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MỤC	ĐÍCH:
Giới thiệu khái niệm về Mục vụ Phụ nữ cho các lãnh đạo 
Cơ Đốc, đồng thời gợi ý cách tổ chức và chọn lựa lãnh đạo 
cho Mục vụ Phụ nữ.

MỤC	TIÊU	HỌC	TẬP:
Bài học này giúp lãnh đạo Cơ Đốc nắm bắt các vấn đề sau:

1. Hiểu rõ giá trị của Mục vụ Phụ nữ đối với phụ nữ lẫn 
với toàn thể Hội thánh.

2. Kiến thức nền tảng theo Kinh Thánh về Mục vụ Phụ 
nữ.

3. Một bảng mô tả về năm lĩnh vực của mục vụ chăm 
sóc phụ nữ.

4. Mô tả cách chọn lựa và tổ chức lãnh đạo cho Mục vụ 
Phụ nữ.

Bài  1

GIỚI	THIỆU	MỤC	VỤ	PHỤ	NỮ	
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GIỚI	THIỆU:

Mục vụ Phụ nữ được thành lập với mục đích khích lệ 
và trang bị cho phụ nữ để rao truyền về Đấng Christ thông 
qua các mục vụ: Học Kinh Thánh, Cầu nguyện, Truyền 
giảng, Phục vụ và Thông công. Mục vụ này dành cho mọi 
phụ nữ trưởng thành trong Hội thánh, cả độc thân lẫn kết 
hôn. Những phụ nữ cùng đồng công trong mục vụ có thể 
khích lệ nhau công bố về Đấng Christ bằng lời nói, hành 
động và thái độ trong mọi lãnh vực của đời sống và trong 
mọi vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Chỉ phụ nữ mới có 
khả năng giúp nhau đạt được mục tiêu đó vì họ hiểu về 
phái nữ: nhu cầu thể chất và tình cảm, cách suy nghĩ và 
những vai trò mà người khác mong đợi nơi họ. Nam và nữ 
được tạo dựng cách bình đẳng, đều có giá trị như nhau, 
nhưng họ rất khác nhau về mặt thể chất. Sự khác nhau 
đó là để giúp họ hoàn thành vai trò độc đáo của riêng họ. 
Phụ nữ có thể dạy dỗ, tư vấn và khích lệ phụ nữ công bố 
Đấng Christ trong vai trò là người vợ và người mẹ, mở 
rộng các mối liên hệ với mọi người thân trong gia đình, 
họ hàng, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp và hướng đến 
những người mới đến trong cộng đồng hoặc những nơi 
khác trên thế giới.

“Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan 
răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi 
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người trở nên trọn vẹn (trưởng thành) trong Đấng Christ ra 
trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, 
nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách 
có quyền trong tôi.” (Cô-lô-se 1:28-29)

I.		GIÁ	TRỊ	CỦA	MỤC	VỤ	PHỤ	NỮ

Nhìn nhận phụ nữ từ quan điểm của Đấng Christ là 
bước đầu tiên để hiểu được giá trị của một người nữ và 
giá trị của Mục vụ Phụ nữ. Vị mục sư đặc trách và khích 
lệ Mục vụ Phụ nữ sẽ thiết lập nền tảng cho một chương 
trình mang đến phước hạnh cho toàn thể Hội thánh. Mục 
vụ Phụ nữ có thể sản sinh một Hội thánh mạnh mẽ hơn vì 
mục vụ này có tiềm năng làm vững mạnh đời sống thuộc 
linh của giới nữ và dần hồi củng cố toàn thể Hội thánh, 
khơi gợi sức sống và sự tăng trưởng.

A. Phụ nữ học hỏi lẫn nhau.
1. Phụ nữ chăm sóc phụ nữ rất tự nhiên, vì họ 

dành thời gian cùng nhau bàn về những điểm 
chung giữa họ. Họ hiểu những nhu cầu và vai 
trò đa dạng của phái nữ.

2. Phụ nữ biết những trải nghiệm của phụ nữ 
khác về mặt thể xác và ý thức về giá trị của các 
mối quan hệ gắn bó đối với người đó.
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B. Phụ nữ có thể khích lệ nhau công bố về Đấng 
Christ 
1. Phụ nữ có thể dạy dỗ, tư vấn và khích lệ phụ 

nữ rao truyền về Đấng Christ trong vai trò là 
người con, người vợ, và người mẹ, và trong các 
mối liên hệ khác.

2. Khi phụ nữ cùng nhau dự phần vào mục vụ, 
họ có thể học cách rao truyền về Đấng Christ 
bằng lời nói, hành động và thái độ trong mọi 
lĩnh vực của đời sống họ.

C. Mục sư phải hiểu rõ giá trị của Mục vụ Phụ nữ
1. Thái độ và tầm hiểu biết của mục sư là rất quan 

trọng để hỗ trợ Ban Phụ Nữ trở nên một công 
tác hiệu quả trong Hội thánh.

2. Sự sẵn lòng của mục sư trong việc hỗ trợ chị em 
phụ nữ phát triển một chương trình hiệu quả 
cho thấy ông nhận thức về tầm quan trọng của 
mục vụ này.

3. Các mục sư cần được khích lệ để nhận biết rằng 
Mục vụ Phụ nữ, trong sự đồng công cộng tác 
với ban lãnh đạo Hội thánh, có thể giúp gây 
dựng toàn thể Hội thánh và khuyến khích sự 
hiệp một giữa vòng hội chúng.
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II.	NỀN	TẢNG	KINH	THÁNH	DÀNH	CHO	MỤC	VỤ	PHỤ	NỮ

A. Đức Chúa Trời tạo dựng người nữ theo hình ảnh 
của Ngài và trang bị họ cho chức vụ thông qua 
việc ban cho họ đời sống mới trong Đấng Christ 
và các ân tứ.
1. 1 Cô-rinh-tô 12:7 
2. Ê-phê-sô 4:11-12

B. Người nam và người nữ đều bình đẳng trong 
Đấng Christ, với nhận thức rằng Đức Chúa Trời 
sử dụng cả người nam lẫn người nữ để hoàn thành 
mục đích của Ngài.
1. Ga-la-ti 3:28
2. Lu-ca 1:26-38

C. Người nam và người nữ có trách nhiệm sử dụng 
ân tứ của mình, với nhận thức về việc sử dụng ân 
tứ sao cho phù hợp với vai trò phái tính (Tít 2:1-8)

D. Ví dụ trong Cựu Ước về giá trị của nữ giới
1. An-ne (1 Sa-mu-ên 1).
2. A-bi-ga-in (1 Sa-mu-ên 25). 
3. Ê-xơ-tê (Sách Ê-xơ-tê). 
4. Người nữ trong Châm Ngôn 31.
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E. Chúa Giê-xu tôn trọng phụ nữ và khẳng định giá 
trị của họ.
1. Ngài dạy dỗ họ (Giăng 4 và Giăng 11)
2. Ngài chữa lành họ (Lu-ca 13:11-13)
3. Ngài tha thứ họ (Lu-ca 7 và Giăng 8)
4. Ngài khích lệ sự phục vụ của họ bằng cách 

nhận lấy những điều họ cung ứng (Lu-ca 8:2-3).
5. Ngài tạo cho họ cơ hội làm chứng về Ngài 

(Giăng 4 và Giăng 20).
6. Ngài đón nhận những sự an ủi cá nhân từ nơi 

họ (Giăng 12; Giăng 19:25; và Lu-ca 7:36-50).

F. Phụ nữ phục vụ trong Hội thánh đầu tiên
1. Họ giảng dạy (Công Vụ 18:26 và Tít 2:3-5).
2. Họ dùng ngôi nhà của mình cho Hội thánh 

nhóm họp (Công Vụ 16:15, 40 và 1 Cô-rinh-tô 
16:19).

3. Họ giúp đỡ người có nhu cầu (Công Vụ 9:36).
4. Họ sốt sắng làm việc trong mọi khả năng có 

được (Rô-ma 16).

III.	 MÔ	TẢ	VỀ	TỪNG	LĨNH	VỰC	
	 	 TRONG	MỤC	VỤ	PHỤ	NỮ

A. Học Kinh Thánh 
Công tác quan trọng của Mục vụ Phụ nữ là khích 
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lệ phụ nữ học và áp dụng Kinh Thánh.

“và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến 
con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa 
Giê-xu Christ. Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi 
dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong 
sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được 
trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 
3:15-17)

1. Kinh Thánh cho biết cách trở nên một phụ nữ 
Cơ Đốc trưởng thành.

2. Việc học Kinh Thánh bao gồm nhiều cách khác 
nhau như đọc, suy ngẫm, ghi nhớ, trao đổi với 
các thành viên trong nhóm học Kinh Thánh, 
nghe giảng Kinh Thánh.

3. Việc áp dụng bài học Kinh Thánh là sự đầu 
phục và sống với những điều mình đã học. Phụ 
nữ Cơ Đốc trưởng thành, là người hiểu biết 
Kinh Thánh và từng trải nhiều giai đoạn của 
cuộc đời, có thể dạy dỗ và minh hoạ các nguyên 
tắc Kinh Thánh cho những cô gái trẻ tuổi hơn 
hoặc cho người mới tin.

4. Phụ nữ có thể dạy phụ nữ biết cách tập chú vào 
Đấng Christ và thực hành các phẩm tánh của 
Ngài trong hôn nhân, nuôi dạy con cái, công 
việc, quán xuyến nhà cửa, đưa ra quyết định, 
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và trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
5. Khi một người nữ cảm thấy bối rối, hay hoang 

mang, mất hy vọng, Kinh Thánh giống như 
một bức thư yêu thương mời gọi cô ấy đến với 
mối liên hệ bền vững với Đức Chúa Trời.

(LƯU Ý: Nội dung chi tiết hơn của phần này có 
trong Bài 2, mục I – Mô Hình Nhóm Học Kinh 
Thánh)

B. Cầu Nguyện
Mục vụ Phụ nữ khích lệ phụ nữ công bố đức tin 
của họ trong Đấng Christ bằng cách thông công 
với Ngài trong sự cầu nguyện.

“cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; 
vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ 
đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18)

1. Phụ nữ được khích lệ để thực hành đời sống 
cầu nguyện, cầu nguyện về mọi điều, trong mọi 
hoàn cảnh (Ma-thi-ơ 6:6).

2. Mối thông công trong Đấng Christ càng thêm 
sâu sắc khi các phụ nữ cùng nhau cầu nguyện; 
thờ phượng Chúa, kêu cầu Ngài đáp ứng nhu 
cầu của họ và cầu nguyện cho nhu cầu của 
người khác.
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3. Đức tin trong Đấng Christ càng thêm lên khi 
Đức Chúa Trời làm thành những lời hứa của 
Ngài giữa vòng họ, khi Ngài biến nỗi lo lắng 
thành bình an và ban khôn ngoan khi dường 
như không có hy vọng (Phi-líp 4:6-7; Gia-cơ 
1:5).

(LƯU Ý: Nội dung chi tiết hơn của phần này có 
trong Bài 2, mục II – Phương Cách Khích Lệ Sự 
Cầu Nguyện)

C. Truyền Giảng
Phụ nữ được khích lệ để truyền giảng bằng cách 
rao truyền Đấng Christ cho những ai chưa từng 
biết Ngài.

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các 
ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành 
Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái 
đất.” (Công Vụ 1:8)

1. Phụ nữ làm chứng về Đấng Christ khi họ nói 
với gia đình, bạn bè và người quen về những 
điều đã xảy ra cho họ, về Chúa Giê-xu là ai và 
về cách Đức Chúa Trời đã biến đổi đời sống họ.

2. Việc truyền giảng bao gồm nếp sống đạo Cơ 
Đốc và việc nói cho người khác biết, trong tinh 
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thần dịu dàng và tôn trọng, về niềm hy vọng 
do Đức Chúa Trời ban cho. Phụ nữ được khích 
lệ rao truyền Đấng Christ trong cuộc sống hàng 
ngày, qua các mối liên hệ cá nhân với người 
khác (Rô-ma 1:16; 1 Phi-e-rơ 3:15-16).

3. Phụ nữ làm chứng cho những phụ nữ khác 
trong những buổi sinh hoạt đặc biệt do Mục vụ 
Phụ nữ tổ chức.

(LƯU Ý: Nội dung chi tiết hơn của phần này có 
trong Bài 3, mục III – Phương Cách Tạo Cơ Hội 
Chứng Đạo)

D. Phục Vụ
Phụ nữ được khích lệ để rao truyền về Đấng 
Christ bằng cách phục vụ người khác qua những 
hành động yêu thương.

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp 
lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn 
của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy 
giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ 
làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, 
hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi 
Đức Chúa Giê-xu Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền 
phép đời đời vô cùng.” (1 Phi-e-rơ 4:10-11)
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1. Chăm lo cho nhu cầu thể chất và tình cảm của 
phụ nữ là một phương cách để phụ nữ phục 
vụ lẫn nhau trong vòng Hội thánh, dù đó là 
việc đáp ứng tình yêu thương, thực phẩm hoặc 
quần áo.

2. Phục vụ qua những hành động thương xót sẽ 
mở rộng để đáp ứng nhu cầu trong cộng đồng 
và ở những nơi khác nhau trên thế giới (Ga-la-ti 
5:13; 6:10)

3. Phụ nữ phục vụ trong tình yêu thương khi họ 
đem thức ăn cho người đói, cung cấp chỗ trú 
thân cho người vô gia cư, tặng quần áo cho 
người nghèo, an ủi người đau bệnh, nâng đỡ 
người đang bị bắt bớ và khích lệ những ai đang 
bất an trong tâm hồn (Ma-thi-ơ 25:35-40; 2 Cô-
rinh-tô 1:3-4).

(LƯU Ý: Nội dung chi tiết hơn của phần này có 
trong Bài 3, mục IV – Những Phương Cách Phục 
Vụ Phụ Nữ Bằng Hành Động Yêu Thương)

E. Thông Công
Ước ao của Mục vụ Phụ nữ là giúp các chị em 
thông công với nhau trong công tác rao truyền về 
Đấng Christ.

“chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, 
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hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, 
chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với 
Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi viết những 
điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được 
đầy dẫy.” (1 Giăng 1:3-4)

1. Thông công không nhất thiết phải là một 
chương trình được lên kế hoạch trước; nó xảy 
ra khi các phụ nữ đồng công với nhau trong 
việc sống theo mạng lệnh của Đấng Christ.

2. Một sự liên hiệp thân mật sẽ phát triển khi phụ 
nữ cùng đồng công trong công tác phục vụ Cơ 
Đốc, và tình chị em sẽ ngày càng gắn bó khi họ 
khích lệ lẫn nhau.

3. Sự liên hiệp bắt đầu với nhận thức về mối liên 
hệ mật thiết giữa họ với Đấng Christ, và mối 
thông công tiếp tục phát triển khi họ chia sẻ với 
nhau về đời sống Cơ Đốc, giúp đỡ và mài dũa 
lẫn nhau.

4. Trong bối cảnh trang trọng hoặc thân tình, phụ 
nữ thông công với nhau khi họ giải thích cho 
nhau về cách họ áp dụng Lời của Đức Chúa Trời 
vào đời sống hàng ngày, cách họ cầu nguyện 
hoặc vui mừng khi lời cầu nguyện được nhậm, 
tìm kiếm sự giúp đỡ cho một nan đề, thú tội 
cùng nhau hoặc cùng hát tôn ngợi Đấng Christ 
(Công Vụ 2:42; Cô-lô-se 3:16).
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5. Mối Thông Công Cơ Đốc, cho dù xảy ra trong 
lúc cùng ăn uống với nhau hoặc cùng ngồi lại 
bàn thảo một kế hoạch hướng đến cộng đồng, 
sẽ khơi gợi và làm tăng mối thông công của 
từng cá nhân với Đấng Christ và mang đến 
niềm vui cho tấm lòng (1 Giăng 1:3-4).

IV.		 TỔ	CHỨC	VÀ	CHỌN	LỰA	LÃNH	ĐẠO	
	 	 CHO	MỤC	VỤ	PHỤ	NỮ

Mục vụ Phụ nữ cần được dẫn dắt bởi một phụ nữ có đủ 
phẩm chất về sự chính trực thuộc linh (Trưởng ban Mục 
vụ Phụ nữ). Người đó có thể là vợ mục sư, hoặc một tín 
hữu trong Hội thánh. Nếu không phải là vợ của mục sư thì 
sẽ ích lợi hơn nếu người đó làm việc gần gũi với vợ mục sư 
để chia sẻ ý tưởng và lắng nghe ý kiến đóng góp.

Lưu Ý Quan Trọng: Nếu trong Hội thánh không có phụ nữ 
nào có thời gian và/hoặc khả năng để tổ chức Mục vụ Phụ nữ, 
bất cứ công tác nào nêu trên đều có thể được thực hiện cách đơn 
giản bởi một người tình nguyện. Ví dụ: Một phụ nữ khao khát 
bắt đầu một nhóm học Kinh Thánh trong nhà thờ hoặc tại nhà 
riêng, được Hội thánh hỗ trợ, thì người đó có thể gặp mục sư 
quản nhiệm và thực hiện mục vụ đó. Mục vụ Phụ nữ có thể bắt 
đầu trong phạm vi nhỏ và tăng trưởng dần theo thời gian. Các 
bài học này nhằm gợi ý cho các chị em phương cách chăm sóc các 
phụ nữ khác trong Hội thánh cũng như những người chưa tin 
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mà họ quen biết. Các bài học cũng đem đến một khuôn mẫu ích 
lợi cho việc hình thành một Mục vụ Phụ nữ có tổ chức bài bản.

A. Đặc Trách Mục vụ Phụ nữ (Trưởng Ban)
1. Được mục sư quản nhiệm bổ nhiệm như một 

nhân sự tình nguyện (trong nhiệm kỳ ít nhất 
một năm) hoặc có thể được Hội thánh hỗ trợ 
làm việc chính thức ở vị trí lâu dài.

2. Nếu chức vụ của người đó là tình nguyện, 
người đó cần huấn luyện một phụ nữ khác tiếp 
nối công việc của mình, để đến khi người đó 
mãn nhiệm kỳ thì vẫn sẽ có sẵn một trưởng ban 
mới có năng lực để tiếp quản.

3. Là người giúp xây dựng và thực hiện các kế 
hoạch cho Mục vụ Phụ nữ.

4. Là người điều hành và chăm lo các lĩnh vực 
khác nhau của Mục vụ Phụ nữ.

5. Là người dẫn dắt và khích lệ chị em phụ nữ đạt 
được mục đích của mục vụ.

6. Là người khởi xướng các ý tưởng mới và truyền 
cảm hứng cho các lãnh đạo của mình.

7. Là người làm việc gần gũi với những nữ lãnh 
đạo mà mình chọn lựa.

8. Là người giám sát việc truyền đạt thông tin về 
các sinh hoạt của Mục vụ Phụ nữ.

9. Là người tham gia các buổi họp có liên quan 
của nhân sự Hội thánh.
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10. Là người chịu trách nhiệm giải trình về việc 
sử dụng ngân quỹ cách đúng đắn.

11. Là người luôn tìm tòi học hỏi các tài liệu và 
tìm kiếm tài liệu mới để giúp đỡ những lãnh 
đạo phụ nữ của mình.

B. Các Lãnh Đạo Của Mục vụ Phụ nữ (có thể được 
xem là những người điều phối / uỷ viên)
Nếu Hội thánh có một hoặc vài phụ nữ ao ước tình 
nguyện trợ giúp Mục vụ Phụ nữ, họ có thể được 
gọi là “những người điều phối/ủy viên”. Mỗi ủy 
viên có thể đặc trách một công tác mà mình quan 
tâm.

1. Ủy viên được Trưởng ban chọn lựa để thực 
hiện các công tác trong Mục vụ. 
Lưu ý: Có thể Hội thánh không có đủ phụ nữ 
để phân công làm ủy viên cho mỗi một công 
tác. Nếu vậy, người Trưởng ban cần đảm nhiệm 
các công tác khác nhau hoặc chọn ra 5 công tác 
trong số những công tác kể trên để thực hiện.

2. Nếu Hội thánh đủ đông tín hữu để làm ủy viên, 
ủy viên của từng công tác cần giúp hoàn thành 
sứ mạng của công tác đó, ví dụ như thành lập 
một nhóm cầu nguyện, hoặc tổ chức một buổi 
nhóm thông công.
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Lưu ý: Hội thánh của bạn có thể không có đủ 
nữ để đảm trách hết năm lĩnh vực của mục vụ 
được mô tả trong các bài học này. Nếu vậy, 
hãy chọn lĩnh nào đang là cần thiết nhất và có 
sẵn những nữ tình nguyện. Ví dụ: Nếu người 
Trưởng ban biết một phụ nữ có tấm lòng cưu 
mang về cầu nguyện thì có thể đến mời người 
đó hình thành một công tác cầu nguyện. Hoặc, 
nếu người Trưởng ban không thấy có nữ tình 
nguyện nào cả, thì chính cô ấy có thể nên bắt 
đầu công tác học Kinh Thánh.

