên hữu Cơ đốc 

Hội thánh Tin Lành Liên hữu Cơ đốc tại Gia Lai do hai mục sư tự phong Y 

Manh (trú tại Đăk Đoa) và Siu Trung (trú tại Krông Pa) quản lý. Đến năm 2016, hệ 

phái Liên hữu Cơ đốc ở tỉnh Gia Lai có 7 điểm nhóm với 562 tín đồ, trong đó tín đồ 

người DTTS chiếm đại đa số với 556 người, tín đồ người Kinh là 6 người [49, tr.1]. 

Trong đó, điểm nhóm làng Rơ Khỏng, Kdang, Đăk Đoa do Đinh Ngrip đứng đầu, 

sinh hoạt tại nhà Ngrip với khoảng 20 tín đồ; điểm nhóm làng Đê Đoa, Đăk Sơ Mei, 

Đăk Đoa do Y Chuông đứng đầu, sinh hoạt tại nhà Y Chuông, với khoảng 80 tín đồ; 

điểm nhóm làng Krai, Kon Gang, Đăk Đoa, do Y Manh đứng đầu, sinh hoạt tại nhà Y 

Manh, khoảng gần 30 tín đồ; điểm nhóm thôn Tân Tiến, Bờ Ngoong, Chư Sê do 

Nguyễn Văn Dũng đứng đầu, sinh hoạt tại nhà Nguyễn Văn Dũng, với khoảng 30 tín 

đồ; điểm nhóm buôn Blang, Chư Ngọc, Krông Pa do A Lê Blach đứng đầu, sinh hoạt 

tại nhà Blach với khoảng hơn 20 tín đồ; điểm nhóm buôn Phú, Krông Năng, Krông Pa 

do Kpă Khá đứng đầu, sinh hoạt tại nhà Kpă Khá với khoảng hơn 35 tín đồ và điểm 

nhóm tại buôn Tang, Phú Cần, Krông Pa sinh hoạt tại nhà Siu Trung với khoảng 11 tín 

đồ [63]. Tổng hội Hội thánh Tin Lành Liên hữu Cơ đốc có trụ sở tại Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh, do Mục sư Đinh Thiên Tứ làm Hội trưởng. 

3.2.3.2. Các hệ phái du nhập vào Gia Lai từ năm 2005 

- Hệ phái Báp tít Việt Nam (Nam Phương)  

Hệ phái Báp tít Việt Nam (Nam Phương) du nhập vào địa bàn tỉnh Gia Lai từ 

năm 2009. Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam Phương) là một trong số các Hội 

thánh được thành lập trước năm 1975, cùng gốc với Hội thánh Báp tít Ân điển. Tuy 

nhiên, sau năm 1975, một số cơ sở thuộc Hội thánh Báp tít Ân điển ngưng hoạt 
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động cho đến năm 1986 khôi phục trở lại và phát triển khá nhanh, tách ra hình thành 

Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam Phương).  

Tháng 10-2008, khi được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, Hội thánh 

Báp tít Việt Nam (Nam Phương) có trên 16.000 người tin theo sinh hoạt ở 697 chi 

hội và điểm nhóm tại 42 tỉnh, thành trong cả nước. Đường hướng hành đạo của hệ 

phái là “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, gắn bó dân tộc và 

tuân thủ pháp luật”. Tổng hội Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam Phương) có trụ sở 

tại 334/104/13/1 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh do Mục sư Nguyễn Thông đứng đầu. 

Đến năm 2016, hệ phái Báp tít Việt Nam (Nam Phương) có 431 tín đồ và 

toàn bộ số tín đồ này là người DTTS. Hội thánh Tin Lành Báp tít Việt Nam (Nam 

Phương) tại Gia Lai do mục sư tự phong Ksor Nơm quản lý, có 4 điểm nhóm và tất 

cả các điểm nhóm đều ở tại huyện Krông Pa gồm: điểm nhóm tại buôn Tang, xã 

Phú Cần do Ksor Nơm phụ trách; điểm nhóm tại buôn Ban, xã Krông Năng do 

Hwing Ring phụ trách; điểm nhóm tại buôn Choai, xã Chư Răng do RCom Mlít phụ 

trách; điểm nhóm tại buôn Blang, xã Chư RCăm do Nay Thuy phụ trách. Hệ phái 

này ở tỉnh Gia Lai có 04 mục sư nhiệm chức, 02 truyền đạo [49, tr.1].  

 - Hệ phái Menonite (nhánh Nguyễn Quang Trung) 

Cuối năm 2003, hệ phái Ngũ tuần ở tỉnh Gia Lai tự giải tán, sau đó một số 

chuyển sang Tin Lành Giám lý, một số chuyển sang hệ phái Menonite. Sau thời gian 

hoạt động, năm 2014, hệ phái Menonite chia làm 2 nhánh, một nhánh theo Mục sư 

Nguyễn Hồng Quang, một nhánh theo Mục sư Nguyễn Quang Trung. Nhóm theo 

mục sư Nguyễn Quang Trung ban đầu có 534 tín đồ, nhưng đến 2016 còn 164 tín đồ 

và toàn bộ số tín đồ này là người DTTS. Hệ phái này tại Gia Lai có 01 mục sư và 04 

mục sư nhiệm chức. Tín đồ của hệ phái Menonite Nguyễn Quang Trung tập trung ở 

tại huyện Đăk Đoa [49, tr.1].  

  - Hệ phái Menonite (nhánh Nguyễn Hồng Quang) 

 Tại Gia Lai, hệ phái Menonite (Nguyễn Hồng Quang lập ra) sau khi tách 

ra từ Menonite có 350 tín đồ, chủ yếu ở thành phố Pleiku. Năm 2016, hệ phái 

Menonite (nhánh Nguyễn Hồng Quang) do 2 Mục sư Yăn và Djik quản lý với 

483 tín đồ và toàn bộ số tín đồ này là người DTTS. Có 02 mục sư, 04 mục sư 
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nhiệm chức, 02 truyền đạo, hiện phân bố ở 4 huyện, 5 xã, 9 làng [49, tr.2]. Các 

điểm nhóm của hệ phái Menonite (nhánh Nguyễn Hồng Quang) bao gồm: điểm 

nhóm tại Plei Mơ nú, Chư Á, Pleiku, có khoảng 340 tín đồ (điểm nhóm này sinh 

hoạt tại 02 điểm: điểm tại nhà Hpí và điểm tại nhà Djik); điểm nhóm tại nhà Glơi 

làng Yit Le, Ia Lang, Đức Cơ với 7 tín đồ; điểm nhóm tại nhà Hoa, làng Brong 

Goay, Ia Pết, Đăk Đoa với 05 tín đồ; điểm nhóm tại nhà Rah Lan Punh, làng Blo, 

xã A Dơk, Đăk Đoa với 10 người; điểm nhóm tại nhà Siu Yúi, ở làng Lâm Klăh, 

xã Thăng Hưng, Chư Prông với khoảng 15 tín đồ [63]. 

  - Hệ phái Báp tít Liên hiệp 

  Tại Gia Lai, hệ phái Báp tít Liên hiệp có 246 tín đồ, trong đó 79 tín đồ 

người DTTS, 167 tín đồ người Kinh. Có 03 mục sư, 01 mục sư nhiệm chức, 03 

truyền đạo, hiện phân bố ở 7 huyện, 7 xã, 7 làng [49, tr.2].  

   - Hệ phái Truyền giảng Phúc âm 

  Hệ phái Truyền giảng Phúc âm du nhập vào địa bàn tỉnh Gia Lai vào năm 

2008, do Mục sư Mai Hồng Sanh làm quản nhiệm. Tổng hội Hội thánh Tin Lành 

Truyền giảng Phúc âm có trụ sở tại 186/5B Trần Kế Xương, TP. Hồ Chí Minh do 

Mục sư Đoàn Trung Tín đứng đầu. Đến năm 2016, tại Gia Lai, hệ phái Truyền 

giảng Phúc âm có 210 tín đồ, trong đó 187 tín đồ người DTTS, 23 tín đồ người 

Kinh và sinh hoạt tại 4 điểm nhóm: ở huyện Chư Pưh có 01 điểm nhóm ở làng Puôi 

Ang, xã Ia Ne do Ramah Beo phụ trách; ở huyện Krông Pa có 03 điểm nhóm do 

Ksor Lam phụ trách, gồm điểm nhóm tại buôn Blang, xã Chư Ngọc do Rơ Ô 

Thuyên phụ trách, điểm nhóm tại buôn Toát, xã Ia Rsươm do Ksor Drim phụ trách, 

điểm nhóm tại buôn Sai, xã Chư Ngọc do Rơ Ô Liêng phụ trách. Tại Gia Lai, hệ 

phái Truyền giảng Phúc âm có 01 mục sư nhiệm chức, 05 truyền đạo [49, tr.2].  

  - Hệ phái Truyền giáo Việt Nam tin yêu 

    Tại Gia Lai, hệ phái Truyền giáo Việt Nam tin yêu có 491 tín đồ và toàn 

bộ số tín đồ này là người DTTS. Có 02 mục sư, 09 truyền đạo, hiện phân bố ở 1 

huyện, 5 xã, 9 làng [49, tr.2].  

 - Hệ phái Báp tít sắc tộc Cộng đồng 

Hệ phái Báp tít sắc tộc Cộng đồng được truyền vào Gia Lai từ năm 2014. Hệ 

phái Báp tít sắc tộc Cộng đồng được thành lập trên cơ sở tách ra từ Hệ phái Tin 
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Lành Liên hữu Cơ đốc. Hệ phái Báp tít sắc tộc Cộng đồng gồm 2 cấp: Ban Chấp 

hành Hội thánh Báp tít Trung ương và Hội thánh Báp tít địa phương (cơ sở). Ban 

Chấp hành Hội thánh gồm Mục sư tự phong Trịnh Dũng và Mục sư Nguyễn Văn 

Huệ đứng đầu. Phạm vi hoạt động của hệ phái gồm các vùng đồng bào DTTS tại 

Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định.  

Đến tháng 10-2016, tại Gia Lai, hệ phái Báp tít sắc tộc Cộng đồng chỉ có 23 

tín đồ và toàn bộ số tín đồ này là người DTTS. Có 01 mục sư nhiệm chức, hiện 

phân bố ở 01 làng duy nhất đó là làng BLang, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, do 

Rơ Ô Liêng phụ trách [49, tr.2].  

 - Hệ phái Thánh Khiết 

 Tại tỉnh Gia Lai, hệ phái Thánh Khiết có 1.805 tín đồ và toàn bộ số tín đồ 

này là người DTTS. Có 7 mục sư, hiện phân bố ở 3 huyện, 8 xã, 15 làng. Tín đồ của 

hệ phái Tin Lành Thánh Khiết nhiều nhất ở huyện Đăk Đoa [49, tr.2].  

  - Hệ phái Giám lý  

Trước năm 1975, hệ phái Giám lý gây dựng được một số cơ sở ở miền Nam. 

Hoạt động truyền giáo của hai tổ chức này gắn với các hoạt động xã hội, nhất là 

hoạt động giáo dục, nuôi dạy trẻ mồ côi. Tuy nhiên, đến 1975 số lượng người theo 2 

hệ phái này không nhiều, khoảng 300 đến 500 người.  

Sau ngày giải phóng miền Nam, hệ phái Giám lý hầu như không hoạt động, 

tín đồ giữ đạo tại gia. Trong khoảng thời gian từ 1989 trở lại đây, hoạt động của hệ 

phái Giám lý từng bước được khôi phục nhưng ở mức độ chậm, mờ nhạt so với các 

hệ phái Tin Lành khác.   

Năm 2006, hệ phái Giám lý có 2 nhóm ở Đồng Nai và TP.HCM với trên 

dưới 300 người tin theo. 

Tại Gia Lai, hệ phái Giám lý được thành lập năm 2005 khi hệ phái Ngũ tuần 

tự giải tán (2003), ban đầu có 238 tín đồ, đến 2016 hệ phái Giám lý có 348 tín đồ và 

toàn bộ số tín đồ này là người DTTS. Có 2 mục sư, 04 truyền đạo, hiện phân bố ở  3 

xã, 4 làng của huyện Đăk Đoa [49, tr.2].  

  - Hệ phái Giám lý Liên hiệp 

  Hệ phái Giám lý Liên hiệp xuất hiện tại Gia Lai từ năm 2014. Hệ phái 

Giám lý Liên hiệp Việt Nam có trụ sở tại số 14-18, đường 20, phường 5, quận Gò 
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Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh do Mục sư Tô Văn Út đứng đầu. Đến tháng 10-2016, 

hệ phái Giám lý Liên hiệp có 461 tín đồ tại Gia Lai và toàn bộ số tín đồ này là 

người DTTS và do mục sư tự phong Siu Nhung đứng đầu gồm 7 điểm nhóm: điểm 

nhóm làng Mơrông Yố, xã Iaka, huyện Chư Păh do Rơ Châm Djap đứng đầu, sinh 

hoạt tại nhà Djap với khoảng 60 tín đồ; điểm nhóm làng Rai, xã Hà Bầu, huyện Đăk 

Đoa do Siu Nhung đứng đầu và sinh hoạt tại nhà Y Gaih với 195 tín đồ; điểm nhóm 

làng Rai, xã Ia Me, huyện Chư Prông do Rmah Thong đứng đầu, sinh hoạt tại nhà 

Rmah Thong với khoảng 30 tín đồ; điểm nhóm làng Siu, xã Ia Me, huyện Chư 

Prông do Chung đứng đầu, sinh hoạt tại nhà Chung với khoảng 20 tín đồ; điểm 

nhóm làng Yon, xã Ia Glai, huyện Chư Sê do Rmah Thu đứng đầu, sinh hoạt tại nhà 

Rmah Thu với khoảng 30 tín đồ; điểm nhóm làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê, 

huyện Chư Sê do Siu Kít đứng đầu, sinh hoạt tại nhà Siu Kít với khoảng 10 tín đồ 

và điểm nhóm làng Dung, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh do Wel đứng đầu, sinh hoạt 

tại nhà của Wel với khoảng 30 tín đồ. Hệ phái Tin Lành Giám lý Liên hiệp Việt 

Nam tại Gia Lai có 01 mục sư nhiệm chức, 10 truyền đạo [49, tr.2].  

  - Hệ phái Liên đoàn Truyền giáo Việt Nam 

Tại Gia Lai, hệ phái Liên đoàn Truyền giáo Việt Nam có 123 tín đồ, trong đó 

113 tín đồ người DTTS, 10 tín đồ người Kinh. Có 03 mục sư, 04 truyền đạo, hiện phân 

bố ở 3 huyện, 4 xã, 4 làng [49, tr.2].  

  -  Hệ phái Phúc âm đấng Christ 

  Tính đến tháng 10-2016, hệ phái Phúc âm đấng Christ có 77 tín đồ ở tỉnh Gia 

Lai, trong đó 67 tín đồ người DTTS, 10 tín đồ người Kinh. Có 02 mục sư, hiện phân bố 

ở 3 huyện, 3 xã, 3 làng. Tín đồ hệ phái Phúc âm đấng Christ nhiều nhất ở huyện Chư 

Pưh [49, tr.2].  

    -  Hệ phái Phúc âm đời đời 

    Vào đầu năm 2000, Mục sư Dương Quốc Tùng ở Mỹ đã tích cực tuyên 

truyền phát triển hệ phái này vào trong nước. Thông qua tài trợ kinh phí, đưa người ra 

nước ngoài đào tạo (đã đưa 7 người Gia Lai sang Campuchia huấn luyện), qua 

chương trình phát thanh trên đài An bình và hạnh phúc, đến tháng 9-2000 hệ phái này 

đã thành lập được một ban cầu nguyện ở tỉnh Gia Lai và phát triển tương đối nhanh. 

Nhưng quá trình hoạt động do mâu thuẫn trong tiền bạc nên ban cầu nguyện đã giải 
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tán các cốt cán, một số chuyển sang hệ phái khác, chỉ có một số tiếp tục hoạt động. 

Đến năm 2016, hệ phái Phúc âm đời đời có 100 tín đồ, trong đó 89 tín đồ người 

DTTS, 11 tín đồ người Kinh, hiện phân bố ở 3 huyện, 4 xã, 4 làng, nhiều nhất ở 

huyện Chư Sê và thành phố Pleiku. Có 02 mục sư, 01 truyền đạo [49, tr.3].  

- Hệ phái Trưởng Lão 

Hệ phái Tin Lành Trưởng Lão do Mục sư John Knox thành lập vào năm 

1557, giáo hội này được thành lập là bởi ảnh hưởng của các Giáo hội Tin Lành ở 

Thụy Sĩ và Pháp theo phong trào cải cách của John Calvin. Giáo hội mang tên 

Trưởng Lão vì chịu sự cai quản của một nhóm viên chức được tín đồ tín nhiệm bầu 

lên mà họ gọi là các Trưởng Lão (Elders). 

Hệ phái Trưởng Lão công nhận Kinh Thánh là quyền tối thượng của các việc 

liên hệ đến đức tin và hành đạo của tín đồ. Tín đồ của hệ phái Trưởng Lão tin rằng 

họ được cứu là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội 

của Đấng Christ, chứ không phải bởi việc làm thánh thiện của tín đồ. Hệ phái 

Trưởng Lão giữ lễ tiệc thánh và báp têm, tuy nhiên mặc dù làm lễ báp têm cho trẻ 

sơ sinh và người lớn, nhưng hệ phái này không tin chịu báp têm là điều kiện cần 

thiết để được cứu rỗi. 

Vào năm 1640, Giáo hội Trưởng Lão đầu tiên ở Hoa Kỳ được thành lập ở 

bang New England. Riêng tại Việt Nam, hệ phái Trưởng Lão có khoảng 7.000 tín đồ 

và đã được Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận tư cách pháp nhân từ ngày 21-12-

2008. Hệ phái Trưởng Lão du nhập vào miền Nam từ năm 1968 và được chính quyền 

Sài Gòn cấp giấy phép hoạt động năm 1972. Sau năm 1975, tổ chức này ngừng hoạt 

động, hầu hết thành viên của Hội đồng quản trị sang định cư tại Hoa Kỳ và lập Hội 

thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam tại Hoa Kỳ.  

 Năm 1989, Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam tại Hoa Kỳ cử Mục 

sư Nguyễn Xuân Bảo về Việt Nam lo hoạt động từ thiện, như cung cấp thuốc, dụng 

cụ y tế, khám chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ chương trình nước sạch, cung cấp 

mái tôn lợp nhà, cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt, thiên tai và thúc đẩy hoạt động của 

Hội thánh Trưởng Lão.  

Tại tỉnh Gia Lai, đến 2016, hệ phái Trưởng Lão có 693 tín đồ, trong đó 684 

người là đồng bào DTTS, 9 tín đồ là người Kinh, hiện sinh hoạt tại 6 huyện, 11 xã, 
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16 làng. Hệ phái này ở tỉnh Gia Lai có 01 mục sư, 03 mục sư nhiệm chức và 10 

truyền đạo [49, tr.1].  

Trong 18 hệ phái Tin Lành hiện có mặt tại tỉnh Gia Lai, có 02 hệ phái được 

tỉnh Gia Lai cho phép tổ chức Hội đồng21 công nhận chi hội và Hội thánh cơ sở, 

gồm: Hệ phái TLVN (MN) có 60 chi hội với 153 điểm nhóm22 và 552 chấp sự được 

bầu; Hội thánh Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam có 01 Hội thánh cơ sở và 10 điểm 

nhóm; ngoài ra, 01 điểm nhóm thuộc hệ phái Cơ đốc Phục lâm Việt Nam được đăng 

kí sinh hoạt tôn giáo theo Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cùng 

với việc cấp đăng ký sinh hoạt cho các điểm nhóm Tin Lành, tỉnh Gia Lai đã chỉ 

đạo chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các điểm nhóm Tin Lành có nơi sinh 

hoạt tôn giáo. Đối với các điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo đã được chính 

quyền chấp thuận thì chính quyền các cấp tạo điều kiện cho các điểm nhóm sinh 

hoạt ổn định tại những địa điểm đó. Trường hợp điểm nhóm có đông tín đồ, không 

đảm bảo nơi sinh hoạt tôn giáo thì người phụ trách điểm nhóm có thể làm đơn xin 

phép chính quyền địa phương được mượn thêm địa điểm để làm nơi sinh hoạt tôn 

giáo. Bên cạnh đó, để giúp các trưởng điểm nhóm nắm rõ các chủ trương, chính 

sách pháp luật về tôn giáo của Đảng và Nhà nước để hướng dẫn tín đồ thực hiện 

đúng pháp luật, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức 

các hội nghị phổ biến pháp luật cho các trưởng điểm nhóm. Vì vậy, phần lớn các 

điểm nhóm hoạt động tôn giáo tuân thủ đúng giáo lý, giáo luật và pháp luật. 

Bên cạnh đó, còn 15 hệ phái Tin Lành khác chưa được công nhận về mặt tổ 

chức như: Menonite Việt Nam, Thánh Khiết, Báp tít Việt Nam (Nam Phương), 

Trưởng Lão Việt Nam, Tin Lành Giám lý, Báp tít Liên hiệp Việt Nam, Truyền 

giảng Phúc âm, Phúc âm đời đời, Tin Lành Menonite (Nguyễn Hồng Quang), Tin 

Lành Menonite (Nguyễn Quang Trung), Tin Lành Phúc âm đấng Chrisrt, Liên đoàn 

Truyền giáo Việt Nam, Tin Lành Liên hữu Cơ đốc, Tin Lành Giám lý Liên hiệp, 

Báp tít sắc tộc Cộng đồng Việt Nam, hoạt động ở 13/17 huyện, thị xã, thành phố. 

