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Mục Vụ Của Chúa Giê-su
Từ Phục Sinh Đến Lúc Về Trời

Giai Đoạn Cuối Cùng Về Mục Vụ 
Của Chúa Giê-su Trên Đất! 
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Công Việc của Chúa 
Giê-su trên đất đã trãi 
qua nhiều giai đoạn!

Năm 12 tuổi 
Ngài đã bắt 
đầu giảng 
dạy trong 
Đền Thờ!

3



He may have worked for a while as a 
Carpenter… But He also would 

have studied in the 
synagogue schools 
and been trained in 

the Scriptures.

Cuối cùng Ngài đã được 
công nhận và trở thành 

một Thầy Ra-bi!
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Lúc nhận lãnh phép Báp-tem, Đức Thánh 
Linh đã giáng xuống trên Ngài, Ngài đối 

đầu với ma quỷ & đã nhận được những ân 
tứ siêu nhiên! 
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Sau đó, trong 3 năm liên tục Ngài 
đi khắp xứ Giu-đê, Sa-ma-ri và Ga-li-lê.  
Ngài đã giảng dạy, chữa lành, giải cứu 

và làm nhiều phép lạ.
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Cuối cùng, Chúa đã gánh lấy thập tự giá –
Mục đích tối thượng của Ngài…

để cứu chuộc bạn! 
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Chúa Giê-su đã sống lại!
Ngài mặc lấy một cơ thể đầy quyền 

năng của Chúa Phục Sinh!

Nhằm ngày Chúa Nhật sau Lễ Vượt Qua…

NHƯNG MỤC VỤ CỦA NGÀI TRÊN 
ĐẤT VẪN CHƯA CHẤM DỨT!

TRONG 40 NGÀY TIẾP THEO ĐÓ 
NGÀI TIẾP TỤC CHĂM SÓC CÁC 

MÔN ĐỒ! 8



Từ Lễ Vượt Qua cho đến khi Về Trời, Chúa Giê-su đã hiện 
ra, gặp các môn đồ Ngài nhiều lần tại Giê-ru-sa-lem! 
Ngài đã sai phái họ về Ga-li-lê & gặp họ tại nơi ấy! 

Họ đã trở lại Giê-ru-sa-lem & gặp Ngài một lần nữa!
Trong 40 ngày Chúa đã gặp gỡ với chúng riêng rẽ

& trong các nhóm đông gần 500.
NGÀI ĐÃ DẠY DỖ HỌ NHIỀU ĐIỀU! 

Đây là một thời gian rất quan trọng!
Chúa Giê-su sắp về Trời & đã uỷ thác kế hoạch 
Cứu Chuộc của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh 

Ngài! Họ đã được chuẫn bị sẵn sàng 
cho một sự thay đổi lớn! 9



Thật là một điều đáng kinh ngạc 
cho các môn đồ!

Chúa Giê-su đã mặc lấy một cơ thể phục sinh! 
Ngài có thể đi xuyên qua bức tường, nhưng 

Ngài cũng có thể ngồi ăn với bạn Ngài.
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Ấy là một thời gian giảng dạy đầy quyền bính!
Công Vụ 1:3  “Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước 

mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra 
mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn 

mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức 
Chúa Trời.” 

Lu-ca 24:27 “Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế 
đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người 
đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.”
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MỘT THỜI GIAN QUAN TRỌNG 
CHO CÁC MÔN ĐỒ. 

Trong 40 ngày sau khi Chúa phục sinh, họ phải trải 
nghiệm qua một chuyển đổi lạ thường.

Họ đã thay đổi từ địa vị ‘Môn Đồ’ thành ‘Sứ Đồ.’
Họ thay đổi từ ‘môn đồ theo Chúa’ để 

trở thành những lãnh đạo. 
Họ bước vào một tầng cấp mới mẽ trong  vinh quang.

