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Hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết;
Hãy giữ lại những kẻ lảo đảo đi đến nơi hành hình.
Châm Ngôn 24:11

Câu hỏi 1:

Chúa nói gì về sự sống con người, bao gồm
cả sự sống trong bào thai?

Các đoạn Kinh thánh then chốt: Sáng thế ký 1:26-28, Lu-ca 1:34-44, Thi thiên 139:13-16
Những đoạn Kinh thánh này trình bày thần học về giá trị con người – bao gồm cả con người
trong bào thai – một cách ngắn gọn nhưng chính xác.

PHẦN 1

Dạy… Mỗi cuộc đời con người đều có phẩm giá,
gía trị và vận mệnh lớn lao.
Câu dẫn: Sáng thế ký 1:26-28

a) Quan điểm Cơ Đốc về giá trị con người dựa trên việc loài người được Chúa
tạo dựng theo hình ảnh của Ngài.
Từ những câu Kinh Thánh trên, chúng ta khẳng định được rằng mỗi người được tạo dựng với
4 giá trị:
•
•
•
•

Giá trị nội tại: chính con người chúng ta – không phải năng lực hay khả năng của
chúng ta – mới khiến chúng ta trở nên quý giá trước Chúa.
Giá trị bình đẳng: Mọi người, cả nam lẫn nữ, từ “các dân tộc, các thứ tiếng”, sống
trong mọi thời đại đều bình đẳng.
Giá trị đặc biệt: Con người quý giá hơn mọi tạo vật khác.
Giá trị đời đời: Vì mang hình ảnh của Đức Chúa Trời đời đời nên chúng ta sở hữu
phẩm giá đặc biệt và vận mệnh đời đời.

Con người là sự sang tạo ‘đặc biệt’ của Chúa. Không giống như phần còn lại của sự sáng tạo,
Chúa tạo nên sự sống con người (cả nam lẫn nữ) theo hình ảnh của Ngài (1:26-28). Ngài dùng
chính tay mình nắn nên con người, sau đó hà sinh khí của Ngài trên con người (2:7). Con người
mang hình ảnh và sự sống của Ngài, và con người phản ánh hình ảnh và sự vinh hiển của Chúa.
Mỗi con người sinh ra theo quá trình sinh nở tự nhiên đều do tay Chúa nắn lên (Thi. 139:13-14).
Do đó, MỖI người đều có phẩm giá và giá trị lớn lao, từ đó có quyền con người bình đẳng.
Điều này quyết định cách chúng ta đối xử với người khác. Phẩm giá, giá trị và quyền lợi của mỗi
người (bắt đầu với quyền được sống và được bảo vệ) đều được Đấng tạo hóa – không phải chính
quyền – ban cho! Chính quyền chỉ có nghĩa vụ bảo vệ quyền nội tại của mỗi người mà thôi!
Trên thế gian này, Chúa coi trọng điều gì nhất?
Chúa coi trọng sự sống con người – con người, cả cá nhân và cộng đồng.
• Thi. 8:5-6 - “Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút, ban cho con
người vinh quang và tôn trọng. [Ngài ban cho con người sự tôn trọng và oai nghiêm.] Ngài
khiến con người cai trị trên các vật do tay Ngài tạo nên, đặt tất cả mọi vật phục dưới chân
con người [thẩm quyền]”
• Mat. 10:30-31 – “Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã đếm rồi. Thế thì đừng sợ. Các con
quý hơn những con chim sẻ nhiều.”
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•
•

Thi. 116:15 – “Sự chết của các thánh Ngài là quý báu trước mặt CHÚA.”
I-sa 49:15-16– “… Nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi. Nầy, Ta đã khắc ngươi trong
lòng bàn tay Ta.”

Kinh Thánh định nghĩa sự sống như thế nào?
1) Chúa là sự sống:
• “Vì ai tìm được ta, tìm được sự sống” (Châm 8:35).
• “Ngài là sinh khí của sự sống” (Sáng 2:7).
• “Ngài là sự sống của ngươi” (Phục 30:20).
2) Chúa ban sự sống:
• “Ngài nắm trong tay sự sống của mọi sinh vật, và hơi thở của mọi người.” (Gióp 12:10).
3) Chúa quý trọng sự sống:
• Ngài là Đấng nâng đỡ sự sống trong Thi 54:4.
• Ngài là Đấng bảo tồn sự sống trong Sáng 45:5.
• Ngài là Đấng gìn giữ sự sống trong Thi 121:7.
• Ngài là nguồn sự sống trong Châm 14:27.
• Ngài là Đấng cứu chuộc sự sống trong Thi 72:14.
4) Món quà của Đấng Christ là món quà sự sống:
• Chúa Giê-su được gọi là ánh sáng của sự sống trong Giăng 8:12.
• Chúa Giê-su là sự sống dư dật trong Giăng 10:10.
• Chúa Giê-su là sự sống đời đời trong Giăng 3:16.
5) Phúc âm của Đấng Christ là phúc âm của sự sống:
• Vì chúng tôi là hương thơm của Chúa Cứu Thế…sinh khí đưa đến sự sống 2 Cô 2:15-16.

Việc con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời hàm ý những điều gì?
•

Mỗi con người đều có giá trị và tầm quan trọng lớn lao trong tất cả các giai đoạn của
cuộc đời họ.

•
•
•

Mọi người đều có giá trị thống nhất/bình đẳng với nhau. Công 17:26
Chúa không thiên vị bất cứ người/nhóm người nào. Công 10:34
Không có sự phân biệt chủng tộc, giới tính hay đẳng cấp, tự ti hay ưu việt, tự nhiên
hay sự thật. Ga-la-ti 3:28, Công 17:26, Châm 22:2, Gia-cơ 2:1-4

•

Để nguyền rủa hoặc ghét những người hoặc nhóm người khác là tấn công Chúa, Đấng
Tạo Hóa của họ. Gia-cơ 3:9
Giúp đỡ kẻ yếu là tôn vinh Chúa. Châm Ngôn. 14:31

•
•
•
•

•

Có quyền thừa nhận các quyền lợi tự nhiên được ban tặng cho mỗi người. Châm 29:7
Có quyền thừa nhận nguyên tắc quyền bình đẳng giữa tất cả mọi người. Châm 29:7
Cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nghèo, những người đau khổ, người yếu thế
vì họ là những người đầu tiên bị tước mất quyền lợi và không thể tự bảo vệ cho chính
mình (Châm 31:8-9).
Giá trị nội tại, giá trị bình đẳng và giá trị đặc biệt của con người là động lực thúc đẩy mọi
việc làm công chính và nhân từ cho những người yếu đuối, yếu thế và bị áp bức (Gióp
29:12-17; Luca 10:25-37; Châm 22:2, 31:8-9).
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b) Chúa có quan điểm như thế nào về sự sinh sản, con cái và gia đình? Sáng 1:28
Chúa đặc biệt quý trọng con trẻ và gia đình, và mệnh lệnh của Chúa về sự sinh sản được xem như
là một phước lành. Chúa tạo dựng con người để sinh sản (người nam và người nữ), Ngài ban
phước cho họ và bảo họ hãy sinh sản (1:28). Người Y-sơ-ra-ên xem gia đình và con cái là một ân
phước mà Chúa ban cho.
Chúa ban phước và ra lệnh con người sinh sản
1. Trong buổi sáng thế Adam và Eva: “Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán:
“Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy quản trị…mọi sinh vật
sống…” Ngài tạo dựng gia đình để gia tăng con cái và Ngài ban phước trên gia đình –
người nam và người nữ - trong việc sinh con cái. (Sáng. 1:28).
2. Sau đại hồng thủy Thời Nô-ê và các con trai ông cũng được Chúa nhắc lại điều này
(Sáng. 9:1 & 7) “Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai ông. Ngài nói vói họ
rằng: “Hãy sinh sản và gia tăng làm đầy địa cầu.” (Cũng có thể xem câu 7)
Trong thời Y-sơ-ra-ên cổ đại/ thời Kinh Thánh, sinh con và tăng số lượng gia đình là mệnh
lệnh của Chúa và được xem như bông trái và là một dấu hiệu của ân huệ và sự ban phước thiên
thượng. Y-rơ-ra-ên rất quý trọng con cái:
Niềm tin rằng con người đều được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng. 1:27, Thi. 8, 139)
2. Họ hiểu rằng con cái bảo đảm duy trì nòi giống con người và hoàn thành mệnh lệnh thiêng
liêng – để quản trị và gia tăng trên đất (Sáng. 1:26, 5:1, 9:1-19).
3. Khái niệm thụ tinh là một kết quả sau cùng của Đức Chúa Trời, vì thế đó là một dấu hiệu của
ân huệ của Chúa và đôi khi được đáp ứng sau lời cầu nguyện (An-ne 1 Sam. 1:17-20, 27 & 2:18-21).
4. Niềm tin ở một cách nào đó đời sống của bố mẹ tiếp tục hiện diện ở trong và thông qua đời
sống con cái của họ, vì thế nên số phận tồi tệ nhất của một người là con cháu họ bị mất hết và
danh của người đó bị gạch bỏ. (Sau-lơ biết David sớm muộn cũng sẽ lên làm Vua và ông bắt
David thề sẽ không tận diệt dòng dõi ông và không hủy bỏ danh ông 1 Sam. 24:20-21. Giô-áp
dựng chuyện để David ra lệnh đưa Áp-sa-lôm trở lại Giê-ru-sa-lem. Mấu chốt câu chuyện là:
một gia đình sẽ không còn sự duy trì dòng dõi 2 Sam. 14:7, 2 Sam. 6:20-23.
1.