Nguyên nhân cơ bản của các hệ phái này chưa được đăng kí vì chưa đủ các điều 

                                                 
21 Đại hội của đạo Tin Lành ở cấp Chi hội (ở các cấp bên trên gọi là Đại hội đồng). 
22 Điểm nhóm không phải là một cấp hành chính đạo mà là cách chính quyền gọi tên. Điểm nhóm trên thực tế 
rất đa dạng về quy mô, số lượng tín đồ, có nhiều điểm nhóm quy mô liên thôn, liên xã, số lượng tín đồ lên tới 
vài trăm, thậm chí hàng ngàn người. Mật độ phân bố các điểm nhóm cũng rất khác nhau, có xã gần chục 
điểm nhóm, có xã một hai điểm. 
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kiện theo quy định của pháp luật như người đứng đầu liên quan đến tổ chức phản 

động “Tin Lành Đê Ga”, tín đồ thường sinh hoạt tôn giáo không ổn định, nay theo 

hệ phái này, hôm sau bỏ theo hệ phái khác và có một số hệ phái không làm thủ tục 

đăng ký sinh hoạt với chính quyền. 

Có thể thấy, việc mở rộng địa bàn, phát triển tín đồ của hệ phái là điều mà tất 

cả các hệ phái Tin Lành đều mong muốn thực hiện. Trong khi các hệ phái Tin Lành 

chưa được chính quyền công nhận tư cách pháp nhân hiện nay còn yếu, thiếu về 

mọi mặt thì việc mở rộng địa bàn, phát triển tín đồ càng được coi trọng. Từ khi Chỉ 

thị 01/2005/CT-TTg, ngày 04-02-2005 của Thủ tướng Chính phủ Về một số công 

tác đối với đạo Tin Lành được ban hành, đã tạo điều kiện rất nhiều cho việc thực 

hiện nhu cầu đó của các hệ phái. Tuy nhiên, có một thực tế là các hệ phái, đặc biệt 

là các hệ phái mới du nhập sau tăng cường khuyếch trương thanh thế, thu hút tín đồ, 

lôi kéo tín đồ của các hệ phái khác, thu hút tín đồ từng theo “Tin Lành Đê Ga” mà 

không quan tâm đến chất lượng. Lực lượng đứng đầu các hệ phái, trong các điểm 

nhóm, tích cực khai thác nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của quần chúng tín đồ, sử 

dụng nhiều phương thức khác nhau để phát triển tín đồ, nhất là sử dụng lợi ích vật 

chất, hứa hẹn chức vụ, địa vị trong các hệ phái. Điển hình như: Vào ngày 08 và 14-

6-2009, Mục sư tự phong Phạm Minh Dũng (theo hệ phái Tin Lành Báp tít Liên 

hiệp) đã tập trung một số hộ tụ tập tại nhà ông Nguyễn Văn Thới (huyện Kông 

Chro) để nghe Phạm Minh Dũng truyền đạo và hứa hẹn nếu gia đình nào theo đạo 

sẽ được cấp 10 kg gạo,...[63, tr.13]. 

Họ lôi kéo số tín đồ đang theo TLVN (MN) và các hệ phái khác, số chưa 

theo đạo tham gia vào hệ phái mình để củng cố thực lực, lấy phát triển nhanh tín đồ 

làm nền tảng cho sự tồn tại của hệ phái, lấy áp lực số đông tín đồ để thúc ép Nhà 

nước công nhận tư cách pháp nhân cho hệ phái.   

3.2.4. Về sinh hoạt đạo 

Đối với đạo Tin Lành, việc sinh hoạt đạo thường bao gồm các nội dung sau:  

 Thờ phượng: Thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi23. Cốt lõi của nghi thức 

thờ phượng là việc đọc Kinh Thánh và giảng Kinh Thánh. Đi liền với việc đọc Kinh 

                                                 
23 Đạo Tin Lành chỉ thờ phượng Chúa, ngoài ra cấm ngặt mọi hình thức sùng bái, thờ lạy khác, kể cả Đức 
Mẹ và các Thánh như Công giáo quan niệm. Các giáo hội, giáo phái Tin Lành triệt để cấm dùng, thờ tranh 
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Thánh là cầu nguyện cá nhân và tập thể. Hát Thánh ca tôn vinh, ngợi khen Chúa là 

việc làm không thể thiếu của mỗi cuộc thờ phượng. Tùy theo từng giáo hội, hệ phái 

Tin Lành mà hoạt động thờ phượng cũng có những khác biệt ít nhiều. Tuy nhiên về 

cơ bản, một buổi thờ phượng của đạo Tin Lành phải có đủ các bước sau: Âm nhạc -

> Cầu nguyện -> đọc Kinh Thánh ->Lời báo cáo-> Dâng tiền -> Bài giảng -> Chúc 

phước. Về thời gian thờ phượng, tùy theo sự sinh hoạt của mỗi Hội thánh, nhưng 

thường là mỗi sáng chủ nhật24 vào lúc 8 giờ. Thời lượng khoảng 1 giờ 30 phút với 

những bài giảng ngắn gọn. Vào chủ nhật đầu tháng có Lễ Tiệc Thánh nên thời 

lượng có thể dài hơn. 

Truyền giảng: Có thể tổ chức vào tối chủ nhật, hoặc vào một thời gian thuận 

tiện. Thời gian truyền giảng khoảng 01 giờ 15 phút. Các tiết mục thường gọn nhẹ, 

sinh động và dễ hiểu. Các bài Thánh ca được quy định phải hợp với chủ đề truyền 

giảng. Thỉnh thoảng có thể thay đổi hình thức truyền giảng như ca nhạc Thánh hoặc 

thực chứng về Ơn cứu rỗi của Chúa.  

Học Kinh Thánh: Học Kinh Thánh là nhu cầu quan trọng để đức tin của tín đồ 

được củng cố. Các tín đồ đạo Tin Lành được sắp xếp tham dự các lớp học Kinh 

Thánh phù hợp với lứa tuổi và trình độ của mình. Tùy thời gian thuận tiện trong tuần 

mà quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội thánh phân định các chương trình học thích hợp.  

Cầu nguyện: Các nhóm cầu nguyện, học Kinh Thánh tại nhà thờ và nhà tín 

đồ là những hạt nhân phát triển Hội thánh. Chương trình cầu nguyện nhằm kêu gọi 

tín đồ biết sống tin cậy và phó thác đời mình cho Chúa. Trong chương trình cầu 

nguyện chỉ đọc vài câu Kinh Thánh, không có thuyết giảng mà phần lớn thời gian 

dành để cầu nguyện. 

Sinh hoạt các ban, ngành: Tùy mỗi Hội thánh mà các giới có các buổi nhóm 

khác nhau: Nam giới, Nữ giới, Trung tráng niên, Thanh thiếu niên, Thiếu nhi, Nhi 

đồng và Ấu nhi. Nội dung sinh họat được tổ chức sinh động, gọn nhẹ và thích hợp 

cho từng đối tượng.  

Thăm viếng bồi linh: Thăm viếng là trách nhiệm của các chức sắc đối với tín 

đồ, nói lên sự quan tâm của “người chăn đối với bầy chiên”, và cụ thể hóa những 

                                                                                                                                                    
ảnh, tượng Thánh, di cốt các Thánh. 
24 Đạo Tin Lành và Công giáo gọi là ngày Chúa nhật 
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lời thuyết giảng. Quản nhiệm Hội thánh sẽ thường xuyên thăm viếng tín đồ để biết 

được tình trạng, hoàn cảnh của họ, đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của 

từng tín đồ để có thể giúp đỡ khi có cần. Ngoài ra, Quản nhiệm cũng nhờ các Chấp 

sự hỗ trợ công tác thăm viếng của mình. Mục đích và nội dung của sự thăm viếng là 

để giúp đỡ tín đồ kiên trì lòng tin và phát triển những điều họ học hỏi từ Kinh 

Thánh. Thường đây là những chuyến đi mang tính chất phối hợp, vừa truyền giáo, 

vừa củng cố tinh thần đạo đức tín đồ. 

 Thông công25:  

- Tổ chức những buổi nhóm thông công giữa các ban nghành trong các Hội 

thánh, để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm sống đạo và truyền bá Tin Lành. 

- Tổ chức các Hội đồng Hội thánh, các Hội đồng Bồi linh, các khóa bồi dưỡng nhằm 

mục đích bồi linh cho các tín đồ và những nhân sự trong các Hội thánh. 

          Sinh hoạt xã hội: Theo quan điểm của đạo Tin Lành, Hội thánh là một thành 

phần giữa cộng đồng xã hội nên có trách nhiệm tương thân, tương trợ, giúp đỡ mọi 

người khi cần. Mỗi tín đồ có trách nhiệm tham gia công tác xã hội địa phương, tôn 

trọng pháp luật hiện hành, làm tròn mọi nghĩa vụ công dân hợp với tín lý. 

 Đạo Tin Lành cũng kỷ niệm những ngày lễ truyền thống của Ki tô giáo như 

Giáng sinh, Phục sinh, Thăng Thiên, …Tuy nhiên, đạo Tin Lành không quá coi 

trọng và coi đây là những Thánh lễ mang ý nghĩa trang nghiêm như Công giáo mà 

chỉ xem là những lễ kỷ niệm cùng buổi thờ phượng Chúa đặc biệt cho tín đồ mà 

thôi. Đây chính là một trong những đặc trưng thể hiện sự đơn giản, nhẹ nhàng, 

mang tính chất cách tân của đạo Tin Lành. 

Tại tỉnh Gia Lai, sau khi hệ phái TLVN (MN) được công nhận, đặc biệt là 

sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ra Thông báo số 160-TB/TW Về chủ 

trương công tác đối với đạo Tin Lành ngày 15-11-2004 và Chỉ thị 01/2005/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin Lành, là cơ sở pháp lý 

quan trọng để thực hiện bình thường hóa hoạt động của đạo Tin Lành theo đúng quy 

định của pháp luật. Từ đây, những hoạt động sinh hoạt, lễ hội tôn giáo bắt đầu được 

tổ chức bài bản và phong phú hơn.  

                                                 
25 Gặp gỡ, chuyện trò, bàn về việc Chúa 
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Đối với hệ phái TLVN (MN), từ năm 2005 đến 2016, có 60 chi hội Tin Lành 

thuộc Hội thánh TLVN (MN) với 317 điểm nhóm tại 15/17 huyện, thị xã, thành phố 

được tổ chức hội đồng thành lập chi hội và công nhận tổ chức tôn giáo cơ sở, với 

tổng số tín đồ là 77.015 người và 546 chấp sự, trị sự.  

Đối với những nơi có đông đồng bào theo đạo, sinh hoạt ổn định nhưng chưa 

đủ điều kiện để tổ chức hội đồng chi hội thì được đăng kí sinh hoạt điểm nhóm và 

đã có 170 điểm nhóm được đăng kí sinh hoạt. Ngoài ra, còn 12 điểm nhóm chưa 

được chính quyền tỉnh Gia Lai cấp đăng ký hoạt động. 

Có thể thấy, các sinh hoạt đạo như: thờ phượng, học Kinh Thánh, truyền 

giảng, cầu nguyện, thăm viếng, thông công, sinh hoạt xã hội được tổ chức thường 

xuyên, bài bản hơn so với trước. Hàng năm, Ban Đại diện Hội thánh Tin Lành tại 

Gia Lai sẽ đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm với nhiều chương trình như: Hiệp 

nguyện chung (gồm mục sư, mục sư nhiệm chức và truyền đạo toàn tỉnh tham dự); 

Tập huấn chấp sự (cho các chấp sự chi hội người Gia-rai và chấp sự chi hội người 

Ba-na); Hội đồng Bồi linh26 (cho tất cả mục sư, mục sư nhiệm chức, tín đồ, chấp 

sự); bồi linh và thông công ban Thanh thiếu nhi; bồi linh và thông công phụ nữ Tin 

Lành trong tỉnh; lớp học Kinh Thánh cho các vợ mục sư, mục sư nhiệm chức và 

truyền đạo; lớp học Kinh Thánh cho nhân sự chứng đạo; dạy Kinh Thánh hè cho 

thanh thiếu niên; thông công ông bà mục sư, mục sư nhiệm chức và truyền đạo.... 

Bên cạnh đó, hàng năm có nhiều lễ kỷ niệm được tổ chức như: kỷ niệm Chúa 

Giáng sinh (24 và 25-12), lễ Chúa Phục sinh (01-04), ngày cầu nguyện đầu năm 

mới (01-01), ngày Chúa chịu thương khó (29-03), ngày Hiếu kính cha mẹ (13-05), 

lễ Chúa Thăng thiên (10-05), lễ Đức Thánh linh giáng lâm (20-05), ngày Thiếu nhi 

Tin Lành (10-06), ngày Phụ nữ Tin Lành (11-03), ngày Viện Thánh kinh Thần học 

(08-07), ngày Kinh Thánh (12-08), ngày Cơ đốc giáo dục (09-09), ngày Thiếu niên 

Tin Lành (14-10), ngày Trung tráng niên Tin Lành (11-11),... Trong đó nhiều ngày 

lễ được tổ chức bài bản, quy mô, thu hút hàng chục ngàn tín đồ tham gia. Tiêu biểu 

là lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Công tác chuẩn bị cho lễ Giáng sinh được thực hiện 

                                                 
26 Bồi linh còn gọi là Hội đồng linh tu được tổ chức hàng năm theo các cấp giáo hội để nâng cao trình độ 
giáo lý, thần học cho tín đồ, mục sư, truyền đạo. Tuỳ theo cấp tổ chức bồi linh mà thành phần tham dự khác 
nhau. Nếu bồi linh cấp trung ương thì chỉ có các mục sư, truyền đạo và những chức vụ chủ chốt của các chi 
hội. Nếu bồi linh ở cấp chi hội thì mở rộng đến các tín đồ. 
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từ đầu tháng 12 hàng năm. Ngày 23-12, sẽ hoàn tất những phần việc còn lại để mọi 

người chào đón lễ Giáng sinh an lành. Trong đêm 24-12, có nhiều hoạt động văn 

hóa văn nghệ như: ca múa hát, diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, cầu nguyện, hoạt 

cảnh… Khác với cách trang trí lễ Giáng sinh của người Công giáo, các tín đồ Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai không trang trí phần hang đá cũng như thiết kế các mô hình nhà 

Rông. Họ quây quần trang trí đèn điện trong khán phòng nhà thờ, dựng rạp biểu 

diễn văn nghệ, tổ chức ăn uống. Tuy nhiên, phần quan trọng là trang trí bên trong 

nhà thờ đều được trang hoàng lộng lẫy và công phu như nhau. 

Bên cạnh đó, còn có nhiều ngày lễ theo nhu cầu của Hội thánh như: lễ tiệc 

thánh, lễ báp têm, lễ dâng con, lễ đính hôn, lễ hôn phối, lễ tang, lễ xức dầu cho 

người bệnh, lễ bổ nhiệm, lễ cung hiến nhà thờ, lễ cảm tạ, lễ tân gia.. 

Đặc biệt, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kỉ niệm 65 năm 

đạo Tin Lành đến Gia Lai trong hai ngày, từ 15 đến 16-10-2008 với sự tham gia của 

trên 10.000 tín đồ, trong dịp này còn có đoàn Đại sứ Mỹ, Viện Can dự toàn cầu đến 

dự. Ngoài ra, thời gian này, Ban Đại diện tỉnh cũng mở các lớp bổ túc thần học tại 

chức, mở các Hội nghị bồi linh hàng năm, như Hội đồng bồi linh cho các Hội thánh 

người sắc tộc Ba-na tại nhà thờ Plei Brel Dôr, xã Glar, huyện Đăk Đoa, Gia Lai vào 

ngày 14-03-2014 cho khoảng 5.000 tín đồ Ba-na trong khu vực; hay bồi linh - thông 

công cho phụ nữ các chi hội và điểm nhóm trong toàn tỉnh cho trên 800 phụ nữ đại 

diện các chi hội và điểm nhóm thuộc nhiều dân tộc: Gia-rai, Ba-na, Kinh, Mông, Dao, 

Sán Chỉ vào ngày 07-03-2014, tại nhà thờ Tin Lành Plei Ia Lang, thành phố Pleiku do 

Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh Gia Lai đã tổ chức. 

Đối với hệ phái Tin Lành Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, năm 2008 hệ phái 

này đã được chính quyền tỉnh Gia Lai cho phép tổ chức hội đồng thành lập Hội 

thánh cơ sở lần thứ nhất. Đến năm 2016, Hội thánh có 2.429 tín đồ, có 6 chấp sự 

được bầu, 06 mục sư được tấn phong và 21 truyền đạo được công nhận với 01 nhà 

thờ với 15 điểm nhóm được hội đồng. Ngoài ra, có 16 điểm nhóm thuộc hệ phái Tin 

Lành Cơ đốc Việt Nam được đăng kí sinh hoạt tôn giáo với số tín đồ là 813 người ở 

huyện Phú Thiện, Mang Yang và thị xã Ayun Pa. 

Đối với 5 hệ phái đã được công nhận tư cách pháp nhân ở Trung ương, như: 

Liên hữu Cơ đốc, Trưởng Lão, Báp tít Việt Nam (Nam Phương), Menonite (Nguyễn 
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Quang Trung), Cơ đốc Phục lâm với 35 điểm nhóm và 1927 tín đồ, chính quyền 

tỉnh Gia Lai đã hướng dẫn cho các hệ phái đăng ký sinh hoạt theo quy định tại Điểm 

4 và 5 của Chỉ thị 01. Cụ thể: 

+ 01/03 điểm nhóm của hệ phái Cơ đốc Phục lâm được cấp đăng ký sinh hoạt. 

+ 34 điểm nhóm của các hệ phái còn lại đang được chính quyền tỉnh Gia Lai 

xem xét để cấp đăng ký sinh hoạt. 

Đối với 11 hệ phái chưa được nhà nước công nhận, gồm: Truyền giảng Phúc 

âm, Báp tít liên hiệp, Truyền giáo Việt Nam tin yêu; Báp tít sắc tộc cộng đồng; 

Thánh Khiết, Giám lý, Giám lý liên hiệp, Phúc âm đời đời, Phúc âm Đấng Christ, 

Liên đoàn truyền giáo phúc âm, Menonite (Nguyễn Hồng Quang) với 64 điểm 

nhóm và 4.412 tín đồ chưa được chính quyền tỉnh Gia Lai cấp đăng ký sinh hoạt. 

Đối với các điểm nhóm này, do chưa đủ điều kiện để được đăng ký sinh hoạt nên 

các hệ phái này chưa có cơ sở thờ tự, sinh hoạt của tín đồ chủ yếu tại nhà các cốt 

cán, hay mượn nhà tín đồ để làm nơi tổ chức những hoạt động. Tuy nhiên, trên thực 

tế, hầu hết các hệ phái Tin Lành này có số lượng tín đồ ít, phân tán, niềm tin không 

ổn định dẫn đến chuyển từ hệ phái này sang hệ phái khác, thường xuyên tranh giành 

địa bàn, tranh giành tín đồ, một số hệ phái liên quan đến tổ chức phản động 

FULRO, “Tin Lành Đê Ga”.  

Có thể thấy, so với thời gian trước khi hệ phái TLVN (MN) được công nhận tư 

cách pháp nhân, và đặc biệt là sau Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai 

đoạn này sinh hoạt đạo của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai như thờ phượng, học Kinh 

Thánh, truyền giảng, cầu nguyện, thăm viếng, thông công, sinh hoạt xã hội được tổ 

chức quy củ, bài bản hơn so với trước, đặc biệt các lễ hội như Giáng sinh, Phục 

sinh… được tổ chức ngày càng quy mô, thu hút được đông đảo tín đồ tham gia.  

Cũng cần thấy rằng, nếu như ở thời điểm trước khi Nhà nước công nhận tư 

cách pháp nhân đối với hệ phái TLVN (MN) (2001), tín đồ, chức sắc đạo Tin Lành 

tỏ ra dè dặt, nghi ngại đối với chính quyền, thì trong giai đoạn này, phần lớn tín đồ, 

chức sắc phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

tôn giáo. Đa số tín đồ, chức sắc đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định 

an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhiều chức sắc, tín đồ đã góp phần quan trọng 
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cùng với chính quyền tỉnh Gia Lai phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm 

mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá, giúp 

quần chúng phân biệt được hoạt động Tin Lành thuần túy với hoạt động lợi dụng 

đạo Tin Lành của các thế lực thù địch, để sống “tốt đời, đẹp đạo”. Tín đồ, chức sắc 

đạo Tin Lành có quan hệ ngày càng gần gũi và hợp tác với chính quyền địa phương, 

là nguồn lực đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Gia Lai. 

