
HTTL TAM KỲ QUA THÁNH KINH BÁO 

 

Thành phố Tam Kỳ trước đây là huyện Hà Đông, có nguồn gốc lịch sử khá 

phong phú, là bộ phận của vùng đất mới được hình thành từ đời Hồ Hán 

Thương (1403) với địa danh “xứ Hà Đông”. Đến năm Thành Thái 18 (1906), 

đổi thành phủ Tam Kỳ. Tam Kỳ, chỉ về 3 ngọn núi vây quanh thành phố: Kỳ 

Phú, An Hà và Chiên Đàn. 

  

Về địa lý, thành phố Tam Kỳ nằm phía nam tỉnh Quảng Nam, phía bắc giáp 

huyện Thăng Bình, phía đông là biển, phía nam giáp huyện Núi Thành, phía 

tây là huyện Phú Ninh. Tuy nằm phía nam tỉnh, nhưng Tam Kỳ có ảnh hưởng 

khá lớn với các huyện thị còn lại, bởi đây là vùng đất khá phát triển về văn hóa, 

lịch sử, cũng như kinh tế, chính trị. 

  

Năm 1911, đạo Tin Lành đến Đà Nẵng, những người Việt đầu tiên tiếp nhận 

Chúa đã ra đi truyền giảng bán sách của Thánh thơ Công hội. Năm 1921, HTTL 

Hội An được hình thành. Những năm tiếp theo, đạo Chúa phát triển khá mạnh 

tại các vùng núi phía bắc tỉnh Quảng Nam. Những tín hữu quê ở Đại An cùng 

nhau thành lập HTTL Đại An năm 1924, dần dần các HT trong vùng cũng được 

thành lập, HTTL Phong Thử năm 1925, HTTL Trường An năm 1926. Tuy nhiên, 

Tam Kỳ nằm khá xa vùng đất phía bắc này, nên Đức Chúa Trời có chương trình 

riêng của Ngài để đạo Chúa được rao truyền tại vùng phía nam tỉnh: Tam Kỳ, 

Tiên Phước, Thăng Bình... một cách nhanh chóng. Chúa đã bắt phục những 

người hầu như “không thể tin Chúa” và biến họ thành những “tay đánh lưới 

người” một cách kết quả. 

 

Qua một thời gian khá dài, 90 năm với biết bao biến cố thời sự đổi thay, những 

hình ảnh, tư liệu về HTTL Tam Kỳ cũng bị mai một. Nguồn tư liệu quí giá và 

đáng tin cậy nhất chính là Thánh Kinh báo (TKB), và may mắn thay, những bài 

viết về HTTL Tam Kỳ cũng tương đối nhiều, đủ để chúng ta có một cái nhìn 

chính xác về sự phát triển của một HT miền trung xa xôi. Kể từ khi TKB ra đời 

(1931-1975, từ số 1-338: TKB, từ số 339-424: Thánh Kinh Nguyệt san), trong 

những số đầu tiên, những thông tin về HTTL Tam Kỳ đã xuất hiện.  

Bản thân tôi, chỉ là kẻ hậu sinh, chỉ muốn lượm lặt lại đôi điều mà các bậc tiền 

nhân đã ghi nhận, xin góp một phần nhỏ vào việc sưu tầm các tư liệu về lược 

sử của Hội Thánh. Sức chẳng kịp lòng. 

 

Năm 1924, toàn tỉnh Quảng Nam đã được nghe đồn về đạo Tin Lành. Trong 

năm này, có những người theo đạo Tin Lành đến chợ Tam Kỳ phân phát và bán 

sách nói về đạo mới. Lời Chúa được gieo ra cách rộng rãi, tuy nhiên, vì sách 

hầu hết bằng chữ Nho, nhiều người hiếu kỳ mua xem, nhưng từ ngữ khó hiểu 



nên ít người quan tâm. Dân chúng thường gọi và truyền miệng nhau về một đạo 

mới có tên là “Gia-tô”. Người “Gia-tô”, để ám chỉ người đi theo đạo này đã đến 

đây bán sách. 

