
 

 

 

 

 

 

 

 

Do L.m.  Giuse Nguyễn Hữu Thiệu, Chuẩn bị Luận án Tiến 

sĩ Mục Vụ ,thuộc Địa phận Hải Phòng, VN  giảng thuyết. 

Chúa Nhật ngày 17/6/2012 tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, 

Giáo Phận Las Vegas. 

 

Mặc dù tất bật với bao công việc của Giáo xứ, Cha Chánh 

xứ Giuse Đồng Minh Quang cũng ưu ái dành sự thương yêu, 

săn sóc cho con cái của Mẹ tại Giáo xứ Mẹ La Vang, đặc 

biệt cho hai Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể và Lời Chúa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngài đã mời cho bằng được Cha Giuse Nguyễn Hữu Thiệu 

đến giúp, vì qua kỳ Đại Hội La Vang tại Las Vegas vừa qua, 

mọi người đều mến nhớ một  MC đầy duyên dáng, tài năng 

và có sức thuyết phục, đã dẫn dắt bao tâm hồn hướng lòng 

về Mẹ, để kính yêu Chúa, đó chính là L.m. Giuse Nguyễn 

Hữu Thiệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày Chúa Nhật, 17/6/2012 thời tiết khá ấm áp tại Las 

Vegas, con dân của Giáo xứ Mẹ La Vang cũng hòa nhập 

tâm tình sốt mến yêu Chúa, Mẹ qua sự đợi chờ cả tuần nay 

buổi thuyết giảng của Cha Giuse Nguyễn Hữu Thiệu, đến 

giúp cho con cái Mẹ tại Giáo xứ với chủ đề "Người Giáo 

dân với Các Nghi Thức Phụng Vụ". 

 

Ngay sau Thánh lễ sáng Chúa Nhật, giáo dân đã vui mừng ở 

lại tham dự buổi Thuyết giảng, sau lời mời của Cha Chánh 

Xứ, ngoại trừ một số người tiếc nuối ra về vì bận chuyện 

riêng của gia đình. 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi Làm Dấu Thánh Giá, Cha Chánh xứ mời cộng đoàn 

cùng tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho buổi thuyết 

giảng gặt hái được nhiều hoa trái tốt tươi cho mỗi tâm hồn 

qua bài hát: "Tâm Tình Hiến Dâng” của nhạc sĩ Oanh Sông 

Lam; mở đầu bằng câu gợi ghi nhớ ơn Cha trên Trời: Biết 

lấy gì cảm mến,  biết lấy chi bao đền, Hồng Ân Chúa cao 

vời…. Sau khi kết thúc bài hát, mọi người được nghe trích 

đoạn Tin mừng của Thánh Mát- thêu ( MT: 20,1-2).  

 

 

 

 

 

Vào đề thuyết giảng, cha Thiệu giải thích một số định nghĩa 

để mọi giáo dân am hiểu tường tận: 

1). Định nghĩa Ơn gọi: là lời mời gọi của Thiên Chúa đến 

với mỗi người, để giúp họ thi hành một sứ mệnh. 

2). Ơn gọi Giáo dân: Là lời mời gọi của Thiên Chúa đến tất 

cả mọi người chúng ta qua bí tích Rửa tội, chúng ta được trở 

nên một chi thể trong “Nhiệm thể” Đức Kitô và là con Thiên 

Chúa. Vì Đức Kitô là Đấng Thánh – Chí Thánh- Nên chúng 

ta được mời gọi “Phải nên thánh”. 

3). Tại sao gọi Đức Giêsu là Đức Kitô? 

Chữ Kitô trong tiếng Hy Lạp, là chữ “Mêsia” (Người được 

xức dầu) trong tiếng Do thái: Trong Cựu ước, người được 

làm Vua, hay Tư tế, hoặc Ngôn sứ Là những người được 

xức dầu. Đức Giêsu có cả ba vừa là vua, vừa có chức Tư 

tế (Thượng tế vĩnh viễn), lại cũng là Ngôn sứ theo nghĩa 

tuyệt đối, nên “Kitô” đã trở thành tên riêng của Chúa Giêsu. 

4). Được là chi thể trong Nhiệm thể Đức Kitô thì có gì 

đặc biệt? 

Chúng ta là con Thiên Chúa và là một chi thể của Đức Kitô, 

nên được thừa hưởng và tham gia vào ba chức vụ nói trên: 

Tư tế, Ngôn sứ và Vương giả. 

a)- Tư tế: Là người dâng của lễ lên Thiên Chúa (Chúa Giêsu 

là Linh mục Thượng phẩm, trên Thánh giá, Chúa hiến tế 

chính mình cho Chúa Cha). Có hai chức năng Tư tế: 

- Tư tế Phổ quát: Cho tất cả những người đã lãnh nhận “Bí 

tích rửa tội”, được hiệp dâng Thánh lễ, và dâng chính mình 

làm của lễ Tạ ơn, cầu nguyện, sống chứng tá đức Tin, được 

thánh hoá và lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh 

thể. 

Buổi Thuyết Giảng: 

"Người Giáo Dân với Các Nghi Thức Phụng Vụ" 
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- Tư tế phẩm trật (thừa tác): Không chỉ mang ý nghĩa như 

trên, mà còn đặc biệt dành cho những ai lãnh nhận “Bí tích 

Truyền chức” để Thánh hóa, giáo huấn và cai quản dân 

Chúa. 

b)- Ngôn sứ: Là người được sai đi để nói Lời Thiên Chúa. 