3. Ủy viên của mỗi công tác nên họp lại và/hoặc 
trao đổi với người Trưởng ban để cầu nguyện 
với nhau, thảo luận các kế hoạch và lượng giá 
công tác đó.

C. Phẩm Chất Của Ban Lãnh Đạo Mục Vụ Phụ Nữ

1. Phẩm chất của Trưởng ban Mục vụ Phụ nữ
a. Cô ấy là người trưởng thành thuộc linh, bày 

tỏ tấm lòng tận hiến đối với đời sống Cơ Đốc 
như học Kinh Thánh, cầu nguyện, truyền 
giảng, phục vụ và thông công với con dân 
của Đức Chúa Trời.

b. Cô ấy hiểu và có thái độ đúng với Kinh Thánh 
trước sự dẫn dắt của lãnh đạo Hội thánh.
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c. Cô ấy nhận thức rõ vai trò của một người 
nữ theo Thánh Kinh, dựa theo những tiêu 
chuẩn Kinh Thánh mà lãnh đạo Hội thánh 
giúp phác thảo ra.

d. Cô ấy hiểu cách hướng dẫn phụ nữ và cách 
khích lệ sự phát triển và thực hành các ân tứ 
của họ.

e. Cô ấy chứng tỏ có kỹ năng lãnh đạo và tổ 
chức.

f. Cô ấy hiểu mục đích của Mục vụ Phụ nữ và 
vị trí của Mục vụ đối với Hội thánh.

2. Phẩm chất của Ủy viên
a. Cô ấy là người trưởng thành thuộc linh, bày 

tỏ tấm lòng tận hiến đối với đời sống Cơ Đốc 
như học Kinh Thánh, cầu nguyện, truyền 
giảng, phục vụ và thông công với con dân 
của Đức Chúa Trời.

b. Cô ấy hiểu và có thái độ đúng với Kinh 
Thánh trước sự dẫn dắt của Trưởng ban.

c. Cô ấy hiểu mục đích của Mục vụ Phụ nữ và 
cách thức hoạt động của nó.

LƯU Ý: Mục sư quản nhiệm hoặc ban trị sự của Hội 
thánh có thể thấy cần tham gia vào quá trình chọn lựa 
ủy viên ban đầu. Họ cần ở trong vị trí nhận biết các 
phẩm chất của một phụ nữ khiến cô xứng đáng với vai 
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trò lãnh đạo. Hơn nữa, các lãnh đạo có thể muốn bổ 
sung một số phẩm chất cần thiết khác vào chính sách 
tuyển chọn, ví dụ như quy định số năm là thành viên 
chính thức của Hội thánh đối với ứng viên.
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MỤC	ĐÍCH:
Cung cấp cho các lãnh đạo Cơ Đốc cách thức thực hiện 
chương trình dành cho phụ nữ với trọng tâm là học Kinh 
Thánh và cầu nguyện.

MỤC	TIÊU	HỌC	TẬP:
Bài học này giúp lãnh đạo Cơ Đốc nắm bắt các vấn đề sau:

1. Mô tả hình thức học Kinh Thánh trong nhóm nhỏ.
2. Các ý tưởng thúc đẩy sự cầu nguyện giữa vòng phụ 

nữ.

Bài  2

CHƯƠNG	TRÌNH	CỦA	
MỤC	VỤ	PHỤ	NỮ:	

GIỜ	HỌC	KINH	THÁNH
VÀ	CẦU	NGUYỆN	
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GIỚI	THIỆU:
Chương trình gợi ý dành cho Mục vụ Phụ nữ bao gồm 

các mục vụ học Kinh Thánh, cầu nguyện, truyền giảng, 
phục vụ và chương trình thông công. Việc học và áp dụng 
Kinh Thánh là ưu tiên hàng đầu của Mục vụ. Mục tiêu là 
phụ nữ có được kinh nghiệm phong phú trong việc nhận 
biết Đấng Christ với một sự hiểu biết chân thật, chắc chắn 
và rõ ràng, để họ có thể ngày càng trở nên giống như Ngài 
(Cô-lô-se 2:2). Cầu nguyện cũng là một phần đi liền với 
chương trình, với những thì giờ đặc biệt được định trước 
để phụ nữ cùng cầu nguyện với nhau. 

I.	 MÔ	HÌNH	HỌC	KINH	THÁNH	NHÓM	NHỎ

A. Có thể học Kinh Thánh bằng nhiều cách thức khác 
nhau. Phương pháp học Kinh Thánh được đề cập 
sau đây là học thảo luận nhóm nhỏ.

LƯU Ý: Cẩm nang Mục Vụ Nhóm Nhỏ của tổ chức 
Burnham Ministries (BMI) có cung cấp những thông tin 
hữu ích về việc học Kinh Thánh nhóm nhỏ.

1. Học Kinh Thánh đòi hỏi sự thảo luận trong 
nhóm nhỏ về một phân đoạn Kinh Thánh cụ 
thể.

2. Các thành viên nhóm học Kinh Thánh được 
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cung cấp câu hỏi thảo luận để học trong tuần 
nhằm chuẩn bị cho buổi học Kinh Thánh nhóm.

3. Buổi thảo luận được hướng dẫn bởi một người 
chị em được xem là trưởng thành trong đức tin. 
Người ấy có thể là trưởng ban, vợ của mục sư, 
hoặc một người do trưởng ban phân công.

4. Mỗi một thành viên nhóm học Kinh Thánh cần 
góp phần thảo luận nếu có thể.

B. Nơi nhóm họp

1. Việc học Kinh Thánh được tổ chức tại nhà thờ 
nếu có thể, sử dụng phòng riêng cho từng nhóm 
nhỏ.

2. Nếu không có chỗ trong nhà thờ, có thể tổ chức 
tại nhà riêng, sử dụng các phòng trong nhà.

C. Thành phần phụ nữ tham dự

1. Phụ nữ có thể nhận được nhiều ích lợi từ hình 
thức học Kinh Thánh này, dù số lượng tham dự 
là 5,6 người hay vài trăm người.

2. Khi một nhóm phát triển lên 10 đến 12 thành 
viên, nên chia đôi nhóm, phân công hai người 
để hướng dẫn thảo luận.

3. Tiếp tục với cùng nguyên tắc đó khi số lượng 
thành viên nữ gia tăng, một người hướng dẫn 
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cho năm hoặc sáu người thảo luận.
4. Thành viên nữ tham gia có thể bao gồm các tín 

hữu có mức độ trưởng thành khác nhau, và cả 
những thân hữu nữa.

D. Tài liệu học

1. Phụ nữ có thể học từng sách trong Kinh Thánh 
hoặc các nhân vật Thánh Kinh.

2. Họ có thể học theo chủ đề hoặc các vấn đề có 
liên quan đến phụ nữ như hôn nhân, nuôi dạy 
con cái, chăm sóc nhà cửa, các giai đoạn của 
cuộc đời, cách ra quyết định, các mối quan hệ 
và cảm xúc.

3. Tiêu chí quan trọng nhất khi học các chủ đề liên 
quan đến phụ nữ là phần thảo luận phải được 
đặt trên nền tảng Kinh Thánh nói gì về vấn đề 
đó.

4. Tài liệu học cần được thông qua mục sư quản 
nhiệm và/hoặc đặc trách Mục vụ Phụ nữ.

E. Thời gian nhóm họp

1. Giờ học Kinh Thánh có thể tổ chức vào ban 
ngày hoặc buổi tối (hoặc cả hai), tuỳ theo nhu 
cầu của phụ nữ trong Hội Thánh.

2. Thời lượng cần cho một buổi học Kinh Thánh là 
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từ một đến hai tiếng. Nên lên chương trình học 
Kinh Thánh nhóm nhỏ trong khoảng một tiếng, 
thì giờ còn lại dành cho việc cầu nguyện, thông 
công và ngợi khen.

3. Giờ học Kinh Thánh có thể kéo dài hơn hai 
tiếng, nhưng cần có sự đồng ý của cả nhóm để 
nhóm viên có thể thu xếp thời gian của họ.

4. Thì giờ thông công có thể là trước hay sau giờ 
học Kinh Thánh, nên có ít bánh và nước, nếu 
được.

F. Hướng dẫn tổ chức giờ học Kinh Thánh 

1. Uỷ viên học Kinh Thánh (nếu có) và đặc trách/
trưởng ban quyết định nội dung bài học cho 
nhóm. Tài liệu học Kinh Thánh của một năm 
nên vừa có học cả một sách trong Kinh Thánh, 
vừa có học theo chủ đề cụ thể dựa trên các 
nguyên tắc Thánh Kinh.

2. Mọi thành viên trong nhóm học Kinh Thánh 
cần có một sổ ghi chép học viên, trong đó có in 
sẵn các câu hỏi học Kinh Thánh, để học tại nhà 
trước mỗi bài học hàng tuần. Điều quan trọng 
là các thành viên cần có các hình thức làm bài 
tập tại nhà (hoặc đọc sách) mỗi tuần, vì điều 
này giúp họ hình thành một thói quen học Kinh 
Thánh đều đặn.
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3. Bắt đầu việc học Kinh Thánh đúng giờ (cũng 
như kết thúc đúng giờ). Người hướng dẫn học 
Kinh Thánh cần bắt đầu giờ học bằng sự cầu 
nguyện. Người ấy có thể cầu nguyện cho những 
vấn đề được nêu ra trước giờ học. Các nhóm 
viên có thể tình nguyện tiếp tục cầu nguyện tại 
nhà cho các vấn đề đó trong tuần tiếp theo.

4. Mời người tình nguyện đọc lớn tiếng từng phần 
của bài học Kinh Thánh trước khi thảo luận các 
câu hỏi.

5. Nêu câu hỏi đã có in sẵn trong tài liệu. Sau 
khi nhóm viên trả lời, tiếp tục nêu câu hỏi kế. 
Khuyến khích mọi người cùng tham gia thảo 
luận. Một số người nếu quá ngại ngùng phát 
biểu thì đừng cố ép buộc họ.

