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Chúa đang kêu gọi chúng ta! 

Chúng ta nên làm gì khi chúng ta thấy những người vô tội cố ý bị giết hại? Phản ứng đầu tiên của 

chúng ta có lễ là bỏ chạy và giả vờ đó không phải là việc của chúng ta. Nhưng Chúa nói, 

“Nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn, thì sức lực con thật kém thay. Hãy giải cứu 

những kẻ bị đưa đến chỗ chết, hãy giữ lại mạng kẻ lảo đảo bước đến chỗ hành hình. 

Nếu con nói, ‘kìa, chúng tôi chẳng biết điều này,’ thì Đấng cân nhắc lòng người 

không xem xét điều ấy sao? Và Đấng gìn giữ linh hồn con không biết đến ư? Ngài 

chẳng báo cho mỗi người tùy theo công việc họ làm sao?” (Châm Ngôn 24:10-12) 
 

Khi đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời trở nên can đảm và giàu lòng thương xót, thì những 

mạng sống sẽ được cứu và Đức Chúa Trời được tôn vinh. Vậy, hôm nay chúng ta nên đáp lại lời 

kêu gọi này của Ngài như thế nào? Những đứa trẻ chưa sinh vô tội đang bị giết chết bằng cách 

phá thai, và nhiều người mẹ của chúng đang bị áp lực, thậm chí bị buộc phải làm những gì họ 

thực sự không muốn làm. Làm thế nào chúng ta có thể giải cứu họ? 

Vậy những người khác đã làm như thế nào và chúng ta có thể làm điều đó 

như thế nào? 

Trước tiên, hãy xem một số cách mà những người khác đã tuân theo lời kêu gọi giải cứu của 

Chúa. Họ đã làm thế nào để bảo vệ những người bị ngắm tới cái chết trong thời đại của họ? 

1. Ru-bên cứu Giô-sép khỏi tay các anh mình. Ông thuyết phục về đạo đức và tha thiết cầu xin họ 

ngừng đổ huyết vô tội. “Nhưng Ru-bên muốn cứu Giô-sép, liền bàn ra: “Chúng ta đừng tra tay 

trên mình nó!” Rồi Ru-bên nói với họ: “Đừng đổ máu.” (Sáng. 37:21-22). 
 

Ru-bên đã đưa ra lập luận cho sự sống: 1. Cố ý giết một người vô tội là sai. 2. Giô-sép là một con 

người vô tội. 3. Vì vậy, việc giết Giô-sép là sai. Ngày nay, chúng ta cũng có tình huống về mặt 

đạo đức tương tự: 1. Cố ý giết một người vô tội là sai. 2. Phá thai cố ý giết chết một con người vô 

tội. 3. Vì vậy, phá thai là sai. 
 

Sử dụng khoa học về sự phát triển của bào thai để chỉ ra tính nhân văn của thai nhi và sau đó bảo 

vệ thai nhi bằng lý lẽ đạo đức. Trang bị cho bản thân và cộng đồng của bạn với các ứng dụng và 

video dựa trên khoa học. Tải xuống tại: www.baovemamsong.org hoặc www.ehd.org/see-baby-

pregnancy-guide 

 

2. Các bà đỡ đầu Ai Cập giải cứu những bé trai sơ sinh khỏi những kẻ giết trẻ em vào thời của Môi-

se. Làm thế nào? Họ lấy đức tin trong Chúa để can đảm chống lại lệnh vua, từ đó không vâng theo 

chính sách của nhà vua. Thay vào đó là cứu mạng những đứa trẻ nam. Họ đã tư vấn và giúp phụ 

nữ không giết chết em bé của họ bất chấp khó khăn. “Tuy nhiên mấy cô đỡ này có lòng kính sợ 

Đức Chúa Trời không làm theo chỉ thị của vua Ai-cập và cứ để cho các em bé trai sống.” (Xuất. 

1:17). 
 

