KINH THANH LA BUC THU TINH # 14 = DE BIET CHUA

Kinh Thánh là Bức Thư Tình # 14 : "ĐỂ BIẾT CHÚA"

1/ "Những sự bí mật thuộc về Thiên Chúa chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng
ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy."
ĐỆ NHỊ LUẬT 29:29

2/"Ðức Giave là lớn và đáng ngợi khen thay; Sự cao cả Ngài không thể dò xét được. "
Thánh Vịnh 145:3

3/"Ðấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Người là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự
trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi
tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn."
I-saia 57:15
Điều nầy có nghĩa là loài người không thể biết hết sự cao cả của Thiên Chúa được.

4/"Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. "
TV 147 :5.

5/ "Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa hằng sống, là Ðức Giave, là Ðấng
đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò.
" I-saia 40:28
Cũng không biết hết được sự khôn ngoan của Ngài.

6/ "Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Ðức Chúa Trời! Sự
phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!
"Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?" Rô-ma 11:33-34
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7/ "Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi
chẳng phải đường lối ta.
Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý
tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu." I-saia 55:8-9

Quý Vân
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