Tôi tin rằng đây là giai đoạn Chúa Giê-su đã dạy 
dỗ môn đồ Ngài NỀN TẢNG GIẢNG DẠY về 

việc thành lập và hoạt động của Hội Thánh Chúa. 
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Cuối cùng, sau 40 
ngày, Chúa Giê-su đã

mang các môn đồ Ngài
đến núi Ô-li-ve...

và Ngài thăng thiên, 
về Trời!
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Chúa Giê-su đã dạy họ những điều 
gì trong 40 ngày ấy?

Phần đông sự dạy dỗ ấy không được 
ghi lại với nhiều chi tiết, nhưng có ba 

điều rất rõ ràng...

Thứ Nhất:  Chúa đã ban cho họ một 
khải tượng để giảng dạy cho 

muôn dân! 14



Chúa Giê-su đã ban cho họ Một Đại Mệnh Lệnh!
Giăng 20:21 “Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy.”
Mác 16:15 “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, 

giảng Tin Lành cho mọi người.” 
Ma-thi-ơ 28:19 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân…” 
Lu-ca 24:27 “và người ta sẽ nhơn danh Ngài mà rao giảng cho dân 

các nước sự ăn năn để được tha tội...”
Công Vụ 1:8 “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.” 

Những điều nầy đã được truyền phán tại nhiều 
nơi chốn và nhiều thời điểm khác nhau!

Chúa Giê-su đã lặp đi lặp lại nhiều lần!
“BẠN ĐANG ĐƯỢC SAI PHÁI ĐỂ ĐI RA!” 15



Thứ Nhì:  Chúa đã ban cho họ khải tượng để đào tạo mọi 
con dân Ngài hầu việc Chúa trong mục vụ được giao phó!

Ma-thi-ơ 28:18-20 – “Đại Mệnh Lệnh”
“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức 

Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp 
tem cho họ... và dạy họ giữ hết cả mọ điều mà Ta đã 

truyền cho các ngươi.”
Ngài đã ban cho họ những mệnh lệnh nào?
Ngài đã chỉ định cho họ phục vụ thế gian!

Một trong những mệnh lệnh Ngài thường xuyên 
truyền phán cùng họ là:

“HÃY CHỮA LÀNH KẺ CÓ BỆNH” -Lu-ca 9:2
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Chúa Giê-su CHỈ ĐẠO cho môn đồ theo 
Ngài Chữa Lành Người Có Bệnh!

- Lu-ca 9:1-6 (sai phái 12) – “HÃY CHỮA 
LÀNH KẺ CÓ BỆNH!”

- Lu-ca 10:8-9 (sai phái 72) – “HÃY CHỮA 
LÀNH KẺ CÓ BỆNH!”

MỘT MỆNH LỆNH!
Nếu họ đi ra rao giảng Tin Lành cho 
tội  nhân, nhưng không chữa lành kẻ 

có bệnh…HẲN LÀ BẤT TUÂN 
THEO MỆNH LỆNH! 17



Chúa đã HỨA ban cho QUYỀN PHÉP để 
CHỮA LÀNH Tất Cả Những Ai Theo Ngài!

Mác 16:17-18 “Vậy những kẻ tin sẽ được 
các dấu lạ nầy...hễ đặt tay trên kẻ đau, thì 
kẻ đau sẽ lành!”
Giăng 14:12 – “Kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm 
việc ta làm; lại cũng làm việc (phép lạ) lớn 
hơn nữa”

Chúa Giê-su phán: “Hãy dạy dỗ cho các 
môn đồ ngươi làm những việc Ta đã truyền 

phán cùng ngươi!” 18



Các Sứ Đồ VÂNG THEO Mệnh Lệnh Ngài
Các Sứ Đồ DẠY DỖ Con Dân Chúa 

CHỮA LÀNH Kẻ Đau!
Các Sứ Đồ đã dành rất nhiều thời gian giảng dạy!