6. Khi việc học Kinh Thánh đã đi vào ổn định, 
người hướng dẫn học Kinh Thánh có thể đề 
nghị phân công các nhóm viên luân phiên 
hướng dẫn nhóm học. Đây là cách huấn luyện 
và trang bị các lãnh đạo mới trong nhóm; tuy 
nhiên, điều quan trọng là đừng ép buộc ai 
hướng dẫn thảo luận. Người hướng dẫn học 
Kinh Thánh cần tiếp tục chịu trách nhiệm với 
nhóm đó và chuẩn bị phần của mình.

7. Sau khi việc học Kinh Thánh đã đi vào ổn định, 
người hướng dẫn học Kinh Thánh có thể mời 
một nhóm viên cầu nguyện trước khi học. Nên 



29MỤC VỤ PHỤ NỮ

© All Rights Reserved BMI, 2016

tránh mời người cầu nguyện nếu như chưa 
nói trước với người đó. Có một số chị em cảm 
thấy khó khăn khi cầu nguyện lớn tiếng. Không 
nên để các nhóm viên cảm thấy bị xấu hổ hay 
bị “bắt cóc bỏ dĩa”. Việc mời một chị em cầu 
nguyện nhưng nếu làm người ấy cảm thấy khó 
khăn thì có thể khiến cô không đến tham dự giờ 
học Kinh Thánh hàng tuần nữa.

8. Nên nhớ rằng mục tiêu của từng bài học là để 
người hướng dẫn giúp các nhóm viên học hỏi 
Lời của Đức Chúa Trời và giúp họ áp dụng các 
lẽ thật Kinh Thánh vào đời sống của họ.

II.	PHƯƠNG	CÁCH	THÚC	ĐẨY	SỰ	CẦU	NGUYỆN

Phụ nữ có thể cầu nguyện cá nhân, cầu nguyện trong 
nhóm học Kinh Thánh và cầu nguyện trong những buổi 
nhóm cầu nguyện chung với các phụ nữ khác. Trưởng ban 
Mục vụ Phụ nữ nên tự mình dẫn dắt mục vụ cầu nguyện 
hoặc bổ nhiệm Ủy viên cầu nguyện.

A. Cầu nguyện cá nhân

1. Cầu nguyện cá nhân là thông công với Đức 
Chúa Trời, là cách để nuôi dưỡng mối quan hệ 
tin cậy với Cha Thiên Thượng của chúng ta. 
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Mục sư, Trưởng ban hay Ủy viên cầu nguyện 
cần khích lệ mỗi phụ nữ có thì giờ thông công 
cá nhân với Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện.

2. Cầu nguyện cá nhân đòi hỏi tính kỷ luật và sự 
tập trung. Mội phụ nữ nên có một nơi yên tĩnh 
để cầu nguyện mà không bị gián đoạn.

3. Cầu nguyện cá nhân có thể kéo dài hay ngắn 
(có thể học nhiều hơn về sự cầu nguyện trong 
Bước 2 của tài liệu Bảy Bước Của Đời Sống Cơ 
Đốc).

B. Cầu nguyện trong nhóm nhỏ học Kinh Thánh

1. Khi một Hội Thánh bắt đầu Mục vụ Phụ nữ, 
một trong những chủ đề học tập đầu tiên nên là 
loạt bài học Kinh Thánh về sự cầu nguyện. (Có 
hai bài học Kinh Thánh mẫu về chủ đề sự cầu 
nguyện được trình bày trong Phụ lục A và có 
thể sử dụng trong giờ thảo luận nhóm nhỏ).

2. Người hướng dẫn học Kinh Thánh có thể 
khuyến khích các chị em xây dựng một kỷ luật 
cầu nguyện qua thì giờ cầu nguyện riêng tư, 
cá nhân bằng cách thảo luận về điều đó trong 
phần áp dụng của giờ học Kinh Thánh.

3. Người hướng dẫn học Kinh Thánh có thể 
hướng dẫn các chị em cách thiết lập một giờ 
cầu nguyện gia đình (gia đình lễ bái) thường 
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xuyên để kích thích sự tăng trưởng thuộc linh 
trong gia đình.

C. Cầu nguyện với những phụ nữ khác một cách 
thường xuyên.

1. Uỷ viên Cầu nguyện (hoặc Trưởng ban) mời 
các chị em trong Hội thánh đến cầu nguyện 
tại nhà thờ, hoặc nhà riêng của ai đó, mỗi tuần 
một lần hoặc hết năm ngày trong tuần. Giờ cầu 
nguyện nên tổ chức vào một thời điểm cụ thể 
trong ngày.

2. Uỷ viên Cầu nguyện hoặc Trưởng ban hướng 
dẫn các chị em trong sự cầu nguyện, mỗi ngày 
cầu nguyện cho một lĩnh vực nhu cầu cụ thể 
khác nhau, cùng với những nhu cầu khác mà các 
chị em gửi đến. Thí dụ về năm lĩnh vực nhu cầu 
khác nhau, nếu tổ chức được giờ cầu nguyện 
năm ngày trong tuần, bao gồm: hôn nhân và 
gia đình, lãnh đạo Hội thánh địa phương, các 
cấp lãnh đạo chính quyền, các vấn đề cá nhân 
chứng đạo, và vấn đề truyền giáo ở những nơi 
khác nhau trên thế giới.
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PHỤ LỤC A

CÁC	BÀI	HỌC	KINH	THÁNH	MẪU	
VỀ	SỰ	CẦU	NGUYỆN

BÀI	1:	SỰ	CẦU	NGUYỆN

I.	 CẦU	NGUYỆN	LÀ	GÌ?

A. Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời.
Khi bạn tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm 
Cứu Chúa của bạn, bạn trở nên con của Ngài. 
Vì là con của Ngài nên bạn có được đặc ân thưa 
chuyện trực tiếp với Cha Thiên Thượng của bạn. 
Trò chuyện với Ngài nghĩa là cầu nguyện, là sự 
tương giao với Đấng mà bạn biết và kính yêu. Đức 
Chúa Trời muốn bạn dạn dĩ bước vào sự hiện diện 
của Ngài và trò chuyện cùng Ngài.

Đọc Giăng 1:12
1. Bạn đang có mối liên hệ nào với Đức Chúa 

Trời?
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Đọc Hê-bơ-rơ 4:14-16
2. Trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm, Đức 

Chúa Giê-xu có đặc điểm độc đáo nào?

3. Ngài sẽ làm gì cho bạn, con của Ngài?

B. Đức Chúa Trời muốn bạn cầu nguyện hoặc trò 
chuyện với Ngài về mọi điều. Ngài quan tâm đến 
chính bạn và nhu cầu của bạn.

Đọc Phi-líp 4:6-7
1. Đức Chúa Trời muốn bạn cầu nguyện về điều 

gì?

2. Đức Chúa Trời muốn bạn đáp ứng thế nào 
trước hoàn cảnh khó khăn?

3. Người ta thường phản ứng thế nào khi họ 
không tin cậy Ngài?

4. Đâu là kết quả của việc đáp ứng theo đường lối 
của Đức Chúa Trời?

II.	AI	CÓ	THỂ	CẦU	NGUYỆN?

A. Nếu bạn tin Ngài, bạn có thể cầu nguyện.
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Đọc Hê-bơ-rơ 11:6
1. Đức tin đòi hỏi điều gì?

Đọc 1 Ti-mô-thê 2:5
2. Làm cách nào có thể thể đến gần Đức Chúa 

Trời?

B. Nếu bạn thuộc về Đấng Christ, bạn có thể cầu 
nguyện. Bạn trình dâng thỉnh cầu của mình trong 
thẩm quyền của danh Ngài, dựa trên việc Ngài là 
ai. Là một tín hữu trong Đấng Christ, bạn có thể 
cầu xin trong danh của Chúa Giê-xu vì bạn thuộc 
về Ngài. Cũng giống như Đức Chúa Cha đã đáp 
lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, Ngài cũng sẽ 
đáp lời bạn khi bạn cầu xin trong danh của Chúa 
Giê-xu.

Đọc Giăng 16:24
1. Khi Chúa Giê-xu trò chuyện với các môn đệ 

Ngài trong đêm trước ngày Ngài chịu hành 
hình, Ngài bảo họ cần trình dâng thỉnh cầu của 
mình như thế nào?

2. Kết quả của sự cầu nguyện trong tinh thần đó 
là gì?
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C. Đức Chúa Trời muốn tấm lòng của bạn được 
thanh tẩy. 

Đọc Thi Thiên 66:18-20
1. Điều gì xảy ra khi bạn trò chuyện với Đức Chúa 

Trời mà tội lỗi vẫn còn trong lòng bạn?

2. Vì sao bạn có thể ngợi khen Đức Chúa Trời?

D. Nếu bạn có một tấm lòng tha thứ, bạn có thể cầu 
nguyện cách dạn dĩ. Điều cản trở sự cầu nguyện 
của bạn là một tinh thần không tha thứ. Nếu bạn 
còn giữ bất cứ điều nào nghịch với người khác, 
bạn phải tha thứ cho họ để Đức Chúa Cha tha thứ 
bạn và lắng nghe lời cầu nguyện của bạn. Bạn có 
thể cần tha thứ cho người đó rất nhiều lần, nhưng 
Đức Chúa Trời biết tấm lòng sẵn sàng tha thứ của 
bạn và sẽ giúp bạn tha thứ.

Đọc Ma-thi-ơ 6:14-15
1. Chúa Giê-xu muốn bạn tha thứ cho ai?

Đọc Ma-thi-ơ 18:21-35
2. Trong ẩn dụ này, vị vua đã bày tỏ lòng tha thứ 

như thế nào?

3. Trái lại, gã đầy tớ đã có thái độ nào với người 



36 MỤC VỤ PHỤ NỮ

© All Rights Reserved BMI, 2016

bạn cũng là tôi tớ như mình?

4. Ẩn dụ này dạy bạn như thế nào về tầm quan 
trọng của việc tha thứ người khác?

III.	 VÌ	SAO	CẦN	CẦU	NGUYỆN?

A. Đức Chúa Trời mong muốn bạn thông công với 
Ngài trong sự cầu nguyện.

Đọc Giăng 15:5-8
1. Có những dấu hiệu nào cho thấy một tín hữu 

cần tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện?

