
 

 

 
Cơ Đốc Nhân chúng ta cần nhận thức rằng  

việc nghe theo các tiên tri giả, các giáo sư giả là một việc sai phạm  

đối với ý chỉ của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhất thiết phải tránh  

nhưng cũng đồng thời phải biết rằng việc bưng tai, bịt mắt  

không chịu nhận diện, nhận định, và nhận thức các tiên tri giả, các giáo sư giả  

đang trà trộn giữa vòng các Hội Thánh và tự nhận là “hội thánh”  

là một việc nguy hiểm đừng làm! 

(Rev. Đoàn Nhật Tân, PhD) 

 

 

“Sự Tiên Tri” hay “Lời Tiên Tri” chỉ có giá trị Kinh Thánh khi sự ấy, lời ấy có liên 

quan đến việc khải thị chương trình cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong và 

qua Đức Chúa Jêsus Christ theo Kinh Thánh mà thôi. Mọi sự tự nhận về “Sự Tiên 

Tri” hay “Lời Tiên Tri” không có tính chất này đều phi Kinh Thánh, phải tránh. 

 

Kinh Thánh cho biết rằng người đưa ra những “sự tiên tri”, “lời tiên tri” không có 

giá trị Kinh Thánh được gọi là “tiên tri giả”. Còn có một việc đáng cho chúng ta để 

ý hơn nữa là Kinh Thánh liên kết các khái niệm “Tiên Tri Giả”, “Christ Giả”, “Kẻ 

Đối Địch”, “Kẻ Địch L i Đấng Christ” l i v i nhau chung trong một ph m tr  th n 

học Kinh Thánh rộng hơn được gọi là là “Sự  ội Đ o” (Gr.          [aphistemi])! 

 

Như vậy chuyện về các tiên tri giả chẳng phải chỉ là chuyện nhảm nhí của những 

kẻ nhảm nhí mà là chuyện l n, chuyện g t b  Tin Lành của Đức Chúa Trời trong 

và qua Đức Chúa Jêsus Christ là hành vi bội đ o (Gr.          [aphistemi])… 

 

“Đức Thánh Linh phán t  tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đ o mà 

theo các th n lừa dối, và đ o lý của quỉ dữ.” (1Ti. 4:1) 

 

Hiểu biết và nhận diện các tiên tri giả, các giáo sư giả là một việc làm vừa có ích 

vừa là một phận sự Kinh Thánh để các Cơ Đốc Nhân có thể biết cái gì là cái gì và 

ai là ai. Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta… 

 

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, ch  tin cậy mọi th n, nhưng hãy thử cho biết các th n có phải 

đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên h .” 

(1Gi. 4:1) 

 

Cơ Đốc Nhân chúng ta c n nhận thức rằng việc nghe theo các tiên tri giả, các giáo 

sư giả là một việc sai ph m đối v i ý chỉ của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhất thiết 

phải tránh nhưng cũng đồng thời phải biết rằng việc bưng tai, bịt mắt không chịu 

nhận diện, nhận thực, nhận định, và nhận thức các tiên tri giả, các giáo sư giả đang 

trà trộn giữa vòng các Hội Thánh và tự nhận là “hội thánh” là một việc nguy hiểm 

đừng làm! 



 

“[3] Mặc ai d ng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự b  đ o 

đến trư c, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, [4] tức là kẻ đối địch, tôn 

mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ l y, rất 

đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.” (2Tê. 

2:3-4; Sv. Ma. 24: 5, 24; Mác 13:22; Lu. 21:8; 1Gi. 2:18, 22; 4:3; 2Gi.1:7; Khải. 

19:20) 

 

Về vấn đề các tiên tri giả thì vì một lý do nào đó mà T. . Joshua được một số 

người tôn s ng ở Việt Nam tôn xưng “tiên tri” chứ thật ra thì các nhà biện giáo Cơ 

Đốc và Cơ Đốc giáo dục học thế gi i không kể T. . Joshua vào hàng “tiên tri” (tất 

nhiên là tiên tri giả, “false prophet”), trong "album" của "show biz" các tiên tri giả 

hiện nay không có T. . Joshua. T . Joshua được nhìn nhận như một một Mục Sư 

túy ân người Nigiêria (Nigerian Charismatic Pastor), một nhà truyền giáo truyền 

hình (Televangelist), và là một nhà ho t động từ thiện (Philanthropist). T.B. Joshua 

là người thành lập và đứng đ u “The Synagogue, Church of All Nations”, gọi tắt là 

“SCOAN”, là một “siêu hội thánh” ở Nigeria v i hơn vài v n người nhóm l i mỗi 

tu n; họ cũng có kênh truyền hình Emmanuel riêng, lôi cuốn được rất đông người 

theo.  

 

“SCOAN” quảng bá và xiển dương T. . Joshua như là “một nhà tiên tri” đã "rất 

thành công" trong việc “nói tiên tri”, “công bố” những việc trong đời sống cá nhân 

của những người nhóm l i v i “SCOAN” cũng như đã “nói tiên tri” về một số các 

sự kiện mang t m cỡ thế gi i khác được “SCOAN” chế ra thành các video để 

quảng bá như… 

 

(1) Về sự kiện “MH370”: Sau khi việc “MH370” xảy ra thì “SCOAN” cho ra lò 

một video nhận rằng T. .Joshua đã “nói tiên tri” về việc này từ trư c rồi! 