  

Ngày 19/03/1926, bà Nguyễn Thị Võ đi Hội An tìm con trai, nhờ bà Phan Công 

Thống dẫn giải lẽ đạo Tin Lành, nên hai mẹ con bà đều tin theo Chúa.  

 

Mười ngày sau (29/03/1926), tại dinh cơ của bà cụ Võ, một cuộc giảng Bố đạo 

được tổ chức do ông bà Giáo sĩ E. F. Irwin, ông Đốc học Olsen, Mục sư Hoàng 

Trọng Thừa, Mục sư Phạm Thành, học sinh trường Kinh Thánh Đà Nẵng, Ban 

Chứng đạo HT Đà Nẵng, HT Hội An. Trong 03 ngày đêm, đã có khoảng 400-

500 người tham dự, có 65 người tiếp nhận Chúa. HTTL Tam Kỳ đã bắt đầu 

hình thành từ đây.1 

 

Tuy nhiên, không phải mọi sự đều thuận lợi, chính quyền lúc bấy giờ luôn tìm 

cách ngăn cản sự phát triển của đạo Chúa. Họ bắt bớ, tuyên truyền sai lạc, và 

sau một thời gian, lệnh này chỉ được thu hồi vào ngày 10/09/1927. Tuy gặp khó 

khăn, HT vẫn không ngừng phát triển, tín hữu mạnh mẽ ra đi giảng đạo khắp 

các nơi.2  

 

Ít nhất là trước năm 1929, HTTL Tam Kỳ vẫn chưa có nhà thờ kiên cố (trong 

tiểu sử của Mục sư Nguyễn Xuân Ba có nói đến chi tiết này). Ngôi nhà thờ đầu 

tiên chỉ được làm bằng tranh tre, sau 2 lần làm, vẫn không đủ chỗ ngồi, nên tín 

hữu đã cùng nhau làm một nhà thờ bằng ngói, kinh phí là 600 đồng, chứa được 

khoảng 200 người ngồi.3 

 

Từ ngày 22-24/09/1931, có 31 đại biểu tham dự Hội đồng Địa hạt Trung kỳ 

được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ. 4 Điều này chứng tỏ cơ sở nhà Chúa 

tại đây cũng đã tương đối ổn định, tuy nhiên, vẫn chưa có lầu chuông và tư thất 

mục sư. Số tín hữu là khoảng 320 người.5 Cho đến ngày 19/02/1932, mới có 

một tín hữu tại Hà Nội dâng cho 01 đồng để làm lầu chuông và tư thất6. Cũng 

nên biết rằng, đến lúc này, HTTL Tam Kỳ đã thành lập 2 HT khác đó là HTTL 

Quế Sơn (1927) và HTTL Cẩm Long (1930). 

 

                                           
1 Chi hội Tam Kỳ, ông Nguyễn Tấn Minh, TKB số 088 năm 1938 
2 Tiểu sử HT Tam Kỳ, bài viết của ông Nguyễn Tấn Minh, TKB số 263 năm 1958 
3 Tiểu sử HT Tam Kỳ, bài viết của ông Nguyễn Tấn Minh, TKB số 263 năm 1958 
4 Tin tức, Mục sư Đoàn Văn Khánh,TKB số 009 năm 1931 
5 Tiểu sử HT Tam Kỳ, ông Nguyễn Tấn Minh, TKB số 263 năm 1958 
6 Tin tức, Mục sư Đoàn Văn Khánh, TKB số 015 năm 1932 



Ngay từ những ngày đầu thành lập, HTTL Tam Kỳ đã rất nổ lực đầu tư cho 

công tác truyền giáo. Ban Chứng đạo gồm khá nhiều tín hữu tham gia, họ dành 

riêng một ngày thứ bảy để ra đi khắp các vùng lân cận: Tịch Yên (có thể là 

Đông Yên và Tây Yên hiện nay, địa bàn của HTTL Chiên Đàn), Dưỡng An (có 

thể là vùng Tam Dưỡng, có chi phái Tam Dưỡng, thuộc HTTL Tam Kỳ), 

Trường Xuân (hiện nay đã có HTTL Trường Xuân), Phương Hòa (hiện nay đã 

có HTTL Phương Hòa), Phú Hưng (hiện thuộc xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, 

có khá nhiều tín hữu của HTTL Tam Kỳ, tại đây có các chi phái Phú Bình, Tịch 

Đông, Vĩnh An)…7 

 