 

Tiểu kết chương 3 

 Có thể thấy, từ sau khi có Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ Về một số công 

tác đối với đạo Tin Lành, hoạt động của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã có sự phát triển 

mạnh thể hiện ở sự gia tăng số lượng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự đến các tổ chức hệ 

phái, địa bàn truyền giáo trong giai đoạn này cũng được mở rộng, cho đến 2016, đạo 

Tin Lành đã có mặt ở tất cả 17/17 huyện của tỉnh Gia Lai. Trong khoảng thời gian 11 

năm sau khi có Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, số tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia 

Lai đã tăng thêm 49.708 người, tức tăng thêm 39%. Cơ sở thờ tự từ chỗ chỉ sinh hoạt 

tại nhà riêng, nhà của cốt cán thì đến năm 2016, số cơ sở thờ tự của các hệ phái Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai là 154, trong đó có 30 nhà thờ và 124 nhà nguyện. Và cũng trong 

11 năm đó, số lượng mục sư, mục sư nhiệm chức và truyền đạo Tin Lành ở tỉnh Gia 

Lai đã tăng đến đến 174 người và tăng thêm đến 13 hệ phái mới.  

Ngoài tác động của chính sách của Đảng và Nhà nước, các yếu tố về kinh tế, 

văn hóa, xã hội địa phương cũng có sự chuyển biến, bên cạnh những yếu tố tích 

cực, cũng còn những mặt hạn chế trở thành nhân tố thúc đẩy đạo Tin Lành ở tỉnh 

Gia Lai phát triển từ 2005 đến 2016. 
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Chương 4 

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẠO 

TIN LÀNH Ở TỈNH GIA LAI TỪ 1986 ĐẾN 2016 
4.1. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

4.1.1. Đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai phát triển nhanh 

Mặc dù du nhập vào Gia Lai muộn hơn nhiều địa phương khác ở Tây 

Nguyên và trong giai đoạn đầu, đạo Tin Lành đã gặp không ít những trở ngại do vấp 

phải tín ngưỡng truyền thống của đồng bào và sự gây khó khăn của chính quyền 

thực dân Pháp, tuy có tăng trưởng trong giai đoạn 1954-1975 nhưng không có sự 

nhảy vọt, từ sau 1975 đến trước 1986, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai bị ngưng trệ, 

nhiều tín đồ bỏ đạo, nhạt đạo thì trong giai đoạn từ 1986 đến 2016 đạo Tin Lành ở 

tỉnh Gia Lai phát triển rất nhanh. Nếu như năm 1986, số tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh 

Gia Lai chỉ có 12.000 người thì đến năm 2016 đã lên tới 127.248 người. Như vậy, 

số tín đồ đã tăng lên 115.248 người, tức tăng gấp 10,6 lần trong vòng 30 năm27.  

Để thấy rõ hơn sự phát triển nhanh của đạo Tin Lành tại Gia Lai, chúng ta có 

thể so sánh với một số địa bàn ở Tây Nguyên và miền Trung. Đối với tỉnh Lâm 

Đồng, là nơi đạo Tin Lành du nhập vào sớm nhất tại khu vực Tây Nguyên, năm 

1929, người dân tộc Cơ-ho đầu tiên đã theo đạo Tin Lành. Tuy nhiên, đến năm 

2016, đạo Tin Lành ở Lâm Đồng có 92.593 tín đồ [29] (chiếm khoảng 7,1% dân số), 

chỉ bằng 72,7% số tín đồ của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai. Với tỉnh Đắk Lắk, nơi đạo 

Tin Lành vào sớm hơn Gia Lai, đến năm 2015, số tín đồ đạo Tin Lành tại Đắk Lắk là 

162.389 tín đồ [164] (chiếm 8,8% dân số toàn tỉnh), lúc này, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia 

Lai là 127.248 tín đồ (chiếm gần 10% dân số toàn tỉnh). Như vậy, xét về số lượng tín 

đồ thì đạo Tin Lành ở Đắk Lắk nhiều hơn số tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, tuy 

nhiên tính theo tỉ lệ dân số thì tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai chiếm tỉ lệ so với 

dân số trong tỉnh lớn hơn số lượng tín đồ của đạo Tin Lành ở Đắk Lắk. 

Đối với tỉnh Kon Tum, năm 2016 số tín đồ Tin Lành ở tỉnh Kon Tum là 

17.428 tín đồ (chiếm khoảng 3,3% dân số của tỉnh) của 13 hệ phái, với 87 chức sắc 

trong đó gồm 45 mục sư, 42 truyền đạo (Trong đó, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt 

                                                 
27 Sự tính toán của tác giả. 
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Nam có 82 chức sắc (41 mục sư, 41 truyền đạo), TLVN (MN) có 2 chức sắc đều là 

mục sư, Tin Lành Trưởng Lão có 2 mục sư, Cơ đốc Phục lâm Việt Nam có 01 truyền 

đạo) [27]. Như vậy, tính đến thời điểm năm 2016, số tín đồ đạo Tin Lành tỉnh Gia Lai 

nhiều gấp 7,3 lần28 so với tín đồ đạo Tin Lành tại tỉnh Kon Tum và số chức sắc của 

đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai cũng gấp 1,5 lần.  

Còn nếu so sánh với thành phố Đà Nẵng, là nơi đầu tiên đạo Tin Lành du 

nhập khi vào Việt Nam năm 1911, nhưng cho đến năm 2016, số tín đồ đạo Tin Lành 

ở Đà Nẵng cũng chỉ có 7.600 người (chiếm 0,73% dân số) [28]. Trong khi đó, đến 

năm 2016, tại Gia Lai đã có đến 18 hệ phái Tin Lành đang hoạt động với số tín đồ 

nhiều gấp 16,7 lần29 so với Đà Nẵng. Được coi là cái nôi của Tin Lành khi vào Việt 

Nam và mặc dù đạo Tin Lành đã có nhiều nỗ lực nhưng việc truyền đạo ở thành phố 

Đà Nẵng kết quả không cao bởi một số lý do sau: Do đạo Tin Lành du nhập vào Đà 

Nẵng muộn hơn nhiều so với các tôn giáo khác như Phật giáo, Công giáo nên thị 

phần truyền đạo đã bị Phật giáo và Công giáo chiếm phần lớn. Chính vì vậy, trong 

tổng số 182.002 tín đồ của thành phố Đà Nẵng năm 2016 thì Phật giáo là 120.790 

tín đồ, chiếm đến 66%; Công giáo 45.412 có tín đồ, chiếm 25 %; Tin Lành có 7.600 

tín đồ, chỉ chiếm 4,1%, còn lại một số tôn giáo khác [28]. Bên cạnh đó, ở Đà Nẵng 

số lượng người Kinh chiếm đến 99,4%, số lượng đồng bào DTTS chỉ chiếm 0,6% 

dân số. Trong khi đó, nếu như Công giáo vào năm 1964 đã cho phép tín đồ đặt bàn 

thờ gia tiên để kính nhớ ông bà tổ tiên dưới bàn thờ Chúa trong gia đình thì cho đến 

thời điểm này đạo Tin Lành vẫn không cho phép tín đồ thờ cúng ông bà nên rất khó 

thâm nhập vào cộng đồng người Kinh, một cộng đồng người mà vốn việc thờ cúng 

tổ tiên là một giá trị cốt lõi trong văn hóa đối với mỗi gia đình.  

Không chỉ phát triển nhanh so với một số địa phương ở miền Trung, Tây 

Nguyên mà đạo Tin Lành còn có tốc độ phát triển nhanh hơn so với các tôn giáo có 

mặt ở tỉnh Gia Lai sớm hơn như Công giáo, Phật giáo. Công giáo có mặt ở tỉnh Gia Lai 

từ giữa thế kỷ XIX, nhưng đến năm 2015 thì số tín đồ của đạo Công giáo cũng chỉ có 

140.793 người (chiếm 40,23% tổng số tín đồ); Phật giáo thì đến năm 2015 cũng chỉ có 

81.484  tín đồ (chiếm 23,3% tổng số tín đồ). Trong khi đó, đạo Tin Lành mới vào Gia 

                                                 
28 Tác giả tính toán dựa trên số liệu thu thập được. 
29 Tác giả tính toán dựa trên những dữ liệu thu thập được. 
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Lai từ năm 1938, nhưng đến 2016 đã có 127.248 tín đồ (chiếm khoảng 37% tổng số tín 

đồ), gấp hơn 1,5 lần so với đạo Phật và bằng 90,8% so với Công giáo. 

4.1.2. Đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai phát triển chủ yếu trong cộng đồng người 

Gia-rai và Ba-na 

Một trong những mối quan tâm lớn của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp 

từ khi đặt cơ sở đầu tiên tại Việt Nam năm 1911 là đưa Tin Lành đến với các tộc 

người thiểu số ở Tây Nguyên. Tuy vậy, phải đến năm 1929, công việc truyền giáo 

lên Tây Nguyên mới chính thức được bắt đầu với sự kiện vợ chồng giáo sĩ người 

Mỹ Herbert A. Jackson đến Đà Lạt thiết lập trụ sở truyền giáo đầu tiên cho các tộc 

người DTTS tại chỗ ở khu vực này. Trong giai đoạn đầu truyền giáo ở Tây Nguyên, 

đạo Tin Lành vấp phải sự cản trở của chính quyền thực dân Pháp, bởi Pháp lo sợ sự 

can thiệp của Mỹ vào khu vực này thông qua hoạt động của các giáo sĩ CMA. Bên 

cạnh đó, những hạn chế về tài chính và nhân sự nên hoạt động truyền giáo của các 

giáo sĩ trong thời kì đầu chủ yếu diễn ra ngay tại trụ sở truyền giáo Đà Lạt, khó có 

thể vươn tới các làng DTTS. Vì thế, các giáo sĩ đã tích cực lựa chọn và đào tạo 

những người Thượng trở thành lực lượng tiên phong trong việc mang Phúc Âm đến 

với tộc người mình và những tộc người lân cận, gần gũi về văn hóa và ngôn ngữ.  

Tại Gia Lai, Mục sư Ksor Ghao, Truyền đạo Ksor Tit, ông Rmah Cil là những 

người đầu tiên được học Kinh Thánh với các Giáo sĩ của Hội truyền giáo Phúc âm 

Liên hiệp. Mục sư Nay Kial, Mục sư Ksor Brao, Mục sư Grưp, Mục sư Kpă Khoan, 

Mục sư Nay Ciơm, Mục sư Ksor Bing là những người kế tiếp trong việc học Kinh 

Thánh, truyền giảng Tin Lành [74, tr.1]. Những mục sư và truyền đạo này đã nỗ lực 

truyền giảng Tin Lành tại các buôn làng trong cộng đồng người Gia-rai và Ba-na. 

Đồng thời, lúc này Kinh Thánh cũng được các Mục sư Mangham, Trương Văn Sáng 

và Charles Long cùng với những cộng tác viên dịch sang tiếng Gia-rai. 

Trong suốt quá trình từ khi du nhập đến giai đoạn sau này, tại Gia Lai đạo 

Tin Lành vẫn phát triển chủ yếu trong cộng đồng các dân tộc Gia-rai và Ba-na. Tính 

đến năm 2016, 124.048 trong tổng số 127.248 tín đồ của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia 

Lai là đồng bào DTTS, chiếm đến 97,5%, nhiều nhất là 2 DTTS tại chỗ là Gia-rai 

và Ba-na, chiếm đến 95,6% (trong đó, tín đồ người Gia-rai chiếm khoảng 70,4% 
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và tín đồ người Ba-na chiếm 25,2%), các DTTS khác chỉ chiếm khoảng 1,9 % số 

tín đồ)30.  

Trong số 18 hệ phái thì chỉ có 8 hệ phái có tín đồ là người Kinh với tổng số 

3.200 người, chỉ chiếm khoảng 2,5 % số tín đồ. Trong đó, số tín đồ người Kinh 

trong hệ phái TLVN (MN) là 2.742 người, Báp tít liên hiệp 167 người, Phúc âm 

đời đời 11 người, Phúc âm đấng Christ là 10 người, Liên đoàn Truyền giáo Việt 

Nam với 10 người, Trưởng Lão 9 người, Truyền giảng Phúc âm 23 người, Liên 

hữu Cơ đốc 6 người [49, tr.1-3]. 

Có thể thấy, ngoài những nguyên nhân chung đã được phân tích ở phần 

trên, sở dĩ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai phát triển chủ yếu trong cộng đồng các 

DTTS, đặc biệt là các DTTS tại chỗ là Gia-rai và Ba-na bởi một số lý do sau: Trước 

hết, đạo Tin Lành vào Việt Nam muộn hơn các tôn giáo khác như Phật giáo, Công 

giáo. Thế nên tại những vùng đồng bằng, phần lớn những người có nhu cầu tôn 

giáo, tín ngưỡng thì đã theo Phật giáo và Công giáo. Vì vậy, đồng bào các DTTS là 

đối tượng được các nhà truyền giáo Tin Lành chú ý, nhất là các DTTS tại chỗ, có 

dân số đông, chiếm vị trí chủ yếu trong vùng là những dân tộc được quan tâm đặc 

biệt trong công tác truyền giáo. Và ở tỉnh Gia Lai, như đã đề cập ở phần trước, trong 

khi đồng bào các DTTS chiếm khoảng 44% dân số thì hai DTTS lâu đời và đông 

đảo nhất cư trú tại địa phương này là Gia-rai và Ba-na, chiếm đến 41% (Người Gia-

rai chiếm 29,1% dân số, người Ba-na chiếm 11,8% dân số) [162, tr.25], 37 DTTS 

còn lại chỉ chiếm khoảng 3% dân số mà thôi. Người Gia-rai tập trung nhiều nhất ở 

các huyện phía Nam và phía Đông, trong đó bao gồm huyện Krông Pa với 68,2% 

dân số là người Gia-rai và những huyện khác như Ia Pa, Chư Sê, Chư Prông, Phú 

Thiện, thị xã Ayun Pa, Chư Păh, Ia Grai và Đức Cơ. Tổng dân số người Gia-rai sống 

trên các huyện phía Đông và phía Nam chiếm khoảng 85% dân số người Gia-rai trên 

toàn tỉnh [162, tr.25], chỉ một phần nhỏ sống trên các huyện phía Bắc và phía Tây. 

Khoảng 80% người Ba-na sống tại các huyện Đông Bắc bao gồm Kông Chro (66,9% 

tổng dân số huyện) và Mang Yang (57,8%), K’Bang (32,3%), Đăk Đoa (36,6%) 

[162, tr.25]. Một điều dễ nhận thấy, những huyện có sự phân bố đông đảo người Gia-

                                                 
30 Tính toán của tác giả dựa trên cơ sở tổng hợp số liệu thu thập được từ Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, Công an 
tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai. 
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rai và Ba-na phần lớn là những địa phương có số lượng tín đồ đạo Tin Lành đông tại 

Gia Lai như Đăk Đoa, Krông Pa, Ayun Pa, Chư Prông, Ia Grai, Đức Cơ... 

Bên cạnh đó, đối với đồng bào các DTTS nói chung và người Gia-rai, Ba-

na ở tỉnh Gia Lai nói riêng, tính cố kết cộng đồng rất cao. Chính vì vậy, khi một 

người theo đạo Tin Lành sẽ dẫn đến hai trường hợp: Thứ nhất, họ có thể bị cô lập, 

loại ra khỏi làng; Thứ hai là nếu muốn duy trì đức tin của mình họ sẽ phải thuyết 

phục, lôi kéo những người khác theo mình. Do đó, để tránh bị cô lập, các tín đồ 

người DTTS tại các làng người Gia-rai và Ba-na cố gắng tuyên truyền, thuyết 

phục những người khác trong làng theo đạo Tin Lành. Và khi trong làng có số 

lượng tín đồ khá đông sẽ tạo ra một áp lực đối với những người còn lại trong làng. 

Cũng cần nói thêm rằng, có một quy định trong giáo lý đạo Tin Lành là mỗi tín đồ 

phải có trách nhiệm đi truyền giảng Tin Lành cho những người chưa theo đạo. Thế 

nên, việc truyền đạo Tin Lành nói chung và ở tỉnh Gia Lai nói riêng không chỉ 

được thực hiện bởi các chức sắc tôn giáo mà mỗi tín đồ cũng phải trở thành một 

sứ giả rao giảng Tin Lành, một truyền đạo tự nguyện. Do đó, phương thức truyền 

đạo đặc trưng là làm chứng đạo theo kiểu “rỉ tai”. Với phương thức này, khi 

truyền giáo, các tín đồ thường kể những câu chuyện liên quan đến sự trải nghiệm 

của chính bản thân mình, gia đình mình như việc theo đạo Tin Lành đã làm thay 

đổi suy nghĩ, đạo đức, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bản thân họ hoặc 

người thân họ không còn uống rượu, hút thuốc; vì đã có Chúa che chở nên trong 

sản xuất cũng như trong sinh hoạt hàng ngày họ không còn sợ ma quỷ hoặc các 

thế lực siêu nhiên xấu xa hãm hại; khi đau ốm, họ chỉ cần cầu nguyện hoặc uống 

thuốc của giáo sĩ thì Chúa sẽ giúp cho khỏi bệnh, không cần phải cúng thần linh 

tốn kém như trước đây, vì vậy mà tiết kiệm được nhiều trâu, bò và tài sản,... Có 

thể thấy, cách thức mở rộng và phát triển tín đồ theo phương pháp “vết dầu loang” 

này rất hiệu quả trong quá trình truyền bá đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, đặc biệt là 

trong vùng đồng bào DTTS người Ba-na và Gia-rai. Cũng chính nhờ phương thức 

này, đạo Tin Lành đã vượt qua được những trở ngại về mặt địa lý, đã len lỏi vào 

tận những ngóc ngách xa xôi tại những vùng đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai. Ngoài 

ra, đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng có tục “bỏ 

mả”. Theo quan niệm của đồng bào Gia-rai, Ba-na,...người chết từ một năm trở lên 
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(có khi 3 đến 5 năm, thậm chí 10 năm tùy thuộc điều kiện của gia đình) sẽ được làm 

lễ bỏ mả. Đây là ngày hội mừng người sống được gặp gỡ, chung vui lần cuối cùng 

với người đã khuất, trước khi tiễn biệt họ về một thế giới khác. Chỉ sau khi làm lễ bỏ 

mả, người sống mới yên tâm rằng mình đã làm tròn bổn phận với người đã khuất và 

người chết mới có thể tái sinh vào kiếp khác, tiếp tục một cuộc đời mới. Nhưng sau lễ 

đó, gia đình không làm bất cứ điều gì liên quan đến mồ mả nữa, không có đám giỗ 

hàng năm cho người chết giống như người Kinh. Điều này ở một khía cạnh nhất định 

có sự tương thích với quy định không thờ cúng của đạo Tin Lành. Vì vậy, đạo Tin 

Lành khi vào các vùng DTTS sẽ dễ hơn đối với đồng bào người Kinh, nơi mà phong 

tục thờ cúng ông bà, cha mẹ, những người thân đã mất được in hằn như một nét văn 

hóa điển hình.      

Tình hình này vừa có nét riêng, vừa có nét chung so với các tỉnh khác: Ở 

miền núi, hầu hết tín đồ Tin Lành là đồng bào DTTS. Ở từng khu vực, địa phương 

tập trung ở các DTTS cư trú lâu đời tại mỗi địa phương. Ví dụ, ở tỉnh Đắk Lắk, tín 

đồ đạo Tin Lành chủ yếu là đồng bào dân tộc Ê-đê và M’Nông, ở tỉnh Lâm Đồng, 

tín đồ lại chủ yếu là dân tộc Cơ-ho, ở Kon Tum đạo Tin Lành phát triển mạnh trong 

dân tộc Giẻ -Triêng, ở tỉnh Đăk Nông tín đồ chủ yếu ở dân tộc Mạ, M’Nông, Ê-đê. Có 

thể thấy, điều này liên quan đến sự phân bố địa bàn sinh sống của các DTTS tại chỗ ở 

Tây Nguyên và cũng cho thấy chiến lược truyền đạo của các giáo sỹ đạo Tin Lành khi 

lên Tây Nguyên là hướng đến các DTTS tại chỗ, có dân số đông trong khu vực.  

4.1.3. Đạo Tin Lành phát triển không đều giữa các hệ phái và giữa các địa bàn 

trong tỉnh Gia Lai 

4.1.3.1. Đạo Tin Lành phát triển không đều giữa các hệ phái  

Tại Gia Lai, đến cuối năm 2016, đã có đến 18 hệ phái Tin Lành hoạt động. 

Tuy nhiên, một đặc điểm thể hiện rất rõ là sự phát triển giữa các hệ phái không đều 

nhau mà tập trung chủ yếu ở hệ phái TLVN (MN). Đặc điểm này thể hiện xuyên 

suốt không chỉ trong giai đoạn 1986 – 2016 mà ngay cả trong những giai đoạn trước 

đó, hệ phái TLVN (MN) cũng chiếm đại đa số trong tín đồ đạo Tin Lành tại Gia 

Lai. Đến cuối năm 2016, số tín đồ của hệ phái TLVN (MN) là 117.190 tín đồ/ 
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127.248 tín đồ, tức là chiếm đến 92,09% tổng số tín đồ. 17 hệ phái còn lại chỉ chiếm 

7,91% số lượng tín đồ31. 

 Đáng chú ý, một số hệ phái không những số lượng tín đồ không tăng mà còn 

giảm, không ổn định, như: Menonite (Nguyễn Quang Trung), Cơ đốc Phục lâm, 

Phúc âm đời đời, Giám lý, Báp tít sắc tộc Cộng đồng, Trưởng Lão. Trong đó, hệ 

phái Menonite (Nguyễn Quang Trung) từ 340 tín đồ năm 2014 giảm chỉ còn 164 tín 

đồ năm 2016, giảm đến hơn 50%; hệ phái Báp tít sắc tộc Cộng đồng từ 47 tín đồ 

năm 2014 còn 23 tín đồ năm 2016, giảm hơn 50% và phần lớn số lượng tăng giảm 

không đều này là do chuyển từ hệ phái này sang hệ phái khác.  

