Giới thiệu…

BẢO VỆ MẦM SỐNG VIỆT NAM &

Đào Tạo 4 Câu Hỏi:
Trả Lời Khủng Hoảng Nạo Phá Thai bằng Phúc Âm Sự Sống
BẢO VỆ MẦM SỐNG - Sứ mệnh của chúng tôi:
Chúng tôi xin phục vụ mang đến 'Phúc Âm Sự Sống' để đương đầu với văn hóa nạo phá thai ở Việt Nam và
Đông Nam Á, qua công tác huấn luyện và giúp đỡ thiết thực với mục đích thấy được phong trào bảo vệ
mầm sống dựa trên Kinh Thánh hình thành từ chính hội thánh, để hội thánh dẫn đầu trách nhiệm về
việc:
• THAY ĐỔI tấm lòng và tâm trí về "Giá trị Con Người và Nạo Phá Thai,"
• TRÂN QUÝ tất cả mạng sống của con người,
• CỨU trẻ sơ sinh và phụ nữ khỏi nạn nạo phá thai, và
• CHỮA LÀNH tội lỗi và hối hận sau nạo phá thai.

NẠO PHÁ THAI TẠI VIỆT NAM
“Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, điều đó thật đáng buồn”
Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phương, một bác sỹ dày dạn kinh nghiệm chia sẻ. Một nghiên cứu khác từ Bệnh
Viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội cho biết rằng tỷ lệ nạo phá thai là 40% trên tổng số thai kz hàng năm.
Bình quân mỗi phụ nữ (ở độ tuổi sinh sản) có 2.5 lần nạo phá thai.
Các hội thánh ở Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có chương trình đào tạo đứng ra giúp đỡ chống nạn nạo
phá thai. Nạo phá thai đã và đang tiếp tục diễn ra trong hội thánh và nhiều chiến trận với cảm giác tội lỗi,
hối tiếc, tức giận và đổ vỡ mối quan hệ sau phá thai. Điều này đã làm suy yếu phản ứng của hội thánh về
việc nạo phá thai trong xã hội thế tục.
Để đáp lại, Bảo Vệ Mầm Sống Việt Nam đã giới thiệu chương trình đào tạo của Mục sư John Ensor, mục
vụ Yêu Sự Sống (PassionLife) được gọi là ‘Đào Tạo 4 Câu Hỏi: Trả lời Khủng Hoảng Nạo Phá Thai bằng
Phúc Âm Sự Sống’, phục vụ là trung gian xúc tác cho phong trào bảo vệ mầm sống được sống lại từ hội
thánh.

PHÚC ÂM SỰ SỐNG
"Phúc Âm Sự Sống" là cách chúng tôi tóm tắt tất cả những gì Chúa phán về giá trị con người và tất cả
những mạng lệnh của Chúa trao cho chúng ta phải làm để trân trọng và bảo vệ sự sống của con người vô
tội.
Các hội thánh, tại nơi mà nạo phá thai đã trở nên phổ biến thì đặc biệt cần phải dạy các tín hữu đón nhận
Phúc Âm Sự Sống và mang điều này đến để biến đổi tư tưởng của xã hội về nạo phá thai.

Bạn đang đón nhận ‘Phúc Âm Sự Sống’ khi bạn:
• TRÂN QUÝ tất cả mạng sống của con người-bao gồm cả mạng sống trong bụng mẹ;
• VẠCH TRẦN hành vi phạm tội và tội đổ huyết vô tội - bao gồm cả nạo phá thai;
• CÔNG BỐ sự tha thứ và sự tự do được ban cho qua dòng huyết của Đấng Christ trên thập giá;
• CHẤM DỨT hành động đổ huyết vô tội bằng cách cứu em bé và các bà mẹ khỏi nạn nạo phá thai;
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ĐÀO TẠO 4 CÂU HỎI
Đào Tạo 4 Câu Hỏi là chương trình chúng tôi sử dụng để dạy ‘Phúc Âm Sự Sống’. Bằng cách kết hợp đạo
đức sinh học dựa trên Kinh Thánh với các biện luận, sự thật sinh học, các ví dụ Kinh Thánh và lịch sử và
các mô hình can thiệp mang thai hiện tại, Đào Tạo 4 Câu Hỏi được thiết kế để áp dụng và giới thiệu lại
ngay, mà không cần chuyên môn hay thiết bị đặc biệt. Kết quả là chương trình đào tạo dựa trên hội
thánh kêu gọi và chuẩn bị cho hội thánh lòng can đảm và nhân từ;