Công Vụ 2:42 cho chúng ta biết rằng Con Dân 
Chúa đã cống hiến bản thân họ dành cho việc học 

hỏi qua sự giảng dạy của các Sứ Đồ.
Làm thế nào để chúng ta biết rằng họ đã 

giảng dạy về sự CHỮA BỆNH?
1. Đó là những gì Chúa Giê-su phán với họ 

để dạy cho Con Dân Ngài! 
(Dạy cho họ làm những điều tương tự mà 

Chúa đã chỉ định họ làm).
2. Vì đó là những gì họ ĐÃ HỌC ĐƯỢC! 19



Chúng ta nhận thấy trong Công Vụ 8:1-7:

“Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem 
gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết 
thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền 

Giu-đê và xứ Sa-ma-ri....
Những Con Dân Chúa khi bị tản lạc đã rao giảng 
Tin Lành bất cứ nơi nào họ đi đến... có những tà 
ma kẻ lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, 

cùng kẻ bại và què được chữa lành 
cũng nhiều...”

Kết quả của sự giảng dạy của các Sứ Đồ: 
Dân Thánh Ngài bắt đầu CHỮA LÀNH KẺ BỆNH!
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NHƯNG SAU ĐÓ CHÚNG TA 
ĐƯỢC BIẾT RẰNG ...Những ai bị tản lạc...

“ĐÃ RAO GIẢNG LỜI CHÚA ở bất cứ 
nơi nào chân họ bước đến!” 

Những con chiên đáng thương ấy đã bước ra 
để RAO GIẢNG Tin Lành!

“có những tà ma kẻ lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị 
ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều!”
Những con chiên bé mọn nầy đã thực hiện Các Phép Lạ!

Đến sách Công Vụ 9:31 ta đọc biết rằng… “Hội-thánh trong 
cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình 

an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức 
Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên!” 

Những con chiên nầy đã ra đi và BẮT ĐẦU thành lập
nhiều Hội Thánh Mạnh Mẽ bất cứ nơi nào chân họ đặt đến!
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NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA?

Theo sự hướng dẫn của Chúa Giê-su, các sứ 
đồ đã huấn luyện các tín hữu để làm theo 

những điều Chúa đã truyền phán cùng họ!

Mọi người đã được huấn luyện và trang bị 
để làm công việc nhà Chúa, vì vậy, 

khi bị bách hại khiến họ phải rời khỏi 
Giê-ru-sa-lem, thì họ đã tự nhiên phục vụ 

Chúa ở bất cứ tình huống nào!
22



Ê-phê-sô 4 dạy chúng ta hãy trang bị Dân Thánh của 
Ngài, và để thực hiện các mục vụ ta cần có sự hợp 

tác của năm ân tứ cụ thể nầy:
SỨ ĐỒ    TIÊN TRI     GIÁO SƯ 

MỤC SƯ THẦY GIẢNG
Khi cả 5 ân tứ nầy được kết hợp với nhau, các Con 

Dân Chúa sẽ có thể học hỏi để phục vụ và Thân 
Thể Chúa sẽ được xây dựng một cách chính chắn!

Thật kỳ diệu, đây là những gì các sứ đồ đã 
thiết lập trong sách Công Vụ!

Thứ Ba:  Chúa đã ban cho các môn đồ 
một chiếc lược thành lập 

Năm Ân Tứ Chức Vụ Các Sứ Đồ 
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Các sứ đồ đã không chỉ dán cho một nhãn hiệu 
chung “mục sư” trên tất cả những ai muốn trở 
thành lãnh đạo và họ cũng đã không mô tả rập 
khuôn công việc trong mục vụ của chức vụ ấy.

Các sứ đồ đã xác định, đào tạo và sắp đặt 
vị trí cho 5 loại lãnh đạo trong chức vụ!

Qua sách Công Vụ ta nhận định rằng...
Một số được gọi là Sứ Đồ (Công Vụ 14:14) 

Một số được gọi là Tiên Tri (Công Vụ 11:27) 
Một số được gọi là Giáo Sư (Công Vụ 13:1) 

Một số được gọi là Mục Sư - người chăn (Công Vụ 20:28) 
Một số được gọi là Thầy Giảng (Công Vụ 21:8) 
Mỗi người đều biết rõ chức vụ mình! 24



Bạn không nhìn thấy điều nầy 
trong Cựu Ước!