Có một điều lý thú là, có người phụ nữ sống tại Phương Hòa, sau này về làm 

dâu tại Tiên Phước, lại trở thành những trái đầu mùa của HTTL Tiên Phước.8 

Công tác truyền giáo trong thời gian này khá phát triển, chỉ 8 tháng đầu năm 

1931, đã có  84 người tin nhận Chúa.9 

 

Không những tập trung cho những nổ lực truyền giáo tại các vùng lân cận, 

HTTL Tam Kỳ cũng không quên góp phần đem Phúc Âm đến cho đồng bào tại 

các vùng cao, trung bình mỗi tháng, HT dâng được 2 đồng (tiền Đông dương) 

cho công tác truyền đạo cho các đồng bào thiểu số.10 

 

Cũng cần thấy rằng từ năm 1931-1936, khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh 

hưởng khá nặng nề đến nền kinh tế của Việt Nam, các HT Chúa cũng không 

tránh khỏi. Hội đồng Địa hạt Trung kỳ năm 1932, phải dời lại một thời gian vì 

các HT tự trị “chưa quyên được một đồng xu nào cho Hội đồng” (nguyên văn 

bản tin trong TKB số 021 năm 1932). Tuy nhiên, một điều đáng khích lệ, là 

trong hoàn cảnh như vậy, công việc Chúa vẫn tiến triển, số tiền dâng cho việc 

truyền đạo, Tổng Liên Hội, Địa hạt, thiên tai, TKB, thượng du… vẫn đạt kết 

quả tốt.11 

 

Công tác truyền giáo tại HTTL Tam Kỳ như một cơn mưa phước lành cứ tuôn 

chảy, chưa đầy một năm, năm 1933, đã có 120 linh hồn tin nhận Chúa, có khá 

nhiều phép lạ xảy ra: bệnh tật được chữa lành, nhiều người từ bỏ được nghiện 

ngập…12 

 

                                           
7 Tin tức, Mục sư Đoàn Văn Khánh, TKB số 008 năm 1931 
8 TKB số 254 năm 1957 có nói về cụ quả phụ Nguyễn Thị Soạn, nguyên quán tại làng Phương Hòa, có chồng 

ở Tiên Phước, năm 1928, khi về Tam Kỳ thăm gia đình, cụ đã tin Chúa và trở thành trái đầu mùa của HTTL 

Tiên Phước. 
9 Tin tức, Mục sư Đoàn Văn Khánh, TKB số 008 năm 1931 
10 Tin tức, Mục sư Đoàn Văn Khánh, TKB số 019, số 020 năm 1932 
11 Tin tức, Mục sư Đoàn Văn Khánh, TKB số 020 năm 1932 
12 Tin tức, Ban Trị sự, TKB số 032 năm 1933 



Trong cuộc truyền giảng từ ngày 18-20/03/1934 (lúc đó gọi là bố đạo), do các 

Mục sư J.D. Olsen, D.I. Jeffrey, Lê Văn Long, Ông văn Huyên giảng dạy. 13 

người đã tin nhận Chúa. Mấy tuần sau, có làm phép báptêm cho 71 người, 36 

người ở Tam Kỳ, 35 người ở Hoa Thanh Thượng, cách Tam Kỳ 05 km.13 Đến 

năm 1935, những đã có những tín hữu đầu tiên tại Suối Dưa, nay là Tiên Lập 

(có HTTL Quế Phương), huyện Tiên Phước14. 

 

Do nhà thờ đã bị xuống cấp, số lượng tín hữu tăng nhanh, nên HTTL đã xây 

dựng một ngôi nhà thờ mới vào năm 1938 với chi phí là 2.000 đồng, số tín hữu 

khoảng chừng 400 người.15 

 

Từ ngày 20-22/02/1938, HTTL Tam Kỳ đã tổ chức lễ Khánh thành ngôi nhà 

thờ thứ hai của mình. Hội Thánh phát triển khá tốt về tổ chức, chúng tôi cũng 

rất ngạc nhiên về những con số được đưa ra trong TKB số 086 năm 1938: 

Trường Chúa nhật có 350 học viên, số giáo viên là 23 người, được chia làm 7 

lớp. Một con số khá ấn tượng nếu so sánh lượng học viên ngày hôm nay. 

