
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tiên Tri  
Là Ai? 

điều Chúa dạy cho con cái, cháu chắt cho giáo dân…thì 
nguy hiểm lắm, không ổn đâu, bởi vì Chúa đã cảnh cáo: 
“Nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói 
để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, 
thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, 
nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó” (Ed 3:18).    
 

Bạn thân mến, để có thể trung thành thi hành một cách 
trọn vẹn sứ vụ của một tiên tri, chúng mình hãy cố gắng: 

 

• Cầu nguyện thật nhiều, xin Chúa ban cho bạn và tôi 
ơn CAN ĐẢM và ơn KHÔN NGOAN, để chúng 
mình dám nói sự thật, dám “lên tiếng, lúc thuận tiện 
cũng như lúc không thuận tiện; [để] biện bác, ngăm 
đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm 
dạy dỗ …” (2 Tm 4:2). 

• Gắn bó mật thiết với Chúa, qua việc siêng năng đọc, 
suy niệm Kinh Thánh và năng tham dự thánh lễ, 
rước lễ bởi vì khi có Chúa ở cùng, chúng mình sẽ 
được Ngài bảo vệ, che chở và gìn giữ chúng mình 
khỏi mọi tai họa và những nỗi sợ hãi.   

	

Và để giúp cho hàng Giáo Phẩm, hàng Giáo Sĩ, và ông 
bà cha mẹ thầy cô chu toàn sứ vụ tiên tri của họ, tôi xin 
bạn cộng tác với các ngài bằng cách:   
 

• Cầu nguyện xin cho các tiên tri của Chúa được ơn 
can đảm để họ sống trung thành với sứ mệnh rao 
giảng SỰ THẬT và dám chấp nhận mọi gian lao thử 
thách, thiệt thòi…vì danh Chúa Giêsu Kitô.   

• Xin hãy chú tâm lắng nghe những lời khuyên răn, 
dạy dỗ, và giảng dạy của các ngài, khi các ngài lên 
tiếng nói về những vấn đề có liên quan đến tín lý và 
đến đời sống luân lý và đạo đức. 

• Xin tránh thái độ lên án, chỉ trích, làm mặt giận, tẩy 
chay hay chống đối các tiên tri bởi vì “Kẻ nào 
không nghe những lời của Ta, những lời [của các 
tiên tri] nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội 
nó" (Đnl 18:18-19). 

 

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa chúc lành và 
ban xuống trên bạn và tôi những ơn lành hồn xác, để mỗi 
người chúng ta chu toàn sứ vụ của một tiên tri và trung 
tín với Ngài cho đến cùng.  Amen!   
	
	

Công Đồng Vatican II, trong Sắc Lệnh về Tông Đồ 

Giáo Dân # 3 đưa ra câu trả lời rất rõ: “Tất cả những ai 
sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức thì đều 
được thánh hiến vào chức vụ Tư Tế, Tiên Tri và Vương 
Đế.”  Như vậy tiên tri là tất cả mọi Kitô Hữu, là Đức 
Giáo Hoàng, là các Giám Mục, là các linh mục, là các 
thầy phó tế, là các tu sĩ nam nữ, là ông bà, là cha mẹ, là 
thầy cô, và chính là bạn!  
 

Tiên tri làm những công việc gì? Công việc của các tiên 
tri đảm trách là phát ngôn viên nhân danh Thiên Chúa, 
để truyền đạt các mệnh lệnh của Ngài đến cho dân.  Bài 
đọc một của Chúa Nhật hôm nay nói rõ sứ vụ của một 
tiên tri: “Từ giữa anh em…Ta sẽ cho xuất hiện một tiên 
tri…Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và 
người ấy sẽ nói với [dân của ta] tất cả những gì Ta 
truyền cho người ấy” (Đnl 18:18).   
 

Sứ vụ của các tiên tri có dễ không?  Không dễ một chút 
nào cả, Kinh Thánh kể lại rằng, khi thi hành sứ vụ của 
Chúa giao phó, tất cả các tiên tri của Chúa đã bị bách hại, 
bị nhục mạ, bị bắt bớ, tù đày và bị mất mạng nữa.   
 

Xưa sao thì nay vậy, khi các tiên tri thời nay thi hành sứ 
vụ của Chúa giao phó, ví dụ như: 
 

• Phải thờ phượng Chúa trên hết mọi sự, không được 
đi coi bói, không được cầu cơ, không thờ lạy bụt 
thần, nhưng phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa, 
hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn (Mt 22:37). 

• Không được gian dối, khai gian, lươn lẹo, nói dối, 
lừa bịp… nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" 
thì phải nói "không” (Mt 5:37).   