Đối với người Y-sơ-ra-ên thì con cái là một phần quan trọng trong bức tranh về sự ân điển và ban
phước của Đức Chúa Trời (Thi. 128:1-4, 113:9), và (hệ quả buồn) của sự không được phước –
không có con cái để tiếp tục duy trì dòng dõi của người đó (Thi. 37:28).
Ngày nay: Chúng ta không cho rằng độc thân hay không có con cái là bởi vì họ đánh mất sự ban
phước của Chúa. Bởi thực sự nhiều tôi tớ Chúa cũng duy trì độc thân để phục vụ Chúa, giống như
Chúa Giê-xu đã làm. Tuy nhiên chúng ta cũng học hỏi rằng Chúa quý trọng con cái và gia đình
đến thế nào, và đó là các mấu chốt quan trọng nhất trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa
Trời đối với loài người. Trong Tân Ước gia đình và con trẻ cũng được khẳng định là quý giá:
Chúa Giê-xu đặc biệt khẳng định hôn nhân giữa một cặp vợ chồng là ý tưởng của Chúa (Mat
19:1-12, Mác 10:1-2) và chào đón và ban phước cho con trẻ. Ngài đặt tay trên chúng, cầu nguyện
và ban phước cho chúng, và có lời nghiêm khắc dành cho những ai làm cho trẻ em bị phạm tội
hoặc cản trở trẻ em đến với Chúa Giê-xu. (Mác 10:13-16; Mat. 18:5-6 & 19:13-15).
Phao-lô cũng đã dành thời gian để viết và đưa ra lời khuyên (Ê-phê-sô 5:22; 6:4) tới những người
chồng, người vợ; những người cha, người mẹ và con trẻ về cách liên hệ với nhau, và so sánh mối
quan hệ giữa chồng/vợ đối với mối quan hệ với Đấng Christ và hội thánh (Ê-phê-sô 5:22-23)
Điểm quan trọng: Quan điểm của xã hội vô thần và duy lý trí thời nay về con cái và gia
đình đã rời xa quan điểm Kinh Thánh về gia đình và con cái.
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PHẦN 2

Trả lời câu hỏi… Thai nhi là gì?
Sự sống con người bắt đầu từ khi nào?
A) Ngôn ngữ được sử dụng trong Kinh Thánh
B) Câu chuyện về Mary đang mang thai đến thăm Elizabeth
C) Khoa học khẳng định những điều Kinh Thánh dạy

Câu dẫn: Luca 1:34-44
•
•
•

Chúa coi con trẻ là con trẻ, dù đó là thai nhi, trẻ sơ sinh, trẻ tập đi hay thanh thiếu
niên - chúng ta có thể thấy điều này qua ngôn ngữ sử dụng trong Kinh thánh.
Khởi đầu của sự sống ngay khi thụ thai – điều này được thấy trong câu chuyện
Mary đến thăm Elizabeth.
Khoa học khẳng định những điều Kinh Thánh dạy.

A) Ngôn ngữ được sử dụng trong Kinh Thánh
a) Kinh thánh luôn nhất quán nói về sự thụ thai của con người (không bao giờ
nói rằng “hợp tử” hay “chùm tế bào” được thụ thai):
•

•
•

Ca-in – được thụ thai là Ca-in và được sinh ra đặt tên là Ca-in. “A-đam ăn ở với Ê-va,
vợ mình. Nàng thụ thai và sinh Ca-in. (Sáng. 4:1). Đời sống của Ca-in bắt đầu từ lúc
thụ thai.
Chúa Giê-su – Thiên sứ báo tin cho Ma-ri rằng bà sẽ thụ thai và sinh một trai (Lu.
1:31).
Giăng – Thiên sứ báo tin cho Ma-ri rằng Ê-li-sa-bét cũng thụ thai một con trai (Lu.
1:36).

Chúa Giê-su và Giăng trở thành con trai (thành người nam) từ khi nào? Câu trả lời của
Kinh Thánh là “từ lúc thụ thai”.
“…cô sẽ thụ thai và sinh một trai” (Lu-ca 1:31) và
“…cũng thụ thai một con trai…” (Lu-ca 1:36)

b) Kinh thánh thường miêu tả con người theo công thức: được thụ thai, sau đó
được sinh ra.
•
•
•

•
•

Ê-nóc - Sáng. 4:17,
Y-sác – Sáng. 21:2,
Gióp - Gióp 3:3 than vãn về ngày mà ông (một người nam) được sinh ra, và cái đêm
mà ông (một người nam) được thụ thai. “Ước gì ngày tôi sanh ra tan mất đi, ước gì
đêm loan báo: “một bé trai được thụ thai” không còn nữa.”
Con trai của Ô-sê và Gô-me (Gít-rê-ên) – Ô-sê. 1:3
Con gái của Ô-sê và Gô-me (Không còn Thương xót) – Ô-sê. 1:6.

4

c) Các ngôn ngữ gốc của Kinh thánh dùng cùng một từ để chỉ “đứa trẻ” cũng
như “đứa trẻ chưa sinh ra.”
Cựu ước:
Từ (habanim [hay ben]) trong tiếng Hê-bơ rơ để chỉ:
• Những thai nhi. VD: Sáng. 25:22 nói đến hai đứa trẻ sinh đôi trong bụng Rê-bêca “các thai nhi (habanim) đánh nhau trong bụng”.
• Trẻ con (nói chung). VD: Thi. 113:9 nói “Ngài làm người đàn bà hiếm muộn
trong nhà thành bà mẹ vui vẻ với đàn con (habanim).” Cũng như Thi. 128:3.
“…con cái ngươi (habanim)… chung quanh bàn ngươi.”
Tân Ước:
Từ “em bé” (brephos) trong tiếng Hy Lạp được dùng để chỉ cả em bé chưa sinh và em bé
mới sinh.
•

•

Lu-ca 1:41, 44: Nói đến Giăng trước khi ông sinh ra - “…Vừa khi Ê-li-sa-bét nghe
tiếng Ma-ri chào, bào thai (brephos) trong bụng bà liền nhảy mừng và Ê-li-sa-bét
được đầy dẫy Đức Thánh Linh, '
Lu-ca 2:16: Nói đến Chúa Giê-su như một đứa trẻ mới sinh - “'Họ…tìm gặp được Mari với Giô-sép, và thấy hài nhi (brephos) đang nằm trong máng cỏ.

Trong thế giới quan Kinh Thánh, dù chưa sinh ra hay đã ra đời thì đứa trẻ vẫn là đứa trẻ.
Nó là đứa trẻ - bé trai hoặc bé gái – kể từ khi thụ thai, dù lớn hay nhỏ, dù ở trong hay ở
ngoài, dù trưởng thành hay không, bất kể mức độ phụ thuộc là bao nhiêu

B) Câu chuyện về Mary đang mang thai đến thăm chị Elizabeth
Lu-ca 1: 34-44

Em bé Giăng nhận ra em bé Giê-su và báo tin cho mẹ ông là Ê-li-sabét… “Chúa Giê-su đang ở đây này!” Về mặt phát triển tự nhiên, lúc này
Chúa Giê-su mới chỉ là hợp tử!

Khi thai phụ là bà Ma-ri gặp bà Ê-li-sa-bét cũng đang mang thai, thai nhi Giăng Báp-tít đã thờ
phượng một thai nhi bé bỏng, nhưng là Chúa Giê-su như một con người trọn vẹn! Một thai nhi đã
thờ phượng một thai nhi.
Giăng Báp-tít lúc này bao nhiêu tuổi?
Giăng Báp-tít được sáu tháng tuổi trong bào thai
(Lu-ca 1:36). Tại thời điểm này, Giăng chỉ to hơn
bàn tay của bạn một chút.
Lúc này, thai nhi Giê-su được bao nhiêu tuổi, và lớn đến đâu?

Khi đọc kỹ Kinh thánh, bạn sẽ
suy luận ra câu trả lời.

Khi thiên sứ đến cùng Ma-ri, bà chưa mang bầu (1:26). Khi đến nhà Ê-li-sa-bét, bà đã mang bầu.
1. Kinh thánh nói rằng Ma-ri “vội vã” (1:39) đi từ Na-xa-rét (1:26) đến “một thành phố miền đồi
núi Giu-đê”, tầm 70-95 dặm (115-150 km), địa điểm không rõ ràng, nhưng có lẽ gần Giê-ru-salem, nơi Xa-cha-ri (chồng bà Ê-li-sa-bét) đang làm thầy tế lễ, phục vụ ở đến thờ (1:8). Việc
này mất khoảng 3-5 ngày, cứ cho là một tuần. Khi đến nơi, Ma-ri đã mang thai. Tùy thuộc vào
tốc độ di chuyển và khoảng cách thực tế của bà, Chúa Giê-su đã được một ngày, vài ngày hoặc
có thể là một tuần tuổi, khi Ma-ri chào Ê-li-sa-bét, Giăng đã nhảy lên vui mừng trong bụng bà
Ê-li-sa-bét!
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2. Dù sao thì Giăng – một thai nhi – đã nhảy lên vui mừng và báo cho mẹ mình biết rằng Chúa
đến – “Chúa đã đến rồi!”- như ông sẽ loan báo cho mọi người vào 30 năm sau đó.
Chúa Giê-su – 100% Đức Chúa Trời và 100% con người – vẫn có mặt ở đó, mặc dù Ngài
không lớn hơn dấu chấm cuối câu này là mấy, có khi còn chưa làm tổ trong tử cung. Về mặt
phát triển tự nhiên, Ngài là một hợp tử, chỉ vài ngày hoặc một tuần tuổi, nhưng Giăng đã loan
báo rằng Chúa Giê-su đến! Giáo lý Cơ Đốc dạy rằng Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn
toàn là con người.

C) Khoa học khẳng định những điều Kinh Thánh dạy:
Khoa học có dạy giống Kinh thánh – rằng sự sống con người bắt đầu từ khi thụ thai không?
Có! Phôi thai học dạy chúng ta rằng lúc thụ thai (thụ tinh) bạn là:
1. Một con người sống,
2. Một con người riêng biệt
3. Một con người trọn vẹn, tồn tại, phát triển và trưởng thành từ bên trong, qua từng
giai đoạn trưởng thành.
• Từ thời điểm này, ngoài dinh dưỡng ra thì người mẹ không thêm gì cho bào thai cả!
• Một con người mới khác với bố mẹ của nó – nó là duy nhất!
o Nó có: nhóm máu, giới tính, vân tay, vết chân, vân lưỡi, ADN... riêng.
“Hợp tử là khởi đầu của một con người mới. Sự phát triển của con người bắt đầu từ khi thụ tinh,
là quá trình giao tử của người nam hay tinh trùng…kết hợp với một giao tử của người nữ hay
trứng…để tạo thành một tế bào gọi là hợp tử. Tế bào chuyên biệt và tổng năng này đánh dấu sự
khởi đầu của mỗi chúng ta như một cá thể độc nhất.”
- Keith L. Moore & T. V. N. Persaud, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, trang 16.

Phần 3 Dạy chúng ta rằng… Sự sống trong bào thai là lý do để thờ
phượng và ngợi khen Chúa.
Câu dẫn: Thi Thiên 139:13-16
a) Đa-vít sử dụng đại từ nhân xưng “tôi” để chỉ ra rằng tại thời điểm ông viết Thi thiên này, ông
coi mình là cùng một người giống như khi còn ở trong bào thai.

b) Sự thật rằng loài người chúng ta ở trong bào thai không chỉ đúng – nó còn đúng một cách thú
vị và kỳ diệu! Khi Đa-vít suy nghĩ cách mình được hình thành trong bào thai, ông dâng lời
ngợi khen Chúa!
Xem video ‘Cuộc sống của bạn trước khi sinh’ về khoa học phôi thai, (Lời thoại video trang
8-9). Tải xuống: https://baovemamsong.org/media/ Tìm tiếng Việt có độ dài 6 phút.
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Cuộc sống bắt đầu
từ khi thụ tinh.