 

Hội đồng Truyền đạo Trung kỳ được tổ chức tại nhà thờ TL Tam Kỳ ngày 

11/02/1941. Mục sư E.F. Irưin, Mục sư Hội trưởng Lê Đình Tươi, Mục sư Ông 

Văn Trung giảng dạy Lời Chúa. Từ ngày 12-14/02/1941, Hội đồng Địa hạt 

Trung kỳ cũng được tổ chức tại đây với 50 đại biểu và chừng 500 tín hữu nhóm 

lại. Mục sư Chủ nhiệm Ông Văn Trung chủ tọa. Các diễn giả là các mục sư E.F. 

Irwin, Lê Đình Tươi, J.D. Olsen, I. R. Stebbins, G.H. Smith, C.E. Travis, Ông 

Văn Trung. Trong buổi giảng Tin Lành đã có 30 người tin Chúa.16  

 

Năm 1942, HTTL Tam Kỳ mở 02 Hội Nhánh ở Trà My (cách Tam Kỳ 52 km) 

và Tiên Phước (cách Tam Kỳ 26 km). Chúa sai Mục sư Nguyễn Đích và Mục 

sư Nguyễn Xuân Vọng đến hầu việc Chúa tại hai nơi này.17 

 

Ngày 30/08/1945, tà thuyết Chúa tái lâm đã ảnh hưởng đến con dân Chúa khá 

nặng, tuy vậy, HTTL Tam Kỳ cùng 2 Hội Nhánh Chiên Đàn và Tiên Quả vẫn 

đứng vững và vượt qua khó khăn. Cũng thời gian này, Mục sư Nguyễn Xuân 

Diệm đổi xuống Hội Nhánh Tam Thanh (hiện nay còn một số tín hữu nhóm tại 

HTTL Phú Trung), công việc Chúa vùng này đã được phát triển.18 

 

                                           
13 Tin tức, Ban Trị sự, TKB số 041 năm 1934 
14 Tin tức, Chấp sự Nguyễn Tấn Khoa, TKB số 052 năm 1935 
15 Chi hội Tam Kỳ, Nguyễn Tấn Minh, TKB số 088 năm 1938 
16 Tin tức Hội Thánh, TKB số 122 năm 1941 
17 Tin tức Hội Thánh, TKB số 138-139 năm 1942 
18 Tiểu sử Hội Thánh Tam Kỳ, Thư ký Nguyễn Tấn Minh, TKB 263 năm 1958 



Tuy trong thời kỳ chiến tranh, nhưng từ năm 1946-1949, HTTL Tam Kỳ vẫn 

xây cất được tư thất, nhà ngang, nhà trù, đều bằng ngói, mặc dầu số tiền ít và 

phần đông tín hữu đều nghèo. Năm 1950, tín hữu đã dâng được một số bạc để 

mua 01,5 mẫu ruộng để lo tự trị vĩnh viễn. Năm 1951, mua thêm miếng đất kế 

cận để mở rộng vườn nhà thờ, xây một bức tường mặt trước nhà thờ dọc theo 

quốc lộ. Hai Hội Nhánh là Tiên Quả và Chiên Đàn năm 1950-1952 đã xây lại 

nhà thờ bằng ngói.19 

 

Sau ngày đình chiến, HTTL Tam Kỳ đã tổ chức một cuộc giảng phục hưng và 

truyền giảng vào ngày 06-09/11/1954. Ngoài các tôi tớ Chúa như Giáo sĩ J.H. 