Trong bối cảnh của chúng ta, giúp mọi người kính sợ Đức Chúa Trời và để con mình được sống 

thay vì khuất phục trước sự cám dỗ giết người hoặc áp lực của người khác đòi phá thai chính là sự 

giúp đỡ mà họ cần. Bạn có thể làm điều đó bằng cách hành động như các bà đỡ của Ai Cập và 

giúp mọi người kính sợ Chúa hơn bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì khác. Sau đó giúp họ tìm cách sinh 

con. 
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3. Mẹ của Môi-se giải cứu ông. Bà bí mật giấu Môi-se trong một căn nhà an toàn (Xuất. 2:1-10).  

Sau đó, bà cho công chúa nhận nuôi ông – cho ông một nơi an toàn để lớn lên và hoàn thành kế 

hoạch của Chúa cho đời sống ông. 

“Vua này thi hành chính sách quỷ quyệt đối với đồng bào ta, bạc đãi các tổ phụ ta bằng cách buộc 

họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh cho chết.  Đến thời điểm ấy, Môi-se sinh ra, xinh đẹp trước mặt Đức 

Chúa Trời, được nuôi ba tháng trong nhà cha mình đến khi phải bị vứt bỏ, Môi-se được công chúa 

Ai-cập đem về nuôi dưỡng như con ruột.” (Công vụ 7:19-21). 
 

Chúa thích nhận con nuôi. Thật vậy, phúc âm là kế hoạch nhận con nuôi của Chúa. Trong tình 

yêu, ông đã định trước việc chúng ta nhận con nuôi làm con trai thông qua Chúa Giê Su (Ê-phê-sô 

1:5). Đôi khi, nhận con nuôi là kế hoạch tuyệt vời của Chúa, dành cho mẹ và bé. 

 

4. Quân lính hiệp một lòng cứu Giô-na-than. “Nhưng binh sĩ thưa với vua Sau-lơ: “Lẽ nào ông Giô-

na-than phải chết khi chính ông đã mang lại chiến thắng vẻ vang này cho dân Y-sơ-ra-ên? Không 

thể được! Xin CHÚA Hằng Sống chứng cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không để một sợi tóc nào trên 

đầu ông rơi xuống đất, vì ông làm được việc ngày hôm nay là nhờ có Đức Chúa Trời giúp đỡ 

ông.” Thế là binh sĩ cứu Giô-na-than thoát khỏi án tử hình.” (1 Sam. 14:45). Số lượng người lên 

tiếng càng nhiều, họ càng có ảnh hưởng. 
 

Khi nhiều người có chung tiếng nói – mục sư, các nhà kinh doanh, những người lãnh đạo cộng 

đồng, người dân và các bác sĩ/y tá, họ trở thành những người có tiếng nói để bảo vệ những người 

yếu đuối. “Hãy mở miệng bênh vực người câm, Và biện hộ cho những người bị ruồng bỏ. Hãy mở 

miệng, xét xử công minh, bảo vệ quyền lợi cho người nghèo nàn cùng khốn.” (Châm 31:8-9). 

 

5. Áp-đia giải cứu 100 tiên tri khỏi tay Giê-sa-bên. Ông cho họ sống tại một nơi an toàn. 

“Khi Giê-sa-bên giết hại các tiên tri của CHÚA, thì Áp-đia có đem một trăm tiên tri đi giấu, năm 

mươi người trong một hang, rồi cung cấp bánh và nước…” (1 Vua. 18:4). 
 

Đôi khi, cách duy nhất để giúp mẹ sinh con là cung cấp một nơi an toàn (bí mật) để cô ấy ở lại, 

tránh xa người đang ép cô phá thai, để cô ấy có thể sinh con, sau đó người mẹ tự mình nuôi con 

hoặc để cho người khác nhận nuôi. 

 

6. Chúa Giê-su dạy chúng ta dùng các biện pháp thiết thực và nguồn lực cá nhân để cứu mạng 

người, làm theo mô hình cứu mạng của người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:25). 