Không chỉ có tín đồ đông nhất, hệ phái TLVN (MN) tại Gia Lai còn có số 

lượng Mục sư, truyền đạo nhiều hơn rất nhiều so với các hệ phái khác tại địa 

phương này. Tính đến cuối năm 2004, Gia Lai chỉ có 28 mục sư, mục sư nhiệm 

chức, nhưng đến 2016, 18 hệ phái trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có đến 202 người (53 

mục sư, 63 mục sư nhiệm chức và 86 truyền đạo). Trong đó, riêng hệ phái TLVN 

(MN) có đến 75 người (22 mục sư, 44 mục sư nhiệm chức và 9 truyền đạo), chiếm 

đến 37,12%, nếu tính riêng số lượng mục sư thì hệ phái TLVN (MN) chiếm 22/53 

người (41,5%), mục sư nhiệm chức 44/63 người (70%)32. 

Số cơ sở thờ tự của hệ phái TLVN (MN) cũng chiếm phần lớn số lượng cơ 

sở thờ tự của đạo Tin Lành tại Gia Lai. Đến tháng 10.2016, số cơ sở thờ tự của các 

hệ phái Tin Lành ở tỉnh Gia Lai là 154, trong đó có 30 nhà thờ và 124 nhà nguyện, 

nhưng số nhà thờ chủ yếu là của hệ phái TLVN (MN) với 29/30 nhà thờ [26].  

Sở dĩ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai phát triển nhiều nhất ở hệ phái TLVN (MN) 

bởi đây là hệ phái du nhập vào Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng sớm nhất, 

từ năm 1929 hệ phái TLVN (MN) đã có mặt ở Lâm Đồng, những năm 30 của thế kỷ 

XX đã có mặt tại tỉnh Gia Lai. Đây cũng là hệ phái được công nhận tư cách pháp 

nhân sớm nhất so với các hệ phái Tin Lành khác ở miền Nam. Do đó, hệ phái TLVN 

(MN) có hệ thống tổ chức chặt chẽ, cơ sở đào tạo mục sư, truyền đạo được xây dựng 

từ sớm vì vậy đội ngũ mục sư, truyền đạo của hệ phái này đông đảo, được đào tạo bài 

bản. Về đặc điểm này khá giống so với các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đăk 

                                                 
31 Sự tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu thu thập được. 
32 Sự tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu thu thập được. 
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Lăk, tuy nhiên đối với tỉnh Kon Tum thì hệ phái phát triển nhất không phải là hệ phái 

Tin Lành Việt Nam (miền Nam) mà là hệ phái Cơ đốc Truyền giáo. Bởi vì trong 

những buổi đầu, khi các hệ phái hệ phái Tin Lành Việt Nam (miền Nam); Tin Lành 

Cơ đốc Liên hữu; Tin Lành Báp tít và Cơ đốc Phục lâm An thất nhật (các hệ phái 

Tin Lành này đến Kon Tum cùng một thời điểm vào những năm 1950, 1960) tập 

trung phát triển tín đồ tại khu vực thành phố Kon Tum, nơi Công giáo có mặt trước 

và đang rất phát triển thì hệ phái Tin Lành Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam lại chọn 

phát triển tín đồ tại khu vực huyện Đăk Glei, đây là nơi có nhiều đồng bào các dân 

tộc Gia-rai, Ê-đê, Giẻ Triêng sinh sống, sự ảnh hưởng của Công giáo không nhiều, 

vì vậy công cuộc truyền giáo của hệ phái này đạt kết quả cao hơn. 
4.1.3.2. Đạo Tin Lành phát triển không đều giữa các địa bàn trong tỉnh 

Ở tỉnh Gia Lai đến năm 2016, đạo Tin Lành đã có mặt ở 17/17 huyện, thị xã, 

tuy nhiên một đặc điểm dễ nhận thấy là giữa các địa bàn trong toàn tỉnh, đạo Tin 

Lành có sự phát triển không đều nhau. Có một số địa bàn có số tín đồ rất đông, như 

ở thời điểm cuối 2016, huyện Đăk Đoa có 32.352 tín đồ [50, tr.1] (chiếm đến 

25,43% số tín đồ toàn tỉnh và chiếm khoảng 32% dân số của huyện Đăk Đoa), 

huyện Chư Pưh 12.642 tín đồ [53, tr.1] (chiếm 9,9% số tín đồ toàn tỉnh và chiếm 

17,8% dân số huyện Chư Pưh), huyện IaPa 10.916 tín đồ [51, tr.1] (chiếm gần 

8,6% số lượng tín đồ toàn tỉnh và chiếm khoảng 16% dân số toàn huyện); thành 

phố Pleiku mặc dù là địa bàn có số lượng tín đồ đông thứ 2 toàn tỉnh (chỉ sau 

huyện Đăk Đoa), nhưng do dân số Pleiku đông nên số lượng tín đồ chỉ chiếm 

khoảng 4,2% dân số, với 14.534 người [52, tr.1] (chiếm 11,4% tín đồ toàn tỉnh). 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số địa phương tín đồ rất ít, như huyện Kông Chro chỉ 

có 39 tín đồ [54, tr.1] (chiếm 0,03% tổng số tín đồ và chiếm 0,07% dân số toàn 

huyện), huyện Đăk Pơ cũng chỉ có 139 [55, tr.1] (chiếm 0,1% và chiếm 0,34 % 

dân số toàn huyện) tín đồ, đặc biệt ở huyện K’Bang chỉ có 16 tín đồ [56, tr.1] 

(chiếm 0,01% tổng số tín đồ và chiếm 0,02% dân số huyện K’Bang) mà thôi. 

Các cơ sở thờ tự cũng phân bố không đều tại các địa phương, chủ yếu tập 

trung tại những huyện, thị có số lượng tín đồ đông như thành phố Pleiku có 7 nhà 

thờ, 4 nhà nguyện, đặc biệt ở huyện Đăk Đoa cũng có 7 nhà thờ nhưng số nhà 

nguyện lên đến 83. Trong khi đó ở một số địa phương mặc dù có các hệ phái Tin 
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Lành đang hoạt động nhưng không có nhà thờ và cả nhà nguyện, ví dụ huyện Đăk 

Pơ, Kông Chro, Chư Prông, K’Bang, thị xã An Khê. 

4.1.4. Phương thức phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai rất đa dạng, linh hoạt 

  Là một tôn giáo du nhập vào Việt Nam muộn hơn rất nhiều so với các tôn 

giáo lớn khác nên vấn đề phát triển đạo luôn được đạo Tin Lành đặc biệt quan tâm, 

thúc đẩy. Vì vậy, những phương thức đạo Tin Lành sử dụng cũng hết sức phong 

phú, đa dạng: 

 - Dùng cách thức “Chứng đạo cá nhân”: Có một quy định trong giáo lý 

đạo Tin Lành, mỗi tín đồ phải có trách nhiệm đi rao giảng Tin Lành cho những 

người chưa theo đạo. Thế nên, việc truyền đạo Tin Lành nói chung và ở Gia Lai nói 

riêng không chỉ được thực hiện bởi các chức sắc tôn giáo mà mỗi tín đồ cũng trở 

thành một sứ giả, một truyền đạo tự nguyện. Do đó, phương thức truyền đạo đặc 

trưng là làm chứng đạo theo kiểu “rỉ tai”. Với phương thức này, khi truyền giáo, các 

tín đồ sẽ kể những câu chuyện liên quan đến sự trãi nghiệm của chính bản thân 

mình, gia đình mình như: từ khi theo đạo Tin Lành bản thân họ hoặc người thân họ 

không còn hút thuốc, uống rượu; khi đau ốm, họ chỉ cần cầu nguyện hoặc uống 

thuốc của giáo sĩ thì Chúa sẽ giúp cho khỏi bệnh, không cần phải cúng thần linh tốn 

kém, vì vậy mà tiết kiệm được nhiều trâu, bò và tài sản... Có thể thấy, cách thức mở 

rộng và phát triển tín đồ theo phương pháp này là cực kì hiệu quả trong quá trình 

truyền bá đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai, đặc biệt là trong vùng đồng bào DTTS người 

Ba-na và Gia-rai. Cũng chính nhờ phương thức này, đạo Tin Lành đã vượt qua được 

những trở ngại về mặt địa lý, đã len lỏi vào tận những ngóc ngách xa xôi tại những 

vùng đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai. 

 - Thực hiện phương châm ‘‘mưa dầm thấm lâu’’: ‘‘Nói một lần không tin, 

nói ngàn lần phải tin’’, việc truyền đạo nhỏ lẻ bằng cách gặp gỡ trực tiếp được sử 

dụng triệt để, nội dung truyền đạo đơn giản với phương thức lặp đi lặp lại nhiều lần 

dưới dạng hỏi đáp để người nghe dễ nhớ, dễ hiểu. Đạo Tin Lành thông qua các đài 

Nguồn sống, Chân lý Châu Á, Đài An bình hạnh phúc...để rao giảng Kinh Thánh, 

phát tán các tài liệu Kinh Thánh, tuyên truyền đức tin, tăng lịch phát thanh của đài. 
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  Những mục sư, truyền đạo của Tin Lành rất chú ý nghiên cứu phong tục, 

tập quán của các dân tộc, chi phối và điều khiển người có uy tín, già làng, những 

người có học để hỗ trợ cho công việc truyền giáo. 

 - Thông qua hoạt động từ thiện – nhân đạo: Các giáo sĩ truyền giáo đạo Tin 

Lành luôn coi vật chất là phương tiện hữu hiệu để tiếp cận với đồng bào các DTTS, 

nhất là những nơi đời sống của đồng bào còn khó khăn, lạc hậu, dân trí thấp. Các 

giáo sỹ Tin Lành lựa chọn con em đồng bào DTTS đời sống khó khăn cho đi học, 

cho đi đào tạo nghề miễn phí trong các cơ sở tôn giáo, kết hợp giữa việc học văn 

hóa, học nghề với việc học giáo lý. Đạo Tin Lành tranh thủ các nguồn tài trợ, tổ 

chức cứu giúp, giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân một cách thiết thực, 

kịp thời, cụ thể và đúng địa chỉ. Người đau lập tức có thuốc, người đói lập tức có 

gạo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong đời sống lập tức được quan tâm, giúp đỡ, 

dù ít hay nhiều...Bằng cách đó, những người đi truyền đạo đã thu hút được lòng tin 

của đồng bào với đạo Tin Lành. 

 - Đào tạo, sử dụng và phát huy vai trò của lực lượng truyền giáo là người 

dân tộc Gia-rai và Ba-na: Trong thời gian qua, đạo Tin Lành ở Gia Lai đã tăng 

cường hoạt động, phát triển tín đồ với quy mô rộng, tốc độ nhanh trong khi lực 

lượng giáo sỹ thực thụ còn rất ít. Vì vậy, đạo Tin Lành đã chú trọng việc huấn luyện 

và sử dụng một đội ngũ cốt cán người Gia-rai và Ba-na làm nhiệm vụ tuyên truyền, 

vận động người theo đạo ở hầu khắp các địa bàn dân cư trong vùng đồng bào 

DTTS. Đội ngũ này có lợi thế là con em đồng bào DTTS tại chỗ, hiểu rất rõ về 

phong tục tập quán, nắm được tâm tư, hoàn cảnh của từng người, từng gia đình nên 

rất thuận lợi trong việc tuyên truyền, lôi kéo đồng bào theo đạo. Hơn thế nữa, thông 

qua quan hệ thân tộc, đội ngũ truyền đạo này còn vận động được cả cán bộ cơ sở, 

gia đình vợ con của đảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường vào đạo. Có 

thể khẳng định, với sự phát triển mạnh mẽ của đạo Tin Lành tại tỉnh Gia Lai thời 

gian qua  cho thấy đây là phương thức rất thành công của đạo Tin Lành.  

 - Phổ biến giáo lý, Kinh Thánh bằng tiếng dân tộc Gia-rai, Ba-na: Có thể 

thấy, một trong những phương thức truyền đạo không kém phần hiệu quả của đạo 

Tin Lành là phổ biến giáo lý, Kinh Thánh bằng tiếng DTTS. Từ rất sớm khi đặt 

chân lên vùng đất Tây Nguyên, các giáo sĩ đạo Tin Lành đã chú trọng dịch kinh 
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sách ra tiếng dân tộc, đưa xuống tận buôn làng phục vụ đắc lực cho việc truyền đạo. 

Trong đó có những cuốn biên dịch ra tiếng Ba-na và Gia-rai. Chính cách thức này 

đã làm cho đồng bào các dân tộc Gia-rai, Ba-na - là những dân tộc chủ yếu tại địa 

phương này, có thể đọc được Kinh Thánh một cách dễ dàng, vì vậy mà việc truyền 

bá đạo Tin Lành tại tỉnh Gia Lai đã đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, việc in băng hình 

và băng ghi âm các bài Thánh ca và những bài giảng Kinh Thánh do mục sư người 

DTTS giảng cũng có hiệu quả rõ rệt. Vì vậy, ở nhiều vùng đồng bào Ba-na và Gia-

rai, đồng bào tụ tập đọc kinh cầu nguyện, học giáo lý chủ yếu bằng phương pháp 

này. Đặc biệt là, nội dung các bài giảng giáo lý bằng tiếng các DTTS luôn ngắn 

gọn, súc tích, từ cách diễn giải Kinh Thánh cho đến hướng dẫn thực hành nghi lễ 

đều rất cụ thể và phù hợp với cảm nhận trực quan của người DTTS. Nội dung của 

các tài liệu thường được soạn từng phần, truyền giảng theo trình tự, sinh động và dễ 

hiểu. Chính vì vậy, đã tạo cho đồng bào DTTS tâm lý theo đạo Tin Lành đơn giản, 

sinh động, dễ hiểu và tốt đẹp hơn hẳn so với tín ngưỡng truyền thống. 

4.1.5. Một bộ phận tín đồ, chức sắc của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai bị các thế 

lực thù địch lợi dụng 

Một đặc điểm của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai là một bộ phận tín đồ, chức sắc 

thường bị lợi dụng bởi các thế lực thù địch, đặc biệt là lực lượng FULRO nhằm 

chống phá cách mạng. Có thể thấy, từ những năm 60 của thế kỷ XX, việc truyền đạo 

Tin Lành đã được sự trợ giúp tích cực của chính phủ Mỹ. Chính Mỹ và CMA đã cấu 

kết, tạo điều kiện cho đạo Tin Lành của người Thượng được hưởng “quy chế đặc 

biệt” và từ đó tác động để tổ chức Tin Lành ở Tây Nguyên ngày càng dính líu chặt 

chẽ hơn, sâu sắc hơn với FULRO.  

Sau năm 1975, hoạt động của FULRO phát triển mạnh ở Tây Nguyên nói 

chung, Gia Lai nói riêng, lực lượng phản cách mạng này đã dựa vào Tin Lành để 

xây dựng lòng tin trong lực lượng của chúng, động viên, kích động đồng bào DTTS 

chạy vào rừng hoạt động cho FULRO như tiếp tế thuốc men, lương thực, làm cơ sở 

liên lạc,.... Có rất nhiều thành phần vốn là truyền đạo cũ hoặc trong Ban Chấp sự 

như Siu Wing, Nay Yu, Siu Pek, Rama Trang,...giữ các chức vụ quan trọng trong 

hàng ngũ FULRO. Các phần tử xấu luôn tìm cách bôi nhọ và vô hiệu hóa chính 

quyền cơ sở, mà trước hết là xúi giục, kích động đồng bào gây rối, tạo nên những 
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cuộc bạo loạn gây mất ổn định tình hình chính trị - xã hội địa phương mà những vụ 

việc năm 2001 và 2004 ở tỉnh Gia Lai nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung là 

những minh chứng. 

Trong vụ bạo loạn tháng 02-2001, lực lượng cầm đầu cốt cán Tin Lành Đê Ga 

ở tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, lôi kéo và kích động 8.982 người dân tham 

gia biểu tình gây bạo loạn chính trị. Chỉ tính riêng địa bàn huyện Chư Sê, các thế lực 

phản động đã lôi kéo được khoảng 5.700 người ở 14/16 xã, thị trấn; huyện Đăk Đoa 

có hơn 1.550 người tham gia bạo loạn, trong đó hầu hết là đồng bào DTTS theo đạo 

Tin Lành và Công giáo [97, tr.43]. Những băng rôn như “Nhà nước Đê Ga độc lập 

muôn năm”, “Đả đảo bọn thực dân Kinh” được lực lượng phản động trương lên để 

kích động nhân dân. Các đối tượng này huy động nhiều người mang theo gậy gộc, 

cung nỏ bao vây trụ sở tỉnh ủy và ủy ban, gây áp lực đòi thực hiện những yêu sách 

như: đuổi người Kinh khỏi Tây Nguyên, thả những người bị bắt, chính quyền phải 

công bố các dân tộc Tây Nguyên được thành lập nhà nước “Đê Ga tự trị”. Hàng trăm 

người xúm lại đập phá hàng rào, xông vào trụ sở ủy ban và văn phòng tỉnh gây rối, 

đánh và làm bị thương nhiều người trong lực lượng bảo vệ của tỉnh Gia Lai.  

Tiếp theo đó, từ ngày 9 đến 11-04-2004, một lần nữa, lực lượng FULRO 

phản động trong và ngoài nước đã chỉ đạo kích động nhiều người biểu tình, gây rối 

trật tự cộng cộng, chống người thi hành công vụ. Không những thế, những kẻ biểu 

tình đã dùng gậy đóng đinh, ná cao su bắn bằng các mắt dây thép gai, dao, mã tấu 

tấn công cán bộ. Lực lượng phản động sử dụng nhiều xe công nông chở những 

người biểu tình đi ném đá, đập phá tài sản, nhà cửa của dân thường. Nhóm người 

này còn tràn vào công sở, thôn, xã, phường thuộc sáu huyện, thị xã trong tỉnh Gia 

Lai hành hung cán bộ, đập phá tài sản. Sự việc trên đã để lại hậu quả nghiêm trọng 

trên nhiều mặt, ảnh hưởng xấu đến việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc 

phòng, đoàn kết giữa các dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. 

So sánh số người tham gia bạo loạn năm 2001 ở tỉnh Gia Lai và một số tỉnh 

Tây Nguyên trong sự kiện năm 2001 cho thấy, số người tham gia trong vụ bạo loạn 

tháng 2-2001 ở tỉnh Gia Lai là 8.982 người, ở Đắk Lắk là 1.200 người (Gia Lai 

nhiều hơn gần 8 lần), và Kon Tum là 1.000 người (Gia Lai nhiều hơn gấp 9 lần) 

[97, tr.43]. Còn trong cuộc bạo động vào tháng 4-2004 tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk 
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và Đắk Nông thì tại Đắk Lắk hơn 1.000 người ở 2 huyện Cư M’gar và Krông Ana 

tham gia thì ở tỉnh Gia Lai có đến 8.000 người ở nhiều huyện, thị tham gia như: 

Ayun Pa, Chư Sê, Đăk Đoa, Đức Cơ, Chư Prông, Pleiku, điều đó cũng cho thấy Gia 

Lai là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch tập trung hoạt động. 

4.2. NGUYÊN NHÂN PHÁT TRIỂN 

Sự phát triển của đạo Tin Lành trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2016 là 

kết quả của rất nhiều nguyên nhân. Có thể kể đến những nguyên nhân cơ bản sau: 

4.2.1. Nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào 

  Các DTTS nói chung và đồng bào các DTTS ở tỉnh Gia Lai nói riêng trước 

đây cũng như hiện nay, đều có đời sống tâm linh khá phong phú. Việc đồng bào 

chuyển từ hệ tín ngưỡng này sang một hệ tín ngưỡng khác là điều dễ hiểu. Bởi vì 

trước đây, tín ngưỡng của đồng bào còn trong trình độ sơ khai, gói gọn trong quan 

niệm “vạn vật hữu linh”, có nghĩa là họ sống giữa một thế giới thần linh rất đa dạng. 

Theo quan niệm của đồng bào, thế giới thần linh của họ là một thế giới đáng sợ, 

thần ác thì nhiều, thần thiện thì ít. Cái họ cần để tin tưởng, để thờ phụng bây giờ 

không phải là toàn bộ cái thế giới thần linh đầy sự quấy nhiễu trước kia, mà là một 

thần linh mới nhân từ, độ lượng, quyền phép, thông cảm và thương yêu con người, 

cứu rỗi con người. Chính đạo Tin Lành đã đáp ứng được mong muốn này, đem đến 

cho họ một vị Chúa đầy quyền năng, răn dạy họ những giáo lý gần gũi, thực tế, sống 

động, khuyên bảo họ làm điều hay, việc tốt, bãi bỏ bao nhiêu hủ tục đè nặng lên cuộc 

sống, giúp họ có được trạng thái cân bằng về mặt tinh thần... Ví dụ như, trong 10 điều 

răn của Chúa: Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa trời và kính mến người trên hết 

mọi sự; Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa trời vô cớ; Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật; 

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ; Thứ năm: Chớ giết người; Thứ sáu: Chớ làm sự dâm 

dục; Thứ bảy: Chớ lấy của người; Thứ tám: Chớ làm chứng dối; Thứ chín: Chớ 

muốn vợ chồng người; Thứ mười: Chớ tham của người [90, tr.76] thì có 7 điều (từ điều 

4 đến điều 10) khuyên con người sống thiện, tránh xa cái ác. Đồng thời, ngoài 10 điều 

răn trong Kinh Thánh, giáo luật đạo Tin Lành còn ghi 9 điều cấm kỵ như: không thông 

dâm trai gái, rượu chè, hút thuốc, ma túy... Cho nên đồng bào các DTTS rất dễ dàng 

chấp nhận đạo Tin Lành, sẵn sàng đoạn tuyệt thế giới thần linh cũ để tin theo Chúa 
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Jesus. Đồng thời, cũng cần nhận thấy rằng, việc chuyển từ tín ngưỡng đa thần sang tín 

ngưỡng độc thần cũng là một xu hướng trong lịch sử của nhân loại. 