Revelle, Chủ nhiệm Địa hạt Mục sư Lê Văn Long, Đốc học Trường Kinh Thánh 

Mục sư Ông Văn Huyên, Giáo sư Mục sư Lê Nguyên Anh, còn có các ông bà 

mục sư, truyền đạo tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định tham dự 

Kết quả có 12 người ăn năn tin nhận Chúa.20 

 

Thời gian này, Chúa có dấy lên một con người năng nổ góp phần vào công cuộc 

truyền bá Phúc Âm cho đồng bào, đó là cụ Võ Tới. Cụ sinh năm 1875, người 

làng Mỹ Thạch. Cụ Tới mồ côi cha từ thưở nhỏ, đời sống gia đình rất khó khăn, 

cụ có tất cả 10 người con. Cụ tin nhận Chúa năm 1930. Năm 1933, cụ bị một 

trận đau thập tử nhất sinh, cụ xin Mục sư Nguyễn Xuân Diệm cầu nguyện cho 

cụ sống, sống không phải để ăn chơi cho thỏa lòng ao ước với người đời, nhưng 

sống để làm chứng cho bà con sớm tin theo Chúa. Cụ hứa, nếu bà con cụ tin 

Chúa đủ hết, thì cụ sẽ làm chứng cho đồng bào, khi đó về với Chúa, cụ cũng 

vui mừng. Chúa đã nhận lời, cụ hết bệnh. Từ đó về sau cụ theo Ban Chứng đạo, 

không lúc nào vắng mặt. Chúa quả có dùng cụ, dầu không biết chữ, cụ chỉ nhớ 

lời các tôi tớ Chúa đã giảng và nhờ lời Kinh Thánh khá nhiều, nên nhờ đó mà 

cụ đem bà con nội ngoại lần lần tin Chúa rất nhiều (đến năm 1955 là 89 người). 

Đó là chưa kể hàng mấy chục đồng bào được biết Chúa do cụ làm chứng. Cụ 

được cử làm Trưởng ban Truyền giảng của Hội Thánh trong nhiều năm.21 

 

Cụ về nước Chúa năm 1976. Cụ để lại một gia sản thuộc linh quý báu, nếu chỉ 

kể trong gia tộc, thì đã có khoảng 250 gia đình tin kính Chúa, chưa nói những 

đồng bào cụ đã làm chứng trong suốt 46 năm theo Chúa của mình. 

 

Năm 1955, số tín hữu của HTTL Tam Kỳ đã đạt đến con số kỷ lục: 1.308 người, 

riêng tại Tam Kỳ có 411 tín hữu.22 

 

                                           
19 Tin tức Hội Thánh, Mục sư Lê Châu, TKB số 218 năm 1954 
20 Tin tức Hội Thánh, Ban Trị sự, TKB số 221 năm 1955 
21 Làm chứng ơn Chúa, Chấp sự Nguyễn Tấn Minh, TKB  số 227-229 năm 1955 
22 Tiểu sử Hội Thánh Tam Kỳ, Thư ký Nguyễn Tấn Minh, TKB số 263 năm 1958 



Đến năm 1956, nhà thờ dù không bị hư hại nhiều trong chiến tranh, nhưng đã 

xuống cấp trầm trọng, HT có nhu cầu xây dựng một ngôi nhà thờ mới.23 Dầu 

vậy, từ 20-23/03/1956, Hội đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Trung Việt 

lần thứ XXIV cũng đã được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ. Số người 

dự nhóm lên đến 2.000 người. Tin Lành lại được rao truyền ra khắp nơi, tại Kế 

Xuyên, một thị trấn cách Tam Kỳ khoảng 15 km, đã có trên 150 người tin nhận 

Chúa.24 Cũng trong dịp này, Hội đồng Thanh niên Trung Việt đã được diễn ra 

vào lúc 14 giờ 30 ngày 20/03/1956.25 

 

Từ 20/04-06/05/1956, HTTL Tam Kỳ đã tổ chức một Phòng Triển lãm Tin 

Lành tại Hội chợ Tam Kỳ. Phòng Triển lãm có các bức tranh về đời sống Chúa 

Giêxu từ lúc Ngài giáng sinh cho đến khi thăng thiên, một bản đồ các thời đại 

giữa hai cõi đời đời bày tỏ lịch sử loài người từ sáng thế đến khải huyền, Kinh 

Thánh với 30 thứ tiếng khác nhau… Số người đến xem và đọc sách khoảng 15 

000 người. Tối 27/04/1956, HT tổ chức một cuộc giảng Tin Lành tại Kỳ Hưng 

(nay là Tam Xuân), có gần 1.000 người nghe, có 09 người cầu nguyện tin 

Chúa.26 

 