Bạn không thấy nó trong Phúc Âm!
Tôi tin rằng Chúa Giê-su đã tiết lộ điều nầy 

trong thời gian 40 ngày ấy, khi Ngài dạy 
dỗ họ về việc thành lập và hoạt động của 

HỘI THÁNH CHÚA.

Làm cách nào để các Sứ Đồ học biết về 
Năm Ân Tứ Chức Vụ Các Sứ Đồ ấy?
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ĐÂY LÀ KẾT QUẢ CỦA NHỮNG GÌ CHÚA GIÊ-SU 
PHÁN DẠY CÁC MÔN ĐỒ TỪ KHI NGÀI PHỤC 

SINH ĐẾN LÚC THĂNG THIÊN... 
Hội Thánh được ũy nhiệm và sai phái để 

truyền giảng cho muôn dân.
Họ đã có một MỤC TIÊU đào tạo mọi tín hữu trong 
mục vụ chữa lành kẻ bệnh, giải cứu đuổi các tà linh 

và làm các công trình của Chúa Giê-su!
Họ đã có một CHIẾN LƯỢC gọi là Mục Vụ Bao 

Gồm 5 Ân Tứ Chức Vụ để làm điều đó!
KẾT QUẢ: Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem 

đã trở thành một Trung tâm Sứ Đồ trang bị các 
thánh dân trong mục vụ! 26



Trung Tâm Mục Vụ Các Sứ Đồ ở Giê-ru-sa-
lem trang bị các Thánh Dân phục vụ một 

cách hữu hiệu...
Cho đến sách Công Vụ 8, những tín hữu thông 

thường đã phục vụ Chúa khắp vùng để chữa lành 
kẻ bệnh, giải cứu những kẻ bị quỷ ám, rao giảng 

Tin Lành & thiết lập nhiều hội thánh mới.
Những gì đã xảy ra ở Giê-ru-sa-lem thật là đáng kinh 

ngạc... nhưng Giê-ru-sa-lem chỉ là một khởi đầu!
GIÊ-RU-SA-LEM KHÔNG PHẢI LÀ MÔ HÌNH CUỐI CÙNG 

CHO CÁC HỘI THÁNH!
AN-TI-ỐT MỚI THẬT CHÍNH LÀ MỘT 

MÔ HÌNH CHÚA ĐÃ BAN CHO TA! 27



AN-TI-ỐT là một thành phố 300 dặm
về phía bắc của Giê-ru-sa-lem, 

ở Thổ Nhĩ Kỳ!

Khác biệt hơn Giê-ru-sa-lem !  
Thành phố Giê-ru-sa-lem ở trong

một vị trí CÔ LẬP.
Thời ấy, An-ti-ốt là thành phố lớn 
thứ 4 trên thế giới, trên giao lộ của 
các tuyến đường thương mại chính! 
Một thành phố lớn đa dạng: người 

Hy Lạp, La Mã, Syria, 
người Do Thái!

Giê-ru-sa-lem ví như BUỒNG TỬ 
CUNG của Hội Thánh Ban Đầu!

Nhưng An-ti-ốt chính là cái nôi! 
28



Công Vụ 11 cho chúng ta biết rằng ở An-ti-ốt, lần đầu tiên trong 
lịch sử, các tín hữu người Do Thái (Messianic Jews) từ 

Giê-ru-sa-lem bắt đầu chia sẻ với dân ngoại bang về Đấng Mê-si!

…& dân ngoại đã được cứu! 
VÔ SỐ dân ngoại đã được cứu!

Đây là kế hoạch Đức Chúa Trời đã định sẵn!

Y-sơ-ra-ên đã từng được gọi là một dân có ngôi vị của 
một Thầy Tế Lễ, là một ánh sánh cho dân ngoại bang!

Đó là sự kêu gọi và cũng là vận mệnh của Y-sơ-ra-ên!