Thụ tinh

Trứng(Noãn)
(Noãn)
Trứng
23Nhiễm
Nhiễmsắc
sắcthể
thể
23

Hợptửtử
Hợp
Nhiễmsắc
sắcthể
thể
4646Nhiễm
trong2323cặp
cặp
trong

Tinh trùng
23 Nhiễm sắc thể

Phôi
Phôi thai
thai
46
46 Nhiễm
Nhiễm sắc
sắc thể
thể
Trong
Trong 23
23 cặp
cặp

Sự sống
con người
bắt đầu

Người mẹ chỉ
phải cung cấp
dinh dưỡng và
bảo vệ.”

Phôi
Phôi thai
thai
Hợp tử

Phôi thai
1 tuần
tuổi

Phôi thai 3
tuần tuổi
(3mm)

“Mỗi cuộc đời bắt
đầu như một sự kết
hợp của hai tế bào,
một noãn cái và một
tinh trùng đực rất
nhỏ. Đơn vị nhỏ bé
này, không lớn hơn
một khoảng thời gian
trên trang này, chứa
tất cả thông tin cần
thiết để phát triển
thành cấu trúc phức
tạp của cơ thể con
người.

Phôi thai 5
tuần tuổi
(10mm)

Tác giả Clark, J. Hệ thần
kinh: Mạch truyền thông
trong cơ thể con người,
Sách Torstar.

Phôi thai 8
tuần tuổi
(22mm)

Thai nhi 12
tuần tuổi
(90mm)
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Câu hỏi 2:

Chúa nói gì về đổ huyết vô tội, bao gồm
cả nạo phá thai?

Các đoạn kinh thánh then chốt:
Sáng 4:8-11, Phục 21:1-9, Lê. 20:2-5 & Giê, 32:35
Những đoạn kinh thánh này trình bày một cách ngắn gọn như chính xác về sự giết người, bao
gồm cả nạo phá thai

Chúa bảo vệ sự sống con người.
Giống như chúng ta, Chúa yêu điều gì nhất thì Ngài sẽ bảo vệ điều đó nhiều nhất. Chúa bảo vệ
con người theo nhiều cách khác nhau, nhưng trước hết, thông qua luật về đạo đức và cách tạo
dựng con người có lương tâm hướng về các luật đó. Chúa ban luật về đạo đức của Chúa – tổng
kết những đạo lý Kinh Thánh – cả điều cấm và điều răn.
•
•

Điều cấm: “Không được giết người.” (Xuất. 20:13)
Điều răn: “…phải yêu thương người lân cận như chính bản thân” (Lê. 19:18)

Điều cấm ngăn những hành động tai hại, trong khi điều răn kêu gọi các hành động bảo vệ. Ví dụ
(Phục. 22.8): “Khi xây cất nhà mới, phải dựng lan can quanh mái nhà để giữ cho không có người
từ mái nhà té xuống đất mà anh chị em phải mắc tội đổ huyết vì nhà mới.”
Điều răn yêu thương và bảo vệ người lân cận tương ứng với điều cấm nêu trong Xuất hành 20:13:
“Không được giết người”. Giết người là cố ý giết người vô tội. Mọi người đều biết điều này là
phải lẽ và đúng đắn, tuy nhiên, con người có thể lấp liếm sự thật.
Giết người phải là: cố ý, giết, người, vô tội.
Giết người KHÔNG PHẢI LÀ:

Giết một con vật
Giết do phạm luật (án tử hình)
Giết quân thù (ví dụ: các binh lính) trong thời chiến,
Giết người vô tội trái luật nhưng không cố ý (ngộ sát)

Cẩn thận làm theo những luật về đạo đức này (đạo lý Kinh Thánh), nghĩa là hai điều sau:
1) Chúng ta không cố ý giết người,
2) Chúng ta không nhắm mắt làm ngơ (chấp nhận, không phản đối) khi người khác giết
người vô tội!
Quả thật, Chúa ban cho chúng ta mạng lệnh là yêu thương họ và làm cho họ như điều chúng ta
muốn họ làm cho mình! Nếu có người muốn hại chết chúng ta, chúng ta sẽ muốn người khác lên
tiếng vì chúng ta, bảo vệ chúng ta và cứu chúng ta khỏi sự chết!
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Chúng ta có thể thấy các luật về đạo đức này (đạo lý Kinh Thánh) trong các
đoạn Kinh Thánh sau:
1. Sáng. 4:8-11: [GIẾT MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÔ TỘI– A-BÊN].
Trả lời câu hỏi, Chúa phản ứng như thế nào đối với tội đổ huyết vô tội?
2. Phục. 21:1-9: [THẤY MỘT XÁC CHẾT].
Trả lời câu hỏi: Dân sực Chúa nên phản ứng như thế nào với tội đổ huyển vô tội?

3. Lev. 20:2-5: [GIẾT MỘT ĐỨA TRẺ VÔ TỘI].
Trả lời câu hỏi về quan điểm của Chúa đổi với giết trẻ em bao gồm cả nạo phá thai.

1. Sáng 4:8-11:

Trả lời câu hỏi: Chúa phản ứng như thế nào đối với
việc đổ huyết vô tội?
[GIẾT MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÔ TỘI – A-BÊN]

Những câu Kinh thánh này chỉ ra rằng:
• Ca-in đã vi phạm luật về đạo đức của Chúa và ông biết điều dó!
• Chúa muốn Ca-in tuân theo luật về đạo đức của Ngài – cả điều răn và điều cấm
• Chúa nghe tiếng khóc chính đáng của người bị bạo hành (4:10).
• Chúa phán xét Ca-in vì giết A-bên (4:11-14).
• Ca-in bị tách khỏi Chúa (4:14).
Ca-in cố ý giết người em vô tội của mình. Tuy Chúa chưa ban điều răn và điều cấm nhưng chúng
là những điều luật tự nhiên đã đặt trong lương tâm của Ca-in. Ông biết rõ điều cấm đó và biết
mình đã phạm luật, ông đã che giấu hành động của mình bằng cách nói dối (9). Ông cũng cố gắng
trốn tránh điều răn, và nói rằng, “Con là người giữ em con sao?” Có chứ. Nhưng tiếng kêu van
đòi công lý của huyết A-bên thấu đến Chúa (10-11). A-bên biết rằng huyết của ông là quý báu.
Chúa phản ứng với sự đổ huyết vô tội bằng sự phán xét với Ca-in, một phần trong điều đó là ông
bị tách khỏi Chúa.
Chúa phản ứng với sự đổ huyết vô tội bằng ba cách:
•

Ngài nghe tiếng khóc của những người bị bạo hành: Thi. 9:12 “vì Đấng báo thù huyết đã
nhớ đến kẻ khốn cùng, Ngài không quên tiếng kêu của họ.”

•

Ngài giáng cơn giận và sự đoán xét trên những người đổ huyết vô tội:
2 Vua. 24:2-4 “CHÚA sai các đạo quân Canh-đê…để hủy diệt [Giu-đa]… vì những máu
vô tội đã đổ ra…”
Êxê. 22:3-4 “Chúa toàn năng phán như vậy: Một thành gây đổ máu giữa nó…Ngươi đã
phạm tội vì làm đổ máu…”

•

Ngài tách chính mình khỏi những người có tội đổ huyết, phớt lờ lời cầu nguyện của họ cho
đến khi họ cầu nguyện ăn năn tội. I-sa 1:15-17 và 59:2 “…sự gian ác các ngươi đã ngăn
cách các ngươi với Đức Chúa Trời của mình; và tội lỗi các ngươi làm Ngài ẩn mặt, không
nghe các ngươi.”
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2. Phục Truyền 21:1-9:

Trả lời câu hỏi: Dân Chúa nên phản ứng như
thế nào với sự đổ huyết vô tội?
[THẤY MỘT XÁC CHẾT]

Những câu Kinh thánh này chỉ rằng Chúa kêu gọi các lãnh đạo do Ngài lập nên hướng dẫn dân sự
hiểu về cơn khủng hoảng đạo đức trầm trọng – sự đổ huyết vô tội và dẫn dắt họ tìm kiếm sự tha
thứ của Chúa.
A) Câu. 2: Khoảng cách xác định phạm vi quyền hạn. Bạn “càng gần người đó thì trách
nhiệm của bạn càng lớn”, đây là một cách “yêu người lân cận” khác.
B) Câu. 3-4: Nghi thức đắt đỏ là một cách khiến người ta cảm thấy mình phạm tội về đạo
đức. Trong tổn thất về kinh tế và với nghi thức trang trọng, họ sẽ cảm thấy sự mất mát – vì
khi thấy người khác thiệt mạng họ không cảm thấy điều này. Đó là người lạ, nên họ rất dễ
nghĩ rằng: “Chuyện này không liên quan đến mình.” Nhưng với Chúa, anh ta không phải
là người lạ. Họ không giết người này không có nghĩa là họ không liên quan. Điều này sẽ
khiến lòng họ trở nên cứng cỏi.
C) Câu. 7-9: Cả cộng đồng phải cầu nguyện, khẳng định lại điều cấm (7) (“tay chúng con
không làm đổ huyết người này..”) và điều răn (“…mắt chúng con không chứng kiến án
mạng.”) , [hay chúng ta sẽ hành động giải cứu], như một lời cam kết chân thành. Thay mặt
toàn thể cộng đồng, các trưởng lão cầu xin Đức Chuá Trời đưa ra sự chuộc tội cho tội lỗi
vô tội đã xảy ra ở giữa vòng họ.
Phục. 21:1-9: Ở đây, Chúa dạy cho dân Y-sơ-ra-ên cách phản ứng với sự đổ huyết vô tội. Đức
Chúa Trời hướng dẫn các trưởng lão hướng dẫn cộng đồng qua nghi lễ đắt đỏ, thú nhận và cầu
nguyện. Chúng ta thấy rằng:
1) Chúa giúp họ cảm thấy mất mát vì sinh mạng của một người xa lạ với mình nhưng
không xa lạ với Chúa. Họ được dạy dỗ quý trọng mạng sống con người và vâng theo
các điều răn và điều cấm – bảo vệ mạng sống và sự bình an của con người.
2) Chúa chỉ dẫn các trưởng lão có trách nhiệm thay mặt cộng đồng dân sự, cầu xin Chúa
cung ứng một sự chuộc tội đối với đỗ huyết vô tội trong cộng đồng của họ.