Từ chối nạo phá thai – thay vào đó, trân trọng và bảo vệ các thai nhi.
Tiến hành can thiệp khủng hoảng thai kz tại địa phương - tìm hiểu cách can thiệp và hỗ trợ hiệu quả
cho phụ nữ trong khủng hoảng mang thai tại địa phương trong cộng đồng của bạn ngay bây giờ - cứu
các em bé và bà mẹ vô tội khỏi nạn nạo phá thai.
Giáo dục và giảng dạy những giá trị con người trong hội thánh và trong nền văn hóa thế tục nói
chung. Đào tạo cho các thế hệ tương lai, vì vậy họ sẽ chọn sự sống không sự chết! Học cách giáo dục
và mang đến nhận thức về giá trị sự sống của con người và hành vi phạm tội nạo phá thai, đồng thời
giúp mọi người trân trọng sự sống của TẤT CẢ con người!
Mang phúc âm ân điển và tha thứ cho tội lỗi và hối tiếc do nạo phá thai. Mang sự giải thoát thực sự
bằng cách đem đến sự chữa lành và phục hồi sau nạo phá thai.

Đào Tạo 4 Câu Hỏi bao gồm:
1.
2.
3.
4.

(đề cương chi tiết hơn được nêu trong trang 4)
Chúa nói gì về sự sống của con người, kể cả sự sống trong bụng mẹ?
Chúa nói gì về việc đổ huyết vô tội, kể cả nạo phá thai?
Làm thế nào để chúng ta mang phúc âm ân điển cho tội lỗi nạo phá thai, để mọi người được tha
thứ và giải thoát tự do?
Chúa kêu gọi chúng ta làm gì để ngăn chặn đổ huyết vô tội và làm thế nào để những người khác
cũng làm được như vậy?

Kể từ khi giới thiệu tới Việt Nam (từ tháng 11/2017 đến tháng 7/2020), hơn 21.000 tín hữu Việt Nam đã
tham dự khóa Đào Tạo 4 Câu Hỏi. Nhiều người chia sẻ câu chuyện của họ và bày tỏ tầm quan trọng của
khóa đào tạo này đối với mỗi thành viên trong hội thánh.

Đây là những chia sẻ của người tham gia đào tạo:
Vợ của một mục sư được Đào Tạo 4 Câu Hỏi năm 2019 cho biết:
“Tôi đã nạo phá thai 5 lần, 3 lần trước khi tin Chúa và 2 lần sau đó. Lần cuối cùng tôi phá thai, con
của tôi đã 21 tuần tuổi rồi. Nỗi đau trong lòng tôi đã khiến tôi cạn kiệt. Chồng của tôi và tôi xảy ra
mâu thuẫn hàng ngày... Tôi là vợ của một mục sư và tôi đã làm điều đó nên làm sao tôi có thể giúp
chị em mình trong hội thánh được? Trong hội thánh của tôi có rất nhiều phụ nữ đã phá thai nhưng
tôi không biết cách nào để chấm dứt vấn đề này. Bây giờ tôi thấy việc phá thai *không ăn năn+ của tôi
đã dẫn đến nhiều vụ phá thai tiếp diễn trong hội thánh!
Đã nạo phá thai 3 lần dù sinh hoạt trong hội thánh 10 năm, cô gái 25 tuổi chia sẻ
“Bố tôi là mục sư nhưng tôi chưa bao giờ nghe bố dạy [giá trị thai nhi]. Bây giờ tôi thấy dù là trai hay
gái, cả hai đều có giá trị như nhau, và dù là thai nhi hay người trưởng thành, không ai có quyền lấy đi
mạng sống của họ!
Khi tôi đi phá thai, tôi đã nói chuyện với bố mẹ tôi, nhưng họ không nói gì, vì ở đây, nạo phá thai rất
phổ biến. Hầu như tất cả phụ nữ đều nạo thai, ít nhất là 1 hoặc 2 lần, và có những người là 6 hoặc 7
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lần. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã giết 3 em bé … Tôi đã quyết định đứng lên và thú nhận tội lỗi của
mình… Tôi sẽ không bao giờ phá thai nữa. Tôi mong rằng Đào Tạo 4 Câu Hỏi được tổ chức ở khắp
mọi nơi...”
Chỉ 3 tháng sau khi được đào tạo một phụ nữ đã cứu sống được 2 thai nhi. Cô chia sẻ:
“Kể từ khi tham gia Đào Tạo 4 Câu Hỏi, tôi đã chia sẻ thông điệp Bảo Vệ Mầm Sống từ Chúa đến tất
cả mọi người xung quanh nhà tôi. Tôi đã tư vấn thành công cho 2 người để họ gìn giữ các em bé của
mình khi cả 2 trước đó đã quyết định phá thai!”
Một người lãnh đạo nhóm thanh niên hội thánh sau khi được đào tạo nói:
“Trước khi *đào tạo+… tôi nghĩ nạo phá thai là bình thường, tôi không biết đó là giết chết một con
người. Rất nhiều lần tôi đã đưa vợ đi phá thai, 1 lần em bé 15 tuần tuổi rồi. Học về 4 Câu Hỏi và xem
video của bác sĩ *diễn cảnh nạo phá thai+ làm con tim của tôi quặn thắt như tôi nhìn thấy con trai của
mình vậy. Tôi cảm thấy xấu hổ là một người cha, một người lãnh đạo như vậy nên tôi đã đứng lên và
xưng nhận tội lỗi của mình…Bây giờ tôi mạnh mẽ cam kết giúp đỡ những thanh niên trong hội thánh
của tôi không nạo phá thai nữa.”