Từ 16-18/07/1957, HTTL Tam Kỳ được tổ chức Hội đồng Linh tu miền bắc 

Trung phần. Chủ tọa Hội đồng là Mục sư Huỳnh Kim Luyện, có 26 tôi con 

Chúa từ Huế vào đến Qui Nhơn về dự.27 

 

Trong thời gian này, cơ sở nhà Chúa đã bị xuống cấp. Ngày 12/10/1957, nhà 

thờ bị một cơn bão làm sụp đổ, HT đã tổ chức lạc quyên và vận động con cái 

Chúa khắp nơi giúp đỡ để xây dựng lại. Năm 1958, số người tin Chúa là 167. 

HT đã quyên được 20.000 đồng, cộng với 137.000 đồng của các con cái Chúa 

phương xa giúp đỡ, đã chuẩn bị để xây dựng một ngôi nhà thờ mới.28 

 

Ngày 04/02/1958, khởi công, đến ngày 20/06/1958 là hoàn thành ngôi nhà thờ 

mới, tổng kinh phí là 170.000 đồng.29 Lễ Cung hiến Nhà thờ được tổ chức vào 

ngày 22/06/1958. Hiện diện có Mục sư Ông Văn Huyên: Thư ký Tổng Liên 

Hội, ông bà Giáo sĩ Iwrin, Mục sư Nguyễn Văn Nhung: Tư hóa Địa hạt Trung 

nguyên Trung phần cùng quí vị mục sư, giáo sĩ, giáo sư Trường Kinh Thánh, 

các vị truyền đạo ở các hội thánh kế cận30. 

                                           
23 Tin tức Hội Thánh, Chấp sự Nguyễn Tấn Minh, TKB số 232 năm 1956 
24 Tin tức Hội Thánh, Hội đồng Thường niên Trung hạt, TKB số  234 năm 1956 
25 Tin tức Hội Thánh, Hội đồng Thanh niên Trung Việt, TKB số  234 năm 1956 
26 Tin tức Hội Thánh, Hội Thánh Tam Kỳ, TKB số 237 năm 1956 
27 Tin tức Hội Thánh, K.T., TKB số 252 năm 1957 
28 Tin tức Hội Thánh, Ban Trị sự, TKB số 258 năm 1958 
29 Tiểu sử Hội Thánh Tam Kỳ, Thư ký Nguyễn Tấn Minh, TKB số 263 năm 1958 
30 Lễ Cung hiến…, Thư  ký Nguyễn Tấn Minh, TKB số 264 năm 1958 



 

Lễ Tấn phong Mục sư cho ông Truyền giáo Kiều Toản và Truyền đạo Nguyễn 

Lĩnh được diễn ra vào ngày 29/06/1958 tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ, dưới sự 

chủ tọa của ông Chủ nhiệm: Mục sư Huỳnh Kim Luyện, ông Trưởng đoàn 

Truyền giáo: Mục sư Phạm Xuân Tín giảng về chức vụ Mục sư, ông Hội trưởng 

Mục sư Lê Văn Thái đặt tay cầu nguyện. Ngày 05/07/1958 là lễ Tấn phong 

Mục sư cho ông Truyền giáo Lê Khắc Cung.31 

 

Hội đồng Thanh niên Tổng Liên Hội lần thứ nhì đã được tổ chức tại nhà thờ 

Tin Lành Tam Kỳ vào ngày 30/06-01/07/1958.32 

 

Từ ngày 02-06/07/1958, Hội đồng Tổng Liên Hội HTTL VN lần thứ XXVI 

được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ. Có trên 700 tín hữu và 86 đại biểu 

về dự.33 

 

Hội đồng Thường niên Thanh niên Trung hạt lần thứ VIII được tổ chức tại nhà 

thờ Tin Lành Tam Kỳ ngày 04/02/1960.34 

 