B. Khi bạn cầu nguyện, Đức Chúa Trời bảo vệ bạn về 
mặt thể chất, tình cảm, tinh thần và tâm linh.

Đọc Thi Thiên 91:14-15
2. Đức Chúa Trời bảo vệ bạn như thế nào khi bạn 

yêu kính Ngài và kêu cầu Ngài?

Đọc Phi-líp 4:6-7
3. Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn như thế nào về 

phương diện cảm xúc khi bạn cầu nguyện?
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Đọc Gia-cơ 1:5-6
4. Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn như thế nào về 

phương diện tinh thần khi bạn cầu nguyện? 
Ngài sẽ đáp lời bạn với những điều kiện nào? 

Đọc Ma-thi-ơ 26:41
5. Một trong những lý do thuộc linh cho thấy bạn 

nên cầu nguyện là gì?

ÔN	TẬP
• Cầu nguyện là gì? Ai có thể cầu nguyện? Vì sao cần 

cầu nguyện?

• Chọn học thuộc lòng một trong những câu Kinh 
Thánh có trong bài học này.
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BÀI	2:	SỰ	CẦU	NGUYỆN

I.	 PHƯƠNG	CÁCH	CẦU	NGUYỆN

A. Thưa chuyện với Đức Chúa Trời bằng tấm lòng 
chân thành và tại chốn riêng tư.

Đọc Ma-thi-ơ 6:5-8
1. Chúa Giê-xu dạy bạn nên cầu nguyện như thế 

nào?

2. Theo bạn, giá trị của cách cầu nguyện này là gì?

3. Đâu là nơi riêng tư mà bạn có thể đến để cầu 
nguyện?

4. Chúa Giê-xu nhấn mạnh như thế nào về việc 
bạn cần cầu nguyện với Ngài từ chính tấm lòng 
mình? 

B. Trình bày lời cầu nguyện của bạn dựa theo khuôn 
mẫu lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu dạy các môn 
đệ của Ngài. 

Đọc Ma-thi-ơ 6:9-10
1. Câu mở đầu của lời cầu nguyện giúp bạn cảm 
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nhận như sự gần gũi với Chúa như thế nào?

2. Làm thế nào bạn bày tỏ lòng tôn kính Đức Chúa 
Trời trong lời cầu nguyện của bạn?

3. Bạn cần có tinh thần như thế nào khi cầu xin 
quyền cai trị của Đức Chúa Trời và ý muốn của 
Ngài được hoàn thành?

4. Ba điều cầu xin cho nhu cầu của bạn là gì?

5. Làm thế nào để nhu cầu của bạn không phải chỉ 
là nhu cầu về vật chất?

6. Bài cầu nguyện này cho bạn thấy bạn cần phải 
nương dựa vào Chúa trong lời cầu nguyện để 
tránh xa tội lỗi như thế nào?

II.	CÁC	ÁP	DỤNG	THỰC	TẾ	QUA	BÀI	CẦU	NGUYỆN	MẪU	
CỦA	CHÚA	GIÊ-XU	

A. Bài cầu nguyện mẫu do Chúa Giê-xu dạy các môn 
đệ bao gồm những yếu tố sau đây:

Tôn thờ Chúa, 
Thú nhận tội lỗi, 
Tạ ơn Chúa, và 
Trình dâng nhu cầu.
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TÔN THỜ CHÚA là suy ngẫm về chính Đức 
Chúa Trời, rồi bày tỏ lòng ca ngợi Ngài về tình 
yêu thương, quyền năng, sự oai nghi và mọi phẩm 
chất đáng tôn quý của Ngài.

Đọc Thi Thiên 145:1-6
1. Những mô tả nào về Đức Chúa Trời khiến tác 

giả dâng lời tôn cao Chúa?

THÚ NHẬN TỘI LỖI là nhận biết tội lỗi của bạn 
trước mặt Đức Chúa Trời. Thú nhận tội lỗi đòi hỏi 
bạn chân thành và hạ mình trước mặt Ngài.

Đọc 1 Giăng 1:9
2. Hành động hạ mình  nào giữ bạn gần gũi với 

Đức Chúa Trời? Có lĩnh vực nào trong đời sống 
bạn đang đẩy bạn đi xa khỏi Ngài? Hãy thưa 
với Chúa rằng bạn cần Ngài giúp đỡ trong 
những lĩnh vực đó.

TẠ ƠN CHÚA là thưa với Đức Chúa Trời rằng 
bạn biết ơn Ngài biết bao về mọi điều, cả trong 
những lúc khó khăn và khổ nhọc.

Đọc Ê-phê-sô 5:19-20
3. Có những tinh thần nào sẽ tràn ngập tấm lòng 

bạn khi bạn ở trong mối liên hệ đúng đắn với 
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Đức Chúa Trời? Ngay cả lúc tấm lòng bạn đang 
nặng nề, bạn vẫn cần ngợi khen Ngài về điều 
gì?

TRÌNH DÂNG NHU CẦU là nêu lên những thỉnh 
cầu cụ thể, cho người khác và cho bản thân.

Đọc Phi-líp 4:6-7
4. Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì với những 

nhu cầu của bạn và của người khác?

B. Cầu nguyện trong ý Chúa nghĩa là bạn tin cậy vào 
sự đoán định của Đức Chúa Trời trong việc đáp 
lời cầu xin của bạn.

Đọc Ma-thi-ơ 7:9-11
1. Điều nào cho thấy Đức Chúa Trời muốn ban 

món quà tốt lành cho bạn?

2. Theo bạn, Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng như thế 
nào trước một lời cầu xin mà Ngài biết rằng sẽ 
không tốt đối với bạn, hoặc nếu Ngài biết rằng 
sẽ tốt hơn khi đáp lời bạn vào một thời điểm 
khác?

Đọc Gia-cơ 4:3
3. Đức Chúa Trời sẽ xem xét đến điều gì khi đáp 
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lời cầu xin của bạn?

Đọc Ê-phê-sô 3:14-19
4. Lời cầu nguyện của Phao-lô dành cho các tín 

hữu cho thấy Đức Chúa Trời muốn phát triển 
điều gì trong đời sống bạn? Làm thế nào lời cầu 
nguyện của Phao-lô giúp bạn hiểu biết ý muốn 
của Đức Chúa Trời và điều tốt lành nhất Ngài 
dành cho bạn?

ÔN	TẬP
• Bạn nên cầu nguyện ở đâu?

• Có bốn yếu tố nào trong lời cầu nguyện mẫu của 
Chúa Giê-xu mà bạn có thể vận dụng vào đời sống 
cầu nguyện của mình?

• Đức Chúa Trời sẽ xem xét đến những điều gì khi đáp 
lại lời cầu xin của bạn?
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PHỤ LỤC B

MẪU	GIỜ	NHÓM	CẦU	NGUYỆN	
VỀ	CHỦ	ĐỀ	TÌNH	YÊU	THƯƠNG

BÀI HÁT: Chọn một bài hát ca ngợi tình yêu thương của 
Đức Chúa Trời.

CHÀO MỪNG: Người hướng dẫn mời cả nhóm cùng 
đứng và thầm nguyện để chuẩn bị tấm lòng ngợi khen 
Chúa, Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta.

CẦU NGUYỆN: Mời một người cầu nguyện bắt đầu giờ 
nhóm (Người hướng dẫn đã mời từ trước). Cầu xin sự dẫn 
dắt và phước hạnh cho buổi cầu nguyện.

THẦM NGUYỆN: Người hướng dẫn mời các chị em thầm 
nguyện xưng nhận tội lỗi.

ĐỌC KINH THÁNH: Người hướng dẫn mời nhóm đọc 
về tình yêu thương sâu rộng của Đức Chúa Trời, Rô-ma 
8:31-39.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN: Mời nhóm ngồi 
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và đọc Mác 12:30, 31, và mời cả nhóm cúi đầu, dùng câu 
Kinh Thánh đó trong lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa 
Trời.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN: Mời cả nhóm 
cùng đọc Giăng 14:21.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN: Giới thiệu một 
thành viên trong nhóm học Kinh Thánh chia sẻ năm phúc 
về đề tài tình yêu thương.

BÀI HÁT: Mọi người cùng hát bài hát ca ngợi tình yêu 
thương của Đức Chúa Trời.

THẦM NGUYỆN: Người hướng dẫn mời các chị em quỳ 
gối, mời gọi họ bày tỏ tình yêu thương của họ đối với Đức 
Chúa Trời cách riêng tư.

CẦU THAY: Người hướng dẫn mời các chị em cầu nguyện 
cho một người mà họ đang cảm thấy khó yêu thương, 
khuyến khích các chị em cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ 
những việc họ có thể làm để cải thiện mối quan hệ đó. 
Người hướng dẫn có thể nói: “Bây giờ, các chị em hãy cầu 
nguyện cho người đó và xin Chúa cho chúng ta một cơ hội 
để bày tỏ cho họ biết rằng chúng ta quan tâm đến họ. Hãy 
xin Chúa chỉ cho chị em biết họ đang cần điều gì: những 
lời nói nhân hậu, một món quà, sự trìu mến, hoặc thời gian 
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của bạn. Hãy thưa với Chúa điều bạn sẵn lòng làm, xin 
Chúa ban cho bạn sức mạnh và khôn ngoan.”

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN: Cầu nguyện xin 
Chúa giúp đỡ và dẫn dắt từng chị em đang khi họ tìm cách 
hàn gắn một mối liên hệ bằng tình yêu thương và lòng 
vâng phục mạng lệnh của Ngài.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN: Mời mọi người 
đứng dậy, nắm tay nhau, và rồi cầu nguyện cho tình yêu 
thương bày tỏ giữa vòng các tín hữu, xin Chúa mở tấm 
lòng của họ để chia sẻ, quan tâm và yêu thương lẫn nhau.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN: Giới thiệu một 
thành viên trong nhóm học Kinh Thánh sẽ chia sẻ năm 
phút về đề tài tình yêu thương.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN: Mời các chị em 
đứng và hát một bài hát về tình yêu thương của họ dành 
cho Đức Chúa Trời.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN: Mời các chị em 
ngồi, chia từng nhóm nhỏ ba hoặc bốn người, và cùng 
nhau cầu nguyện cho các vấn đề đã bỏ vào rổ hoặc hộp 
cầu thay. Họ cũng có thể cầu nguyện cho vấn đề của nhau.

BÀI HÁT KẾT THÚC



46 MỤC VỤ PHỤ NỮ

© All Rights Reserved BMI, 2016



47

MỤC	ĐÍCH:
Cung cấp cho các lãnh đạo Cơ Đốc cách thức thực hiện 
chương trình giúp cho phụ nữ có cơ hội truyền giảng, 
phục vụ và thông công.

