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Bài Học Kinh Thánh
Who is the Holy Spirit
Chức danh của Đức Thánh Linh
Kinh Thánh chứa đựng sự mặc khải thuộc linh về Chúa.
Nhưng Đức Chúa Trời có rất nhiều hình dạng "khác biêt " đối với chúng ta .
Nên chúng ta cần phải điều chỉnh, hoặc thay đổi rộng các hình thức thông thường
để truyền đạt rỏ ràng các hình thức của sự mặc khải Chúa qua Kinh Thánh .
Trong Thiên Chúa, cả sự hiệp nhất và sự đa số đều được kết hợp vĩnh viễn.
Mầu nhiệm này đã được bài tỏ qua câu mở đầu Kinh thánh: "Ban đầu Đức Chúa
Trời dựng nên trời và đất." [Sáng thế ký 1: 1]
Trong nguyên bản tiếng Hê-bơ-rơ, elohim (chữ "Thiên Chúa") có dạng số nhiều,
nhưng động từ bara (tạo ra) là số ít. Nói cách khác, cả tính nhất thể lẫn tính đa thể
đều được kết hợp.
Hơn thế nữa, trong Sáng thế ký 1:26, chúng ta lại phải đối diện với sự kết hợp giữa
số ít và số nhiều để nhắc đến Thiên Chúa: "Thế thì Chúa đã nói," Hãy làm cho con
người theo hình ảnh của chúng ta, ... " động từ "Chúa đã nói " chỉ định dạng số ít,
nhưng từ "hình ảnh của chúng ta " là chỉ định số nhiều.
Sự kết hợp giữa số ít và số nhiều khi nhắc đến Thiên Chúa được lặp lại trong
những đoạn khác trong Kinh thánh.
Tiên tri I-sai đã chiêm ngưỡng Chúa trên ngai của Ngài và sau đó đã nghe Ngài
phán, "Ta sẽ sai ai, ai sẽ đến với chúng ta?" [Êsai 6: 8] Đại danh "Ta" ngụ ý rằng
một Người đang nói, nhưng đại từ "chúng ta " chỉ ra rằng Ngài đang nói thay mặt
cho nhiều hơn một Người.
Trong sự mặc khải trong Kinh thánh, có ba Thiên vị khác biệt xuất hiện, : Thiên
Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Đức Thánh Linh.
Thiên vị đầu tiên trong ba Thiên vị được nhắc đến trong Kinh Thánh là Đức Thánh
Linh như đã được viết "Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời lơ lửng trên mặt nước."
Sáng thế ký 1: 2

"Dụ ngôn" của ánh sáng

Chúng ta không bao giờ có thể "giải thích" được Đức Chúa Trời, nhưng trên thế giới
tại đây, Ngài đã tạo ra cho chúng ta nhiều "dụ ngôn" khác nhau để tiết lộ bản chất
thiêng liêng của Ngài.
Một trong số đó là ánh sáng.
Ánh sáng là một phần của cuộc sống hàng ngày, mà chúng ta không thường nghĩ
nhiều.
Tuy nhiên, dù có đa dạng , nhưng chúng ta có thể phân tich ra ít nhất hai dạng.
Ánh sáng thông thường đươc khúc xạ ra thành ba màu chính: xanh, vàng và đỏ.
Một lần nữa, trong cầu vồng, ánh sáng xuất hiện trong bảy màu khác nhau : tím,
chàm, xanh da trời ,xanh lá cây , vàng, cam, và đỏ
. Như vậy trong sự thống nhất của ánh sáng, có ba màu cơ bản và bảy màu của cầu
vồng.
Trong suốt Kinh Thánh, bảy là con số đặc biệt liên quan đến Đức Thánh Linh.
Khải huyền 4: 5 nói về "bảy Thần của Thiên Chúa".
Trong Êsai 11: 1-2 .
Tiên tri I-sai đã tiên báo dự Đức Thánh Linh sẽ chuẩn bị cho Chúa Giê-Xu là Đấng
Mê-si ( là Đấng đuộc Xức Dầu).
Ngài liệt kê ra bảy thần khác nhau Đức Thánh Linh:
1) Thánh Linh của Chúa
2) Thần sự Quyền năng
3)Thần sự Hiểu biết.
4) Thần của lời Khuyên dạy
5) Thần sự Trí thức;
6) Thần của sự Kính sợ Chúa.
7) Thần của sự Khôn ngoan .
Điều đáng kể là - ngay cả trong Chúa Giê-Xu , Thần Trí thức cần được cân nhắc
bởi Thần kính sợ của Chúa.
Nếu không, Trí thức riêng có thể trở thành nguồn Kiêu ngạo , hoặc tự hào như đã
chép " Trí thức thổi lên [kiêu ngạo]." [1 Cô-rinh-tô 8: 1]
Trong Công vụ 13: 2, Đức Thánh Linh được trình bày rõ ràng như là chính Ngài là
ngôi thứ ba của Thiên Chúa. Ngài đã nói với các nhà lãnh đạo nhà thờ ở Antioch,
"Đức Thánh Linh nói," Bây giờ hãy phân cách cho tôi Barnaba và Sau-lơ cho công
việc mà tôi đã gọi họ ".
Rõ ràng Đức Thánh Linh đang nói ở đây với chức danh là một trong ba ngôi của
Thiên Chúa .