Lễ Khánh thành nhà thờ Tin Lành Phương Hòa được tổ chức vào ngày 

09/10/1961. Tháng 07/1962, HTTL Chiên Đàn được biệt trị, tách khỏi 

HTTLTam Kỳ. Tháng 07/1962, Mục sư Nguyễn Xuân Vọng đắc cử Chủ nhiệm 

Địa hạt Bắc Trung phần, Mục sư Tạ Kế ở Tiên Phước về chủ tọa HTTL Tam 

Kỳ.35 

 

Ngày 01/05/1963, HTTL Tam Kỳ cử hành lễ Cung hiến Phòng sách Tin Lành 

trong khuôn viên nhà thờ. Qua 05 tháng hoạt động, đã có 3.050 người đến xem 

sách và nghe giảng, 3.291 quyển sách được phát, 08 lần giảng, 42 người tin 

Chúa, 4.130 đồng tiền bán sách. Đây cũng là một hướng chia sẻ Phúc Âm rất 

hiệu quả.36 

 

Năm 1969, HTTL Tam Kỳ xây được một nhà tiếp cư, đang thành lập một viện 

Dưỡng lão.37 

 

                                           
31 Lễ Tấn phong Mục sư, TKB số 262 năm 1958 
32 Thuyết trình công việc Chúa…, Mục sư Nguyễn Lĩnh, TKB số 262 năm 1958 
33 Tin tức Hội đồng Tổng Liên Hội…, TKB số 262 năm 1958 
34 Bài giảng cho Hội đồng…, TKB số 281 năm 1960 
35 Tin trong nước, TKB số 290 năm 1962 
36 Tin tức, Mục sư Tạ Kế, TKB số 306 năm 1964 
37 Tin tức, TKB số 329 năm 1966 



Ngày 08/06/1966, tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ, đã diễn ra buổi họp bạn Bồi 

linh cho thanh niên liên tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Tín, Quảng Nam và Đà Nẵng. 

Mục sư Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Vọng, Mục sư Lê Châu, Mục sư Tạ Kế và 

Truyền đạo Nguyễn Hoài Đức giảng dạy.38 

 

Ngày 07/08/1966 một chiến dịch rao giảng Tin Lành được diễn ra tại Tam Kỳ 

và Chu Lai (sau này thành lập Hội Thánh Chu Lai, ngày nay là HTTL An Tân), 

kết quả có 50 người tin Chúa. Ngày 28/08/1966, tại HT có tổ chức lễ xức dầu 

cho người bệnh, nhiều người được lành mạnh và họ rất vui mừng, ngợi khen 

Chúa. Tại Xuân Nam, có 2 buổi giảng Tin Lành, con dân Chúa và tân tín hữu 

đã quyên góp được 20.000 đồng để xây dựng một nhà thờ.39 

 

Ngày 17/06-18/06/1968, tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ đã diễn ra họp bạn Bồi 

linh Thanh niên, Học sinh Tin Lành Quảng Tín, Quảng Ngãi. Hơn 200 thanh 

niên từ các Hội Thánh Đà Nẵng, Thăng Bình, Bình Quế, Phương Hòa, Chiên 

Đàn, Phước Long, Phước Tiên, Xuân Nam, Tam Kỳ, Tiên Quả và Quảng Ngãi 

đã về dự.40 

 

Hội đồng Thường niên Đoàn Thanh niên Bắc Trung hạt lần thứ 5, diễn ra tại 

nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ, từ ngày 07/03-08/03/1969, với số lượng khoảng 300 

người. Hội đồng Bắc Trung hạt được tổ chức tại nhà thờ Tam Kỳ ngày 09/03-

10/03/1969. Diễn giả là Mục sư Hội trưởng Tổng Liên Hội Đoàn Văn Miêng, 

Mục sư Ấn Độ Sahu (Giáo sĩ Thomas Stebbins thông dịch). Hội đồng Bắc 

Trung hạt được tổ chức vào ngày 09 và 10/03/1969.41 

 

Vào 2 đêm 14-15/04/1973, HTTL Tam Kỳ tổ chức giảng Tin Lành tại ấp An 

Thổ (hiện nay có chi phái An Thổ thuộc HTTL Tam Kỳ), khoảng 300 thân hữu 

đến dự. Mục sư Chủ nhiệm Địa hạt Bắc Trung phần là diễn giả, có sự hợp tác 

của quí mục sư, truyền đạo trong Ban Truyền đạo sâu rộng tỉnh Quảng Tín cùng 

các chấp sự, tín hữu trong Hội Thánh.42 

 