Ngày nay: Giúp mẹ có con có thể là rất nhiều công việc. Nó có thể bao gồm: 

• Tìm cho cô ấy một nơi an toàn để sống và sinh con. 

• Giúp người cha chấp nhận đứa bé và hỗ trợ nó. 

• Giúp cha mẹ xem em bé như một món quà của Thiên Chúa và chào đón đứa trẻ. 

• Giúp mẹ tìm việc hoặc học xong. 

• Giúp người mẹ/cặp vợ chồng trả tiền phạt hoặc tìm một số cách khác để có được thẻ sinh. 

• Kết nối cô ấy với dịch vụ nhận con nuôi hoặc gia đình nhận nuôi. 

 

Ngày nay, các Cơ đốc nhân và Hội thánh đang làm việc cùng nhau để cung cấp những trợ giúp 

thiết thực mà các bà mẹ cần để cứu những đứa trẻ của họ, thay vì phá bỏ chúng. Trong 50 năm 

qua, hơn 6.000 mục vụ trợ giúp thai phụ đã được thành lập trên khắp thế giới. 
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▪ Bắc Mỹ có 1 TTT trên 178,000 người 
▪ Châu Âu có 1 TTT trên 525,000 người 
▪ Châu Phi có 1 TTT trên 2,691,000 người 
▪ Châu Á có 1 TTT trên 48,000,000 người 

 

Những Mục vụ Trợ giúp Thai phụ 

trên toàn thế giới… và Châu Á. 
 

Vào năm 2021, Châu Á có 4,7 tỷ người, chiếm 

59,8% dân số thế giới! Rất nhiều người!!  
 

Tuy nhiên, trong số 6.000 Trung tâm Trợ giúp 

Thai phụ (TTT) trên toàn thế giới, chỉ có 

khoảng 100 Trung tâm ở Châu Á, nơi có hơn 

một nửa dân số thế giới sinh sống và nơi có tỷ 

lệ phả thái thuộc hàng cao nhất thế giới! 
 

So sánh số lượng của các TTT với dân số ở 4 

châu lục (bên trái), có thể nhận thấy rằng châu 

Á có sự thiếu và mất cân đối lớn – với chỉ một 

trung tâm cho mỗi 48 triệu dân! 

Nhiều đứa trẻ bị bỏ đi đơn giản vì người mẹ 

không tìm được sự giúp đỡ cần thiết khi gặp 

khủng hoảng thai kỳ. 
 

Trung tâm Trợ giúp Thai phụ là gì?  

TTT (Trung tâm Trợ giúp Thai phụ, còn được gọi là: Mục vụ Trợ giúp 

Thai phụ), chuyên về can thiệp khủng hoảng thai kỳ. 

Trung tâm trợ giúp thai phụ giải cứu những bà mẹ có nguy cơ nạo 

phá thai, giúp họ lựa chọn cuộc sống cho con mình, sau đó chuẩn bị 

cho họ làm cha mẹ hoặc cho con họ làm con nuôi. 

Việc giải cứu này là một mục vụ được thành lập và điều hành bởi các Hội thánh địa phương, 

những người đã chọn sống theo lời kêu gọi của Chúa; “Hãy giải cứu những kẻ bị đưa đến chỗ 

chết, hãy giữ lại mạng kẻ lảo đảo bước đến chỗ hành hình.” (Châm 24:11) 

Phá thai đang giết chết hàng triệu người, và mỗi năm là nguyên nhân tử vong hàng đầu. 

Vào năm 2021, đáng kinh ngạc là 42,6 triệu đứa trẻ chết do nạo phá thai, chiếm 42% 

tổng số ca tử vong trên thế giới trong năm đó! Phá thai là cuộc khủng hoảng đạo đức ưu 

việt của thời đại chúng ta và các Trung Tâm Trợ giúp Thai phụ trực tiếp đáp ứng nhu 

cầu này. 