MỤC	TIÊU	HỌC	TẬP:
Bài học này giúp lãnh đạo Cơ Đốc nắm bắt các vấn đề sau:

1. Các ý tưởng về phương cách tạo cơ hội để truyền 
giảng.

2. Các ý tưởng về phương cách giúp phụ nữ phục vụ 
bằng hành động yêu thương.

3. Các ý tưởng xây dựng chương trình gây dựng mối 
thông công.

Bài  3

CHƯƠNG	TRÌNH	CỦA	
MỤC	VỤ	PHỤ	NỮ:	

TRUYỀN	GIẢNG,	PHỤC	VỤ
VÀ	THÔNG	CÔNG	
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GIỚI	THIỆU:
Chương trình sinh hoạt của Mục vụ Phụ nữ sẽ tạo các 

cơ hội cho truyền giảng và phục vụ. Sự góp phần của các 
chị em trong các mục vụ này sẽ càng nhiều hơn khi họ 
trưởng thành trong Đấng Christ. Những cơ hội thông 
công thường xuyên cũng sẽ khích lệ sự tăng trưởng tâm 
linh nơi các chị em. 

I.	 PHƯƠNG	CÁCH	TẠO	CƠ	HỘI	ĐỂ	TRUYỀN	GIẢNG

Mục vụ Phụ nữ khích lệ các chị em rao truyền về Đấng 
Christ bằng cách làm chứng. Trong số lời dạy sau cùng 
trên đất, Chúa Giê-xu khuyến khích các tín hữu trở nên 
những chứng nhân cho Ngài.

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các 
ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành 
Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái 
đất.” (Công Vụ 1:8)

A. Truyền giảng, hoặc làm chứng, có nghĩa là công 
bố Phúc Âm trong năng quyền của Đức Thánh 
Linh thông qua đời sống và môi miệng của chúng 
ta, để người khác có thể tin Đấng Christ là Cứu 
Chúa của họ.
1. Công bố về Đấng Christ bằng đời sống của 
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chúng ta có nghĩa là các chị em phải có phẩm 
tánh của Cơ Đốc nhân. Trong khi làm chứng, 
nếp sống phải nhất quán với các giá trị Cơ Đốc 
(1 Phi-e-rơ 3:1-6).

2. Truyền giảng hoặc làm chứng bằng môi miệng 
của chúng ta nghĩa là nói cho người khác biết 
về kinh nghiệm của chúng ta với Chúa, và giao 
phó kết quả cho Chúa, tin rằng Đức Chúa Trời 
sẽ làm phần của Ngài. Những ai làm chứng 
bằng môi miệng của họ đang đóng một vai trò 
quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức 
Chúa Trời, vì đức tin đến khi người ta nghe 
được lời làm chứng về Đấng Christ của một tín 
hữu (Rô-ma 10:17).

B. Mục vụ Phụ nữ tạo các cơ hội để các chị em truyền 
giảng. Mỗi năm nên tổ chức một hoặc hai chương 
trình đặc biệt để hướng đến những người chưa 
biết về Đấng Christ. Các chương trình này cũng 
có thể được dùng để mời các chị em đến với một 
nhóm học Kinh Thánh. Khi tổ chức chương trình, 
các chị em nào chưa biết Đấng Christ cũng được 
mời đến dự như các tín hữu, và vào cuối chương 
trình, họ được mời tham dự một nhóm học Kinh 
Thánh. Những chương trình này là một cách tốt 
để bắt đầu một nhóm học Kinh Thánh, nhờ đó có 
thêm nhiều chị em tham dự.
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1. Một chương trình điển hình theo dạng này là 
Chương trình sinh hoạt Giáng Sinh.
a. Uỷ viên Truyền giảng (nếu có), hoặc Trưởng 

ban, khích lệ phụ nữ trong Hội thánh tổ chức 
một buổi sinh hoạt Giáng Sinh tại nơi họ cư 
trú. Ủy viên cần họp lại với những người 
tổ chức trước khi bắt đầu thực hiện chương 
trình và khích lệ họ về mục đích của buổi 
truyền giảng. Buổi sinh hoạt Giáng Sinh có 
thể tổ chức tại nhà hoặc ở nhà thờ. Trong kỳ 
lễ, nhà riêng là một môi trường lý tưởng để 
truyền đạt ý nghĩa thật của lễ Giáng Sinh, 
câu chuyện về Chúa Giê-xu và lý do Ngài 
đến.

b. Hai phụ nữ có thể cùng hiệp tác tổ chức một 
buổi sinh hoạt Giáng Sinh. Một người, trong 
vai trò chủ nhà, dùng nhà riêng của mình để 
mời hàng xóm và bạn bè đến; người kia trình 
bày thông điệp Giáng Sinh (hoặc có thể đơn 
giản là đọc câu chuyện Giáng Sinh từ trong 
Kinh Thánh).

c. Trưởng ban, Uỷ viên Truyền giảng, hoặc chủ 
nhà nên gửi thiệp mời trước buổi sinh hoạt 
Giáng Sinh khoảng hai đến bốn tuần. Thiệp 
mời cần ghi rõ đó là một buổi sinh hoạt 
Giáng Sinh, để khi câu chuyện Giáng Sinh 
được đọc lên thì không ai bị ngạc nhiên.
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d. Nếu Hội thánh đang có buổi học Kinh Thánh 
dành cho phụ nữ thì phần đúc kết của buổi 
sinh hoạt Giáng Sinh là thời điểm tốt để mời 
khách đến tham dự học. Trên thực tế, sẽ rất 
thích hợp để bắt đầu một nhóm học Kinh 
Thánh phụ nữ trong tháng Giêng sau khi có 
buổi sinh hoạt Giáng Sinh. Điều này tạo một 
cơ hội để chăm sóc các vị khách mời có quan 
tâm đến Cơ Đốc giáo.

e. Buổi sinh hoạt Giáng Sinh có thể tổ chức vào 
buổi sáng hoặc buổi tối với cùng hình thức.

MẪU	CHƯƠNG	TRÌNH	SINH	HOẠT	GIÁNG	SINH
• Chào mừng và dùng bánh kẹo Giáng Sinh
• Giới thiệu và làm quen với mọi người tham dự 

chương trình
• Một ý tưởng để làm quen với nhau là mời từng người 

kể về một truyền thống Giáng Sinh mà gia đình mình 
ưa thích. Một ý tưởng khác, dành cho những ai có 
thói quen tặng thiệp Giáng Sinh, là chuyền tay nhau 
những tấm thiệp Giáng Sinh, mỗi người chọn một 
tấm và chia sẻ cho nhóm phụ nữ lý do họ tấm thiệp 
đó, bởi nó khơi gợi một kỷ niệm hoặc điều họ thích 
về tấm thiệp.

• Chia sẻ Thông điệp hoặc Đọc Câu chuyện Giáng Sinh 
từ sách Lu-ca.
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• Hát bài hát Giáng Sinh.
• Trò chuyện với nhau – chủ nhà mời những người 

đang hiện diện đến tham dự một buổi học Kinh 
Thánh.

2. Buổi Học Kinh Thánh Mừng Chúa Phục Sinh là 
một cơ hội khác để làm chứng về Đấng Christ. 
Chương trình có thể được tổ chức tiếp nối theo 
chương trình học Kinh Thánh bắt đầu trong 
tháng Giêng (nếu có), hoặc có thể sử dụng dịp 
này để bắt đầu một chương trình học Kinh 
Thánh xuân/hè. Hình thức tổ chức tương tự 
như buổi nhóm Giáng Sinh.

3. Cơ hội thứ ba để truyền giảng là buổi học Kinh 
Thánh mang tính truyền giảng. Đây là buổi học 
được biên soạn đặc biệt để trả lời cho những 
thắc mắc của thân hữu trong một bầu không 
khí thân thiện.
a. Buổi học Kinh Thánh truyền giảng có thể tổ 

chức tại nhà của một chị em, nơi làm việc 
hoặc tại trường học.

b. Nếu có thể, một vài chị em có thể cùng hiệp 
tác với nhau trong việc này và hỗ trợ lẫn 
nhau. Một chương trình học Kinh Thánh 
truyền giảng có thể thực hiện trong mùa hè 
hoặc bất cứ thời điểm nào trong năm.
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c. Các hướng dẫn cho chương trình học Kinh 
Thánh mang tính truyền giảng:
i. Những chị em nào muốn tổ chức 

chương trình học Kinh Thánh cần họp 
với Trưởng ban để cầu nguyện và được 
hướng dẫn.

ii. Nên gửi thư mời hoặc trực tiếp đi mời 
những người có tiềm năng trở thành 
thành viên của nhóm học Kinh Thánh 
trong tương lai.

iii. Người tổ chức nên thảo luận với Trưởng 
ban về tài liệu học. Nếu chọn các sách 
trong Kinh Thánh để học thì Phúc âm 
Mác và Phúc âm Giăng là chọn lựa tốt. 
Một chủ đề liên quan đến các vấn đề 
của phụ nữ cũng có thể thu hút sự chú 
ý của các chị em. Bất cứ chủ đề học nào 
cũng cần được dựa trên các nguyên tắc 
Kinh Thánh.

iv. Trong buổi nhóm học Kinh Thánh đầu 
tiên với các thành viên mới, nên dành 
thời gian làm quen với nhau, phát tài 
liệu, trình bày các nguyên tắc học và 
thảo luận 2-3 câu hỏi trong bài. Mục 
tiêu của buổi học đầu tiên là giúp mọi 
người cảm thấy thoải mái.

v. Sau buổi học đầu tiên, hỏi xem các 
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chị em có muốn tiếp tục học nữa hay 
không, bàn bạc thời gian thuận tiện 
nhất, và thông báo phân đoạn Kinh 
Thánh sẽ học tiếp trong tuần sau.

vi. Thực hiện chương trình học trong 6-8 
tuần. Tìm hiểu xem họ có muốn học nữa 
hay không. Nếu có, mời họ đến tham 
dự nhóm học Kinh Thánh của Mục vụ 
Phụ nữ, hoặc biên soạn một chương 
trình ngắn hạn khác để học với họ.

vii. Trong các buổi học Kinh Thánh hàng 
tuần, người hướng dẫn học Kinh 
Thánh chịu trách nhiệm về bài học; 
tuy nhiên, bất cứ thành viên nào trong 
nhóm cũng có thể góp phần trong vai 
trò người hướng dẫn thảo luận hàng 
tuần. Các thân hữu cũng có một cơ hội 
để tìm hiểu Đấng Christ thông qua việc 
chuẩn bị bài học.

