“Chớ Tin Cậy Mọi Thần”

tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo
đấng ấy! (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:915)

Thánh Kinh Dạy Gì?
Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy
bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà
các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va,
Đức Chúa Trời của các ngươi. (Lê-vi Ký
19:31)
Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của
Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của
Đức Chúa Trời. (Rô-ma 8:14)

Tội lỗi của vua Sau-lơ:
Sau-lơ nói cùng các tôi tớ mình rằng: Hãy
kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu
vong; ta sẽ đi đến người mà cầu vấn. Các
tôi tớ thưa rằng: Tại Ên-đô-rơ có một
người đàn bà cầu vong.
(1Sa-mu-ên
28:7)
Tội lỗi của vua Ma-na-se:

Chớ thông đồng với tà linh:
Nếu ai xây về đồng cốt và thầy bói mà
thông dâm cùng chúng nó, thì ta sẽ nổi
giận cùng người đó, truất nó ra khỏi dân
sự mình. (Lê-vi Ký 20:6)
Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức
Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt
chước những sự gớm ghiếc của các dân
tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi chớ nên có ai
đem con trai hay con gái mình ngang qua
lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem
sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ
hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt,
kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong, vì Đức
Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các
việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các
dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi
phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa
Trời ngươi. Vì những dân tộc mà ngươi sẽ
đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa;
song về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa
Trời ngươi không cho phép ngươi làm như
vậy. Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va
Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng

Người đưa con trai mình qua lửa, tập tành
phép thiên văn và việc bói điềm; lập lên
những đồng cốt và thầy bói. Người làm
điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá
chừng, chọc giận Ngài hoài. (2Các Vua
21:6)
Cuộc cải cách của vua Giô-si-a:
Giô-si-a cũng trừ diệt những đồng cốt và
thầy bói, những thê-ra-phim, và hình
tượng, cùng hết thảy sự gớm ghiếc thấy
trong xứ Giu-đa và tại Giê-ru-sa-lem,
đặng làm theo các lời luật pháp đã chép
trong sách mà thầy tế lễ Hinh-kia đã tìm
đặng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va.
(2Các Vua 23:24)
Lời cảnh cáo của các tiên tri:
Nếu có ai bảo các ngươi: Hãy cầu hỏi đồng
bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít líu lo, thì
hãy đáp rằng: Một dân tộc há chẳng nên
cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì

người sống mà hỏi kẻ chết sao? (Ê-sai
8:19)
Chúa Jêsus vĩ đại hơn “người mạnh
sức”:
Đức Chúa Jêsus đuổi một quỉ câm; khi quỉ
ra khỏi, người câm liền nói được. Dân
chúng đều lấy làm lạ, song có mấy kẻ nói
rằng: Người nầy nhờ Bê-ên-xê-bun là
chúa quỉ mà trừ quỉ. Kẻ khác muốn thử
Ngài, thì xin Ngài một dấu lạ từ trời
xuống. Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ,
bèn phán rằng: Nước nào tự chia rẽ nhau
thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì
đổ xuống. Vậy, nếu quỉ Sa-tan tự chia rẽ
nhau, thì nước nó còn sao được, vì các
ngươi nói ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ
quỉ? Nếu ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỉ,
thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỉ? Bởi
vậy, chính con các ngươi sẽ làm quan án
các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay
Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức
Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi
một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa
nhà mình, thì của cải nó vững vàng.
Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng
được, thì cướp lấy khí giới người kia đã
nhờ cậy, và phân phát sạch của cải.
Phàm ai không theo ta, thì nghịch cùng ta,
ai không thâu hiệp với ta, thì tan lạc. (Luca 11:14-23)
Chúa Cứu Thế chữa người bị quỉ ám:
Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem
mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng
Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài
chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và
đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói
ra, vì chúng nó biết Ngài. (Mác 1:32-34)

Phao-lô đuổi quỉ dữ:
Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp
một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào,
hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó
theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng:
Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa
Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi
đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm
vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây
lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhân danh Đức
Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi
người đàn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền
ra khỏi. Song le các chủ nàng thấy mình
chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt
Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở,
trước mặt các quan. (Công-vụ các Sứ-đồ
16:16-19)
Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán
gì?
Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng,
trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo
mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của
quỉ dữ. (1Ti-mô-thê 4:1)
Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo
thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm
lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính
mình nữa. (2Ti-mô-thê 3:13)
Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu
nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe
những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm
họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai
không nghe lẽ thật, mà xây hướng về
chuyện huyễn. (2Ti-mô-thê 4:3-4)

“Chìm đắm luôn trong điều dữ” cho
đến ngày cuối cùng:
Còn những người sót lại, chưa bị các tai
nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những
công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lạy
ma quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc,
đồng, đá, và gỗ, là những tượng không
thấy, không nghe, không đi được. Chúng
nó cũng không ăn năn những tội giết
người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của
mình nữa. (Khải-huyền 9:20-21)
Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng
tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch
nhái. Đó là những thần của ma quỉ, làm
phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế
gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh
trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn
năng. (Khải-huyền 16:13-14)
Trung gian thật là Lời của Đức Chúa
Trời, không phải các linh hồn của
người chết:
Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin
sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, - vì tôi có
năm anh em, - đặng người làm chứng cho
họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống
nơi đau đớn nầy chăng. Áp-ra-ham trả lời
rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng
tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng
ấy! Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham
tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có
kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn
năn. Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không
nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu
có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng
chẳng tin vậy. (Lu-ca 16:27-31)
Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một
đám mây sáng rực che phủ những người ở
đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng:

Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta
mọi đường; hãy nghe lời Con đó! (Ma-thiơ 17:5)
Vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa,
và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa.
Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết,
đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã
chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ
chết và kẻ sống. (Rô-ma 14:8-9)
Lời cảnh cáo nghiêm túc:
Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng
lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng.
thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh
đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất
bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn
uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói
rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì
không được hưởng nước Đức Chúa Trời.
(Ga-la-ti 5:19-21)
Những câu trên đã được trích ra từ Kinh Thánh.
Nếu bạn muốn biết thêm về sự dạy dỗ của
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hãy đọc Kinh Thánh. Cầu xin tình yêu và ân
sủng của Thượng Đế đến với bạn và gia đình
bạn.
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