Mục vụ trợ giúp thai phụ giúp người nam và người nữ tin tưởng Đức 

Chúa Trời cung cấp thay vì tin rằng phá thai sẽ giải quyết được vấn đề của 

họ. Các tình nguyện viên Cơ đốc nhân giúp những người nam trẻ chuẩn bị 

trở thành những người cha tốt. Em bé không chỉ được cứu thoát khỏi phá 

thai mà cha mẹ còn được hướng dẫn và hỗ trợ các em cần thiết; về mặt 

thực tế, tình cảm và tinh thần. 

Như Mục sư John Ensor nói; “Khi bạn 

giúp một người mẹ cứu con mình, hãy 

xem điều gì sẽ xảy ra! Trong sự quan 

phòng của Chúa, em bé cũng cứu được 

người mẹ.” 
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Mục vụ trợ giúp thai phụ cung cấp những gì?  

Mục vụ trợ giúp thai phụ cung cấp (hầu hết hoặc tất cả) 

các dịch vụ sau đây: 

1. một đường dây nóng và hướng dẫn phụ nữ trong việc 

can thiệp khi mang thai. 

2. dịch vụ khám thai, dạy về phôi thai học, và tư vấn khủng hoảng thai kỳ. 

3. dịch vụ siêu âm miễn phí để giúp các bà mẹ nhìn thấy thai nhi của mình 

4. các ứng dụng và hình ảnh để các bà mẹ có thể bảo vệ quyết định dành 

sự sống cho thai nhi của họ. 

5. các lớp học làm cha mẹ và tình dục lành mạnh. 

6. đồ dung trẻ sơ sinh mà bà mẹ kiếm được trong lớp. 

7. một hành trình chữa lành nỗi buồn của thời kỳ hậu phá thai, đó là bài 

học kinh thánh “Được Tha thứ và Tự do.” 

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? 

10 bước để thành lập một mục vụ giúp đỡ thai phụ 

1. Tiến hành tạo lập một nhóm khởi đầu 

Tập hợp 5-10 cơ đốc nhân trưởng thành vào một nhóm để thành lập một PHC trong 12 tháng tới. 

Bắt đầu bằng cách cầu nguyện cùng nhau trong vài tháng và xây dựng mối quan hệ gắn kết như 

một đội. Cùng nhau xem lại các bước khởi đầu này. Xác định được người đứng đầu chủ chốt sẵn 

sàng điều hành quy trình. Giao nhiệm vụ hoặc để những người khác nhau chủ trì phát triển các 

bước cụ thể. Sau đó, bầu thành Hội đồng quản trị. Tiếp tục thêm người vào nhóm của bạn. Tiếp 

thục bổ sung thành viên. 

 

2.  Hiểu và Chỉ ra vấn đề. 

Thực hiện một số nghiên cứu để hiểu vấn đề phá thai ở thành 

phố của bạn. Tìm ra: 

• Có bao nhiêu ca phá thai trong thành phố của bạn? 

• Mọi người đi phá thai ở đâu? Hiển thị trên bản đồ. 

• Làm thế nào để phụ nữ tìm được nhà cung cấp dịch vụ 

phá thai? 

• Những lý do chính khiến phụ nữ đi phá thai là gì? 

Tạo file powerpoint, video, trang web và bất kỳ tài nguyên nào khác chỉ ra vấn đề và mục tiêu mà 

bạn hướng đến, nó cần: 

• Chỉ ra được sự xấu xa của việc phá thai - trẻ sơ sinh bị giết. 

• Chỉ ra được việc phá thai cũng gây tổn hại đến phụ nữ, gia đình, Hội thánh và xã hội như 

thế nào 

• Trình bày nghiên cứu của bạn về phá thai ở thành phố của bạn - Có bao nhiêu? Tại sao? Ở 

đâu? (Lập bản đồ) 

• Nêu bật mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là bảo vệ kẻ yếu và giải cứu người vô tội 

• Minh họa sức mạnh cứu sống của các Mục vụ trợ giúp thai phụ. 