3. Lê-vi 20:2-5:

Trả lời câu hỏi về quan điểm của Chúa với việc giết
trẻ em, bao gồm cả nạo phá thai.
[GIẾT ĐỨA TRẺ VÔ TỘI]

a) Giết trẻ em và thờ ơ với việc giết trẻ em đều là điều gớm ghiếc đối với Chúa!
Chúa lên án GAY GẮT nhất cả hai hành vi giết trẻ em (Lê. 20:2-3) và hành vi thụ động
“ngoảnh mặt làm ngơ,” hoặc xem nhẹ hành vi giết trẻ em (Lê. 20:4-5).
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Trong Giê-rê-mi 32:35, Chúa gọi việc dâng trẻ em làm sinh tế là tội ác không tưởng tượng
nổi: Giết một đứa trẻ hoặc để điều đó xảy ra là một điều gớm ghiếc và có tội với Chúa.
Hành vi giết trẻ em ghê tởm nhất là dâng con mình làm sinh tế.
Trong Ê-xê-chi-ên 16:20-21, Chúa thấy việc dâng con làm sinh tế như tàn hại chính con
cái của Ngài: “…ngươi cũng giết con cái Ta…”
HÃY NGHĨ XEM: Trái ngược hoàn toàn với việc giết trẻ em, Chúa Giê-su đặc biệt coi trọng trẻ
em và muốn chúng được bảo vệ Mat. 18:5-6: “…hễ ai gây cho một trong những người bé mọn…
phạm tội, thì thà buộc cối đá vào cổ kẻ ấy và quăng xuống đáy biển còn hơn.”

b) Nạo phá thai là: Đang tâm giết đứa con vô tội để đổi lấy sự tiện nghi và lợi
ích cho bản thân!
Có phải nạo phá thai là dâng con cái làm sinh tế?
Cả hai đều tương tự nhau bởi vì cả đều liên quan đến:
• Cha mẹ cố ý giết con của họ
• Thiêu hoặc cắt thân thể của con cái
• Đổi sự sống con người lấy điều khác - hoặc để tránh hậu quả tồi tệ, hoặc để có được
lợi ích nào đó.
Thời xưa, việc dâng con làm sinh tế nhằm tránh gặp vấn đề nào đó hoặc có được một lợi ích nào
đó. Ngày nay, chúng ta không còn dâng con làm sinh tế để làm dịu cơn giận của các thần, nhưng
nạo phá thai thật sự là một hình thức dâng sinh tế trong thời hiện đại vì ở đây, người ta cố tình
giết đi chính đứa con vô tội của mình, để tránh gặp vấn đề hoặc muốn làm một điều khác, ví dụ
như:
để tiết kiệm tiền,
để bố mẹ đứa trẻ có được “giới tính mà họ muốn” – một bé trai chẳng hạn.
để học xong đại học
để che giấu tội tà dâm,
để tránh bị xấu mặt và cứu vãn thanh danh của họ…
Nghi lễ hiến tế con cái – cắt cổ đứa trẻ - là một điều gớm ghiếc không tưởng tượng nổi với Chúa
(và chúng ta cũng nên như vậy), nhưng nó còn nhân đạo hơn là nạo phá thai – khi đứa trẻ bị giết
một cách chậm rãi, bị cắt ra thành từng mảnh.
Chúa có cấm nạo phá thai không?
Có! Chính xác như vậy!
Giống như các hình thức giết người hiện đại khác (ví dụ. diệt chủng, tàn sát, giết trẻ sơ sinh),
Kinh Thánh không dùng từ “nạo phá thai”. NHƯNG trong câu hỏi 1, chúng ta đã xác nhận (cả
về Kinh thánh và khoa học) rằng thai nhi vẫn là con người, vì vậy nạo phá thai là cố ý giết đứa
trẻ vô tội, là một hình thức dâng trẻ em làm sinh tế trong thời hiện đại! Chúa cấm nạo phá
thai, bởi Ngài cấm giết người – giết người vô tội một cách bất công!
Có lẽ khi ai đó ăn năn rằng mình đã phá thai, sự thật đau đớn nhất là họ đã dâng con cái mình
làm sinh tế để đổi lấy những điều ít giá trị hơn.
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Cho thấy nạo phá thai thực sự là gì.
Chiếu video hoặc các bức ảnh về nạo phá thai. Dành thời gian để cầu nguyện, để trải lòng và để
ăn năn tội lỗi.
Video 1: Dr Anthony Levatino từng là bác sĩ nạo phá thai, nhưng đã thay đổi và hiện đang hỗ trợ
bảo vệ mầm sống. Anh giải thích quá trình nạo phá thai: Tải xuống:
https://baovemamsong.org/media/ và tìm tiếng Việt có độ dài 3 phút. (Lời thoại video
trang 25).
Video 2: ‘Đây là Nạo Phá Thai.’ Đoạn video này diễn tả cách thai nhi bị nạo phá thai. Không có
lời nói mà chỉ có nhạc, dài 2 phút. Tải xuống: https://baovemamsong.org/media/
Trước khi chiếu đoạn video lên, hãy dành một chút thời gian chuẩn bị tâm lý cho mọi người.
Hãy báo cho họ biết trước về những hình ảnh mà họ sẽ xem rất nặng nè và có thể làm cho họ cảm
thấy nhức nhối. Có lẽ một số người không thể xem, họ có thể quay mặt đi hoặc nhắm mắt lại, điều
đó không vấn đề gì. Nhưng nếu có thể chúng ta hãy khuyến khích mọi người xem nó, bởi video
đó cho thấy được thực chất nạo phá thai là gì và hãy để Chúa sẽ làm trái tim của họ tan vỡ khi
xem nó.
Sau đó hãy chiếu video xong, đừng vội vã quá! Hãy dành thời gian cầu nguyện (Hãy để cho bất
kỳ ai cầu nguyện khi họ cảm thấy được động chạm), để tự do tuôn trào những đau đớn và để xưng
nhận tội lỗi.
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Còn về việc nạo phá thai bắt buộc – ở Trung Quốc chẳng hạn – thì sao?
Ép buộc người khác giết những thai nhi, trẻ sơ sinh hoặc trẻ tập đi là một tội ác tàn bạo. Điều này
cũng khiến bố mẹ và gia đình của chúng bị tổn thương về tinh thần (Ôsê. 13:16, Mat 2:16-18)! Là
nạn nhân của sự ép buộc dường ấy là duyên cớ để “khóc thương, than vãn thảm thiết” giống như
các bà mẹ của thành Bết-lê-hem (Ma-thi-ơ 2:18). Những điều đó có thể xảy ra, nhưng khốn cho
những kẻ gây ra nỗi đau đó: “Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng nó mổ bụng đàn bà mang
thai ở Ga-la-át để mở rộng bờ cõi (Am. 1:13).
Ép buộc phá thai, giống như cưỡng hiếp, là một hành vi bạo hành. Đây không phải tội của
những nạn nhân bị bạo hành.
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Câu hỏi 3:

Phúc âm cất đi tội lỗi nạo phá thai như thế
nào?
Làm thế nào để mang ân điển của phúc âm đến tội nạo
phá thai, để người ta được tha thứ và giải phóng?

Các đoạn Kinh thánh then chốt:
Thi-thiên 32:1-5, I-sa 53:4-6, Hê-bơ-rơ 9:14
Những đoạn Kinh thánh này trình bày thần học về sự cứu rỗi và giải phóng trong Đấng Christ
một cách ngắn gọn nhưng chính xác.

Hy vọng duy nhất của chúng ta là gì?
Hy vọng duy nhất của chúng ta là phúc âm. Trên thập tự giá, Chúa Giê-su đã đổ huyết
Ngài vô tội để chuộc (che đậy) tội đổ huyết vô tội của chúng ta. Trên thập tự giá, Chúa
Cứu Thế chịu hình phạt nặng nề cho tất cả và từng tội lỗi của chúng ta bao gồm cả tội giết
trẻ em. Chúa khiến Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại để đảm bảo rằng Đức Chúa Trời chấp
nhận sinh tế chuộc tội là Đấng Christ. Với đức tin trong Đấng Christ, chúng ta có thể tin
cậy vào sự tha thứ của Chúa, cũng như kinh nghiệm sự thanh tẩy lương tâm để phục vụ
Chúa với sự bình an, vui mừng và tự tin.

Điều gì khiến người ta yếu đuối và không nhận lãnh nhiều điều qua
đức tin trong Chúa?
Tội lỗi không xưng nhận sẽ quấy rầy lương tâm. Mặc cảm tội lỗi đè nặng trên con người. Sự
hổ thẹn bùng cháy như lửa. Đa-vít mô tả điều này trong Thi-thiên 32:1-5.
“Khi tôi nín lặng, xương cốt tôi tiêu mòn và rên siết suốt ngày.
Vì ngày đêm, tay Ngài đè nặng trên tôi,
sinh lực tôi tiêu hao như sương gặp nắng hạ.
Tôi đã thú tội cùng Ngài, không giấu tội ác tôi.
Tôi nói: “Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng CHÚA,
và Ngài đã tha thứ tội lỗi gian ác tôi.” (Thi 32:3-5).
Chúng ta thường kinh nghiệm mặc cảm tội lỗi như thế nào? Chúng ta có xu hướng che giấu
nó (che đậy nó trong bí mật và sự hổ thẹn ngấm ngầm). Nhưng sự nín lặng (c.3) tiêu mòn
sức lực chúng ta. Mặc cảm tội lỗi đè nặng trên chúng ta. Sự đau đớn, hổ thẹn và nuối tiếc
như thiêu đốt (c. 4). Hãy bày tỏ hay thú nhận tội lỗi của bạn (c.5 đã xưng tội và không giấu
giếm) và Chúa có thể làm công việc tốt lành là tha thứ và giải phóng đời sống của bạn. Một
người đi từ tội lỗi đến ân điển là được phước (được hạnh phúc và tự do). (c. 1).
“Phước cho người nào có sự vi phạm được tha thứ, tội lỗi mình được khỏa lấp
(được Chúa che giấu). Phước cho người nào CHÚA không quy tội ác cho, và
trong tâm linh không có sự gian dối.” (Thi. 32:1-2).
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Tôi phải làm gì để được sự tha thứ và giải phóng khỏi tội lỗi của
mình, kể cả tội nạo phá thai?
1) Thừa nhận rằng Chúa có quyền giận dữ và phán xét tội lỗi của bạn.
• (Thi. 32:5a) Đa-vít nói rằng; “Tôi đã thú tội, (Tiếng Hê-bơ-rơ: ‘Yada’ – biết, nhận thức,
thấy được rõ ràng, thừa nhận) cùng Ngài…”
• Đa-vít đã biết, hoàn toàn nhận thức và hiểu được tội của mình. Ông không phủ nhận (bào
chữa, đổ lỗi, che đậy, giấu giếm sự thật) thêm nữa - giờ đây, ông thú tội và mở lòng nói về
tội lỗi của mình và Chúa là công bình khi trừng phạt ông;
• (Thi. 51:3) “Vì tôi nhận biết các vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.
• (Thi. 51:4) “Tôi đã phạm tội cùng Ngài, chỉ một mình Ngài thôi. Tôi đã làm điều ác trước
mặt Ngài, cho nên Ngài là công bình khi tuyên án, Ngài là chính đáng khi phán xét.”