4.2.2. Nguyên nhân kinh tế - xã hội 

Sự khó khăn của đời sống kinh tế: Từ những năm 80 của thế kỷ XX trở lại đây 

khi nước ta thực hiện quá trình đổi mới đất nước và chuyển từ cơ chế tập trung quan 

liêu bao cấp sang kinh tế thị trường thì nền kinh tế đất nước đã có những biến chuyển 

mạnh mẽ, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tại tỉnh Gia Lai từ sau 

đổi mới, nền kinh tế bắt đầu đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong thập 

niên đầu thế kỷ XXI, nền kinh tế tỉnh Gia Lai đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản 

phẩm trong tỉnh (GDP) tăng liên tục từ 2001-2005 đạt bình quân 11,5% năm; đến giai 

đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 13,6% năm. Nếu tính trong 10 

năm (2001-2010) đạt 12,5%, cao hơn rất nhiều so với bình quân của cả nước (6,89%) 

[144, tr.tr.8]. Đến năm 2010, quy mô nền kinh tế gấp 3,24 lần so với năm 2005 [140, 

tr.25]. GDP bình quân đầu người đạt 14,54 triệu đồng, gấp 2,82 lần so với năm 2005 

[140, tr.33-34].  

Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh Gia Lai phát triển không đều, tốc độ phát triển 

nhanh tập trung vào các khu vực đô thị, vùng ven các trục giao thông, vùng có điều 

kiện thuận lợi, còn vùng sâu, vùng xa phát triển chậm. Đồng bào các DTTS ở đây 

vẫn chủ yếu duy trì cuộc sống của mình bằng nền kinh tế tự cung tự cấp, đốt rừng 

làm nương rẫy. Phương thức sản xuất còn rất lạc hậu với hai nghề chính là trồng 

trọt và chăn nuôi. Đồng bào vẫn chưa có ý thức về cách thức sản xuất hàng hóa. 

Công cụ sản xuất vẫn còn khá thô sơ, chủ yếu là cuốc, rìu, rựa. Một năm chỉ làm 

một vụ, năng suất lao động thấp. Chăn nuôi vẫn chỉ là cách thức vừa thả rông vừa 

chăn dắt. Trâu, bò, gà, lợn và các loại gia súc, gia cầm chủ yếu là để phục vụ lễ hội, 

ma chay, cưới xin, một phần làm vật ngang giá để trao đổi. Do trình độ sản xuất lạc 

hậu, năng suất thấp nên đời sống của một bộ phận dân cư ở vùng đồng bào DTTS, 

vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng ở tỉnh Gia Lai vẫn còn rất nhiều khó 

khăn. Kết quả xóa đói giảm nghèo nhanh nhưng chưa thật sự vững chắc, nguy cơ tái 

nghèo còn cao, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS chiếm phần lớn trong tổng số 

hộ nghèo toàn tỉnh. Tính đến năm 2010, số hộ nghèo ở tỉnh Gia Lai là 35.500 hộ, 

chiếm 10,82% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên điều đáng lưu tâm là số hộ nghèo là đồng 
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bào DTTS là 29.460 hộ, chiếm tới 83% [140, tr.33-34] và đến năm 2012 thì số hộ 

nghèo người DTTS ở tỉnh Gia Lai vẫn chiếm tới 82,6% trong tổng số hộ nghèo toàn 

tỉnh [162, tr.35]. Còn theo một số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên năm 

2010, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS các xã, thôn buôn Chương trình 135 giai đoạn 2 

(2006-2010) ở tỉnh Gia Lai cao nhất khu vực Tây Nguyên với 98% (xem phụ lục 1). 

Chênh lệch về mức sống giữa thành thị, nông thôn và các tầng lớp dân cư còn lớn và 

có xu hướng gia tăng. Vấn đề đất đai, việc làm, thu nhập trong vùng đồng bào DTTS 

còn khó khăn, bức xúc. 

Khi đời sống của đồng bào gặp nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn đất 

nước vừa bước vào quá trình đổi mới, những mục sư, truyền đạo Tin Lành đến trực 

tiếp an ủi, giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn bằng những việc làm cụ thể, như: 

động viên thăm hỏi người già, mua thuốc cho người bệnh, cung cấp cho những 

người theo đạo một ít gạo, thuốc men và bảo đó là quà của Chúa ban phát cho đồng 

bào. Cùng với đó, các mục sư, truyền đạo sẽ lồng ghép, rao giảng rằng những ai 

theo đạo Tin Lành sẽ được hưởng cuộc sống ấm no, không bị thiếu thốn. Đối với 

những vùng bị thiên tai, dịch bệnh, mất mùa,...ngay lập tức các giáo sĩ Tin Lành sẽ 

có mặt để giúp đỡ. Đối với những ai gặp những điều bất trắc trong cuộc sống, họ 

chỉ cần tìm đến với giáo hội thì sẽ được giúp đỡ, dù ít hay nhiều. Hơn nữa, chính 

bản thân những người truyền đạo có lối sống lành mạnh, cuộc sống gia đình no ấm, 

hạnh phúc,...Đây là những tấm gương phản chiếu trực tiếp đến những người dân 

trong làng, nên khi họ nói được nhiều người nghe theo. Chính những điều này đã 

tạo cho đồng bào các DTTS nơi đây cảm thấy gần gũi, cảm tình với các mục sư, 

những người truyền đạo. Đặc biệt hơn, đồng bào thấy được việc theo đạo Tin Lành 

sẽ có được những lợi ích thiết thân và dẫn đến việc nhiều người theo đạo không hẳn 

vì tin theo Chúa mà vì những lợi ích kinh tế trước mắt. 

Bên cạnh đó, theo phong tục tập quán, thì các DTTS tổ chức hàng năm rất nhiều 

nghi lễ cúng rất tốn kém. Trong một cuộc điều tra, có 83,3% người được hỏi cho rằng 

cúng Yang và làm lễ hàng năm gây tốn kém về kinh tế [104, tr.33]. Vì vậy, khi những 

tôn giáo độc thần du nhập vào một mặt đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào, mặt 

khác đỡ tốn kém hơn rất nhiều so với việc cúng rất nhiều Yang trước đây làm cho đồng 

bào chấp nhận dễ dàng hơn. 
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Sự nghèo nàn của đời sống tinh thần, sự mai một các giá trị văn hóa truyền 

thống: Những năm đầu khi đất nước thực hiện quá trình đổi mới, chuyển sang cơ 

chế thị trường, do những khó khăn nên khả năng đáp ứng của nhà nước đối với các 

nhu cầu văn hóa của đồng bào, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn rất hạn 

chế (xem bảng 4.1), các loại hình văn hoá, văn nghệ, chiếu phim,... đến với các bản 

làng rất hiếm hoi.  

Bảng 4.1. Khả năng đáp ứng nhu cầu văn hóa cho đồng bào  

Loại hình văn hóa Nhu cầu (%) Khả năng đáp ứng (%) 

Ca nhạc 32,1 1 

Kịch 21,3 0,6 

Phim, video 34,4 4,5 

Truyền hình 38,7 5,5 

Truyền thanh 66,6 20,6 

Ca hát dân tộc 48,5 3,3 

Lễ hội dân tộc 21,6 3,9 

         Nguồn: [39, tr.3] 

Trong thời kỳ bao cấp, thường xuyên, định kỳ hàng tháng, hàng năm các đội 

chiếu bóng đi đến khắp lượt bản làng phục vụ bà con nhưng sau đổi mới, một thời 

gian dài hầu như vắng bóng các đội chiếu bóng, văn nghệ ở vùng sâu, vùng xa, có 

làng 5 - 6 năm liền người dân không được xem bộ phim nào. Các chương trình phát 

sóng của đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương đến với vùng sâu, 

vùng xa còn hạn chế. Một phần do diện phủ sóng đạt thấp, một phần khác do người 

dân thiếu phương tiện Radio, vô tuyến và do nội dung chương trình của các loại 

hình báo tiếng của ta chưa kịp thời đổi mới bám sát nhu cầu thưởng thức văn hoá 

của đồng bào. Trong khi đó, các đài phát thanh nước ngoài tuyên truyền về đạo lại 

làm được điều này. 

Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà nước ta đã tốn nhiều công sức cho công 

tác vận động xây dựng nếp sống văn hoá mới ở vùng đồng bào DTTS nói chung và 

ở tỉnh Gia Lai nói riêng; song hiệu quả đạt được còn thấp, tình trạng mê tín, tập tục 

lạc hậu, phong tục truyền thống với những lễ nghi quá phức tạp, tốn kém là gánh 

nặng vượt quá sức của nhiều gia đình và không còn thích hợp với tầng lớp thanh 
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niên, trung niên.  

Trong khi đó những truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc tốt đẹp lại ít được phát 

huy, mai một dần, các lễ hội truyền thống không còn sức hút thế hệ trẻ trong cộng đồng 

tìm đến nữa, thậm chí một số lễ hội đã bị xóa bỏ ở một số nơi. Một nhà nghiên cứu từng 

thốt lên: “Những cồng chiêng không còn linh hồn để đuổi bắt nhau trong ngày hội, 

những đêm khan trở nên thưa thớt, chắp vá và miễn cưỡng...những tượng nhà mồ cũng 

ra đi dần cùng với những quan niệm về khu rừng thiêng của họ” [97, tr.55].  

Tin Lành đến với người Gia-rai, Ba-na vừa đơn giản, luật lệ ít phức tạp, lại 

hấp dẫn phù hợp với tính cách, tâm lý của đồng bào, nên họ dễ tiếp nhận. Bởi là 

một tôn giáo cải cách nên những nghi lễ của đạo Tin Lành khá đơn giản, như: Tín 

đồ Tin Lành xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa chứ không phải xưng tội trong 

phòng kín thông qua linh mục như đạo Công giáo. Khi xưng tội, cầu nguyện, tín 

đồ có thể ở nhà thờ, trước đám đông để sám hối, nói lên ý nguyện một cách công 

khai. Trong 7 phép Bí tích33 của Công giáo, đạo Tin Lành chỉ thực hiện 2: đó là 

Báp têm (tức Rửa tội) và Tiệc Thánh (tức Thánh thể). Phép Thánh thể của Công 

giáo tiến hành với nghi thức rườm rà, phức tạp, tín đồ chỉ được ăn bánh Thánh 

(rượu Thánh chỉ giành cho giáo sĩ), còn đối với đạo Tin Lành, tín đồ và giáo sĩ đều 

cùng ăn và uống bánh Thánh, rượu Thánh. Hay trong một tuần, Tin Lành có một 

ngày lễ chính vào chủ nhật và một buổi cầu nguyện vào một tối trong tuần, nhưng 

tất cả các ngày lễ đều không bắt buộc đối với tín đồ như là đạo Công giáo. Nếu vì 

một lý do nào đó tín đồ không tham dự cũng không sao. 

Đồng thời, các sinh hoạt của đạo Tin Lành diễn ra ở cơ sở rất phù hợp với 

lớp trẻ. Thánh ca Tin Lành rất phong phú, gồm hàng trăm bài hát theo các chủ đề 

khác nhau, sinh hoạt đạo lại mang đậm tính văn hóa truyền thống của đồng bào, bên 

cạnh những buổi sinh hoạt tôn giáo, các chức sắc Tin Lành còn tổ chức những hoạt 

động văn nghệ, thể thao,... do vậy có tính lôi cuốn cao, nhất là đối với giới trẻ và 

phụ nữ. Do đó, ngoài lợi ích trước mắt là đỡ tốn kém về kinh tế, còn tạo cho họ có 

“niềm tin chỗ dựa” về tinh thần.  

                                                 
33 7 phép Bí tích của Công giáo gồm: 1. Bí tích rửa tội; 2.Bí tích thêm sức; 3. Bí tích giải tội; 4. Bí tích Thánh 
thể; 5. Bí tích xức dầu thánh; 6. Bí tích Truyền chức; 7. Bí tích hôn phối. 
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Trình độ dân trí còn thấp: Theo số liệu thống kê, tỉ lệ mù chữ, tỉ lệ trẻ em 

không được đi học và bỏ học trong đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên rất cao. Tỉ lệ 

tái mù chữ ở đồng bào các DTTS ở vùng này cũng chiếm tới 60-70% tổng số người 

tái mù chữ của cả nước. Trình độ học vấn chủ yếu mới dừng ở cấp tiểu học, trung 

học cơ sở hoặc ở mức xóa mù.  

Ở tỉnh Gia Lai, năm 1990, số người mù chữ từ 13-35 tuổi là 79.339 người 

trong tổng số 245.870 người, chiếm 32,3% trong đó dân tộc Gia-rai và Ba-na chiếm 

tới 62% [97, tr.53]. Theo một số liệu thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 

(UNICEF), năm 1999, ở tỉnh Gia Lai có tới một nửa dân số người DTTS chưa bao 

giờ đến trường [162, tr.78]. Cũng theo UNICEF, năm 2009, trong khi cả nước bình 

quân có 15,2% người DTTS hoàn thành trung học cơ sở và 9,6% ở khu vực Tây 

Nguyên thì ở tỉnh Gia Lai chỉ có 6,5%. Đối với bậc phổ thông trung học, trong khi 

bình quân người DTTS trong cả nước hoàn thành bậc học này là 9%, con số này ở 

Tây Nguyên là 3,8% và đặc biệt, ở tỉnh Gia Lai chỉ có 2,1% [162, tr.82].  

Như vậy, có thể thấy, nếu như Tây Nguyên là khu vực có tỉ lệ đồng bào DTTS 

hoàn thành các bậc học trung học cơ sở và trung học phổ thông thấp hơn nhiều so với 

mặt bằng chung của đồng bào DTTS trên cả nước thì Gia Lai là địa phương có chỉ số 

thấp nhất trong khu vực. Rõ ràng, trình độ dân trí thấp dẫn đến một thực tế là một bộ 

phận đồng bào dễ dàng tin theo những lời tuyên truyền, hứa hẹn của lực lượng truyền 

đạo kiểu như: “ai theo Tin Lành sẽ được Chúa giúp đỡ”, “theo đạo Tin Lành sẽ có cuộc 

sống no đủ”..., nhất là ở thời kì khi đất nước vừa tiến hành đổi mới, đời sống đồng bào 

còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, dẫn đến nhiều đồng bào DTTS ở tỉnh Gia Lai theo 

đạo vì tin theo những lời hứa hẹn của lực lượng truyền đạo chứ không thực sự hiểu đầy 

đủ và có niềm tin sâu sắc đối với đạo Tin Lành.  

4.2.3. Nguyên nhân tự thân của đạo Tin Lành  

Đạo Tin Lành đã khai thác lợi thế là một tôn giáo cải cách, có những điểm 

tiến bộ gắn với xã hội, sinh hoạt tôn giáo thì đơn giản, gọn nhẹ, đề cao vai trò cá 

nhân và đề cao tính dân chủ. Do đó, ở một số nơi, đạo Tin Lành xuất hiện như là 

hiện diện của sự tiến bộ về lối sống, tập quán nên dễ dàng thu hút người vào đạo. 

Đặc biệt, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai hoạt động năng động, uyển chuyển, luôn quan 

tâm đến đời sống thường nhật để lôi kéo người vào đạo, các mục sư, truyền đạo sẽ 
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xuất hiện đúng lúc tín đồ gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống và sẵn sàng giúp 

đỡ. Các hoạt động truyền giáo của đạo Tin Lành thường tiến hành kiên trì, khôn khéo, 

các giáo sỹ hiểu rõ tâm lý trình độ nhận thức của từng đối tượng, nhất là khai thác đặc 

điểm lịch sử, văn hoá của từng dân tộc, thực hiện dân tộc hoá, địa phương hoá Tin 

Lành để có nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, dễ thâm nhập. Đồng thời đạo 

Tin Lành trong một số trường hợp còn dùng cả biện pháp dụ dỗ khuyến khích bằng 

vật chất đối với đồng bào. Không những thế, các đối tượng truyền đạo đồng thời là 

tầng lớp có uy tín mới xuất hiện có khả năng, có trình độ được quần chúng tin cậy, có 

vai trò rất lớn trong việc tác động, chi phối tư tưởng quần chúng. Họ tác động mạnh 

vào đối tượng thanh niên, học sinh là những người đang có uy tín, vị trí xã hội ngày 

càng được nâng lên cùng với đà phát triển của xã hội trong điều kiện mới. 

Một yếu tố cũng rất quan trọng làm cho đạo Tin Lành phát triển là tôn giáo 

được “dân tộc hóa”, dùng ngôn ngữ chữ viết của đồng bào dịch Kinh Thánh để 

đồng bào có thể dễ dàng đọc được. Đạo Tin Lành có những yếu tố tiến bộ hơn so 

với một số tập quán cổ truyền, việc chuyển tín ngưỡng tập quán cũ sang theo đạo 

Tin Lành với các điều răn, sự hướng thiện của nó làm hạn chế được một số tệ nạn 

như uống rượu, cúng bái tốn kém, mà vẫn giữ được sự đoàn kết lẫn nhau, thậm chí 

có nhiều hoạt động lôi cuốn phù hợp với văn hóa dân tộc, gắn sinh hoạt văn hóa, thể 

thao với sinh hoạt tôn giáo.  

Bên cạnh đó, là một tôn giáo du nhập vào Việt Nam muộn hơn rất nhiều so với 

các tôn giáo lớn khác như Phật giáo, Công giáo nên vấn đề truyền giáo luôn được đạo 

Tin Lành đặc biệt quan tâm, thúc đẩy. Vì vậy, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã sử 

dụng kết hợp rất nhiều phương thức truyền giáo: như “Chứng đạo cá nhân”, phương 

châm “mưa dầm thấm lâu”, thông qua hoạt động từ thiện – nhân đạo....   

4.2.4. Nguyên nhân từ những bất cập trong hệ thống chính trị cơ sở và việc thực 

hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở vùng DTTS 

Việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở vùng DTTS nói chung và 

ở tỉnh Gia Lai nói riêng mặc dù đã được quan tâm trong thời gian qua nhưng kết 

quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của hệ thống 

chính trị cơ sở ở nhiều nơi còn kém hiệu quả, chưa nắm bắt và giải quyết kịp thời 

những tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của đồng bào. Khi thực hiện 
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chức năng quản lý xã hội, hệ thống chính quyền cơ sở ở một số nơi chưa xuất phát 

từ nguyện vọng, lợi ích của đồng bào. Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, ở địa 

phương có tổ chức, có bộ máy nhưng chỉ hoạt động hình thức, chưa bám sát cơ sở 

buôn làng. Đây cũng là một lý do dẫn đến niềm tin của đồng bào vào Đảng, chính 

quyền cơ sở bị giảm sút.  

Tệ quan liêu xa dân và các hiện tượng tiêu cực của một số cán bộ làm cho bộ 

phận quần chúng dao động, thậm chí mất lòng tin. Niềm tin của một bộ phận đồng 

bào với Đảng, với chính quyền cơ sở bị giảm sút một phần do sự yếu kém của đội 

ngũ cán bộ cơ sở ở một số vùng DTTS.  

Thực tế ở tỉnh Gia Lai nói riêng, ở Tây Nguyên nói chung cho thấy, đồng 

bào các DTTS có hiểu biết các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tin 

vào Đảng, chính quyền hay không thường thông qua đội ngũ cán bộ và đảng viên ở 

cơ sở. Bởi vì, ở cộng đồng các DTTS do trình độ dân trí của đồng bào còn thấp, ít 

người biết tiếng, chữ phổ thông nên việc tuyên truyền phải thông qua bằng tiếng, 

chữ của các DTTS. Chỉ có cán bộ, đảng viên ở cơ sở là người trực tiếp đưa đường 

lối của Đảng, Nhà nước tới người dân. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ cơ sở và đảng 

viên người DTTS số lượng còn hạn chế và chất lượng hoạt động còn yếu, kém hiệu 

quả. Do vậy, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước chưa được phổ biến sâu rộng tới đồng bào DTTS, ngay cả những chính sách 

liên quan đến tôn giáo, nhất là đạo Tin Lành. Từ đó, đồng bào hiểu không đúng 

hoặc không hiểu gì về đường lối, chủ trương chính sách đó.  

Sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ, đảng viên người DTTS, sự yếu kém của đội ngũ 

cán bộ cơ sở dẫn đến những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội 

ở địa bàn, đồng thời cũng dẫn đến những vi phạm trong việc thực hiện chính sách dân 

tộc, tôn giáo. Đó là nguyên nhân làm cho niềm tin của đồng bào các DTTS vào Đảng, 

vào chính quyền cơ sở bị giảm sút. Trong khi đó, đội ngũ truyền đạo Tin Lành rất gần 

gũi với đồng bào, hiểu và giúp đỡ những vấn đề đồng bào đang cần. Từ đó, làm cho 

một bộ phận đồng bào đã đến với đạo Tin Lành để hy vọng một sự bù đắp thiếu hụt, 

dù trong đó phần nhiều là những sự bù đắp hư ảo. 