II.	CÁC	PHƯƠNG	CÁCH	PHỤC	VỤ	PHỤ	NỮ	BẰNG	HÀNH	
ĐỘNG	YÊU	THƯƠNG

Mục vụ Phụ nữ khích lệ các chị em phục vụ nhau bằng 
hành động yêu thương, vì sự phục vụ giúp rao truyền về 
Đấng Christ cho tín hữu và thân hữu.
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“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp 
lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn 
của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy 
giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ 
làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, 
hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi 
Đức Chúa Giê-xu Christ” (1 Phi-e-rơ 4:10-11)

Phục vụ bằng hành động yêu thương có thể xảy ra khi 
các chị em chăm sóc nhu cầu của những phụ nữ khác 
trong Hội thánh, thăm viếng phụ nữ và trẻ em đang gặp 
khó khăn, và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. 

A. Những hành động yêu thương của phụ nữ Cơ Đốc 
đáp ứng các nhu cầu của phụ nữ trong Hội thánh 
cũng như trong cộng đồng.
1. Việc phục vụ phụ nữ sẽ giúp các chị em trong 

Hội thánh hoạt động trong một phương cách 
lành mạnh.

2. Chăm sóc cho người bên ngoài Hội thánh là một 
yếu tố thu hút người khác song song với lời làm 
chứng của Cơ Đốc nhân, vì điều đó chuẩn bị 
tấm lòng thân hữu để lắng nghe Phúc Âm.

3. Phụ nữ phục vụ phụ nữ trong Hội thánh khi 
họ dùng tình yêu thương chăm sóc nhu cầu của 
nhau. Có rất nhiều cơ hội để mang lấy gánh 
nặng cho các chị em phụ nữ trong Hội thánh.
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B. Một phương cách mà phụ nữ có thể bày tỏ lòng 
cưu mang, yêu thương là thăm viếng phụ nữ và 
trẻ em đang đau bệnh, khuyết tật và già cả. Phụ 
nữ đặc biệt có khả năng giúp đỡ những đối tượng 
này vì họ hiểu được tình hình sức khoẻ của phụ 
nữ khác và trẻ em.
1. Nếu Trưởng ban biết một chị em trong Hội 

thánh có lòng cưu mang trong lĩnh vực Phục 
vụ, có thể mời cô ấy đảm nhiệm vai trò Uỷ viên 
Phục vụ. Trong trường hợp đó, cô ấy cần được 
Trưởng ban truyền đạt những hướng dẫn cho 
việc thăm viếng sau đây. Cô ấy có thể mời thêm 
các chị em khác trong Hội thánh giúp cô ấy đi 
thăm viếng (nhóm thăm viếng).

2. Nhóm thăm viếng thu thập tên của những 
người cần đến thăm – thông tin này đến từ Uỷ 
viên Phục vụ hoặc Trưởng ban.

3. Hướng dẫn thăm viếng
a. Các chị em thăm viếng người có nhu cầu nên 

đi với một phụ nữ khác, nếu có thể.
b. Nếu có thể, nhóm thăm viếng nên thông báo 

trước về chuyến thăm viếng của họ. Họ cũng 
nên cho người được thăm viếng biết họ là 
đại diện của Mục vụ Phụ nữ muốn đến đọc 
Kinh Thánh và cầu nguyện với họ.

c. Mang theo một quyển Kinh Thánh nhỏ để 
tránh gây chú ý quá mức.
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d. Nếu thăm viếng tại nhà riêng, nên mang 
theo trái cây hoặc vài món ăn tự làm ở nhà.

e. Khi đến thăm tại phòng ở bệnh viện, ở nhà 
hoặc trong tù, hãy nói rằng bạn chỉ định ghé 
thăm trong vài phút thôi.

f. Trong khi trò chuyện, nên giữ giọng nói 
nhỏ nhẹ, và nhìn vào mặt người được thăm 
viếng.

g. Nếu người được thăm viếng chưa có mối 
liên hệ với Đấng Christ, nên hỏi họ vài câu 
hỏi:
• “Trong lúc này, bạn có đang tìm kiếm 

sức lực từ nơi Thượng Đế không?”
• “Bạn có đang học điều gì không về 

niềm tin của bạn không?”
• Lắng nghe câu trả lời của họ. Xác định 

cách tiếp tục giới thiệu họ đến với Chúa 
Cứu Thế, khẳng định sự cứu chuộc của 
họ hoặc nhắc họ nhớ Chúa Giê-xu đang 
hiện diện với họ.

h. Kết thúc buổi thăm viếng bằng lời cầu 
nguyện, và trong khi đó, cần khích lệ người 
đó bằng cách nắm tay hoặc rờ nhẹ lên cánh 
tay hoặc mặt của họ.

i. Cũng hãy chú ý đến người thân của họ hoặc 
những người khác trong phòng. Nếu thấy có 
cơ hội, thử hỏi xem họ có muốn được cầu 
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nguyện không, và cũng nhắc đến nhu cầu 
của họ trong lời cầu nguyện kết thúc.

j. Để ghi nhớ buổi thăm viếng đó, nên để lại 
tấm thiệp nhỏ, một câu Kinh Thánh lưu niệm 
hoặc một sách trong Kinh Thánh.

k. Chăm sóc sau buổi thăm viếng: Nên giữ liên 
lạc hàng tuần bằng cách quay lại thăm hoặc 
gửi thiệp.

C. Một cách khác nữa để phụ nữ phục vụ các chị em 
bằng hành động yêu thương là chú ý nhận biết các 
nhu cầu trong một cộng đồng cụ thể và chủ động 
tìm cách đáp ứng nhu cầu đó.
1. Các phòng khám chăm sóc người nghiện rượu 

hoặc lạm dụng chất kích thích là rất cần thiết 
tại một số cộng đồng vì những nơi đó có tỷ lệ 
rất cao về việc tiêu thụ rượu bia hoặc chất gây 
nghiện, đồng thời lại thiếu các cơ sở y tế.

2. Một số cộng đồng khác cần những mái ấm cho 
trẻ mồ côi. Điều hành một nhà trẻ mồ côi Cơ 
Đốc hoặc các gia đình Cơ Đốc nhận nuôi trẻ mồ 
côi là những cách phục vụ người có nhu cầu.

3. Trẻ em thường bị ruồng bỏ trong một số xã hội, 
do vậy rất cần khởi xướng mục vụ thiếu nhi 
trong Hội thánh hoặc trong cộng đồng.

4. Thành lập thư viện Cơ Đốc cho các bệnh viện, 
trường học hoặc nhà máy là một dự án rất giá 
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trị trong nhiều cộng đồng.
5. Lạc quyên thực phẩm và quần áo cho người có 

nhu cầu trong lúc xảy ra thiên tai và tổ chức các 
buổi trao đổi quần áo để giúp người nghèo là 
những dự án có giá trị.

6. Các Uỷ viên Phục vụ và đội của họ có thể chọn 
một dự án cộng đồng, hoặc nhiều hơn, tuỳ theo 
số lượng chị em sẵn lòng phụ giúp.

III.	 LÊN	KẾ	HOẠCH	CHO	NHỮNG	CHƯƠNG	TRÌNH	
	 	 GÂY	DỰNG	MỐI	THÔNG	CÔNG

Mục vụ Phụ nữ khích lệ các chị em lập kế hoạch thông 
công với nhau. Những chương trình thông công được thiết 
kế đặc biệt tập trung trước hết lên việc giúp các chị em 
chia sẻ với nhau để ngày càng gắn kết trong Đấng Christ. 
Những hoạt động và sự kiện này có thể kết hợp truyền 
giảng, nhưng điểm khác biệt ở đây là mục đích chính 
không phải để truyền giảng mà là thông công. 

“Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, 
hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, 
chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với 
Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúng tôi viết những 
điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được 
đầy dẫy.” (1 Giăng 1:3-4)
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A. Thông công là chia sẻ với nhau về đời sống Cơ 
Đốc nhân nhằm mục đích kinh nghiệm niềm vui 
cá nhân lớn lao trong mối thông công với Chúa.
1. Các mục vụ học Kinh Thánh, cầu nguyện, 

truyền giảng, và phục vụ tạo cơ hội để các chị 
em thông công với nhau.

2. Mỗi sự kiện xã hội có thể là cơ hội cho các chị 
em chia sẻ với nhau về đời sống Cơ Đốc, có thể 
là chia sẻ bữa ăn hoặc cùng làm một dự án.

B. Mục vụ Phụ nữ cũng cung cấp các cơ hội cụ thể, 
có định trước cho các chị em thông công: đề xuất 
tổ chức một sự kiện hoặc một dự án phục vụ mỗi 
năm một lần.
1. Chương trình lễ Kỷ Niệm hàng năm là nhằm 

mục đích thông công và truyền giảng.
a. Mọi phụ nữ trong Hội thánh tham dự 

chương trình để chia sẻ về điều Đức Chúa 
Trời đã dạy dỗ họ cách riêng tư trong suốt 
năm đó.

b. Thân hữu tham dự chương trình được lắng 
nghe Lời của Đức Chúa Trời và lời làm chứng 
của các tín hữu.

2. Mục vụ Phụ nữ phục vụ Hội thánh khi họ chào 
đón những người mới và các chị em mới đến 
tham dự Hội thánh, công bố về Đấng Christ 
qua lời nói và hành động của họ.
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MỤC	ĐÍCH:
Giúp các lãnh đạo Cơ Đốc hiểu được cách bắt đầu Mục 
vụ Phụ nữ, xác định những phụ nữ sẽ phục vụ trong năm 
lĩnh vực mục vụ như được gợi ý: Học Kinh Thánh, Cầu 
nguyện, Truyền giảng, Phục vụ và Thông công, và trang 
bị họ để hoàn thành chức vụ một cách hiệu quả.

MỤC	TIÊU	HỌC	TẬP:
Bài học này giúp lãnh đạo Cơ Đốc nắm bắt các vấn đề sau:

1. Gợi ý một kế hoạch tổ chức Mục vụ Phụ nữ.
2. Hướng dẫn cách xác định và mời nhân sự cho Mục 

vụ Phụ nữ.
3. Mô tả vai trò của các Uỷ viên.