• Hiển thị hình ảnh của trẻ sơ sinh được lưu lại do Mục vụ hỗ trợ thai phụ (công việc của 

bạn nếu bạn có). 
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• Bao gồm những lời chứng ngắn của những người nam và người nữ đã tin cậy nơi Đấng 

Christ vì sự giúp đỡ nhận được tại một mục vụ thai phụ; 

• Chỉ ra một kế hoạch đơn giản và phác thảo ngân sách nhỏ của dự án, và 

• Chỉ ra cách họ có thế tham gia để cứu trẻ em và giúp người ta tìm thấy Chúa Giê-su cùng 

với bạn 

 

3. Gây quỹ khởi nghiệp. 

Cam kết hàng tháng: Yêu cầu mỗi thành viên của nhóm khởi nghiệp thực hiện một bản cam kết 

cơ bản hàng tháng. Sau đó mời những người khác. Chia sẻ ý kiến của bạn (sử dụng video hoặc 

Ppt của bạn) với các Cơ đốc nhân và các nhà lãnh đạo nhà thờ. Đề ngh họ tham gia cùng bạn 

trong công việc. Đề nghị một món quà khởi nghiệp. Yêu cầu một khoản cam kết cơ bản hàng 

tháng. Bạn cần sự hỗ trợ hàng tháng từ rất nhiều người và nhà thờ để duy trì thánh chức. Yêu cầu 

những người đồng ý, chia sẻ Ppt / video với một vài người khác và tuyển thêm một vài nhà tài trợ 

hàng tháng. Trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ có 100 cam kết của các nhà tài trợ nhỏ, hàng tháng. 

Những khoản tiền này sẽ giúp bạn thành lập văn phòng, mua que thử thai, thiết lập đường dây 

nóng, trả tiền cho quảng cáo bằng tin nhắn văn bản, và hơn thế nữa. 
 

Các khoản đóng góp lớn: Yêu cầu các nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp tài trợ cho các nhu cầu cụ thể như tiền 

thuê nhà hoặc máy siêu âm. 
 

Những chiến dịch gây quỹ đặc biệt như 'Chiến dịch 

bình sữa trẻ em': Tại các nhà thờ, hãy mời các gia đình 

ủng hộ thánh chức và giúp đỡ các bà mẹ có con bằng 

cách tặng cho 'Chiến dịch bình sữa trẻ em.' và quà tặng 

tiền bạc. Sau một tháng mang nó trở lại nhà thờ. Bạn có 

ý tưởng sáng tạo nào? 

 

4. Thiết lập trách nhiệm giải trình tài chính và sự tin cậy. 

Đã thành lập tổ lãnh đạo rồi, giờ bổ nhiệm thủ quỹ. Mở tài khoản cho các khoản đóng góp và 

thanh toán và thiết lập một quy trình kế toán và báo cáo để báo cáo cho các 

nhà lãnh đạo được bổ nhiệm. Điều này mang lại cho mỗi nhà tài trợ niềm 

tin rằng tiền đang được xử lý cẩn thận và đang được sử dụng cho mục đích 

mà nó đã được trao. Áp dụng quy trình đẻ cảm ơn các nhà tài trợ cho mỗi 

lần đóng góp. 

 

5. Lập một kế hoạch quảng cáo 

Quyết định cách để bạn tiếp cận những phụ nữ mang thai có 

nguy cơ phá thai. Nó sẽ được truyền miệng qua mạng lưới 

các hội thánh? Nó sẽ được nhắn tin bằng những từ như “thử 

thai miễn phí” với một số điện thoại? 

Hãy hỏi, "Làm thế nào chúng tôi đảm bảo những phụ nữ 

đang trong giai đoạn khủng hoảng thai kỳ có thể tìm thấy 

chúng tôi?" Một quảng cáo trên tòa nhà? Internet? Trang mạng? Truyền thông xã hội? 

Quảng cáo dịch vụ của bạn trong trường học, trường đại học, nhà máy, tại các sự kiện và trong 

cộng đồng. 