An-ti-ốt mang tính chất một thành phố quốc tế, một
sự thay đổi lớn đã diễn ra trong Hội Thánh Chúa

29



Đức Chúa Trời có một kế hoạch để kết hợp các 
Con Dân Chúa người Do Thái và các dân ngoại 

thành MỘT DÂN MỚI!
Nhưng điều đó không thể xảy ra ở Giê-ru-sa-lem!

Giê-ru-sa-lem là quan trọng, tựa như buồng tử 
cung của hội thánh, nhưng nó thiếu một thành 

phần thiết yếu trong kế hoạch của Đức Chúa Trời:
Vì KHÔNG CÓ DÂN NGOẠI sinh sống tại nơi ấy!

Vì vậy, Chúa đã tụ tập hội thánh Ngài tại An-ti-ốt 
là nơi đô hội mọi văn hoá, các thứ tiếng và chủng tộc 

của các dân... hầu thiết lập 
MỘT TRUNG TÂM MỤC VỤ CÁC SỨ ĐỒ THỨ HAI!
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Vì vậy, trung tâm sứ đồ đầu tiên đã được thiết lập tại Giê-ru-sa-lem

Giê-ru-sa-lem

Các sứ đồ đã đào tạo Con Dân Chúa để phục vụ & họ bắt 
đầu bành trướng, lan tràn đến nhiều lãnh thổ khác!
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Giê-ru-sa-lem

An-ti-ốt

Sau đó một trung tâm mục vụ các sứ đồ kế tiếp đã được 
thiết lập tại An-ti-ốt 

Dân ngoại đã được nhập vào, Phao-lô & Ba-na-ba đã dạy 
dỗ và huấn luyện họ liên tục một năm trong mục vụ!  
Sau đó, họ đã được sai phái qua các xứ ngoại bang!
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Giê-ru-sa-lem

Khi mô hình đã được thành lập, nó có thể được bành 
trướng để tăng trưỡng bất cứ nơi nào trên thế giới!

Tại Ê-phê-sô, một trung tâm sứ đồ đã được thành lập và 
đạo Chúa bành trướng đến các lãnh thổ xung quanh!

Ê-phê-sô

An-ti-ốt

33



Giê-ru-sa-lem

Ê-phê-sô An-ti-ốt

Một điều tương tự cũng đã xảy ra ở Cô-rinh-tô

Cô-rinh-tô

Chúa Giê-su đã ban cho hội thánh một chiến lược rõ ràng! 
Mô hình nầy ngày càng loan rộng trên khắp thế giới! 

Trong thời kỳ đen tối, hội thánh Chúa đã từ bỏ kế hoạch của Ngài!
Tin mừng: TRUNG TÂM MỤC VỤ CÁC SỨ ĐỒ 

ĐANG ĐƯỢC KHÔI PHỤC!

Các trung tâm mục vụ các 
sứ đồ ngày càng bành 

trướng, và hội thánh Chúa 
đã bùng nổ!
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CHÚA GIÊ-SU ĐANG LÀM MỘT VIỆC 
ĐÁNG KINH NGẠC TRONG THỜI ĐẠI 

CỦA CHÚNG TA!
Ngài đang kêu gọi chúng ta trở lại với kế hoạch ban đầu. 

Ngài đang xác nhận sự ŨY THÁC và sai phái 
chúng ta đi khắp nơi trên thế giới.

Ngài đang kêu gọi chúng ta trở về với MỤC TIÊU
nguyên thũy hầu đào tạo mọi tín hữu để phục vụ!

Ngài đang phục hồi CHIẾN LƯỢC đã ban 
cho ta vê ̀ Năm Ân Tứ Chức Vụ Các Sứ Đồ 

để chúng ta thực hiện công việc Ngài! 35



Kết quả sẽ là

SỰ PHỤC HƯNG!

Khi chúng ta bắt đầu trở lại với kế hoạch
Chúa Giê-su đã trao cho Hội Thánh trong

40 ngày cuối cùng lúc Ngài còn sống trên đất ...
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