2) Xưng nhận, khóc thương và từ bỏ các tội lỗi của bạn; cầu xin CHÚA nhân từ tha thứ cho
bạn.
•

•
•
•

(Thi. 25:11) “Lạy Chúa, vì danh Ngài, xin tha thứ tội lỗi tôi dù tội ấy lớn.”
(2 Cô. 7:10) “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đem lại hối cải để được cứu rỗi, đó là
điều không cần hối tiếc.”
(Gia. 4:8-10) Chúng ta phải hạ mình và đến gần Đức Chúa Trời – đau buồn, chịu tang và
khóc lóc về tội lỗi của chúng ta, và Ngài sẽ nâng chúng ta lên!
(Gia. 5:16) “Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành
bệnh.”
(1 Gi. 1:9) “Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ
tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.”

3) Tin cậy hoàn toàn vào món quà của Đấng Christ – trên thập tự giá, Ngài đã chịu cơn thịnh nộ
của Chúa thay cho chúng ta
• “Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta.
Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, Vết thương người mang để chúng ta
được chữa lành.” (Isa 53:5).
•

“Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội
phạm theo lượng ân sủng phong phú” (Êph 1:7).
Câu hỏi: Chúa tha thứ cho tôi dựa trên điều gì? Tha cho tội nhân hay kết án người vô
tội là điều bất công. Những đoạn Kinh thánh này giải thích rằng Chúa có thể giữ sự công
chính trong khi tỏ lòng thương xót, (Isa 53:6 – Lê. 16:21-2 – 2Cô. 5:21).
Giống như con dê gánh tội (Lê. 16:26) mà Chúa cung ứng cho người Y-sơ-ra ên
trong thời Cựu ước, ngày nay Ngài cung ứng một hình phạt thay thế cho mọi tội lỗi
của chúng ta (Isa 53:6), để bảo vệ sự công chính của Ngài (bởi sự chết của Đấng
Cứu Thế cho tội lỗi), đồng thời bày tỏ lòng thương xót cho chúng ta (khi chúng ta
được cứu khỏi sự phán xét).
Trên thập tự giá, Chúa Cứu Thế đã trả món nợ của tội lỗi chúng ta là cái chết! Ngài
thế chỗ chúng ta và mang hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Ngài mua sự tha thứ
cho những ai ăn năn và tin vào sự cung ứng của Chúa cho tội lỗi.
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Trong ngữ cảnh nạo phá thai, Chúa Cứu Thế cũng đã đổ máu vô tội của Ngài trên thập tự
giá để che phủ (chuộc) tội đổ huyết vô tội hoặc không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn
điều đó.
Tin cậy vào Chúa nghĩa là tin vào hai điều:
1) Rằng Chúa Cứu Thế chịu hình phạt vì mọi tội lỗi của chúng ta – kể cả những tội đáng
xấu hổ nhất (…Chúa Cứu Thế đã chết vì tội lỗi chúng ta…” 1 Cô. 15:3, và “…dùng chính
huyết Ngài mà bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả và được sự chuộc tội đời đời.” Hê.
9:12), và
2) Rằng Ngài chịu hình phạt trọn vẹn vì mỗi tội lỗi của chúng ta “Vì tiền công của tội lỗi
là sự chết…” (Rô. 6:23). Chính Chúa Cứu Thế chết vì tội lỗi của tôi. Đó là “tin mừng!”
cho tất cả chúng ta!
4) Áp dụng tin mừng này cho lương tâm của bạn và biến mặc cảm của bạn thành một lời chứng
mạnh mẽ.
• “…thì huyết Chúa Cứu Thế là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng hiến chính mình Ngài
như một sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời càng có hiệu lực muôn phần hơn, để thanh
tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức Chúa Trời hằng sống.”
(Hê. 9:14).
Bởi đức tin, bạn phải tranh chiến để có lương tâm trong sạch và sự tự do phục vụ Ngài!
Trong Hê. 9:14, Chúa kêu gọi chúng ta kinh nghiệm sự thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi
mặc cảm và công việc chết để phục vụ Chúa hằng sống! Thần của Đấng Christ sẽ giải
phóng chúng ta khỏi lương tâm mặc cảm và cho chúng ta năng lực để sống một đời sống
mới trong sự phục vụ Ngài.
Hãy thỏa mãn trong sự cung ứng của Đấng Christ, và hãy nhắc nhở chính bản thân chúng
ta về điều đó khi cần thiết, vì đây là con đường duy nhất để được giải phóng khỏi mặc
cảm, và được chữa lành khỏi nỗi đau vì những lựa chọn đã qua. Chúa muốn chúng ta tin
cậy vào sự chuộc tội đầy trọn của Ngài, từ đó tự do phục vụ Ngài.
“Huống chi, bây giờ chúng ta đã được xưng công chính bởi huyết của Ngài thì nhờ
Ngài chúng ta lại càng được cứu khỏi thịnh nộ là dường nào.” (Rô. 5:9).
Khi biến sự hổ thẹn ngấm ngầm và sự nín lặng thành lời chứng và sự ngợi khen, bạn sẽ
kinh nghiệm sự tự do.
“Họ đã chiến thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời chứng mình; họ chẳng tham
sống sợ chết.” (Khải. 12:11)

Chặng đường ba bước đi từ mặc cảm đi đến ân điển!
Bước đức tin 1: (Thi. 32:1-5
Bước đức tin 2: (I-sa 53:4-6)
Bước đức tin 3: (Hê. 9:14)

Thừa nhận và xưng nhận tội lỗi của bạn.
Tin cậy vào Đấng Christ - Đấng đã trả giá cho tội lỗi bạn.
Phục vụ Chúa - Dạn dĩ làm chứng về ân điển Chúa đã làm
trên bạn!
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Câu hỏi 4:

Chúa kêu gọi chúng ta làm gì để ngăn sự đổ
huyết vô tội? Và những người khác đã làm
công việc này như thế nào?

Các đoạn Kinh thánh then chốt:

Châm ngôn 24:10-12, Lu-ca 10:25-37

Những đoạn Kinh thánh này trình bày một cách ngắn gọn nhưng chính xác thần học về mạng
lệnh của Chúa trong việc giải cứu người vô tội.

1. Sự kêu gọi giải cứu người khác. (Châm. 24:10-12):
Đạo lý Kinh thánh về sự sống người vô tội được tóm gọn trong từ GIẢI CỨU! Giải cứu người vô
tội là Nguyên tắc Vàng trong hành động. Gắn liền với sự kêu gọi này là những sự kêu gọi trước
đó: 1) Không giết người vô tội, hay 2) không nhắm mắt làm ngơ hoặc thụ động chấp nhận hành vi
giết người (bao gồm nạo phá thai), nhưng Chúa cũng Kêu gọi chúng ta tích cực giải cứu người vô
tội!
Chúa kêu gọi chúng ta tích cực giải cứu người vô tội!
1. “Hãy giải cứu những người bị đem vào chỗ chết; hãy giữ lại những kẻ lảo đảo đi đến nơi
hành hình. Nếu con nói: “Kìa, chúng tôi không biết điều này.” Thế thì Đấng cân nhắc lòng
người không thấy sao? Đấng canh giữ linh hồn con không biết sao? Ngài sẽ báo trả cho
loài người tùy theo việc họ làm.” (Châm. 24:11-12).
(Ngữ cảnh của Châm. 24:11 là “sự giết chóc” – cố ý giết người vô tội.)
2. “Hãy cứu vớt kẻ yếu kém và nghèo khổ; giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác” Thi. 82:3-4.
Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện các bước chủ động để giải cứu người vô tội – hãy dũng cảm, lên
tiếng và hành động để giải cứu! Ban đầu, chúng ta rất dễ chối rằng mình không biết điều ác đó để
tránh bị liên lụy hoặc không phải trả giá (24:12), nhưng Chúa biết lòng của chúng ta và Ngài sẽ
phán xét chúng ta theo những việc chúng ta đã làm.
• Sự can đảm là phương thuốc chữa sợ hãi, xuất phát từ đức tin rằng Chúa “canh giữ” đời
sống của chúng ta (24:12).
• Cách chúng ta phản ứng với việc giết người vô tội và điều chúng ta làm sẽ thể hiện rằng
chúng ta có (hay không có) đức tin nơi Chúa trong đời sống mình.
Chúa Giê-su đơn giản hóa và tóm tắt những chỉ dẫn này thành một Nguyên tắc Vàng: “Vậy thì,
bất cứ những gì con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Kinh Luật và
Kinh Tiên Tri.” (Mat. 7:12).

2. Mô hình can thiệp – luật về TÌNH YÊU THƯƠNG! Lu-ca 10:25-37
Câu chuyện về người Sa-ma-ri nhân lành cho chúng ta biết cách giải cứu. Đây là một mô hình cho
sự can thiệp trực tiếp, thiết thực và cá nhân – công việc tiêu tốn thời gian và tiền của nhưng
cứu được mạng sống và làm vinh hiển danh Chúa. Điều này cho thấy ai là người lân cận của
chúng ta (bất kỳ ai đang cần giải cứu) và cách chúng ta có để giải cứu (giải cứu với những gì mình
có). Giải cứu những người đang trong khủng hoảng là đang yêu thương người lân cận mình! Và
như vậy bạn chính là người lân cận tốt bụng!
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Noi gương người Sa-ma-ri nhân lành, yêu thương người lân cận mình, hoặc tuân theo
Nguyên tắc Vàng (Ma-thi-ơ 7:12), đều là cách thể hiện đạo lý Kinh thánh – luật về tình yêu
thương. Huy động hội thánh giải cứu các bà mẹ đang sợ hãi hoặc bị bỏ rơi bằng cách trực tiếp
tham gia, bắt tay vào giúp đỡ những người gặp khủng hoảng, đồng thời khẳng định phẩm giá của
mạng sống con người! Hãy trang bị và huy động mọi người để giải cứu!