Thực tế ở những vùng có cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng 

vững mạnh, phong trào tốt thì đạo Tin Lành phát triển chậm, như huyện K’Bang, 
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Kông Chro ở tỉnh Gia Lai là những ví dụ. Ở huyện K’Bang, cho đến cuối năm 2016, 

toàn huyện chỉ có 16 tín đồ, ở huyện Kông Chro cũng chỉ có 39 tín đồ theo đạo Tin 

Lành mà thôi. Bởi ở các địa phương này, công tác tuyên truyền được tổ chức 

thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, bên cạnh đó các đoàn thể như đoàn 

thanh niên, hội phụ nữ...hoạt động mạnh, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực lôi 

cuốn đồng bào tham gia sinh hoạt. Do đó, đồng bào cảm thấy gắn bó với cán bộ, 

chính quyền nên ít cơ hội cho các nhà truyền đạo hoạt động. 

Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung là một địa bàn được Đảng và Nhà 

nước hết sức chú ý đầu tư phát triển nhiều mặt. Ở chừng mực nhất định, những cố 

gắng đó đã mang lại nhiều thay đổi cơ bản bộ mặt xã hội truyền thống ở tỉnh Gia Lai 

nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Tuy vậy, “những chuyển động ấy, chưa đủ mức 

vực dậy các nguồn lực góp phần có thể giải quyết, thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu 

của toàn bộ cư dân thiểu số tại chỗ, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa” [124, tr.33]. Việc 

đầu tư tài chính nhiều nhưng không có một chính sách hợp lý, một phương pháp thực 

sự thích hợp dẫn đến tốn nhiều sức người sức của mà hiệu quả lại không cao. Vì vậy, 

những nhu cầu thiết yếu về vật chất và tinh thần của đồng bào vẫn ở dưới mức trung 

bình. Một giáo sỹ ở Tây Nguyên đã từng phát biểu: “Tôi biết chính phủ đổ ra rất 

nhiều tiền cho miền núi. Nhưng cứ ồ ạt đổ tiền mà không cân nhắc đến đồng tiền của 

từng kế hoạch ... thì kết qủa “miền núi” vẫn chỉ là “miền núi”. Và Tây Nguyên tươi 

đẹp vẫn chỉ là những lời ca tiếng hát mà thôi” [97, tr.47].  

  Bên cạnh đó, một số chính sách của Nhà nước ngoài những mặt tích cực, tốt 

đẹp thì ở một mức độ nhất định chính những chính sách ấy lại phát sinh những hiệu 

ứng tiêu cực, như chính sách di dân là một ví dụ. Việc thực hiện chính sách di dân 

theo kế hoạch của Nhà nước đem lại hiệu quả hết sức tốt đẹp đối với khu vực Tây 

Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, đã đem một lực lượng lao động người Kinh 

từ các tỉnh miền Trung, miền Bắc đến với khu vực này. Đồng bào dân tộc Kinh có 

kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, nhanh nhạy trong nắm bắt thị trường, kinh tế 

phát triển hơn hầu hết đồng bào DTTS. Vì vậy, sự có mặt của người Kinh tại vùng 

DTTS tạo nên sự giao lưu, thúc đẩy sự phát triển cho một khu vực vốn có rất nhiều 

tiềm năng nhưng chưa được đánh thức. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến khoảng 

cách về thu nhập, phân hóa giàu nghèo giữa dân tộc Kinh và các DTTS ngày càng 
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xa. Sự xuất hiện ngày càng nhiều người Kinh tại địa bàn vùng DTTS, miền núi đã 

và đang tạo ra áp lực và sự cạnh tranh không cân sức trong việc tiếp cận các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai và các cơ hội phát triển kinh tế. Trong bối 

cảnh phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu, đồng bào các 

DTTS luôn rơi vào nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương. 

Mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên trong quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS, nhưng tỷ lệ cán bộ, công 

chức, viên chức người DTTS còn rất thấp so với người Kinh. Tỷ lệ cán bộ, công 

chức là người DTTS trong bộ máy chính quyền Tây Nguyên chỉ chiếm dưới 15%.  

Tại tỉnh Gia Lai, đồng bào các DTTS chiếm khoảng 44% số dân nhưng chỉ có 

5.830 người DTTS trong tổng số 34.900 cán bộ toàn tỉnh, tỷ lệ 16,7% (năm 2015) 

[187]. Tỷ lệ đảng viên là người DTTS ở một số tỉnh rất thấp, như Đắk Nông là 

4,4%, Gia Lai là 7,3%, Lâm Đồng là 9,8% [77, tr.18]. Cán bộ là người DTTS chủ 

yếu công tác trong các cơ quan văn hóa, thể thao, Mặt trận, tổ chức hội; trong khi 

là ở các ngành kinh tế, kỹ thuật còn thấp... Điều này dẫn đến nảy sinh tư tưởng, 

tâm lý mặc cảm, sự bất mãn của đồng bào các DTTS. 

4.2.5. Âm mưu lợi dụng tôn giáo và dân tộc trong chiến lược “Diễn biến hòa 

bình” của các thế lực thù địch cùng các tác nhân khác từ bên ngoài  

Hiện nay, vấn đề tôn giáo và vấn đề dân tộc là nội dung quan trọng mà chiến 

lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch luôn nhắm đến. Theo Đỗ Quang 

Hưng thì: “các thế lực thù địch còn lợi dụng bối cảnh phức tạp của vấn đề tôn giáo 

đương đại, biến vấn đề tôn giáo - nhân quyền thành một vũ khí lợi hại chống lại những 

nước không chịu chấp nhận “hệ giá trị Mỹ”. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ 

nghĩa Đông Âu sụp đổ, với thế “thượng phong”, âm mưu này của Mỹ ngày càng có 

tính chất công nhiên và áp đặt” [188]. 

 Đối với Việt Nam, với mục tiêu cơ bản là tìm mọi cách để xóa bỏ chế độ xã 

hội chủ nghĩa, Mỹ và các thế lực phản động quốc tế ráo riết tăng cường lợi dụng 

vấn đề dân tộc và tôn giáo để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn 

lật đổ đối với cách mạng Việt Nam. Chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn 

giáo” được coi là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Mỹ tự cho mình có 

quyền phân loại, phán xét về tình hình tôn giáo các nước khác, từ đó để lấy cớ can 
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thiệp. Chính phủ Mỹ đã lập ra “Ủy ban cố vấn về tự do tôn giáo ở nước ngoài và Ủy 

ban đối thoại và hiểu biết về Phật giáo” thuộc Hạ nghị viện.  

Đặc biệt, vào tháng 10-1998, Quốc hội Mỹ thông qua luật “Tự do tín ngưỡng 

quốc tế” (HR2431) về vấn đề chống khủng bố tôn giáo, nhằm theo dõi “vấn đề đàn 

áp tôn giáo” đe dọa và sẵn sàng can thiệp, trừng phạt đối với những nước mà Mỹ 

cho là vi phạm “tự do tín ngưỡng” theo quan điểm của Mỹ, trong đó có Việt Nam. 

Luật HR2431 cho phép Tổng thống Mỹ áp dụng 7 biện pháp chế tài và 8 biện pháp 

ngoại giao cụ thể đối với từng nước bị coi là vi phạm tự do tín ngưỡng và giao cho 

Bộ Ngoại giao có trách nhiệm theo dõi. Trong nhiều năm, Mỹ đã đưa Việt Nam vào 

danh sách những nước vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người dân. 

Từ đầu năm 1998 đến 2016, nhiều đoàn quan chức chính phủ Mỹ sang thăm 

Việt Nam đã đặt vấn đề về tự do tôn giáo ở Việt Nam, đặc biệt quan tâm tới việc phát 

triển đạo Tin Lành ở Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Có thể thấy, ngay từ 

những năm 1960-1975 việc truyền đạo Tin Lành đã được sự trợ giúp tích cực của 

chính phủ Mỹ. Chính Mỹ và CMA đã cấu kết, tạo điều kiện cho đạo Tin Lành của 

người Thượng được hưởng “quy chế đặc biệt” và từ đó tác động để tổ chức Tin Lành 

ở Tây Nguyên ngày càng dính líu chặt chẽ hơn, sâu sắc hơn với FULRO. Chính 

quyền Sài Gòn cũng tìm cách nắm đạo Tin Lành bằng cách lập Văn phòng Tuyên úy 

Tin Lành Quân đoàn 3 do các sĩ quan tuyên úy nắm vai trò Chủ tịch và Phó Chủ tịch, 

đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chiến tranh tâm lý tại Sài Gòn. 

Đặc biệt, sau năm 1975, hoạt động của FULRO phát triển mạnh ở Tây Nguyên 

nói chung, Gia Lai nói riêng, lực lượng phản cách mạng này đã dựa vào Tin Lành để 

xây dựng lòng tin trong lực lượng của chúng. Đồng thời lợi dụng hoạt động của Tin 

Lành để tập hợp thanh niên, động viên kích động số này chạy ra rừng hoạt động 

FULRO, hoặc làm cơ sở liên lạc tiếp tế lương thực thuốc men cho sở FULRO ngoài 

rừng. Một số tên là truyền đạo cũ, hoặc trong Ban Chấp sự như Rama Trang, SiuPek, 

Nyu, SiuWing...đã chạy ra ngoài rừng hoạt động FULRO và giữ các chức vụ tương 

đối quan trọng [39, tr.3]. 

Có nhiều tổ chức, nhóm phản động ngừơi DTTS hoạt động ở nước ngoài luôn 

tìm cách cấu kết với các thành phần phản động ở trong nước, hoạt động chống phá, 

như: “Quỹ người Thượng” (MFI) do Ksor Kơk - một người dân tộc Gia-rai cầm đầu; 
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“Hội người Thượng Đê Ga” (MDA) do Y Siu H’Long cầm đầu, “Hội nhân quyền 

người Thượng” (MHRO) do Nay Rông cầm đầu,...đang hoạt động tại Mỹ.  

Đồng thời, lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình chính trị ở Campuchia, 

các tổ chức phản động đưa lực lượng về hoạt động tại Campuchia nhằm cấu kết với 

các đảng phái đối lập tại Campuchia chống phá Việt Nam; Tăng cường lợi dụng các 

phương tiện hiện đại liên lạc về Việt Nam nhằm tuyên truyền củng cố niềm tin về 

“Nhà nước Đê Ga” nhằm lôi kéo đồng bào DTTS.  

Trong đó, đặc biệt là tổ chức “Quỹ người Thượng” Ksor Kơk - một tổ chức 

phản động chống phá Nhà nước Việt Nam, chia rẽ đoàn kết dân tộc, lấy cái gọi là 

thành lập “Nhà nước Đê Ga” gây nên các cuộc bạo loạn vào tháng 02-2001 và tháng 

04-2004 tại Tây Nguyên. Ksor Kơk và Tổ chức “Quỹ người Thượng” luôn tìm những 

thủ đoạn nhằm lôi kéo, tập hợp những người DTTS tại chỗ Tây Nguyên theo đạo Tin 

Lành thành một tôn giáo riêng của người DTTS để làm “quốc giáo” cho cái gọi là 

“Nhà nước cộng hòa Đê Ga” tự lập ở Mỹ, nhằm tách bộ phận tín đồ là người DTTS 

tại chỗ Tây Nguyên ra khỏi Hội thánh Tin Lành Việt Nam.  

Trong 2 cuộc biểu tình bạo loạn năm 2001 và 2004, Ksor Kơk đã kích động, 

lôi kéo trên 20.000 người DTTS tham gia, trong đó phần lớn là người theo đạo Tin 

Lành. Điều này cũng được khẳng định trong Báo cáo Sơ kết 4 năm thực hiện Pháp 

lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo của UBND tỉnh Gia Lai: “Các thế lực thù địch lợi dụng 

đạo Tin Lành với cái gọi là “Tin Lành Đê Ga”, chúng xúi giục đồng bào các DTTS 

và tín đồ đạo Tin Lành gây ra các vụ bạo loạn, biểu tình (như tháng 02 năm 2001 

và tháng 4 năm 2004; kích động đồng bào vượt biên sang Campuchia, gây mất ổn 

định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh” [150, tr.1]. 

Ngoài ra, việc truyền đạo Tin Lành trong vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Gia Lai 

còn được sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức Tin Lành trong và ngoài nước, như Hội 

thánh TLVN (MN), Hội thánh Tin Lành ở Hàn Quốc, các tổ chức từ thiện, xã hội của 

Tin Lành quốc tế,….  

Một số tổ chức như Hội thánh Tin Lành Roch Holly Wood ở Mỹ, quỹ hỗ trợ học 

bổng sinh viên nghèo của mục sư Lê Tự Cam, Hội Cứu trợ Tin Lành Mỹ (FLF) của bà 

Kay Reibuôl...cũng có mặt ở Tây Nguyên. Đặc biệt, có tới 35 NGO của Tin Lành dưới 
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danh nghĩa các tổ chức từ thiện, nhân đạo quốc tế đã cung cấp tài chính khoảng 8 triệu 

USD cho các hoạt động bạo loạn tháng 02-2001 ở Tây Nguyên [121, tr.104].  

4.2.6. Tác động từ chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo 

và với đạo Tin Lành 

Trong đường lối đổi mới toàn diện của Đảng được đề ra tại Đại hội toàn 

quốc lần thứ VI (1986) có sự đổi mới tư duy về tôn giáo, tín ngưỡng. Khởi đầu 

cho bước ngoặt phát triển về nhận thức này là sự ra đời của Nghị quyết số 24 (16-

10-1990) của Bộ Chính trị khoá VI về “Tăng cường công tác tôn giáo trong tình 

hình mới” và sau đó là Nghị quyết 25 (2003) của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX “Về công tác tôn giáo”. Có thể khẳng định, đây là những văn bản 

có tính đột phá, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là tôn trọng 

và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân trong quá trình xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở nước ta.  

Bên cạnh đó, ngày 16-08-2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và các 

nghị định hướng dẫn thi hành đã có nhiều kết quả tích cực trong việc tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo đăng ký hoạt động tôn giáo hợp pháp; thông 

thoáng hơn cho việc chia tách, sát nhập, khôi phục, hợp nhất các tổ chức tôn giáo và 

việc thành lập các cơ sở đào tạo thần học. Bên cạnh đó, việc ban hành Pháp lệnh 

còn tháo gỡ cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo của các tổ chức tôn giáo; quan hệ 

quốc tế của các tổ chức, chức sắc và tín đồ tôn giáo cũng ngày càng được quan tâm 

và tạo điều kiện hơn. 

Để giải quyết những vấn đề phức tạp do tình hình khiếu kiện về nhà, đất liên 

quan đến tôn giáo do lịch sử để lại, năm 2008, theo chủ trương của Bộ Chính trị, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg về Việc giải quyết 

nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Sự ra đời của Chỉ thị 1940/2008/CT-TTg đã phần 

nào đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết về nhà đất cho các tổ chức tôn giáo, hạn 

chế những khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến cơ sở thờ tự và đất đai tôn giáo.  

Đối với đạo Tin Lành, đã có rất nhiều các văn bản như: Thông báo số 184-

TB/TW, ngày 30-11-1998 của Thường vụ Bộ Chính trị Về chủ trương công tác đối 
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với đạo Tin Lành trong tình hình mới; Thông báo số 255-TB/TW, ngày 07-10-1999 

của Bộ Chính trị Về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành; Quyết định số 

11/QĐ-TTg, ngày 24-11-2000 của Thủ tướng Chính phủ Về kế hoạch triển khai 

thông báo số 255/TB – TW. Các văn bản này đã nêu lên chủ trương, quan điểm của 

Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động của đạo Tin Lành. Đặc biệt, với 

quan điểm, chính sách nhất quán, trước sau như một là tôn trọng và bảo đảm nhu 

cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đạo Tin Lành, ngày 04-02-2005, Thủ 

tướng Chính phủ có Chỉ thị số 01/2005/CT-TTG Về một số công tác đối với đạo Tin 

Lành với chủ trương hướng dẫn, giúp đỡ các hệ phái đã được công nhận tư cách 

pháp nhân thực hiện các hoạt động tôn giáo đúng theo Hiến chương, Điều lệ của 

giáo hội và tuân thủ các quy định của pháp luật. Quan tâm giúp đỡ giải quyết nhu 

cầu về xây dựng cơ sở thờ tự, phong chức sắc, bồi dưỡng giáo lý của các hệ phái 

Tin Lành đã được công nhận. Xem xét, hướng dẫn cho các tổ chức hệ phái Tin 

Lành chưa đủ điều kiện công nhận tư cách pháp nhân thực hiện đăng ký sinh hoạt 

đạo với chính quyền xã, phường. Từng bước xem xét công nhận tư cách pháp nhân 

đối với số hệ phái Tin Lành có trước năm 1975 đang hoạt động tôn giáo thuần túy.  

Tiếp đó, ngày 11-07-2012, Ban Tôn giáo Chính phủ ra Kế hoạch số 10/KH –

TGCP Về việc triển khai công tác đối với đạo Tin Lành ở khu vực Tây Nguyên và 

Bình Phước giai đoạn 2012-2015. Nội dung kế hoạch đã nhấn mạnh đến việc giải 

quyết cho hội đồng thành lập chi hội đối với những nơi đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật; giải quyết cho đăng kí sinh hoạt đối với các điểm nhóm Tin Lành và 

tăng cường quản lý.  

Đối với tỉnh Gia Lai, trên cơ sở nhận thức về vấn đề tôn giáo nói chung và 

đạo Tin Lành nói riêng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã kịp thời có những văn bản, 

chỉ thị và hướng dẫn triển khai các chủ trương đường lối, các chỉ thị của trung 

ương, triển khai thông báo số 184, thông báo 255,... đến các ban, ngành có liên quan 

trên địa bàn tỉnh để thực hiện. Thông qua đó, vạch rõ bản chất phản động của tổ 

chức Tin Lành Đê Ga, sự lợi dụng đạo Tin Lành cho những mục đích chính trị của 

các thế lực thù địch. 

Đặc biệt, sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị 01/2005/CT-TTg, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã tiến hành tổng kết thực hiện Thông báo 184-TB/TW của Thường vụ Bộ 
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Chính trị về chủ trương đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới để rút ra những ưu 

điểm, khuyết điểm và những kinh nghiệm thực tiễn đồng thời ban hành Chỉ thị số 

22/CT-TU ngày 08-04-2005; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND 

ngày 28-02-2005 để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản khác để chỉ đạo triển khai thực 

hiện công tác đối với đạo Tin Lành tại địa phương. Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với 

các huyện, thị, thành phố tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác 

tôn giáo cấp huyện và 47 xã trọng điểm; đã tổ chức 29 lớp tập huấn về công tác tôn 

giáo cho 4.540 lượt cán bộ trong hệ thống chính trị, 17 lớp phổ biến pháp luật cho 

3.208 lượt chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, 6 lớp bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng cho chức sắc tôn giáo [160, tr.2]. Tiếp đó, thực hiện Kết luận 

số 58-KL/TW ngày 03-11-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Về tiếp tục thực 

hiện Thông báo 160-TB/TW, ngày 15-11-2004 của Ban Bí thư (khóa IX) Về chủ 

trương công tác đối với đạo Tin Lành trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Gia Lai đã tổ chức quán triệt đến cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị và ban 

hành Kế hoạch 84-KH/TU ngày 29-6-2010, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc 

xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương công tác đối với đạo 

Tin Lành phù hợp với địa phương, đơn vị mình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chỉ 

đạo các cấp ủy, chính quyền đưa việc tổ chức thực hiện Thông báo 160 và Kết luận 

58 của Ban Bí thư Trung ương là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương gắn 

với thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 18-01-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) 

Về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kì 

2001-2010. Hằng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chung, cấp ủy các cấp chỉ đạo 

chính quyền thành lập các đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo nói chung 

và chủ trương đối với đạo Tin Lành nói riêng.  

Có thể thấy, những năm qua, quan điểm đổi mới và chính sách tôn giáo được 

cởi mở thông thoáng hơn đã tạo được hành lang pháp lý thuận lợi, an toàn cho các 

tôn giáo. Nhiều tổ chức tôn giáo trước đây đã có nhưng chưa công khai hoạt động 

thì nay được cấp đăng ký hoạt động, đăng ký sinh hoạt. Tổ chức tôn giáo từng bước 

được củng cố, chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo 
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và sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ thuận lợi hơn. Đây chính là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của đạo Tin Lành ở Gia Lai, đưa tôn giáo 

này hoạt động ngày càng ổn định, bài bản hơn. 

