BUC TAM THU-THU TINH CHUA GOI # 5

BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ – CHÚA GỞI BẠN # 5

" KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH "

I-ĐỨC GIÊSU LÀ… CỦA BẠN

11/ Đức Giêsu là Anh Em của bạn :

a/ Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họquyền trở nên
con
Thiên
Chúa. (Ga 1, 12)
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b/ Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy làanh chị em Tôi, là
mẹ Tôi.
(Mt 12, 50)

c/ Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng
với Con của Người, để Con của Người làmtrưởng tử giữa một đàn em đông đúc. (Rom 8, 28)

d/ Thật vậy, Đấng thánh hóa là Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc.
Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ làanh em. (Do thái 2, 11)

e/ Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú; nhưng là người đồng hương với
các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa. (Ep 2, 19)

g/Anh em hãy xem Chúa Cha đã yêu thương chúng ta dường nào, Người yêu đến nỗi cho chúng
ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không
nhận biết chúng ta là vì chúng ta không biết Người. (1 Ga 3, 1)

h/ Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình ngự trong lòng
anh mà kêu lên
: “Áp-ba, Cha ơi.” (Gl 4, 6)

i/ Quả vậy, phàm ai được Thần Khí hướng dẫn, đều làcon cái Thiên Chúa. (Rom 8, 14)

k/ Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con cái Thiên Chúa; nhưng chúng ta thế nào, điều
ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ
nên giống như Người
, vì Người thế nào chúng ta sẽ thấy Người như vậy. (1Ga 3, 2)
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12/ Đức Giêsu là Người Bảo vệ - Giữ gìn bạn :

a/ Nhưng Đức Giêsu là Đấng trung tín, Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh,và bảo vệ
anh em
khỏi ác thần. (2The-xa-lô-ni-ca 3, 3)

b/ Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi có vượt qua sông cũng không bị nước
cuốn, ngươi có đi trong lửa cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu. (Is 43, 2)

c/Quá nhiều kẻ đang nói về con : “Chúa Trời đâu cứu hắn, !”Nhưng lạy Chúa, chính Ngài làkhiê
n che thuấn đỡ,
là vinh dự của con, là Đấng cho con
được ngẩng đầu bất khuất.
(Tv 3, 3-4)

d/ Bởi vì Đức Chúa đưa mắt rảo khắp hòan câu, để gia tăng sức mạnh cho những ai giữ lòng
trung nghĩa với Người.(Sử biên niên 2:16, 9)

e/ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đi phía trước anh em, sẽ chiến đấu cho anh em
, đúng như Người đã làm cho anh em tại Ai cập trước mắt anh em. (Đệ nhị luật 1, 30)

g/ Nếu thực sự ngươi nghe Lời Người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói,Ta sẽ trở thành kẻ thù
của kẻ thù ngươi
, đối
phương của đối phương ngươi. (Xuất hành 23, 22)

h/ Chúa sẽ giữ gìn bước chân người trung hiếu, còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn…, vì con
người đâu phải mạnh mà thắng. (1Sa 2, 9)

i/ Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn, lũy sắt thành đồng chống lại địch quân. (Tv 61, 4)
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k/ Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện ? (1 Pr 3, 13)

l/ Thiên Chúa của thời thái cổ là một nơi ẩn náu, dưới dất này cánh tay Người…Người xua đuổi
kẻ thù cho khuất mắt ngươi. (Đnl 33, 27)

m/ Dù tả hướng có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạntuyệt
nhiên không hề hấn
. (Tv 91, 7)
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