Ai là những tấm gương vâng theo sự kêu gọi giải cứu người vô tội của Chúa?
Họ đã làm điều đó như thế nào?
1. Những tấm gương và phương pháp trong Kinh thánh
A) 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: “Đừng giết nó! Đổ huyết nó ra làm chi? Chỉ
quăng nó xuống hố trong sa mạc!” Thật ra, Ru-bên lập mưu cứu em để nó an toàn về với cha.”
(Sáng. 37:21-22).
Ngày nay: Chúng ta cần giúp họ hiêu giá trị của con người - thật sai lầm khi cố giết một
người vô tội. Cũng có thế đưa ra lựa chọn khác – bắt cứ điều gì để cứu rỗi một sinh mạng.
B) 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 Aicập và cứ để cho các em bé trai sống.” (Xuất. 1:17).
Ngày nay: Trong bối cảnh của chúng ta, giúp mọi người kính sợ Chúa và để em bé của họ
sống thay vì chịu đựng sự cám dỗ để giết hoặc áp lực của những người khác yêu cầu phá
thai chính xác là sự giúp đỡ họ cần. Bạn có thể làm điều đó bằng cách hành động như bà
đỡ đầu của Ai Cập và giúp mọi người kính sợ Chúa hơn bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác.
Sau đó giúp họ tìm cách giữ và sinh con.
C) Mẹ của Môi-se giải cứu ông. Bà bí mật giấu Môi-se trong một căn nhà an toàn (Xuất. 2:110). 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).
Ngày nay: Như thời Môi-se, 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.
D) Áp-đia giải cứu 100 tiên tri khỏi tay Giê-sa-bên. Ông cho họ sống tại một nơi an toàn.
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• “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)
Ngày nay: 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.
E)

Ra-háp giải cứu các thám tử. Bà giấu hai người thám tử và nói dối, và bà được khen ngợi vì

điều đó (Giô-suê 2, Gia. 2:25).
F) 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.
Ngày nay: 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)
G) Ê-xơ-tê giải cứu dân tộc mình khỏi luật diệt chủng bằng cách thay đổi luật pháp (Êxt. 4:14).
Nàng dũng cảm đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm để thay mặt những người án định bị giết.
(Ê-xơ-tê. 3:9-13 và 4:14-16) “…Con sẽ đến ra mắt vua dù trái luật. Nếu con phải chết thì con
chết”.
H) Mạc-đô-chê gây chú ý (tuyên truyền) bằng cách công khai, lên tiếng, đưa ra bằng chứng, và
giải thích vụ việc (4:1-8). Thách thức Ê-xơ-tê hành động – “Nếu còn giữ yên lặng trong lúc
này…”, “…biết đâu con được chức hoàng hậu vì cớ thời điểm như thế này?” (4:13-14). Sau đó
Mác-đô-chê nhanh chóng tập hợp tất cả dân sự do thái để kiêng ăn (ăn uống) suốt ba ngày ba đêm
(4:15-17).
Ngày nay: Nhiều quốc gia có luật cho phép phá thai. Giống như Esther, chúng ta có thể
dũng cảm làm việc để thay đổi luật pháp. Và giống như Mordecai, chúng ta cần trở thành
những người biện hộ cho những đứa trẻ vô tội chưa được sinh ra. Chúng ta cần nâng cao
nhận thức và lên tiếng cho họ. Để làm tốt điều này, chúng ta nên thu thập và sau đó đưa ra
bằng chứng về các hành động bất công chống lại họ, học cách giải thích rõ ràng về việc xấu
của phá thai và sau đó thách thức những người, như Esther, có thể có vị trí ảnh hưởng hoặc
tiếp cận với những người ra quyết định quốc gia.

I) 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.
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•

•

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.

2. Những tấm gương và phương pháp trong lịch sử
a. Thế kỷ đầu tiên: Trơng thế giới La Mã, ở thế kỷ đầu tiên, nạn phá thai và giết trẻ sơ sinh
xảy ra rất phổ biến. Sau đó, chính Đức Thánh Linh – Đấng khiến Chúa Giê-su từ cõi chết sống lại
– đổ đầy lòng của những người mới tin Chúa. Những người đó dạy nhau rằng “Đừng giết trẻ em
bằng cách phá thai hay giết đứa trẻ sơ sinh” (Giáo huấn của 12 môn đồ). Họ đã giải cứu các em bé
và nhận chúng làm con nuôi. Họ cũng đích thân giúp đỡ các thai phụ giữ con mình lại.

b. Thế kỷ thứ ba: Augustine đã vạch trần tội lỗi đạo đức của những người đàn ông trong việc
phá thai. “Họ xúi giục phụ nữ dùng thuốc độc để không sinh con. Nếu như việc này không thành
công, họ sẽ giết những đứa trẻ chưa sinh ra.”

c. Thế kỷ thứ năm: Justinian dạy rằng, ““Người tìm thấy đứa trẻ cần chăm sóc và thương xót
nó trong tinh thần Cơ Đốc. Chúng có thể được nhận nuôi, như chúng ta được nhận làm con trong
vương quốc ân điển.”

d. Thế kỷ thứ mười sáu (Công cuộc Cải chánh): John Calvin đã tuyên bố rằng: “dù là công
bố lẽ thật của Chúa chống lại sự lừa dối của Sa-tan hay đứng lên bảo vệ người tốt và người vô
tội… chúng ta vẫn phải chịu sự tấn công và ghét bỏ của thế gian, có khi phải trả giá bằng mạng
sống, tài sản hoặc danh dự của chúng ta.

e. Thế kỷ mười chín/hai mươi: Tại Ấn Độ, giáo sĩ William Carey đã ngăn người ta ném
những em bé xuống sông để làm mồi cho cá sấu. Tại Châu Phi, giáo sĩ Mari Slessor đã giải cứu
những cặp song sinh khỏi bị dâng làm tế lễ. Các Cơ Đốc nhân mở trại trẻ mồ côi, thành lập bệnh
viện, và nhận con nuôi tại bất cứ nơi nào cần đến sự giúp đỡ. Các Cơ Đốc nhân giúp các nô lệ tại
Mỹ trốn thoát. Ở Trung Quốc, họ giấu các giáo sĩ trong suốt phong trào Nghĩa Hòa Đoàn. Ở Châu
Âu, họ đã giải cứu dân Do Thái khỏi tay Đức Quốc Xã.

3. Những tấm gương và phương pháp thời hiện đại — NGÀY NAY.
Bây giờ tới lượt chúng ta! Bắt đầu từ hôm nay, bạn có thể thay đổi cồng đồng và cứu các em
bé! Bạn có thể bắt đầu bằng cách tham gia cùng hàng ngàn người khác xác nhận cam kết như sau:

1. Chúng tôi sẽ không phá thai con của chúng tôi nữa!
Chúng tôi đặt niềm tin nơi Chúa cho những thiếu thốn của mình và kêu gọi mọi
người giúp đỡ

2. Chúng tôi sẽ không im lặng về việc phá thai nữa!
Chúng tôi sẽ nói về điều này và giúp bạn bè, hàng xóm và hội thánh của chúng
tôi hiểu về phá thai.

3. Chúng tôi sẽ giải cứu các em bé đang còn nằm trong bụng mẹ tại cộng
đồng của mình khi biết chúng đang gặp nguy hiểm.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bà mẹ gặp khủng hoảng khi mang thai ngoaì ý muốn,
giúp họ bảo vệ con của mình và bảo vệ chính họ từ tác hại của nạo phá thai.
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Trung Tâm Trợ Giúp Thai phụ (TTTP). Nhưng đôi khi chúng ta cần phải làm việc cùng nhau
để đạt được một công việc lớn hơn, chẳng hạn như mở một phòng tư vấn và cung cấp tư vấn hàng
ngày trong một bệnh viện nơi mà có nhiều phụ nữ đến phá thai.
Điều này đang xảy ra hiện nay trong nhiều cộng đồng trên thế giới, người Cơ Đốc nhân và các
hội thánh đang cùng nhau cung cấp sự giúp đỡ những người mẹ đang trong cơn khủng hoảng khi
mang thai, để cứu các em bé. Trong 45 năm vừa qua (từ năm 1975), hơn 4500 Trung tâm Trợ
giúp Thai phụ được thành lập trên khắp thế giới. Họ chăm sóc và giúp đỡ một cách thực tế cho
thai phụ và các cặp đôi đang lo lắng hoặc khủng khoảng khi mang thai. Họ bắt đầu bằng việc giúp
đỡ các thai phụ thử thai miễn phí và tư vấn thông tin y học chính xác liên quan đến những lựa
chọn của họ. Thường xuyên bao gồm siêu âm, can thiệp, tư vấn và hỗ trợ (ngắn hoặc dài hạn) với
kế hoạch nuôi con hoặc để con được nhận nuôi.
Nếu bạn đã sẵn sàng để mở một Trung tâm Trợ giúp Thai Phụ (TTTP), hỏi về “10 bước để mở
TTTP.” Email baovemamsong@gmail.com hoặc tải từ https://baovemamsong.org/resources/

Mỗi thế hệ phải đáp ứng sự kêu gọi này
theo cách riêng của họ.
Bây giờ tới lượt chúng ta…!

KẾT THÚC 4 CÂU HỎI CƠ BẢN
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Những công cụ hữu ích cho bạn để:
Giáo dục và chia sẻ với người nam và nữ, tư vấn khủng hoảng khi
mang thai – giúp đỡ phụ nữ nói không với nạo phá thai, và giải cứu
những thai nhi khỏi nạo phá thai.

Truy cập nhanh biểu tượng của
Bảo Vệ Mầm Sống
Song ngữ - Tiếng Việt/Tiếng Anh
Lưu về màn hình điện thoại của bạn để
truy cập nhanh vào trang web với video
và tài liệu

www.baovemamsong.org

Với hệ điều hành Android
(Samsung)

1.
2.
3.
4.
5.

Mở Google gõ baovemamsong.org
Mở hộp thả xuống trong màn hình ở
trên cùng bên phải (3 chấm)
Nhấn ‘Thêm vào Màn hình chính’
Ấn ‘Thêm’
Ấn ‘Thêm’ một lần nữa (biểu tượng
sẽ xuất hiện trên màn hình)

Chia sẻ và hướng dẫn người khác:
•
•
•
•

Chia sẻ video về sự sống trong tử cung và nạo phá
thai
Tải về và dạy dỗ chương trình Đào Tạo 4 Câu Hỏi
Tìm hiểu sâu hơn về tư vấn, chữa lành sau nạo
phá thai
Chia sẻ tin tức và bài viết mới với người khác

Tư vấn phụ nữ trong khủng hoảng mang thai
biết:
•
•
•
•

Với hệ điều hành ios
1.

Mở trình duyệt safari và truy cập:
baovemamsong.org

2.

Ấn vào biểu tượng
ở phía dưới
của trình duyệt
Chọn ‘Thêm vào Màn hình chính’
Và ấn ‘Thêm’ để hoàn thành việc tạo
biểu tượng truy cập nhanh

3.
4.

Thai nhi là con người thật sự trong bào thai
Nạo phá thai chính là giết chết em bé chưa sinh
Nạo phá thai làm hại đến phụ nữ như thế nào
Có những sự lựa chọn khác – “không cần phải nạo phá thai!”