4.3. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO TIN LÀNH ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Ở 

TỈNH GIA LAI  

4.3.1. Về mặt tích cực 

          -  Đối với văn hóa – xã hội 

           + Đạo Tin Lành hướng tín đồ đến những giá trị đạo đức tốt đẹp 

Bất kỳ giáo lý của tôn giáo nào cũng đều hướng con người đến những giá trị 

đạo đức tốt đẹp. Đối với đạoTin Lành, giá trị đạo đức được thể hiện rõ ở Mười 

điều răn của Chúa34, trong đó có 7 điều khuyên răn về đạo đức làm người như: 

Thảo kính cha mẹ (điều thứ 4), Không được giết người (điều thứ 5), Không được 

dâm dục (điều thứ 6), Không được gian tham lấy của người khác (điều thứ 7), 

Không được làm chứng dối, che giấu sự gian dối (điều thứ 8), Không được ham 

muốn vợ (hoặc chồng) người khác (điều thứ 9), Không được ham muốn của cải 

bất minh (điều thứ 10). Có thể nhìn nhận, những điều răn trong giáo lý Tin Lành 

đã hướng tín đồ làm điều thiện, tránh điều ác, điều này đã góp phần hoàn thiện 

đạo đức cá nhân. Họ ngoan ngoãn làm theo những điều răn dạy trong giáo lý: 

không được trộm cắp, giết người, không tà dâm, hôn nhân một vợ một chồng, vợ 

chồng phải thương yêu nhau,.v.v... Không chỉ được quy định trong Kinh Thánh, 

đối với quan hệ hôn nhân, trong điều 69, Hiến chương của Hội thánh TLVN 

(MN) cũng quy định: “Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, chung thủy một vợ 

một chồng; Hội thánh không chấp nhận ly hôn, ngoại trừ trường hợp ngoại tình; 

Lời Chúa lên án những hình thức luyến ái như đồng tính, tiền hôn nhân, ngoại hôn 

nhân, đa thê, loạn luân, vô luân…; Vợ chồng, cha mẹ, con cái và mọi người trong 

gia đình phải có lòng hiếu thảo, vâng phục, thương yêu, trung tín, thủy chung và 

tôn trọng nhau” [73, tr.61-62]. Điều này phù hợp với quy định của pháp luật Việt 

Nam: “Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng” và 

“Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với 

                                                 
34 Điều răn tức là những lời dạy bảo, là mệnh lệnh của Thiên Chúa đối với các tín đồ. 
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người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống 

như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ” [123].  

Bên cạnh đó, trong Kinh Thánh có nhiều lời dạy liên quan đến chuẩn mực đạo 

đức gia đình như mối quan giữa cha mẹ và con cái, v.v... Chẳng hạn: “Hỡi con, hãy 

nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con” [90, tr.635] (Châm ngôn 1: 

8). “Con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó” 

[90, tr.643]  (Châm ngôn 4: 1). “Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tối 

tăm mờ mịt” [90, tr.655] (Châm ngôn 20: 20). “Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ 

khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu” [90, tr.658] (Châm ngôn 23: 22).  

Từ việc tạo nên sự thiêng liêng huyền bí xung quanh vấn đề niềm tin, tín 

ngưỡng, tạo cho con người cảm giác về sự tồn tại của Chúa nhằm làm cho họ không 

dám làm trái với những điều do Chúa đặt ra, lo sợ bị Chúa trừng phạt, đạo Tin Lành 

cũng góp phần hạn chế những tiêu cực của xã hội như nạn trộm cắp, ngoại tình, 

ngược đãi vợ chồng, con cái bất hiếu với cha mẹ... Có thể thấy, trên bình diện đạo 

đức, đồng bào theo đạo Tin Lành đã góp phần quan trọng vào việc kìm hãm sự suy 

thoái đạo đức dưới tác động trực tiếp của mặt trái cơ chế thị trường, hạn chế tín đồ 

vi phạm pháp luật. Các chi hội Tin Lành là những tổ chức có tính tự quản cao, tín 

đồ ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Bởi vậy, ở những buôn làng 

có đông tín đồ Tin Lành ở tỉnh Gia Lai tình hình an ninh trật tự tốt hơn các nơi khác 

và các tệ nạn xã hội cũng ít xâm nhập. 

+ Đạo Tin Lành có ảnh hưởng tích cực trong xây dựng lối sống văn hóa 

mới: Sự có mặt của đạo Tin Lành trong cộng đồng người DTTS Gia-rai, Ba-na ở 

tỉnh Gia Lai đã tạo ra những biến đổi sâu rộng. Đạo Tin Lành đã giúp người dân hạn 

chế những hủ tục lạc hậu nặng nề đã đè lên cuộc sống của đồng bào trong suốt một 

thời gian dài, “Tin Lành đã góp tiếng nói lên án, đấu tranh với những yếu tố mê tín 

dị đoan, những hình thức lễ nghi mang tính ma thuật cổ hủ như việc chôn chung 

huyệt, tục nối dây, vấn nạn con lai, bỏ con sinh đôi,...” [99, tr.139].  

Bởi lẽ, khi vào Gia Lai, cùng với việc truyền giảng Kinh Thánh, các mục sư, 

truyền đạo của đạo Tin Lành còn truyền giảng những kiến thức xã hội, nâng cao nhận 

thức, hiểu biết cho đồng bào, quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của tín đồ như 

khuyên dạy đồng bào ăn ở sạch sẽ, văn minh, từ bỏ những hủ tục trong ma chay, cưới 
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hỏi, cúng lễ, ốm đau phải đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh,...Vì vậy, khi theo đạo 

Tin Lành, một bộ phận đồng bào DTTS ở tỉnh Gia Lai đã năng động hơn trong cuộc 

sống, tiếp thu những tiến bộ xã hội, từ bỏ những quan niệm, lề thói cũ, bãi bỏ một số 

hủ tục, mê tín dị đoan như việc cúng bái tốn kém khi có người chết hoặc ốm đau và 

một số hủ tục kiêng cử khác, góp phần xây dựng đời sống lành mạnh.  

Ngoài ra còn có điểm đáng lưu tâm là những người theo đạo Tin Lành rất 

chú trọng và khuyến khích con cái đi học chữ. Công tác vận động giáo dục này các 

cấp chính quyền tỉnh Gia Lai vẫn làm thường xuyên, đầu tư khá lớn cả về kinh phí 

và đội ngũ cho vùng sâu, vùng xa, nhưng kết quả đạt được còn thấp, số người mù 

chữ còn nhiều, trẻ em không đến trường học còn lớn, ở một số nơi có đạo du nhập 

bà con lại hăng hái đi học chữ. Bên cạnh đó, các nghi lễ sinh hoạt tôn giáo có tính 

chất cộng đồng, hấp dẫn với quần chúng, đặc biệt là lớp trẻ. Đó là điều mà trong 

phong trào “xây dựng nếp sống văn hoá mới” chính quyền đã tiến hành từ lâu, mất 

nhiều công sức mà hiệu quả đạt được thật khiêm tốn. 

+ Mở rộng thêm mối quan hệ cố kết tôn giáo. Bên cạnh mối quan hệ tộc 

người, quan hệ dòng họ, với việc theo đạo Tin Lành, đồng bào DTTS ở tỉnh Gia Lai 

còn có thêm mối quan hệ Đạo. Chính vì vậy, nếu như trước đây, những người “cùng 

họ, cùng ma” mới giúp nhau trong những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống thì sau khi 

theo đạo Tin Lành, các thành viên cùng đạo tự nguyện giúp nhau khi có tang ma, 

cưới hỏi hoặc khi gặp khó khăn và coi đây là trách nhiệm, không phân biệt cùng họ, 

cùng ma hay khác họ, khác ma; thậm chí cả những tín đồ ở vùng lân cận cũng tham 

gia khi cần sự giúp đỡ, chia sẻ vật chất lẫn tinh thần.  

  Đối với kinh tế, một trong những ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với đồng 

bào các dân tộc Gia-rai và Ba-na ở tỉnh Gia Lai đối với lĩnh vực kinh tế là góp phần 

cùng với Nhà nước làm cho đồng bào dần từ bỏ tập quán du canh du cư, từ săn bắt, 

hái lượm, đốt rừng làm rẫy và dựa vào thiên nhiên là chính chuyển sang định canh 

định cư. Điều này đã thiết lập thói quen mới giúp cho người dân ổn định, có điều 

kiện để phát triển sản xuất theo vườn, rẫy chuyên canh, bảo vệ tài nguyên rừng. 

Vừa sản xuất kết hợp với khai thác, tận dụng các điều kiện tự nhiên, biết ngăn sông 

đắp đập, biết lựa chọn các giống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên đem lại 

năng suất cao, biết tổ chức các hình thức sản xuất tập trung. 
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Bên cạnh đó, việc theo đạo Tin Lành đã giúp đồng bào DTTS tại đây giảm bớt 

nhiều lễ cúng thần trong mùa sản xuất và thu hoạch. Đối với người DTTS ở Tây 

Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, tín ngưỡng phổ biến của đồng bào là tin vào 

Yang và họ thờ rất nhiều Yang. Trước khi làm bất cứ điều gì bà con đều phải cúng 

Yang để được phù hộ và tránh bị trừng phạt. Do đó, trong một năm có rất nhiều nghi 

lễ, như: Lễ mừng cơm mới, lễ cúng máng nước, lễ Pơ thi (lễ bỏ mã của người Gia-

rai)35, lễ cầu mưa... vừa mất thời gian gây ảnh hưởng đến công việc, lại vừa tốn kém 

tiền của trong bối cảnh đồng bào còn rất khó khăn, do đó những hoạt động cúng tế 

này đã trở thành một gánh nặng thực sự đối với đồng bào, như nghi lễ bỏ mả của cụ 

bà Ơi Khoan – một cụ bà người Gia-rai được mô tả sau đây:  

                        Pơ thi (lễ bỏ mả) của cụ kéo dài 3 ngày 2 đêm. Trong quãng 

thời gian này có 20 con bò, 12 con heo (còn gà thì không đếm 

được) được mang ra “đốt”; bao nhiêu nồi cơm, vung cơm được 

nấu; không thể đếm chính xác bao nhiêu ghè rượu đầy đã vơi, lại 

đầy; không đếm được bao nhiêu túm rượu gạo, mỗi túm 2 lít đã 

cạn, bao nhiêu lon bia đã bóp vỏ, bao nhiêu chai bia chỏng chơ 

lăn lóc... Người dự hội đông lắm, dễ đến cả ngàn lượt [189].  

Tuy nhiên, tại những làng theo đạo Tin Lành, nhiều bà con chia tay dần những 

nghi lễ cúng Yang. Điều này làm cho bà con không những tiết kiệm được tiền của mà 

còn có nhiều thời gian dành cho lao động, đem lại nhiều lợi ích kinh tế hơn. 

Ngoài ra, nhiều đồng bào theo đạo Tin Lành còn được hướng dẫn kỹ thuật 

làm lúa nước. Trước đây, đại bộ phận đồng bào DTTS ở tỉnh Gia Lai chỉ có thói 

quen và kỹ thuật trồng lúa rẫy, hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên và mỗi một năm 

chỉ trồng được một vụ lúa vào mùa mưa. Ngoài việc truyền đạo, các mục sư đạo Tin 

Lành còn hướng dẫn đồng bào kỹ thuật trồng lúa nước, nhờ đó nhiều làng đồng bào 

các DTTS ở tỉnh Gia Lai đã biết trồng lúa nước như: buôn Bai, xã La Rmok, huyện 

Krông Pa, xã H’Ra, huyện Mang Giang,... 

                                                 
35 Lễ Pơ thi (Lễ bỏ mả) của người Gia-rai: Sau khi người chết được một thời gian (tùy điều kiện gia đình, có 
thể lên đến hàng chục năm), gia đình sẽ làm lễ bỏ mả, đây là lễ chia tay vĩnh viễn giữa người sống và người 
chết. Sau nghi lễ này, người sống sẽ không còn quan tâm, săn sóc mồ mả của người chết nữa, các gia đình 
thường tổ chức nghi lễ này rất linh đình, tốn kém. 
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Người dân ở buôn Bai, xã La Rmok, huyện Krông Pa ở tỉnh Gia Lai luôn 

nhắc tới sự nỗ lực của ông Nay Sun (còn gọi là Ama Khang, ở xã La Rmok, huyện 

Krông Pa)- Bí thư Chi bộ- Trưởng thôn Blai và là chấp sự của chi hội TLVN (MN) 

ở tỉnh Gia Lai. Với 130 hộ, 781 khẩu, buôn Blai có khoảng 80% hộ dân đang sinh 

hoạt tại chi hội TLVN (MN). Những năm trước đây, đời sống đồng bào nơi đây rất 

khó khăn. Năm 2007, có những người đã đi theo “Tin Lành Đê Ga”. Với vai trò của 

mình, ban ngày Nay Sun phải gác công việc nương rẫy lại cho vợ con để đi tuyên 

truyền, vận động những người đã nhẹ dạ cả tin trong buôn hiểu sự thật về “Tin Lành 

Đê Ga”, đêm đến ông lại tìm đến nhiều hộ dân để truyền thụ kỹ thuật trồng lúa 

nước, vận động họ làm lúa nước với mong muốn đồng bào thoát cảnh nghèo túng. 

Tuy nhiên, cánh đồng của buôn Blai vẫn thiếu nước để trồng lúa vì không nằm 

trong vùng tưới của công trình hồ thủy lợi La Dreh. Không cam chịu, ông Nay Sun 

đã tiên phong trong mô hình đào giếng nước ngay góc ruộng để bơm nước trồng 

lúa. Mô hình thành công ngoài mong đợi, không những đủ nước để trồng lúa mà bà 

con có thể trồng đến hai vụ. Thêm nước, thêm ruộng, gia đình ông cùng nhiều nhà 

khác mua máy cày. Năng suất, chất lượng lúa ngày một tăng, đời sống người dân 

nơi đây khá hơn rất nhiều so với trước – một điều tưởng chừng chỉ có trong mơ đối 

với vùng đất khát như Krông Pa [94, tr.109].  

Bên cạnh đó, một số chức sắc đạo Tin Lành với uy tín, ảnh hưởng của mình 

thông qua nhiều hình thức đã huy động được các nguồn vốn từ người dân, các tổ 

chức, doanh nghiệp trong nước và các nguồn tài trợ từ nước ngoài để thực hiện 

chương trình giúp đỡ tín đồ phát triển kinh tế. Thông qua sinh hoạt tôn giáo, các chức 

sắc tôn giáo nắm rõ đời sống kinh tế của từng hộ gia đình trên địa bàn. Với gia đình 

nghèo họ hỗ trợ, cho vay vốn không lãi để sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, giống.  

Ngoài ra, cũng cần nhìn nhận sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức Tin 

Lành vào việc xóa đói, giảm nghèo cho tín đồ, các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương ở 

tỉnh Gia Lai. Những năm gần đây, các tôn giáo trong đó có đạo Tin Lành tham gia 

tích cực vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các hoạt động cứu trợ xã hội, nhất là 

khi xảy ra các hiện tượng thiên tai, dịch bệnh, mất mùa… của đạo Tin Lành ở tỉnh 

Gia Lai đã góp phần cùng với chính quyền giải quyết những vấn đề xã hội.  
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4.3.2. Về mặt hạn chế 

          Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai cũng có 

những ảnh hưởng tiêu cực.           

Đối với văn hóa – xã hội, có thể thấy, đồng bào các DTTS ở tỉnh Gia Lai vốn 

sống trong một xã hội truyền thống bị chi phối bởi sự ràng buộc của các mối quan hệ 

gia đình, dòng họ, buôn làng và đồng tộc. Chỗ dựa tinh thần cho thiết chế xã hội ấy là 

các lễ nghi của tín ngưỡng cổ truyền, các vị thần linh và đặc biệt là vai trò to lớn của 

già làng, trưởng bản. Quá trình truyền đạo Tin Lành luôn được thực hiện song song với 

hoạt động bài xích tín ngưỡng cổ truyền, đả phá văn hóa dân tộc, hạ bệ lớp người có uy 

tín trong buôn, làng, nhằm xây dựng một niềm tin vào vị thần độc nhất là Chúa Jesus. 

Do đó, sự có mặt của đạo Tin Lành đã và đang làm đảo lộn trật tự xã hội truyền thống, 

tạo nên sự xói mòn và tổn thương đối với văn hóa cổ truyền của các DTTS tại Gia Lai. 

Nó làm biến đổi tư tưởng, tình cảm, tâm lý trong bộ phận đồng bào theo đạo, những nét 

đẹp trong văn hóa tinh thần bị thay thế bằng việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo mới. 

Nguy cơ về sự ra đời của một đời sống tinh thần phai nhạt bản sắc dân tộc là một thực 

tế nhãn tiền đối với các dân tộc sinh sống ở nơi đây. Tại các buôn làng của các dân tộc 

Gia-rai, Ba-na, khi đã theo Tin Lành thì các lễ hội ở buôn, làng đã thay đổi hẳn. Hàng 

năm họ không còn ăn Tết vào dịp cuối mùa gặt hái; họ coi lễ Noel, Phục sinh là những 

lễ lớn nhất trong năm, tục đâm trâu cổ truyền với các nghi lễ đượm màu sắc dân tộc 

không còn nữa. Các tín đồ theo đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai bỏ lễ hội cồng chiêng, lễ 

hội đâm trâu, cúng lúa,…cồng chiêng thì bị đem bán, đổi, tục thờ thần, thờ ma đều bị 

xóa bỏ. Trong nhiều làng đồng bào, hệ thống huyền thoại cổ truyền bị xuyên tạc, giải 

thích lại; hệ thống tín ngưỡng đa thần đã dần dần biến thành độc thần mà vị Yang tối 

cao đó chính là Chúa Jesus. 

Bên cạnh đó, sự du nhập của đạo Tin Lành trong đồng bào các DTTS tỉnh 

Gia Lai còn gây chia rẽ, tạo nên sự kỳ thị giữa những người theo và không theo đạo, 

giữa người theo đạo Tin Lành và những người theo các tôn giáo khác, làm xói mòn 

niềm tin, tình cảm của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước. Ở hầu hết các địa 

phương của tỉnh Gia Lai đều xảy ra sự phân hóa đối lập giữa những người theo Tin 

Lành và những người vẫn tin theo tín ngưỡng truyền thống. Sự phân hóa đối lập này 

xảy ra ngay trong từng nhà, giữa các thế hệ, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con 
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cái, giữa anh chị em với nhau…Ở những xã như Ia Hrú, Ia Khươi cha là đảng viên, 

vợ con lại theo đạo Tin Lành khiến cuộc sống tình cảm trong gia đình, làng xóm trở 

nên nặng nề, gay gắt, thậm chí nhiều người theo đạo Tin Lành ở Ia Nam – Đức Cơ 

hay Chư Yô – Chư Păh đã tẩy chay những người không theo đạo Tin Lành bằng 

cách lập làng mới tách ra ở riêng [97, tr.46]. 

          Đối với chính trị - an ninh, hoạt động của đạo Tin Lành tại Tây Nguyên cho thấy, 

từ khi du nhập vào địa bàn này cho đến nay, đây là tôn giáo có ảnh hưởng lớn trong cộng 

đồng các DTTS ở Tây Nguyên, tác động không chỉ trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, 

văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, mà cả trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh quốc phòng và sự ổn định chính trị khu vực Tây Nguyên. 

Việc một bộ phận nhân dân theo Tin Lành bị xói mòn niềm tin vào Đảng và 

Nhà nước, đã tiềm ẩn nguy cơ về chính trị. Trên thực tế có những hành vi không tuân 

thủ các quy định của chính quyền cơ sở, vi phạm pháp luật. Có những phần tử xúi dục 

quần chúng chống đối, đưa ra các yêu sách không chính đáng hoặc ngấm ngầm thành 

lập những tổ chức bất hợp pháp làm đối trọng, gây mâu thuẫn với chính quyền, tạo nên 

“điểm nóng”. Nguy hiểm hơn các tổ chức, hội đoàn phản động lợi dụng tình hình phức 

tạp kích động tiếp tay cho kẻ xấu xây dựng lực lượng chuẩn bị cho bạo loạn lật đổ. 

Nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, những phần tử phản động tìm cách 

tuyên truyền cho sự kỳ thị, chia rẽ giữa người theo đạo và người không theo đạo, 

chia rẽ ngay trong nội bộ dân tộc Gia-rai, Ba-na. Trong từng dòng họ, từng gia đình 

đã xuất hiện sự bất hoà, mâu thuẫn. 

Bản thân sự du nhập phát triển của đạo Tin Lành đã tạo ra mâu thuẫn, gây 

mất ổn định trong nội bộ nhân dân, xuất phát từ sự phân hóa đối lập nhau về mặt 

tôn giáo giữa người theo tín ngưỡng truyền thống và người từ bỏ nó theo đạo Tin 

Lành. Những người theo tín ngưỡng truyền thống coi những người theo đạo Tin 

Lành là từ bỏ các quan hệ, nghĩa vụ theo luật tục, là xúc phạm đến tình cảm dân tộc. 

Ngược lại những người theo đạo Tin Lành chê bai, miệt thị những người theo tập 

quán cũ. Nhiều nơi các đối tượng truyền đạo đã dùng áp lực của số đông để cô lập 

đe dọa những người không theo đạo, buộc họ phải theo đạo. 

Ở Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, từ năm 1958 đến nay luôn tồn 

tại tổ chức chính trị phản động được Mỹ nuôi dưỡng theo khuynh hướng dân tộc 



 
 
 

 
138 

hẹp hòi, tự trị dưới nhiều hình thức, như: BAJARAKA36, FULRO, phong trào đoàn 

kết các sắc tộc. Trong điều kiện Việt Nam đổi mới, mở cửa, các thế lực thù địch ráo 

riết đẩy mạnh hoạt động, từ việc nghiên cứu ngôn ngữ, phong tục tập quán và dịch 

kinh sách đến phát thanh truyền đạo bằng nhiều thứ tiếng vào vùng DTTS. Ngoài số 

chức sắc cũ, các tổ chức ở Mỹ rất chú trọng đưa nhiều thanh niên DTTS ra nước 

ngoài đào tạo, hiện đang là lực lượng xung kích trong hoạt động tuyên truyền vào 

trong nước. Các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo để hoạt động 

móc nối kích động các đối tượng Tin Lành ở địa phương.  