Tạo tài liệu để giải thích Mục vụ Trợ giúp Thai phụ là gì và cách mọi người có thể giúp hỗ trợ và 

thúc đẩy nó. Hỏi xem bạn có thể chia sẻ tài liệu của mình ở các hội thánh địa phương không. 
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6. Bắt đầu xác định các nguồn trợ giúp mang thai. 

Bạn có biết bất kỳ Cơ đốc nhân nào sẵn sàng đưa một người mẹ tạm thời vào nhà của họ không? 

Có ai có ngôi nhà có thể dành riêng để làm ‘Ngôi nhà an toàn của Mẹ’, nơi phụ nữ mang thai cần 

nương tựa có thể ở không? Có cơ đốc nhân nào có thể cung cấp công việc cho người cha hoặc 

người mẹ trẻ không? Có những người thợ xây dựng, thợ điện sẵn sàng giúp bạn thành lập trung 

tâm trợ giúp thai sản không? Có tài nguyên nhận con nuôi hoặc trại trẻ mồ côi trong thành phố 

của bạn không? Khi bạn chia sẻ tầm nhìn của mình / Ppt hãy ghi lại nhiều cách mà mọi người sẵn 

sàng giúp đỡ. 

 

7. Quyết định những dịch vụ bạn sẽ cung cấp. 

Bạn có thể muốn bắt đầu với một số dịch vụ cần thiết nhất trước tiên và 

thêm các dịch vụ khác, chẳng hạn như các lớp nuôi dạy con, theo thời 

gian. Các dịch vụ thường bao gồm: 

 

• Đường dây nóng qua điện thoại và sự hiện diện trên mạng xã hội (một    

nhóm phụ nữ được đào tạo và sẵn sàng phản hồi 24/7) 

• Tư vấn về khủng hoảng khi mang thai - bao gồm cả giáo dục thai nhi 

• Thử thai miễn phí. 

• Siêu âm miễn phí để giúp các bà mẹ nhìn thấy thai nhi của họ 

• Các tài liệu và ứng dụng được cung cấp để giúp các bà mẹ bảo vệ quyết 

định giữ con của họ 

• Đồ dùng trẻ em - mà các bà mẹ có thể kiếm được trong các lớp học. 

• Các lớp học bao gồm: Chuẩn bị làm cha mẹ (cách nuôi dạy con cái) 

         Tình dục theo Y Đức Chúa Trời (Toàn vẹn TD) 

         Chữa lành nỗi đau hậu phá thai (lập nhóm nhỏ) 
 

Thu thập các tài liệu bạn cần. 

Bạn không cần nhiều thứ để bắt đầu. Bạn cần phải mua một số điện thoại 

để quảng cáo. Bạn cần mua que thử thai bằng nước tiểu và các tài liệu giáo 

dục về sự phát triển của con người và phá thai. Mua mô hình thai nhi và tờ rơi có hình ảnh để tặng 

mỗi bà mẹ /cặp vợ chồng. 

 

8. Đào tạo tư vấn viên can thiệp khủng hoảng thai kỳ. 

Xác định những phụ nữ Cơ đốc trưởng thành để đào tạo tư vấn về khủng hoảng thai kỳ. Những 

phụ nữ này sẽ được đào tạo để tư vấn cho các bà mẹ qua điện thoại và tại văn phòng trợ giúp 

mang thai. Họ sẽ cho họ thử thai miễn phí, lắng nghe và hiểu điều gì đang thúc đẩy họ đến việc 

phá thai, giáo dục họ về thai nhi và phá thai là gì. Họ sẽ giúp 

những người mẹ này tin cậy nơi Đức Chúa Trời ban bánh hằng 

ngày và ban sự sống cho đứa con thơ của họ. Họ sẽ hứa sẽ giúp 

đỡ những người mẹ này bằng mọi cách có thể để họ không đơn 

độc. 