Sống trong KHỦNG HOẢNG về đạo đức (tư tưởng phá thai) - Vấn đề không phải
là ‘nếu’ mà là ‘khi nào’!






Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó, giúp đỡ với khủng hoảng mang thai sắp tới chưa? Bạn có
biết phải làm gì và nói gì khi gặp người có { định phá thai?
Bạn sẽ nói gì với gia đình đang đưa con gái 15 tuổi của họ đi nạo thai?
Làm thế nào giáo dục các thành viên hội thánh của mình để đảm bảo họ từ chối nạo phá thai?
Làm thế nào chúng ta có thể dạy và thuyết phục người không biết Chúa qu{ giá trị con người?
Làm thế nào mang Phúc Âm của Đấng Christ đối với tội lỗi và đau buồn do nạo phá thai?

Xin hãy nói chuyện với chúng tôi về việc tổ chức 1 ngày Đào tạo 4 Câu Hỏi (khoảng 4-6 giờ), để mọi
người được nhận thức và trang bị. Hội thảo này phù hợp cho tất cả nam nữ và ở mọi lứa tuổi. Đối với
thanh thiếu niên và sinh viên, điều này sẽ chuẩn bị họ đưa ra những lựa chọn tốt hơn trong cuộc sống.
Hãy liên lạc với chúng tôi.
_______________________________________________________________________________________________
Bảo vệ mầm sống Việt Nam
Đào tạo các cơ đốc nhân địa phương để:

Đẩy lùi nạn nạo phá thai

Can thiệp khủng hoảng mang thai tại cộng đồng

Dạy cộng đồng qúy trọng gía trị thai nhi

Chữa lành và phục hồi sau nạo phá thai
Liên hệ hoặc đăng k{ đào tạo cho hội thánh của bạn:
Email:baovemamsong@gmail.com
Web: www.baovemamsong.org
Mục sư Quyết: 098-694-2063

Hotline (bà bầu cần giúp đỡ): 034-22-44-820

Đề cương chi tiết hơn được nêu ở dưới
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The 4 Questions Training Outlined in detail:
1. Chúa nói gì về sự sống con người, bao gồm cả sự sống trong bào thai?
a. Mỗi cuộc đời con người đều có phẩm giá,giá trị và vận mệnh lớn lao.
b. Thai nhi là gì? Hay sự sống con người bắt đầu từ khi nào?
i. Khoa học khẳng định những điều kinh thánh dạy.
c. Sự sống trong bào thai là l{ do để thờ phượng và ngợi khen Chúa.
i. Video - ‘Cuộc sống của bạn trước khi sinh’ - nhìn thấy diễn biến của bào thai (4 phút).
2. Chúa nói gì về đổ huyết vô tội, bao gồm cả nạo phá thai?
a. Chúa bảo vệ sự sống con người
i. Kinh luật của giết người.
b. Chúa phản ứng như thế nào đối với việc đổ huyết vô tội?
c. Dân Chúa nên phản ứng như thế nào với sự đổ huyết vô tội?
d. Chúa thấy việc giết trẻ em, bao gồm cả nạo phá thai. Chúa có ngăn cấm nạo phá thai không?
i. Video - Diễn cảnh nạo phá thai và giả thích một ca nạo phá thai (4 phút.)
ii. Video - Đây là nạo phá thai (2 phút.)
3. Làm thế nào để mang ân điển của phúc âm đến tội nạo phá thai, để người ta được tha thứ và giải
phóng?
a. Niềm hi vọng duy nhất của chúng ta là gi?
b. Điều gì khiến người ta yếu đuối và không nhận lãnh nhiều điều qua đức tin trong Chúa?
c. Tôi phải làm gì để được sự tha thứ và giải phóng khỏi tội lỗi của mình, kể cả tội nạo phá thai?
d. Chặng đường từ phạm tội đến tha tội- tha thứ từng bước và tự do thờ phượng Chúa.
4. Chúa kêu gọi chúng ta làm gì để ngăn chặn sự đổ huyết vô tội? Và những người khác đã làm công
việc này như thế nao?
a. Chúa kêu gọi giải cứu người khác.
b. Mô hình can thiệp.
c. Những tấm gương và phương pháp trong kinh thánh.
d. Những tấm gương và phương pháp trong lịch sử.
e. Những tấm gương và phương pháp trong thời hiện đại.
f. Một hợp đồng khẳng định thay đổi cho cộng đồng của bạn và cứu các em bé.

Người dịch: NTKA
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