• Không được hút, không được trồng, không được mua 
bán cần sa, marijuana, ma túy, không đam mê cờ bạc, 
rượu chè, chơi bời, gian dâm, không được ăn ở với 
nhau như vợ chồng khi chưa có phép hôn phối …  

 

Thì các tiên tri cũng bị người nghe ghét bỏ, bị chống 
báng, bị chỉ trích, bị chống đối, và bị mất mạng nữa là 
đàng khác!  Thế nhưng nếu tôi và bạn là những tiên tri, 
mà lại không dám nói sự thật, không truyền đạt những 
….	



	

	
The Second Vatican Council’s Decree on the 

Apostolate of the Laity #3 presents a very clear 
statement: “The laity incorporated into Christ’s Mystical 
Body through Baptism and strengthened by the power 
of the Holy Spirit through Confirmation are 
consecrated for the royal Priesthood, Prophet and the 
Holy people.”  That means that all Christians, including 
the Holy Father, Bishops, Priests, Deacons, religious men 
and women, grandparents, parents, teachers, and last but 
not least, you, are intended to be prophets! 
 

What is the role of the Prophet?  The Prophet is 
responsible to be the spokesperson in the name of God, 
to communicate His commands to the people. In today’s 
first reading, it clearly stated the mission of a prophet: I 
will raise up for them a prophet like you from among 
their kindred, and will put my words into the mouth of the 
prophet; the prophet shall tell them all that I command” 
(Dt 18:18). 
 

Is the mission of the Prophet easy?  It is not easy at all. 
The Bible says that, when carrying out the mission that 
God entrusted to them, all the prophets of the Lord were 
persecuted, humiliated, imprisoned, and some even lost 
their lives. 
 

History repeats itself when the prophets of today carry 
out the mission that God entrusts to them, for instance, 
when they tell us that: 
 

• We must worship God above all things, and we are 
not to believe in such things as fortunetellers, 
horoscopes, tarot cards, palm-readings, or ouija 
boards. In other words, do not worship false gods, but 
“you shall love the Lord, your God, with all your 
heart, with all your soul, and with all your  mind” 
(Mt 22:37).	

• Do not cheat, commit fraud, deceive, lie, and 
deceive. Let your “Yes” mean “Yes,” and your “No” 
mean “No” (Mt 5:37).   	

• Do not smoke, do not grow opium, do not buy or sell 
drugs, do not gamble, drink to excess, indulge in 
illicit sexual activity and cohabitation before 
marriage.	

	

These Prophets of today are also hated, defamed, 
criticized, opposed, and even murdered!  However, if you 

and I are prophets and we are afraid to speak the truth, we 
fail to pass on God’s teachings to our children, 
grandchildren, and the people around us.  That would be 
extremely critical and precarious, because God has 
warned us: “If you do not warn them or speak out to 
dissuade the wicked from their evil conduct in order to 
save their lives—then they shall die for their sin, but I 
will hold you responsible for their blood” (Ez 3:18). 
 

My dear friends, in order to be able to faithfully carry out 
the prophetic ministry, let us strive to: 

 

• Pray without ceasing, asking God to grant us the gifts 
of COURAGE and WISDOM, so that we dare to 
speak the truth, dare to “proclaim the word; be 
persistent whether it is convenient or inconvenient; 
convince, reprimand, encourage through all patience 
and teaching…” (2 Tm 4:2). 

• Stay closely connected with God, through 
reading/meditating on Scripture and faithfully 
attending daily Mass and receiving Holy 
Communion, because when God is with us, we will 
be protected, shielded and guarded by God from all 
calamities and fears. 

 

And in order to help the clergy, religious men and 
women, parents and teachers to fulfill their prophetic 
ministry, I humbly ask you to cooperate with them by: 
 

• Praying that God's prophets will be courageous 
enough to live faithfully their mission of proclaiming 
the TRUTH and daring enough to accept the 
resultant trials and tribulations for the glory of Jesus 
Christ. 

• Listening to their teachings and instruction, as they 
speak about matters of doctrine and of ethical and 
moral life. 

• Avoiding condemnation, criticism, anger, boycotts or 
opposition toward the prophets because “anyone 
who will not listen to my words which the prophet 
speaks in my name, I myself will hold accountable for 
it” (Dt 18:18-19). 

 

Let us pray for one another, ask God to bless us and grant 
us both spiritual and physical strength, so that each of us 
can fulfill the mission of a prophet and be faithful to Him 
to the end. Amen! 
	

Rev. Ansgar Pham, SDD  
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