Chuẩn bị cho các cố vấn này thảo luận: 

• Sự phát triển bào thai 

• Quy trình phá thai và rủi ro 

• Các lựa chọn thay thế 

Giúp các tư vấn viên hiểu được phúc âm là một phần của can 

thiệp khủng hoảng như thế nào. 



4 

 www.passionlife.org / www.baovemamsong.org 

9. Quyết định địa điểm, và sau đó chuẩn bị trung tâm. 

Đó có thể là tại văn phòng bác sĩ, nơi họ cũng có thể siêu âm. Hoặc bạn 

có thể thuê một văn phòng và thiết lập văn phòng để được tư vấn. Xác 

định những gì cần thiết (xây dựng, sơn, đồ nội thất, v.v.). Đặt mục tiêu 

ngày khai trương để mọi người luôn có động lực và tiếp tục làm việc. 

• Chọn tên tập trung vào phụ nữ, không phải em bé. 

• Chọn một không gian mà những phụ nữ đang cân nhắc phá thai sẽ 

cảm thấy an toàn khi bước vào (không phải nhà thờ). 

• Chọn một không gian thương mại có thể nhìn thấy và có diện tích 

tốt cho các bảng hiệu. 

• Trang trí nó theo phong cách thoải mái, trung lập về mặt đạo đức, 

lấy phụ nữ làm trung tâm. Ví dụ, hình ảnh của hoa hơn là em bé. 
 

10. Chia sẻ câu chuyện của bạn với nhà thờ, tình nguyện viên, nhà tài trợ và các nhà tài trợ / 

tình nguyện viên tiềm năng. 

Nếu được phép, hãy chụp ảnh các bà mẹ và trẻ sơ sinh được cứu sống nhờ quá trình mang thai của 

bạn. Hãy để họ viết ra câu chuyện của họ hoặc xin phép họ kể câu chuyện của họ. Gửi những câu 

chuyện và hình ảnh này cho những người quyên góp hàng tháng của bạn. Cảm ơn các nhà tài trợ 

của bạn và cho họ thấy sự khác biệt về tính mạng mà quà tặng của họ đang tạo ra. 

• Xin phép trước khi bạn chia sẻ hình ảnh hoặc câu chuyện. 

• Hình ảnh và câu chuyện dễ dàng được ghi nhớ và chia sẻ với 

người khác. 

• Hình ảnh cho thấy tác động của các tình nguyện viên và các 

nhà tài trợ. 

• Hình ảnh và câu chuyện tạo ra sự cho đi và tình nguyện bền 

vững và thu hút các nhà tài trợ và tình nguyện viên mới. 

• Tạo ra những ngày để kỷ niệm và cảm ơn cùng nhau - bao 

gồm; các nhà tài trợ, tình nguyện viên, bà mẹ và trẻ sơ sinh 

của họ, có thể là một số nhà lãnh đạo nhà thờ địa phương 

hoặc cộng đồng. 
 

Đừng nói “Chúng tôi không thể làm được!” Bạn có 

thể làm được! 

Ngay cả ở những nước nghèo nhất, chẳng hạn như 

Zambia, những Cơ đốc nhân đang giải cứu các bà mẹ 

và đứa trẻ chưa sinh khỏi nạn phá thai. 
 

Tạo ra sự khởi đầu 

Ở Durban, Nam Phi, những cơ đốc nhân khởi nghiệp bằng cách gặp 

gỡ phụ nữ và tư vấn cho họ tại một ghế bang ở công viên. Ngày nay 

họ có các Mục vụ trợ giúp thai phụ ở nhiều nơi. Cầu nguyện. Khởi 

đầu nhỏ. Làm việc chăm chỉ. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng bạn để cứu 

và thay đổi nhiều mạng sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 
 

Cần giúp đỡ? Liên hệ chúng tôi: 

Web: www.baovemamsong.org 

Email: baovemamsong@gmail.com  

ĐT/Hotline: 034-2244-820 

http://www.baovemamsong.org/
mailto:baovemamsong@gmail.com