Bài  4

PHÁT	TRIỂN
MỤC	VỤ	PHỤ	NỮ	
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GIỚI	THIỆU:
Mục vụ Phụ nữ hình thành khi Đức Chúa Trời đặt một 

khao khát về mục vụ này trong tấm lòng của một chị em, 
và vị mục sư quản nhiệm cũng cảm biết về nhu cầu đó. 
Một chị em, dưới sự hướng dẫn của mục sư quản nhiệm, 
có thể khởi xướng một mục vụ; việc phát triển mục vụ đó 
sẽ đòi hỏi nhiều phụ nữ khác tham gia, đổ nhiều công khó 
và mang lại nhiều ích lợi.

Bài học Phát Triển Mục vụ Phụ nữ này mô tả mục vụ 
ban đầu với quy mô nhỏ, nhưng đồng thời cũng bao gồm 
những chi tiết cho một mục vụ phát triển và mở rộng.

“Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường 
nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; vì trước mặt Đức 
Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức 
tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ 
về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ 
chúng ta” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-3)

I.	 CÁC	BƯỚC	TỔ	CHỨC	MỤC	VỤ	PHỤ	NỮ

A. Bước đầu tiên là vị mục sư quản nhiệm bổ nhiệm 
một nữ đặc trách (Trưởng ban) để coi sóc Mục vụ 
Phụ nữ. Nếu không có người phù hợp trong Hội 
Thánh, vị mục sư quản nhiệm và/hoặc vợ mục sư 
có thể tìm người tình nguyện để giúp bắt đầu một 



63MỤC VỤ PHỤ NỮ

© All Rights Reserved BMI, 2016

nhóm học Kinh Thánh cho nữ giới, hoặc lên kế 
hoạch cho một dự án phục vụ, hoặc thăm viếng 
phụ nữ và trẻ em đang có nhu cầu,... Các ý tưởng 
và lĩnh vực này có thể được thực hiện cho dù chỉ 
có một chị em mong muốn đảm trách phục vụ 
trong lĩnh vực đặc biệt đó.

B. Khi đã có một Trưởng ban, bước thứ hai là người 
Trưởng ban sẽ bổ nhiệm các chị em có ân tứ thuộc 
linh để phục vụ trong năm lĩnh vực mục vụ. Nếu 
không có đủ phụ nữ trong Hội Thánh để phục 
vụ trong các lĩnh vực này, người Trưởng ban có 
thể phụ trách, và/hoặc Hội Thánh có thể không 
đủ khả năng thực hiện hết cả năm mục vụ. Trong 
trường hợp đó, nên chọn các mục vụ mà bạn được 
trang bị để thực hiện.
1. Trưởng ban nhắm mục tiêu chọn lựa các chị em 

có các ân tứ thuộc linh phù hợp với một trong 
năm mục vụ, để mục vụ cần thiết đó có thể 
được thực hiện cách hiệu quả.

2. Người chị em được chọn hoặc tình nguyện 
phục vụ trong một lĩnh vực cụ thể được gọi là 
Uỷ viên. Mỗi uỷ viên phụ trách một trong năm 
khía cạnh mục vụ, bao gồm: Học Kinh Thánh, 
Cầu nguyện, Truyền giảng, Phục vụ và Thông 
công. Tuy nhiên, Hội Thánh rất có thể không 
đủ khả năng thực hiện hết cả năm mục vụ, và 



64 MỤC VỤ PHỤ NỮ

© All Rights Reserved BMI, 2016

Trưởng ban có thể phải đóng vai trò như một 
uỷ viên.
a. Uỷ viên là những chị em trưởng thành thuộc 

linh, ở nhiều độ tuổi và kinh nghiệm khác 
nhau, có lòng sốt sắng cho Đức Chúa Trời và 
sống một đời sống theo gương Đấng Christ.

b. Khi đã có các uỷ viên, họ cần họp với Trưởng 
ban để cùng nhau cầu nguyện trong vài tuần 
và thảo luận về những điều Đức Chúa Trời 
đặt để trong tấm lòng họ.

II.	ĐỊNH	NGHĨA	CÁC	VAI	TRÒ	CỦA	UỶ	VIÊN	
(Xem Bài 1 về phẩm chất của Trưởng ban)

Các uỷ viên là những nữ lãnh đạo của năm lĩnh vực 
mục vụ được bàn đến trong tài liệu này. Nếu có một lĩnh 
vực mục vụ không có một uỷ viên thì Hội Thánh có thể 
không có khả năng thực hiện lĩnh vực đó cho đến khi nào 
tìm được một người tình nguyện. Hoặc, đích thân Trưởng 
ban phải kiêm nhiệm lĩnh vực đó.

A. Uỷ viên học Kinh Thánh giám sát mọi nhu cầu học 
Kinh Thánh.
1. Cô ấy có thể là giáo viên dạy Kinh Thánh, hoặc 

có ai đó hỗ trợ cô trong việc này.
2. Cô ấy điều hướng thời gian và nơi chốn học 
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Kinh Thánh.
3. Nếu có một chị em khác đang dạy bài học Kinh 

Thánh, cô ấy giúp hướng dẫn họ và đảm bảo là 
giáo viên có đủ năng lực.

4. Uỷ viên học Kinh Thánh chọn lựa giáo trình, 
phân bố tài liệu đa dạng trong suốt cả năm.
a. Uỷ viên học Kinh Thánh chọn lựa các sách 

của Kinh Thánh hoặc các nhân vật Kinh 
Thánh trong suốt một quý của năm.

b. Uỷ viên học Kinh Thánh cũng chọn lựa các 
chủ đề hoặc vấn đề có liên quan đến phụ nữ, 
ví dụ như hôn nhân, nuôi dạy con cái, chăm 
sóc gia đình, các giai đoạn của cuộc đời, cách 
đưa ra quyết định, các mối liên hệ và cảm 
xúc.

B. Uỷ viên Cầu nguyện giám sát việc tổ chức các buổi 
nhóm cầu nguyện với phụ nữ trong Hội Thánh.
1. Cô ấy lên chương trình cho các buổi cầu nguyện.
2. Uỷ viên cầu nguyện có thể định một ngày trong 

tháng, một ngày trong tuần, hoặc năm ngày 
trong tuần với thì giờ cụ thể, tuỳ theo số phụ 
nữ và đáp ứng của các chị em mong muốn cầu 
nguyện với người khác.

3. Cô ấy thu thập và biên soạn danh sách các vấn 
đề cầu nguyện do các chị em gửi đến và nhu 
cầu của các tín hữu trong Hội Thánh.
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Ví dụ về các loại nhu cầu khác nhau bao gồm: 
Hôn nhân và gia đình, lãnh đạo Hội Thánh địa 
phương, lãnh đạo chính quyền, các vấn đề về 
chứng đạo cá nhân, và công tác truyền giáo ở 
khắp nơi trên thế giới.

C. Uỷ viên Truyền giảng điều phối các buổi học Kinh 
Thánh Truyền giảng, buổi Sinh hoạt Giáng Sinh 
và Lễ Phục Sinh (nếu có thực hiện).

1. Cô ấy tổ chức các nhà hoặc địa điểm của 
buổi gặp mặt và giám sát các bài đọc/thông 
điệp Giáng Sinh/Phục Sinh trong các chương 
trình đó.

2. Trước khi tổ chức buổi Sinh hoạt Giáng Sinh/
sự kiện khác, cô ấy đứng ra làm chủ nhà 
hoặc mời các chủ nhà khác cùng họp nhau 
lại để cầu nguyện và khích lệ nhau trong nỗ 
lực truyền giảng.

3. Uỷ viên Truyền giảng có thể hướng dẫn hoặc 
điều phối các buổi học Kinh Thánh Truyền 
Giảng trong suốt mùa hè hoặc khoảng thời 
gian khác. Vui lòng xem Bài 3, B3 để biết 
thêm chi tiết về một buổi học Kinh Thánh 
Truyền Giảng.

4. Uỷ viên Truyền giảng cố gắng chăm sóc 
những nữ tân tín hữu. Những chị em bằng 
lòng nhận lời mời tiếp nhận Đấng Christ 
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trong các buổi Sinh hoạt Giáng Sinh, Lễ Phục 
Sinh hoặc trong các buổi học Kinh Thánh, 
đều được mời đến nhóm học Kinh Thánh 
sau đó để được tăng trưởng.

D. Uỷ viên Phục vụ quản lý những cơ hội để chị em 
phục vụ.
1. Uỷ viên Phục vụ tìm cách mời gọi một vài chị 

em tình nguyện đi với cô ấy đến thăm viếng 
phụ nữ và trẻ em đang bệnh, bị khuyết tật và 
già yếu.

2. Uỷ viên Phục vụ giữ một nhật ký ghi nhận 
những ai cần đi thăm viếng và những ai cần 
được thăm viếng.

3. Nếu có định sẵn một ngày cụ thể để thăm viếng, 
các nữ tình nguyện đến Hội Thánh để hiệp với 
những chị em khác tham gia thăm viếng. Uỷ 
viên sẽ gửi danh sách những người đang có 
nhu cầu và cùng cầu nguyện với nhóm. Nếu 
không định sẵn một ngày để gặp nhau thì danh 
sách của những người cần được thăm viếng có 
thể được phân công vào ngày Chúa Nhật.

E. Uỷ viên Thông công lên chương trình các buổi 
thông công trong vòng Hội Thánh và chào đón 
các chị em mới đến với Hội Thánh.
1. Uỷ viên Thông công lên chương trình lễ Kỷ 
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Niệm.
2. Uỷ viên Thông công thông báo về chương trình 

đó.
3. Uỷ viên Thông công giám sát các trang thiết bị, 

trang trí, thực đơn và người tham dự.
4. Uỷ viên Thông công chào đón các chị em mới 

đến với Hội Thánh.
a. Uỷ viên Thông công liên hệ với các chị em 

mới và chào đón họ.
b. Cô ấy mời khách đến với một trong những 

sinh hoạt của Mục vụ Phụ nữ và giới thiệu 
họ với những chị em khác.



69MỤC VỤ PHỤ NỮ

© All Rights Reserved BMI, 2016



70 MỤC VỤ PHỤ NỮ

© All Rights Reserved BMI, 2016



71MỤC VỤ PHỤ NỮ

© All Rights Reserved BMI, 2016



72 MỤC VỤ PHỤ NỮ

© All Rights Reserved BMI, 2016