Ứng dụng See Baby cho điện thoại.

Chỉ có bằng tiếng Anh

Để tải về:
1. Vào cửa hàng ứng dụng trên điện thoại
2. Gõ See Baby App
3. Tìm See Baby Pregnancy Guide
4. Nhấn và cài đặt
Với ứng dụng See Baby bạn có thể:
•
•
•
•
•

(iPhone)

Xem con của bạn trông như thế nào và em
bé đang làm gì
Xem nhịp tim con của bạn – chỉ cần 4 tuần
½ từ khi được thụ tinh
Nhập hoặc tìm kiếm (đếm ngược) ngày
sinh bằng công cụ Bảng Tính Ngày Sinh
Theo dõi sự tăng trưởng dự kiến của em bé
(trọng lượng và chiều dài điển hình)
Gửi hình ảnh cho bạn bè và gia đình

Xem video để biết con
của bạn trông như thế
nào theo hang tuần.

Nhập và tìm kiếm
ngày sinh trong bảng
tính ngày sinh
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Học cách bác bỏ các lý luận - 4 lý luận
Dưới đây là 4 LÝ LUẬN phổ biến về - Kích thước, Nơi ở, Nhận thức, Sự phụ thuộc.
1. Nhưng chúng quá nhỏ! Đúng vậy. Phôi thai nhỏ hơn trẻ tập đi, trẻ tập đi nhỏ hơn thiếu
niên. Nguyên tắc bình đẳng cho cả nhân loại có nghĩa là kích thước không quan trọng. Nếu
không thì đàn ông thường lớn hơn phụ nữ, nên có nhiều nhân quyền hơn phụ nữ.

2. Nhưng chúng ở trong bào thai! Đúng vậy. Nhưng nơi bạn ở không quyết định con người
bạn. Nơi ở không liên quan đến khái niệm quyền bình đẳng. Khi bạn ở trong nhà thì bạn không
kém nhân tính hơn khi ở ngoài vỉa hè. Dịch chuyển 20 cm trong ống dẫn sinh không thể biến
một đứa trẻ sắp sinh từ chỗ không phải con người đến chỗ trở thành con người. Nếu đứa trẻ sắp
sinh không phải là con người thì dù có thay đổi nơi ở, chúng cũng không thể trở nên quý giá
hơn.

3. Nhưng chúng chưa tự nhận thức được! Đúng vậy. Trẻ tập đi cũng kém phát triển
nhận thức hơn các em thiếu niên. Người trải qua phẫu thuật cũng không tự nhận thức được.
Điều đó không có nghĩa chúng ta có quyền cắt cổ họ khi họ đang phẫu thuật.

4. Nhưng chúng vẫn bị phụ thuộc! Đúng vậy. Mọi em bé, trẻ nhỏ, kể cả thiếu niên đều phụ
thuộc vào những người khác. Người già và người ốm là người phụ thuộc. Người bị bệnh tiểu
đường phụ thuộc vào insulin, nhưng không ai trong số họ mất đi quyền được sống. Chúa nói
rằng chúng ta cần chăm sóc những người bị phụ thuộc chứ không phải giết họ!
__________________

Kích thước
Nơi ở
Nhận thức
Sự phụ thuộc

Hãy nhớ rằng, khi một người nói với bạn: “Nhưng chúng chỉ là những cụm tế
bào” hoặc “Chỉ là một giọt máu thôi!” – người Việt Nam thường nói như vậy.
Bạn có thể trả lởi rằng: “Vâng, chúng được tạo bởi các tế bào là đúng nhưng bạn cũng
vậy!” Những con vật cũng tạo nên từ tế bào, từ thịt, xương, máu… nhìn chung mọi sự vật
sống bao gồm cả con người và con vật, tuy nhiên con người có giá trị và có những quyền
lợi mà con vật thì không. Giá trị và nhân quyền của con người là được sống xuất phát từ
sự nhân đạo chung của chúng ta. Đây là điều mà cả thế giới đều hiểu biết rõ!
Sự sống (theo khoa học) bắt đầu từ lúc thụ thai vì vậy mọi con người đã là con người ngay
từ lúc đó. Không có một sự kiện hay thời gian nào sau đó mà một người trở thành con
người! Con người là con người từ khi hình thành! Một con người là con người bởi vì bản
chất của họ chính là vậy! Và TẤT CẢ mọi người đều có nhân quyền giống nhau; không kể
kích thước, nơi ở, nhận thức hoặc bị phụ thuộc.
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Một Lời Đặc Biệt Gửi Tới các Mục Sư và Các Lãnh Đạo
Là một mục sư, tôi có trách nhiệm gì với phúc âm sự sống?
1. Chúa kêu gọi những người lãnh đạo để dẫn dắt. Bất cứ khi nào máu vô tội đổ ra, người lãnh
đạo thuộc linh phải chủ động giúp dân sự thấy được nguyên nhân của tội đổ huyết, hiểu rõ ý
muốn của Chúa, và công khai cầu nguyện cũng như tái dâng mình để thực hiện các hành động
ngăn chặn (Phục. 21:1-10).
2. Chúa kêu gọi các mục sư dạy dỗ dân sự biết phân biệt cách khôn ngoan và lựa chọn cách đúng
đắn (đạo đức) bao gồm những điều thúc đẩy sự sống và sức khỏe con người (đạo đức sinh
học). Ví dụ, Mục sư John Piper đã giúp cho hội thánh của ông nhìn thấy bản chất của nạo phá
thai, gọi nó là “sự thay thế cho lời cầu nguyện”. Như Gia-cơ 4:2 chép: “Anh chị em tham
muốn mà chẳng được gì; anh chị em giết người... Anh chị em không được chi vì không cầu
xin [Chúa]; Hãy dạy dân sự của bạn rằng đức tin vào sự chu cấp của Chúa và lời cầu nguyện
đồ ăn đủ ngày là câu trả lời cho việc mang thai ngoài ý muốn (Mat. 6:11).
3. Chúa kêu gọi các mục sư dẫn dắt dân sự trưởng thành trong Chúa Cứu Thế và vâng phục bởi
đức tin (Rô. 1:5), bao gồm vâng theo sự kêu gọi của Chúa để ngăn hành động giết người vô
tội (Châm. 24:10-12) và vui vẻ cứu người, giúp đỡ họ một cách thiết thực như người Sa-ma-ri
kia (Lu. 10:25-37).
4. Xuất phát điểm cho các mục sư:
1. Vạch trần tội ác (Êph. 5:11), bao gồm tội nạo phá thai
2. Công bố sự tha thứ trên thập tự giá và áp dụng điều này với đối với tội đổ huyết do
nạo phá thai.
3. Kêu gọi mọi người đến với sự giải phóng như Hê. 10:22 chép rằng, “nên chúng ta hãy
đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tấm lòng đã được tẩy
sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch”
4. Thường xuyên nhắc nhở họ rằng huyết của Chúa Giê-su kêu lớn hơn huyết những
người bị chúng ta giết (Hê. 12: 24).
5. Trang bị cho họ để bảo vệ sự sống con người trong nền văn hóa chung (Châm 31:8-9).
6. Huy động hội thánh giải cứu (Châm. 24:10-12) những bà mẹ đang sợ hãi hay bị bỏ rơi
quanh nơi bạn sống, trực tiếp, tích cực giúp đỡ họ và giúp đỡ một cách thiết thực (Luca 10:25-37).
Ngày nay.
Ở Đông Âu và Trung Quốc, các mục sư đang
dẫn đầu bằng cách tham dự khóa Đào tạo Bốn
Câu Hỏi, sau đó dạy các thành viên trong hội
thánh của họ!
Khi các mục sư dạy Bốn Câu Hỏi cho các
thành viên trong hội thánh nhận thức được sự khủng hoảng của nạo phá
thai, ăn năn về việc phá thai trong quá khứ, nhận ân điển và sự tha thứ, và
bắt đầu giúp đỡ những người phụ nữ khác đang gặp khủng hoảng khi
đang mang thai, ngăn ngừa nạo phá thai bằng cách can thiệp, và cứu
những em bé.
Những người phụ nữ Cơ Đốc nhân trưởng thành sau đó đến cùng nhau để
được đào tạo về can thiệp sự khủng hoảng khi đang mang thai và cách bắt đầu giúp đỡ thai phụ.
Thường thì một vài hội thánh sẽ hợp tác để mở Trung tâm Trợ giúp Thai Phụ.
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Lời thoại Video:

https://baovemamsong.org/resources/media/

Bác sĩ Anthony Levatino - Cựu bác sĩ nạo phá thai hiện nay đang bảo vệ
các em bé khỏi nạn phá thai, giải thích phương pháp thủ thuật ngoại khoa Giai đoạn thứ 2.
Tôi tên là Anthony Levatino. Tôi là bác sĩ phụ khoa và đã thực hiện hơn 1200 ca phá
thai. Hôm nay, Tôi sẽ mô tả một ca phẫu thuật phá thai ngoại khoa hay còn gọi là nong
và bài xuất hoặc gọi là D&E.
D&E được thực hiện với thai nhi được từ 13 đến khoảng 24 tuần. Sau khi tiêm thuốc gây mê, bác sĩ phá
thai dùng một chiếc mỏ vịt có trọng lượng như thế này để mở rộng âm đạo. Bởi vì thai nhi trong giai đoạn
2 rất lớn nên âm đạo cần được mở rộng sẽ tạo điều kiện cho việc phá thai muộn. Phá thai muộn đòi hỏi cổ
tử cung phải được chuẩn bị trước 24 đến 48 giờ với laminaria. Laminaria là một loại rong biển tiệt trùng có
thể hấp thụ nước trong vòng 8 đến 12 giờ và phồng lên gấp nhiều lần với đường kính ban đầu. Ngay khi bỏ
ra, dụng cụ kim loại không gỉ có thể được dùng để mở thêm cổ tử cung nếu cần thiết.
Khi cổ tử cung đã được kéo căng, ống hút được đặt bên trong. Một thai nhi lúc 20 tuần tuổi lớn bằng chiều
dài bàn tay của tôi từ đầu đến mông không kể chân. Máy hút được bật và nước ối màu vàng nhạt bao
quanh em bé được hút ra ngoài qua ống thông. Nhưng bé lớn thế này, chúng không phù hợp với ống thông
cỡ này. Xương và hộp sọ bé quá cứng cáp để bị xé rách chỉ bằng một lần hút.
Đây là kẹp Sofer. Kẹp Sofer được làm bởi thép không gỉ. Nó dài khoảng 33 cm. Phần đầu kẹp dài khoảng
hơn 6 cm và rộng khoảng 1,5cm và có những hàng răng sắc nhọn. Đây là một công cụ khi nắm một cái gì
đó. Nó sẽ không bị tuột hay rời ra.
Bác sĩ phá thai sẽ sử dụng cái kẹp này để kẹp lấy một cánh tay hoặc chân. Khi đã kẹp chặt, người phá thai
kéo mạnh để xé rách chân tay khỏi cơ thể thai nhi. Từng phần một của tứ chi còn lại được loại bỏ cùng với
dạ dày, xương cột sống, tim và phổi. Thông thường, phần khó nhất của quy trình là trích xuất đầu của thai
nhi có kích thước bằng một quả mận lớn sau 20 tuần. Đầu sẽ được nắm chặt và kẹp nát. Người phá thai
biết mình đã nghiền nát hộp sọ khi một chất màu trắng ra khỏi cổ tử cung. Đây là não của thai nhi. Bác sĩ
phá thai sẽ loại bỏ các mảnh sọ. Anh ta loại bỏ nhau thai và bất kỳ bộ phận nào còn sót lại của em bé bằng
dụng cụ uốn, cạo lớp niêm mạc tử cung và bất kỳ mô còn lại. Sau đó, bác sĩ phá thai thu thập các bộ phận
của em bé và ghép lại để đảm bảo rằng chúng có hai cánh tay, hai chân và tất cả cácbộ phận khác. Một khi
tất cả các bộ phận đã được lấy ra hoàn tất cho việc phá thai.
Đối với người mẹ phương pháp này có thể có nguy cơ gây biến chứng nguy hiểm bao gồm: thủng hoặc
rách tử cung hoặc cổ tử cung gây tổn thương ruột, bàng quang và các cơ quan khác; nhiễm trùng và xuất
huyết mà thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Cơ hội mang thai trong tương lai cũng có nguy cơ sảy thai hoặc
sinh non cao hơn do vết thương liên quan đến phá thai và tổn tại đến cổ tử cung.
Như tôi đã đề cập ở trên. Tôi là bác sĩ Anthony Levatino và trong giai đoạn đầu của sự nghiệp phụ khoa,
tôi đã thực hiện hơn 1200 ca phá thai. Có một ngày, sau khi hoàn thành một trong những lần phá thai đó.
Tôi nhìn vào hài cốt của một đứa trẻ sơ sinh mà tôi là người đã kết thúc cuộc đời của chính thai nhi đó; tất
cả những gì tôi có thể thấy, đó là một bé trai hay bé gái của một người nào đó. Tôi nhận ra rằng: việc giết
đứa bé ở bất kỳ giai đoạn nào khi mang thai với bất kỳ lý do gì là sai. Tôi muốn bạn biết ngày hôm nay, bất
kể bạn ở đâu hay bạn đã làm gì, bạn có thể thay đổi. Hãy đưa ra quyết định để bảo vệ trẻ sơ sinh ngay hôm
nay. Cảm ơn bạn đã dành thời gian.
Tôi sẽ không còn thực hiện một ca phá thai nào nữa. Khi cuối cùng bạn hiểu rằng việc giết đứa bé to bằng
này vì tiền là sai, thì bạn cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng nó không quan trọng nếu đứa
trẻ to bằng này, nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn nữa. Tất cả là như nhau! Và tôi đã không làm điều này kể từ đó và
tôi sẽ không bao giờ làm nữa.
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BÀI TẬP ĐÀO TẠO BỐN CÂU HỎI (Người tham gia có thể dụng trong quá trình đào tạo).

Câu hỏi 1:

CHÚA NÓI GÌ VỀ SỰ SỐNG CON NGƯỜI, BAO GỒM CẢ SỰ
SỐNG TRONG BÀO THAI?

Sáng 1:26 -28: Trả lời các câu hỏi, điều gì tạo nên giá trị con người và làm cách nào chúng ta
nói lên giá trị đó?

Nhiệm vu trồng trọt (tạo dựng): câu. 1:28. Con trẻ là phó thác bởi Chúa giống như một dấu
hiệu của sự ưu ái và phong phú của Ngài. Quan điểm kinh thánh về con trẻ và gia đình ngược lại
với sự nhận thức xã hội và thái độ hiện nay như thế nào?

Luca 1:34-44: Trả lời câu hỏi, cái chưa sinh ra là gì? Hay sự sống con người bắt đầu từ khi nào?

Khoa học khẳng định điều kinh thánh dạy: “Trứng đã thụ tinh (hợp tử) là khởi đầu của sự
sống. Sự phát triển của con người bắt đầu từ khi thụ tinh, suốt quá trình giao tử đực hay tinh trùng
… kết hợp lại với giao tử cái hay trứng tạo nên một đơn bào gọi là hợp tử. Cái này chuyên môn
hóa, tế bào tổng năng đánh dấu sự bắt đầu của mỗi chúng ta như một cá thế riêng biệt”. Keith L.
Moore & T.V.N. Persaud, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 16.
Lúc thụ tinh, bạn có 1) cá thể sống, 2) khác biệt, và 3) là con người toàn vẹn và phát triển từ
bên trong thông qua bản chất các giai đoạn phát triển.
Thi-thiên 139:13 - 16: Sự sống trong bào thai giống như nơi để ngợi khen và thờ phượng Chúa.

Bài tập đào tạo 4 câu hỏi
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Câu Hỏi 2:

CHÚA NÓI GÌ VỀ ĐỔ HUYẾT VÔ TỘI, BAO GỒM CẢ NẠO PHÁ
THAI?

Giống như chúng ta Chúa bảo vệ nhất điều mà Ngài yêu nhất: Chuá bảo vệ sự sống con
người thông qua luật đạo đức của Ngài và bởi sự tạo dựng con người lương tâm theo luật đó.

Xuất 20:13: Luật yêu thương là luật bảo vệ được đưa ra ở thể phủ định.

Lê-vi 19:18: Luật yêu thương là luật bảo vệ được đưa ra ở thể khẳng định.

Chúng ta có thể nhìn thấy luật đạo đức cùng nhau như sau:
Sáng 4:8-11: Trả lời câu hỏi, Chúa phản ứng với sự đổ huyết vô tội như thế nào?

Phục truyền 21:1-9: Trả lời câu hỏi, những người tin Chúa phản ứng với sự đổ huyết vô tội
như thế nào?

Lê-vi 20:2-5: Trả lời câu hỏi về quan điểm của Chúa về việc giết con trẻ và dâng sinh tế con trẻ.
Nếu đứa trẻ chưa sinh ra là con người thì phá thai là cố ý giết một đứa trẻ vô tội; là dâng sinh tế
con trẻ trong thời hiện đại.

Bài tập đào tạo 4 câu hỏi
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Câu hỏi 3:

PHÚC ÂM CẤT ĐI TỘI LỖI NẠO PHÁ THAI NHƯ THẾ NÀO?
LÀM THẾ NÀO ĐỂ MANG ÂN ĐIỂN CỦA PHÚC ÂM ĐẾN
TỘI NẠO PHÁ THAI, ĐỂ NGƯỜI TA ĐƯỢC THA THỨ VÀ GIẢI
PHÓNG?

Thi 32:1-5: trả lời câu hỏi, cách chúng ta thường kinh nghiệm mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn như thế
nào? Nó cũng là điểm quan trọng về sự xưng nhận và ăn năn.

I-sa 53:4-6: Trả lời câu hỏi, dựa vào điều gì Chúa có thể tha thứ cho tôi? Nó cũng chỉ ra
điểm quan trọng của sự tin cậy vào Đấng Christ và cây thập tự của Ngài.

Hê-bơ-rơ 9:14: Trả lời câu hỏi về sự đeo bám dai dẳng hổ thẹn và hối hận và tầm quan trọng của
sự chiến đấu cho lương tâm trong sạch và tự do phục vụ Chúa.

Bài tập đào tạo 4 câu hỏi
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Câu hỏi 4:

CHÚA KÊU GỌI CHÚNG TA LÀM GÌ ĐỂ NGĂN SỰ ĐỔ HUYẾT VÔ
TỘI? VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐÃ LÀM CÔNG VIỆC NÀY NHƯ THẾ
NÀO?

Châm ngôn 24:10-12: tất cả điều Chúa kêu gọi chúng ta làm được tổng hợp trong một từ: Giải
cứu.

Luca 10:25-37: câu truyện người Sa-ma-ri chỉ cho chúng ta cách giải cứu, cung cấp hình mẫu
can thiệp.

Nghĩ về ví dụ con dân Chúa giải cứu người vô tội trong lịch sử.
Họ đã làm như thế nào? Thảo luận về những phương pháp của họ.

Cơ đốc Nhân đang can thiệp vào sự khủng hoảng thai nghén ngày nay như thế nào?

Nó làm như thế nào hay nó có thể được thực hiện như thế nào trong cộng đồng của bạn không?

Bài tập đào tạo 4 câu hỏi
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Người đầu tiên nhận ra em bé Giê-su

là một thai nhi.
Cơ thể phụ nữ

Lu-ca 1:41

Cơ thể em bé
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BẢO VỆ MẦM SỐNG VIỆT NAM
CÙNG NHAU mang đến 'Phúc Âm Sự Sống' nhằm giúp thay đổi
tư tưởng trong xã hội về nạn phá thai.

‘PHÚC ÂM SỰ SỐNG’ là cách chúng tôi tóm tắt tất cả những gì
Chúa phán về giá trị con người và mạng lệnh Chúa ban cho
chúng ta phải làm để yêu thương và bảo vệ sự sống con người.
BẠN ĐANG ĐÓN NHẬN ‘PHÚC ÂM SỰ SỐNG’ KHI BẠN:

TRÂN TRỌNG
sự sống con
người - bao gồm
cả sự sống trong
bào thai

VẠCH TRẦN
tội đổ huyết vô
tội - bao gồm cả
việc nạo phá
thai

CÔNG BỐ
sự tha thứ và sự
tự do được ban
cho qua dòng
huyết của Đấng
Christ trên thập
giá

NGĂN CHẶN
nạo phá thai
bằng cách giải
cứu các thai nhi
và bà mẹ khỏi
nạn phá thai

THÚC ĐẩY
giá trị tốt đẹp
của Chúa bằng
cách mở rộng
phong trào giúp
đỡ phụ nữ đang
mang thai

___________________________________________________________________
Để tham khảo hoặc cần trợ giúp:

Đào tạo các cơ đốc nhân địa phương để:
• Đẩy lùi nạn nạo phá thai
• Can thiệp khủng hoảng mang thai tại cộng đồng
• Chia sẻ cho cộng đồng qúy trọng gía trị thai nhi
• Chữa lành và phục hồi sau nạo phá thai
Liên hệ: Email: baovemamsong@gmail.com
Web: www.baovemamsong.org
Facebook: Bao Ve Mam Song VN
Hotline (bà bầu cần giúp đỡ): 034-22-44-820
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