Từ ngày 01/07/-15/07/1973 tại nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ đã diễn ra Khóa 

Thánh Kinh Tiểu học đường của Địa hạt Bắc Trung phần. Khóa này mệnh danh 

là Khóa Hoàng Trọng Thừa, gồm 115 khóa sinh nam và nữ. Mục sư Vũ Văn 

Cư là Hiệu trưởng, Mục sư Mã Phước Minh là Quản đốc, Mục sư Mã Phúc Tín 

là Thư ký, Mục sư Trương Đoan Dương là Thủ quỹ, Mục sư Ngô Thái Bình là 

Giám thị. Ban Giảng huấn gồm có: Mục sư Vũ Văn Cư, Mục sư Dương Thạnh, 

                                           
38 Tin tức, TKB số 335 năm 1966 
39 Chiến dịch Tin Lành, Mục sư Tạ Kế, TKNS số 339 năm 1967 
40 Tam Kỳ- Họp bạn bồi linh…, TKBNS số 357 năm 1968 
41 Tin tức Hội Thánh, TKBNS số 363 năm 1969 
42 Tin tức Hội Thánh, TKNS số 406 năm 1973 



Mục sư Mã Phước Minh, Mục sư Hồ Xuân Phong, Mục sư Phan Minh Tân, 

Mục sư Nguyễn Văn Sỹ, Mục sư Lê Văn Từ và Giáo sĩ H.L. Josephsen.43 

 

Từ ngày 02-04/08/1974, tại sân trường Tiểu học Tin Lành Tam Kỳ, HTTL Tam 

Kỳ tổ chức truyền giảng. Diễn giả là Mục sư Chủ nhiệm Mã Phúc Minh, Mục 

sư Trưởng ban Lưu hành Lê Văn Từ, Mục sư Lê Cao Quý với sự hiệp tác của 

quí mục sư, truyền đạo, cán sự trong tỉnh. Kết quả có 81 người tin Chúa. Từ 

27/08-29/08/1974, tại Phú Lộc (hiện nay có chi phái Phú Lộc thuộc HTTL Tam 

Kỳ), Hương Trà đã diễn ra 03 đêm Truyền giảng. Diễn giả là Mục sư Nguyễn 

Xuân Vọng, Mục sư Nghị viên Địa hạt Hồ Xuân Phong, với sự hiệp tác của 

Truyền đạo Võ Văn Hiền, Truyền đạo sinh Bùi Quốc Thanh và các cán sự. Kết 

quả có 05 người tin Chúa.44 

 

 

Đến năm 1975, TKB đã chấm dứt sứ mạng lịch sử của mình, dù trải qua bao 

nhiêu thời gian, biến cố, Đức Chúa Trời vẫn cho phép các tôi con Chúa giữ 

được toàn bộ các số TKB từ số 001 năm 1931 đến 424 năm 1975. Đây là nguồn 

tư liệu quí hiếm để chúng ta có thể nhờ vào đó mà có thêm những thông tin về 

lịch sử của các tôi con Chúa, HT trong những năm đầu thành lập. Mong rằng, 

càng nghiên cứu kỹ TKB, chúng ta lại tìm được những thông tin quí giá để phục 

vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử HT hiện nay. 

 

Vũ Hướng Dương 

 

Một vài hình ảnh lịch sử: 

1. Tín hữu HTTL Tam Kỳ, ngày 17/03/1927 (ảnh sưu tầm trên internet) 

2. Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ TL Tam Kỳ, ngày 20/02/1938 

(ảnh sưu tầm trên internet) 

3. Hội đồng Địa hạt Trung kỳ tại nhà thờ TL Tam Kỳ từ ngày 12-

14/04/1941 (ảnh sưu tầm trên internet) 

4. Nhà thờ TL Tam Kỳ, năm 1958 (ảnh tư liệu của ông Nguyễn Tấn Minh, 

nguyên Thư ký HTTL Tam Kỳ) 
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