Thực tiễn ở tỉnh Gia Lai cho thấy không ít các đối tượng truyền đạo vi phạm 

nguyên tắc tự do tín ngưỡng, đe dọa cô lập những người không theo đạo, không 

chung sống với người không theo đạo... Một số mục sư, truyền đạo đi truyền đạo 

không đủ tư cách pháp nhân, không hiểu giáo lý và cách hành đạo, dẫn đến xuyên 

tạc giáo lý hoạt động mang tính mê tín dị đoan… Những hoạt động nói trên không 

chỉ làm xáo trộn đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS mà còn tác động xấu 

đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

Tôn chỉ, mục đích và đường hướng hoạt động của Tin Lành được xác định 

trong Hiến chương năm 2001 của Hội thánh TLVN (MN) là “Sống phúc âm, phụng sự 

Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc và Dân tộc” [73, tr.7]. Đó là hướng đi đúng đắn, phù 

hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, góp phần 

củng cố niềm tin của đồng bào theo đạo Tin Lành vào đường lối chính sách của Đảng 

và Nhà nước, làm cho tín đồ ngày càng hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước.  

Tuy nhiên, cũng có một thực tế là từ ngày Tin Lành truyền đạo vào tỉnh Gia 

Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, các thế lực thù địch luôn luôn lợi dụng làm 

cho vấn đề phát triển đạo ở địa bàn này trở thành vấn đề mang màu sắc chính trị 

nhằm thực hiện mưu đồ chống phá cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam trước 

kia, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc và chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam từ 

sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đến nay. Lực lượng FULRO và 

các thế lực thù địch khác tích cực lợi dụng đạo Tin Lành dùng tôn giáo làm ngọn cờ 

tinh thần để tập hợp lực lượng, xây dựng cơ sở ở Tây Nguyên dưới tên gọi “Tin Lành 

                                                 
36 BAJARAKA là ghép vần đầu tên của các DTTS đông dân tại Tây Nguyên: BA là Ba-na, JA là dân tộc 
Gia-rai, RA là Ra đê (Tên gọi khác của dân tộc Ê đê), KA là dân tộc Ka ho (Cơ-ho).  
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Đê Ga” với các thủ đoạn như: tuyên truyền, vu khống Đảng và Nhà nước, các cấp 

chính quyền địa phương ở Tây Nguyên, kích động, gây chia rẽ trong quần chúng 

nhân dân; phủ nhận những thành quả cách mạng mà Đảng đã mang lại cho đồng bào 

các dân tộc; xoáy sâu vào những tồn tại, những mặt tiêu cực, những tệ nạn xã hội…, 

ngăn cản tín đồ thực hiện nghĩa vụ công dân, đẩy một bộ phận tín đồ không hợp tác 

với chính quyền địa phương; lôi kéo, cưỡng ép, khống chế đồng bào, tạo nên áp lực 

với chính quyền, gây nên những vụ bạo loạn chính trị trong các năm 2001 và 2004; 

đòi thành lập “Nhà nước Đê Ga”, đòi đuổi hết người Kinh đi nơi khác để lấy lại đất 

đai… Từ đó đã làm cho một bộ phận đồng bào DTTS hoang mang trước đời sống 

hiện thực, mất lòng tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.  

Trong vòng 3 năm, từ 2007-2009, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã phát 

hiện 6 điểm nhóm Tin Lành có dấu hiệu bị FULRO, “Tin Lành Đê Ga” lợi dụng, chỉ 

đạo nhằm phục hồi “Tin Lành Đê Ga”. Cụ thể: vào tháng 11.2007, phát hiện Hơih 

(Ama Noe), Yăn (Ama Đuk) điện thoại chỉ đạo Huê, Hoa thuộc điểm nhóm Tin Lành 

Menonite (do Nguyễn Hồng Quang lập ra) phục hồi “Tin Lành Đê Ga”; đầu năm 2008, 

lực lượng an ninh Gia Lai đã phát hiện tín đồ của Tin Lành Thánh Khiết tại làng Ring 

(xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) liên lạc và nhận sự chỉ đạo của đối tượng FULRO lưu 

vong là Yun (Ama Duy), Yăn (Ama Đuk); Tháng 12.2009, phát hiện 09 đối tượng của 

hệ phái Tin Lành truyền giáo Việt Nam nhận sự chỉ đạo của Shi Phan (FULRO lưu 

vong) về việc lợi dụng Tin Lành truyền giáo Việt Nam để hoạt động FULRO, “Tin 

Lành Đê Ga”. Hàng năm, điểm nhóm của Siu Nhung (theo Tin Lành Giám lý) thường 

được hỗ trợ kinh phí từ những đối tượng FULRO lưu vong [44, tr.4].                                                   

4.4. MỘT SỐ GỢI Ý CÓ TÍNH GIẢI PHÁP  

Từ những đặc điểm, nguyên nhân phát triển và ảnh hưởng của đạo Tin Lành 

đối với đời sống xã hội trong cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Gia Lai, xin đề xuất một 

số gợi ý có tính giải pháp như sau: 

Một là, qua quá trình phát triển của đạo Tin Lành có thể nhìn nhận đạo Tin 

Lành đã thực sự trở thành nhu cầu trong đời sống tinh thần của bộ phận lớn đồng bào 

DTTS ở tỉnh Gia Lai. Bởi đồng bào DTTS nói chung và đồng bào các DTTS ở Gia 

Lai nói riêng đều có đời sống tâm linh khá phong phú, đồng bào luôn cần có đối 

tượng để tôn thờ. Vì vậy, việc đồng bào chuyển từ tín ngưỡng đa thần sang tín 
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ngưỡng độc thần là một nhu cầu tất yếu, phù hợp với quy luật chung của đời sống tôn 

giáo trên thế giới. Do đó, cần xem đạo Tin Lành là một thực thể trong đời sống tinh 

thần của đồng bào, cần có thái độ ứng xử thích hợp với đạo Tin Lành trong công tác 

quản lý nhà nước, phải quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đạo Tin 

Lành ổn định, đúng với đường hướng hành đạo của Tin Lành đã đăng ký với Nhà 

nước, đúng pháp luật. Chính quyền cần xem xét vấn đề đất đai, cơ sở thờ tự, xem xét 

những vấn đề sau khi công nhận điểm nhóm cho phù hợp với đặc điểm từng hệ phái, 

từng tộc người và địa bàn cư trú của tín đồ.  

Hai là, trong số các tôn giáo đang có mặt ở Tây Nguyên nói chung và ở tỉnh 

Gia Lai nói riêng thì sự tác động của Tin Lành ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã 

hội của khu vực này. Vì vậy, cần tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền với tổ 

chức Tin Lành, tạo sự gần gũi với các giáo sỹ và tín đồ đạo Tin Lành nhằm hướng 

đạo Tin Lành hoạt động ổn định gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Dự báo trong thời 

gian tới, đạo Tin Lành sẽ vẫn tiếp tục phát triển nhanh vào vùng sâu, vùng xa, tác 

động cả đối với cán bộ đảng viên. Do đó, cần chủ động nắm bắt được những diễn 

biến đời sống đạo của đồng bào Tin Lành để có cách ứng xử phù hợp. 

Ba là, đạo Tin Lành có những giá trị tích cực. Khi du nhập vào Gia Lai, đạo 

Tin Lành đã giúp người dân hạn chế những hủ tục lạc hậu nặng nề, bởi song song 

với việc truyền giảng Kinh Thánh, các giáo sỹ của đạo Tin Lành còn truyền giảng 

những kiến thức xã hội, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đồng bào, quan tâm đến 

cuộc sống hàng ngày của họ. Vì vậy, khi theo đạo Tin Lành, một bộ phận đồng bào 

DTTS ở Gia Lai tiếp thu những tiến bộ, từ bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan, góp 

phần xây dựng đời sống lành mạnh... Do đó chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai cần 

phát huy những giá trị văn hóa đạo đức, nguồn lực tôn giáo của Tin Lành vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Bốn là, chủ động phòng ngừa âm mưu của các thế lực thù địch. Tỉnh Gia Lai 

là địa bàn có nhiều tôn giáo, nhiều hệ phái Tin Lành hoạt động. Trước đây, các thế 

lực thù địch đã lợi dụng đạo Tin Lành để kích động bạo loạn biểu tình, hòng làm 

cho xã hội mất ổn định. Âm mưu hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai hiện nay của chúng là kích động đồng bào DTTS đòi ly khai, tự trị, 

chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tại Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên, các thế lực 
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thù địch đã lập nên tổ chức phản động mang tên “Tin Lành Đê Ga”, đồng thời, từ 

Tin Lành phái sinh ra nhiều hiện tượng đạo lạ, với ý đồ tách ra thành lập các nhóm 

phái Tin Lành riêng của đồng bào DTTS, gắn vấn đề tôn giáo với vấn đề dân tộc 

nhằm ly khai tôn giáo, tiến tới ly khai dân tộc. Do đó, chính quyền tỉnh Gia Lai cần 

đẩy mạnh việc phổ biến các chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà 

nước, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào giáo dân, chức sắc của đạo 

Tin Lành để chức sắc và tín đồ ý thức được trách nhiệm hợp tác, kiên quyết đấu 

tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.  

Năm là, quan tâm chính sách đối với đồng bào DTTS vì đa số tín đồ của đạo 

Tin Lành là đồng bào DTTS. 

Để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của đồng bào các DTTS, cần thực 

hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào. Cần nghiên 

cứu kỹ nhu cầu của đồng bào, tập quán tâm lý của người dân. Trong thực hiện phải 

xác định đầu tư phát triển sản xuất chứ không dừng lại hỗ trợ đồng bào. Bên cạnh 

đó, cần giải quyết căn bản tình trạng thiếu đất ở và đất sản xuất cho đồng bào các 

DTTS. Có thể thấy, việc thiếu đất sản xuất và đất ở là một vấn đề rất nóng ở tỉnh 

Gia Lai. Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, năm 2015, tại tỉnh Gia Lai có đến 

6.351 hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất và 2.795 hộ thiếu đất ở. Đây là một cái 

cớ để các thế lực thù địch kích động đồng bào DTTS, đặc biệt là đồng bào theo đạo 

Tin Lành “đuổi người Kinh, đòi đất của người Tây Nguyên”. Do đó, phải sớm có 

quy hoạch cụ thể về đất đai, như đất trồng rừng, đất trồng cây công nghiệp, đất 

ở...Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất hàng năm 

để có biện pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo mọi người dân trong cộng đồng DTTS 

có đất sản xuất để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống định cư. Cần phải làm cho 

đồng bào “phần xác no ấm, phần hồn thong dong” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. 

Làm được điều đó cũng chính là đã tạo điều kiện để đồng bào có đạo tích cực tham 

gia xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần cùng toàn dân thực hiện thắng 

lợi mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Sáu là, đối với công tác cán bộ, hiện nay nhiều cán bộ làm công tác tôn giáo 

ở địa phương nhưng không hiểu biết đầy đủ về các tôn giáo, về phong tục tập quán, 
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văn hóa của đồng bào. Vì vậy, cần quan tâm đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo 

đặc biệt là công tác tôn giáo đối với đạo Tin Lành.  

Bảy là, cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước 

đối với đạo Tin Lành theo tinh thần các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Chính phủ 

trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, chức sắc và tín đồ đạo Tin Lành và trong 

quần chúng nhân dân để tạo sự thống nhất trong toàn xã hội. Tăng cường quản lý Nhà 

nước đối với hoạt động của các tổ chức Tin Lành. Tiếp tục khảo sát, phân loại, nắm 

vững tình hình đạo Tin Lành trên địa bàn. Hướng dẫn các tổ chức Tin Lành đã được 

công nhận về mặt tổ chức đăng ký hoạt động tôn giáo theo Hiến chương, điều lệ đã 

được Nhà nước chấp thuận, tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện đường hướng đồng 

hành cùng dân tộc. Mở các lớp bồi dưỡng cho các chức sắc Tin Lành về chính sách 

pháp luật của nhà nước để đội ngũ này hướng tín đồ hoạt động đúng pháp luật.  

 

Tiểu kết chương 4 

Chính thức có mặt ở Gia Lai từ năm 1938, 70 năm qua, đạo Tin Lành đã có sự 

phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những tôn giáo lớn tại địa phương này. Có 

thể thấy, sự phát triển đạo Tin Lành trong cộng đồng các DTTS ở Gia Lai là kết quả 

tổng hợp của nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân xuất phát từ sự khó khăn về 

kinh tế, trình độ dân trí thấp, sự nghèo nàn về đời sống văn hóa, sự hạn chế trong việc 

thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước…Song, cũng có nguyên nhân 

xuất phát từ âm mưu lợi dụng tôn giáo trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các 

thế lực thù địch, từ sự chỉ đạo và giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần của các tổ chức 

tôn giáo quốc tế, của Hội thánh Tin Lành Việt Nam. 

 Trong giai đoạn 1986-2016, sự phát triển của đạo Tin Lành ở Gia Lai có các 

đặc điểm như: đạo Tin  Lành ở Gia Lai phát triển nhanh so với các tôn giáo khác và 

so với các địa phương khác trong khu vực; đạo Tin Lành ở Gia Lai phát triển không 

đều trên nhiều phương diện như về thành phần dân tộc, về địa bàn và giữa các hệ 

phái với nhau, đạo Tin Lành ở Gia Lai thường bị các thế lực thù địch lợi dụng.  

Bên cạnh đó, có thể thấy, đạo Tin Lành đã có những tác động không nhỏ đối 

với các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị trong cộng đồng các 

DTTS ở tỉnh Gia Lai ở cả phương diện tích cực và tiêu cực. 
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KẾT LUẬN 
 

1. Mặc dù vào Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng muộn hơn nhiều 

so với các tôn giáo khác như Phật giáo, Công giáo, tuy nhiên, vượt qua nhiều trở 

ngại, đạo Tin Lành đã trở thành một tôn giáo lớn, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng 

đồng các DTTS tỉnh Gia Lai. Có thể thấy, từ sau năm 1986, với đường lối đổi mới 

đất nước toàn diện, trong đó có sự đổi mới về nhận thức đối với tôn giáo, đạo Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai bắt đầu có sự phục hồi và phát triển. Đặc biệt, từ sau khi có Chỉ 

thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin 

Lành, đạo Tin Lành ở Tây Nguyên nói chung và ở tỉnh Gia Lai nói riêng đã phát 

triển với một sắc thái mới, hoạt động trở nên nhộn nhịp, phát triển nhanh về số 

lượng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự, địa bàn cũng được mở rộng thêm. Cho đến 

năm 2016, đạo Tin Lành đã có mặt ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh 

Gia Lai. Quần chúng tín đồ vui vẻ, phấn khởi vì được sinh hoạt đạo tự do, công 

khai ở những điểm nhóm đăng kí. Trong khoảng thời gian 30 năm (1986-2016), 

tín đồ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã tăng gấp 10,6 lần. Từ chỗ chỉ sinh hoạt tại 

nhà riêng, nhà của cốt cán trong giai đoạn trước thì đến năm 2016, các hệ phái Tin 

Lành ở tỉnh Gia Lai đã xây dựng được khá nhiều nhà thờ, nhà nguyện, cùng với đó 

là sự gia tăng nhiều hệ phái so với trước.  

   2. Sự phát triển của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 1986-2016 

có một số đặc điểm chủ yếu như phát triển nhanh so với các địa phương khác ở 

khu vực và so với các tôn giáo khác; Đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai phát triển không 

đều về tổ chức hệ phái, thành phần dân tộc và giữa các địa bàn trong tỉnh Gia Lai; 

Một bộ phận tín đồ, chức sắc đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai thường bị các thế lực 

thù địch lợi dụng và phương thức phát triển đạo rất đa dạng, linh hoạt. 

  Sự du nhập và phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai là kết quả tổng hợp 

của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, bên trong và bên ngoài. Có những 

nguyên nhân xuất phát từ âm mưu lợi dụng tôn giáo trong chiến lược “Diễn biến 

hòa bình” của các thế lực thù địch, từ sự chỉ đạo và giúp đỡ về mặt vật chất và tinh 

thần của các tổ chức tôn giáo quốc tế, của Hội thánh TLVN (MN). Song, cũng có 

những nguyên nhân từ nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào, sự khó khăn về kinh tế, từ 
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trình độ dân trí thấp, sự nghèo nàn về đời sống văn hóa, từ những thiếu sót trong 

việc thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, sự bất cập 

của hệ thống chính trị cơ sở.  

 Sau gần 7 thập kỷ du nhập và phát triển tại Gia Lai, đạo Tin Lành đã nhanh 

chóng tạo cho mình một chỗ đững vững chắc tại vùng đồng bào các DTTS và có 

những ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội tại địa phương này. Sự có mặt 

của đạo Tin Lành trong cộng đồng người DTTS Gia-rai, Ba-na ở tỉnh Gia Lai đã tạo 

ra những biến đổi sâu rộng, đã góp phần xây dựng lối sống văn hóa mới cho đồng 

bào, giúp người dân hạn chế những hủ tục lạc hậu nặng nề đã đè lên cuộc sống của 

họ trong suốt một thời gian dài. Đồng thời, những điều răn trong giáo lý Tin Lành 

luôn dạy tín đồ làm điều thiện, tránh điều ác cũng góp phần hoàn thiện đạo đức cá 

nhân, góp phần quan trọng vào việc kìm hãm sự suy thoái đạo đức dưới tác động 

của mặt trái của cơ chế thị trường vốn đã len lõi vào tận ngõ ngách từ miền xuôi đến 

miền ngược; mở rộng thêm quan hệ cố kết tôn giáo. Bên cạnh đó, sự có mặt của đạo 

Tin Lành ở tỉnh Gia Lai đã góp phần làm cho đồng bào dần từ bỏ tập quán du canh 

du cư, từ săn bắt, hái lượm, đốt rừng làm rẫy và dựa vào thiên nhiên là chính 

chuyển sang định canh định cư; vừa sản xuất kết hợp với khai thác; việc theo đạo 

Tin Lành đã giúp đồng bào DTTS tại đây giảm bớt nhiều lễ cúng thần trong mùa 

sản xuất và thu hoạch. Ngoài ra, nhiều đồng bào theo đạo Tin Lành còn được hướng 

dẫn kỹ thuật làm lúa nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực đáng ghi nhận, sự du nhập 

và phát triển đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai cũng có những ảnh hưởng tiêu cực. Tin 

Lành du nhập đã làm biến đổi tư tưởng, tình cảm, tâm lý trong bộ phận đồng bào 

theo đạo và trật tự xã hội truyền thống do đó cũng bị đảo lộn, những nét đẹp 

trong văn hóa tinh thần bị thay thế bằng việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo mới. 

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai cũng tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ đối với an ninh - chính trị, sự chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, 

bởi trên thực tế, một bộ phận tín đồ, chức sắc của đạo Tin Lành, nhất là các hệ 

phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân tại Gia Lai thường xuyên bị các thế 

lực thù địch lợi dụng, kích động nhằm chống đối lại chính quyền, tạo ra những 

điểm nóng... 
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 3.Từ thực tiễn phát triển, nguyên nhân, đặc điểm phát triển và những ảnh 

hưởng của đạo Tin Lành đối với đồng bào các DTTS ở tỉnh Gia Lai, các cấp chính 

quyền nói chung, chính quyền tỉnh Gia Lai nói riêng cần nhận thấy đạo Tin Lành đã 

thực sự trở thành nhu cầu trong đời sống tinh thần của một bộ phận lớn đồng bào 

DTTS nơi đây. Do đó, chính quyền tỉnh Gia Lai cần xem đạo Tin Lành là một thực 

thể trong đời sống tinh thần của đồng bào, cần có thái độ ứng xử thích hợp với đạo 

Tin Lành trong công tác quản lý nhà nước. Quan tâm chính sách đối với đồng bào 

các DTTS vì đa số tín đồ của đạo Tin Lành ở tỉnh Gia Lai là đồng bào DTTS; chú 

trọng việc đào tạo cán bộ làm công tác tôn giáo đặc biệt là đối với đạo Tin Lành. 

Bên cạnh đó, cần mở các lớp bồi dưỡng cho các chức sắc Tin Lành về chính sách 

pháp luật của nhà nước, về công tác tôn giáo để đội ngũ này hướng tín đồ hoạt động 

đúng pháp luật. Cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà 

nước đối với đạo Tin Lành theo tinh thần các Chỉ thị, các văn bản hướng dẫn của 

Nhà nước trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, chức sắc và tín đồ đạo Tin 

Lành và trong quần chúng nhân dân để tạo sự thống nhất trong toàn xã hội. Chính 

quyền cần tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà nước với tổ chức Tin Lành, tạo sự 

gần gũi với các giáo sỹ và tín đồ đạo Tin Lành nhằm hướng đạo Tin Lành hoạt động 

ổn định gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Cần phát huy những giá trị tích cực của 

đạo Tin Lành, biến đạo Tin Lành trở thành nguồn lực trong sự phát triển xã hội. 

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế 

lực thù địch lợi dụng tôn giáo, lợi dụng đạo Tin Lành để kích động, lôi kéo đồng 

bào gây chia rẽ khối đại đoàn kết tại địa phương. 
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