Loan báo Tin Mừng về “Nước Trời”. Muốn cho sứ vụ “loan 

báo” có kết quả tốt, phải: 

- Học hỏi Kinh Thánh, Giáo lý 

- Trau dồi kiến thức về Tôn giáo. 

- Sống Lời Chúa. 

c)- Vương Giả: Là người làm vua, hoặc người trong Hoàng 

tộc. Đức Kitô khẳng định Ngài là Vua trong câu nói: “Nước 

tôi không thuộc về thế gian này” (Ya 18,33). Khi đến thế 

gian, Ngài Phục Vụ mọi người. Vì thế khi thừa hưởng chức 

“Vương giả” của Đức Kitô, thì chúng ta thuộc về “Nước 

Trời”, và sống giữa thế gian, chúng ta cũng noi gương Đức 

Kitô phục vụ mọi người. 

 

Vua còn có nghĩa “Cai trị, và có thể thống”. Từ ý nghĩa đó, 

mỗi Kitô hữu sống theo thể thống là sống có “Phẩm giá”. 

Biết làm chủ bản thân và làm chủ vật chất, Không để vật 

chất điều khiển tinh thần, không để danh vọng, tiền tài, của 

cải làm mờ lương tri. 

 

5). Ơn gọi & sứ mệnh giáo dân: Khi đón nhận bí tích Rửa 

tội, người giáo dân cùng với các thành phần khác trong giáo 

hội đón nhận lệnh truyền của Đức Kitô: “Anh em hãy đi 

khắp tứ phương thiên hạ, loan giảng Tin Mừng cho mọi loài 

thụ tạo (Mc 16,15). Công đồng Vaticanô II cũng xác định và 

mời gọi việc rao giảng Tin Mừng trong thời đại này, là sứ 

mệnh chung của mọi người Kitô hữu, không phải chỉ riêng 

các tu sĩ. Tông huấn Christifideles Laici của Đức Giáo 

hoàng Gioan Phaolô II về “Ơn gọi và sứ mệnh của Người 

Giáo Dân trong Giáo hội và giữa Trần thế” đã xác định: Mọi 

tín hữu đều thuộc về Dân Chúa, và dân Chúa là những thợ 

làm vườn nho được đề cập đến trong Phúc Âm Thánh 

Matthêu “Nước Trời giống như chủ nhân vườn nho, lúc tảng 

sáng ra đi tìm thợ làm vườn nho. Ông đồng ý trả cho họ một 

đồng mỗi ngày, và đưa họ vào làm vườn nho mình” (Mt 20, 

1-2). Và vì vậy, ý nghĩa của Tông huấn dạy chúng ta: Giáo 

hội sau Công đồng Vaticanô II, như một lễ Hiện xuống mới, 

với ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống tràn trề, mọi giáo dân, 

chúng ta hãy nhận thức sâu sắc về bản tính “truyền giáo” 

của mình, và ngoan ngoãn lắng nghe tiếng Chúa sai đi vào 

trần thế. 

6)- Ơn gọi và sứ mệnh Giáo dân: Là Giáo dân, là chúng ta 

đáp lại “Ơn gọi” của Chúa trong mục đích nên Thánh, bằng 

việc thi hành “Sứ mệnh” Rao giảng Tin Mừng đến khắp mọi 

người trong trần thế, và cộng tác mọi công việc trong giáo 

xứ trong mỗi trách nhiệm khác nhau. 

1-Định nghĩa ơn gọi & ơn gọi giáo dân: 

 

2-Thừa hưởng nơi Đức KiTô 3 chức vụ: Tư tế, Ngôn sứ và 

Vương giả. 

3-Thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu: Loan truyền Tin 

Mừng và góp phần cứu rỗi các linh hồn. 

 

Qua dụ ngôn người làm nho theo Thánh Matthêu, cha Thiệu 

muốn mời gọi mọi người giáo dân trong Cộng Đoàn tùy 

theo khả năng, hoàn cảnh, thời gian đóng góp cho nhà Chúa, 

cho sự nghiệp nước Trời, cho Giáo Hội và gần gũi nhất là 

cho Cộng Đoàn Mẹ La Vang. Nhưng việc làm phải trong 

một trật tự theo một cơ cấu tổ chức trong đó mỗi giáo xứ, vị 

linh mục có trách nhiệm hướng dẫn. Và tùy theo vị trí công 

việc, khả năng và thời gian, mỗi người được bố trí công việc 

khác nhau như những người thợ làm vườn nho. Đề tài thì 

bao la, thời gian thì có hạn, cha Thiệu đành phải kết thúc với 

sự tiếc nuối của mọi người .  

 

Trước khi kết thúc, chị Tuyết Mai có nêu một câu hỏi: Khi 

làm việc có những khác biệt, đối nghịch, mình có nên im 

lặng hay phải nói ra cho công việc được thống nhất, một ý, 

tuy nhiên nói ra sẽ gây bất hòa? Xin cha cho ý kiến ra sao? 

"Nếu nói ra với tinh thần xây dựng có sự chứng kiến của 

Linh Mục chánh xứ hoặc của tập thể thì phải nói ra để rút ưu 

khuyết điểm, hầu làm tốt, làm đúng. " 

Câu trả lời của cha Thiệu cũng kết thúc buổi Tĩnh tâm. 

Chúng con xin cám ơn cha Chánh xứ, cám ơn cha Thiệu, các 

ngài đã chu đáo chuẩn bị tâm hồn chúng con thật tuyệt vời 

để phụng sự Chúa.   

Las Vegas ngày 17-6-2012 

Đào Khánh 
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