(2) Về các cuộc tấn công khủng bố: “SCOAN” cũng nhận rằng T. . Joshua đã 

“nói tiên tri” về một số các cuộc tấn công của “ISIS”, “Al-Qaeda”, “Al-

Shabaab”,… Chỉ có điều rằng trư c khi các sự việc này xảy ra người ta chẳng 

nghe nói gì cả!   

(3) Về cuộc tấn công ở Ghana: Năm 2016 T. . Joshua “nói tiên tri” rằng Ghana sẽ 

bị tấn công và sẽ hoàn toàn bị sụp đổ khiến t o ra một tâm lý hoảng sợ trong dân 

chúng ở Ghana và nhiều người hủy b  các chuyến đi đến Ghana. Rất nhiều ngày 

sau “sự tiên tri” này của T. . Joshua có một tên khủng bố bị bắt ở Malian khai rằng 

nhóm của mình cũng “dự tính” sẽ tấn công khủng bố Ghana! Thử nghĩ xem, đối 

v i các nhóm khủng bố, hễ cứ chỗ nào tấn công được thì họ đều lên kế ho ch tấn 

công, chỗ nào chẳng là mục tiêu của họ? 

(4) Về kết quả b u cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016: T. . Joshua “nói tiên tri” rằng 

Hillary Clinton sẽ thắng cử. Thế nhưng sau khi Donald Trump thắng cử chứ 

Hillary Clinton không thắng cử thì T. . Joshua nói rằng “ấy chỉ là vì người ta giải 

sai nghĩa thuộc linh” của lời “tiên tri” của mình! 



(5) Về đ i dịch gây ra bởi “Chinese Virus” hiện nay: T. . Joshua nói tiên tri trong 

một video do “SCOAN” phát hành rằng đ i dịch này sẽ tự tiêu vào ngày 27 Tháng 

 a năm 2020! 

 

Nói tiên tri theo Kinh Thánh không phải chỉ là nói về những sự mình biết trư c hay 

ư c đoán! Cơ Đốc Nhân chúng ta không c n phải để ý đến các “sự tiên tri” này 

làm gì vì cho d u những sự ấy có chính xác đến 100% thì cũng không phải là 

những sự tiên tri hay lời tiên tri có giá trị Kinh Thánh vì “sự tiên tri” hay “lời tiên 

tri” chỉ có giá trị Kinh Thánh khi sự ấy, lời ấy có liên quan đến việc khải thị chương 

trình cứu rỗi trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ theo 

Kinh Thánh mà thôi. Mọi sự tự nhận về “sự tiên tri” hay “lời tiên tri” không có tính 

chất này đều phi Kinh Thánh, phải tránh. 

 

Trong làng “Show  iz” các tiên tri giả trên thế gi i hiện nay thì T. . Joshua chỉ ở 

vai “đàn em” mà thôi. Có khá nhiều các “tiên tri giả chuyên nghiệp” đã “nói tiên 

tri” về đ i dịch hoặc có liên quan đến đ i dịch mà mức độ báng bổ đối v i quyền tể 

trị tối cao của Đức Chúa Trời còn kinh khủng hơn nhiều chứ chẳng “hiền hòa” như 

lời của T. . Joshua đâu. Trong “album” này là chừng vài mươi các “danh gia tiên 

tri giả” trong làng "Show  iz" các tiên tri giả hiện nay đã nói những điều có liên 

quan đến “Dịch Tàu” mà không có T. . Joshua: Ana Werner, David Hernandez, 

David Herzog, Dr. Cindy Jacobs, Dr. Clarice Fluitt, Glenda Jackson, Hakeem 

Collins, Hank Kunneman, James Goll, Jemiah Johnson, Joan Hunter, Katherine 

Ruonala, Kevin Zadai, Kynan Bridges, Lana Vawser, Larry Sparks, Mario 

Murillo, Patricia King, Perry Stone, Sid Roth, Tracy Cooke (21 người). 

 

“Time will tell”! Vâng, thời gian sẽ trả lời nhưng hãy nh  rằng cho d u những sự 

ấy có chính xác đến 100% thì cũng không phải là những sự tiên tri hay lời tiên tri 

có giá trị Kinh Thánh vì “sự tiên tri” hay “lời tiên tri” chỉ có giá trị Kinh Thánh khi 

sự ấy, lời ấy có liên quan đến việc khải thị chương trình cứu rỗi trọn vẹn của Đức 

Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ theo Kinh Thánh mà thôi. Mọi sự 

tự nhận về “sự tiên tri” hay “lời tiên tri” không có tính chất này đều phi Kinh 

Thánh, phải tránh. 

 

Một người vợ chung thủy sẽ cứ chung thủy cho đến c ng nhưng điều ấy không có 

nghĩa là sẽ không có ong bư m đến ve vãn. “Cô Dâu” (Sv. Khải. 19:7-8) tức là 

Hội Thánh của Đức Chúa Jêsus Christ cũng vậy. Cơ Đốc Nhân thật thì sẽ không 

thay lòng đổi d  nhưng đến cả các Cơ Đốc Nhân Thật cũng không tránh kh i sự 

cám dỗ cho thay lòng đổi d ;  và nếu là Cơ Đốc Nhân thật thì sẽ không bị lung l c 

về niềm tin nhưng đến cả các Cơ Đốc Nhân thật cũng không tránh kh i sự cám dỗ 

cho niềm tin bị lung l c! Đức Chúa Trời nhân từ và thương xót của chúng ta sẽ gìn 

giữ những kẻ kính sợ Ngài để họ vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài cho đến 

cuối c ng! Anh em hãy nói “Amen”! 

 