Sự Tham dự của Thiên Chúa trong Sự Cứu Chuộc của
Con Người
Có lẽ sự mặc khải tối thượng về ân điển của Thiên Chúa là kế hoạch của Ngài
nhằm cứu chuộc nhân loại sa ngã qua sự hy sinh của Chúa Giê-Xu.
Khi tôi nghiên cứu kế hoạch thiêng liêng này, tôi đã thực hiện một khám phá quan
trọng : trong mỗi giai đoạn của sự cứu chuộc, ba ngôi của Thiên Chúa đều đã đóng
một vai trò duy nhất và đặc biệt, như được chỉ ra sau đây:

1. Sự sanh ra của Chúa Giê-Xu. Đức Chúa Trời đã tác động cho Chúa Giêsu
được thụ thai trong lòng bà Ma-ri bởi Đức Thánh Linh . Xem Lu-ca 1:35.
2. Sự khởi đầu của chức vụ của Chúa Giê-Xu. Khi Chúa Giê-Xu tự đã chịu phép
báp têm của Giăng, Đức thánh Linh đã ngự trên Ngài dưới hình dạng con chim bồ
câu và Cha đã nhận Ngài là Con của Ngài. Xem Luca 3: 21-22.
3. Mục vụ của Chúa Giê-Xu khi Ngài còn ở dưới đất . Phi-e-rơ kết luận điều này
trong Công-vụ 10:38: "Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Giê-xu người Na-xa-rét bằng
Đức Thánh Linh và với quyền năng, Ngài đã làm phước và chửa lành cho những
kẻ bị ma quỷ áp bức ..."
4. Sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập giá.
"'thì huyết Chúa Cứu Thế là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng hiến chính mình
Ngài như một sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời càng có hiệu lực muôn phần
hơn, để thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức
Chúa Trời hằng sống. 'Hê 9:14
5. Sự phục sinh của Chúa Giê-Xu. Đức Chúa Cha đã Phục Sinh Chúa Giê-Xu bởi
quyền năng của Đức Thánh Linh. Xem Rô-ma 1: 4; 8:11.
6. Lễ Ngủ tuần .''Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, giải cứu Ngài
khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì nó không thể giam giữ Ngài được. Vì thế, Ngài
được đưa lên bên phải Đức Chúa Trời, nhận lãnh Thánh Linh từ Cha, như đã
hứa, và đổ Thánh Linh ra như quý vị đang nghe thấy. '
Công 2:24,33
Trong mỗi giai đoạn của sự cứu chuộc, Đức Thánh Linh đã đóng vai trò quan trọng
và đặc biệt . Ngài đã được gọi một cách chính đáng là "Thần của sự ân điển " và
"Thần của sự vinh quang" - nghĩa là, dẫn đến sự vinh quang.
hảy Xem Hê-bơ-rơ 10:29; 1 Phi-e-rơ 4:14.

Đức Thánh Linh là Một Thiên vị
Trong tiếng Anh, có sự khác biệt giữa "Đức Thánh Linh" và "Thần Linh." .
Do đó tất cả các bản dịch tiếng Anh luôn đặt cụm từ "the Holy Spirit - Đức Thánh
Linh " khác biệt với "Holy Spirit - Thần Linh "
Khi viết về " Holy Spirit " hoăc "Thần Linh" , nó có thể chỉ định một thần khí, môt
quyền năng , khác biết với "The Holy Spirit " chỉ định Đức Thánh Linh là Ngôi thứ ba
Chúa , là môt Thiên vị .
. Vào ngày Lễ Ngủ Tuần , khi Đức Thánh Linh Chúa đã thăm viếng , Ngài đã phát
âm bằng những ngôn ngữ qua các môn đệ.
Bằng cách này Ngài biểu hiện rằng Ngài đã đến, như một Thiên vị , ở trên đất nầy.

Đức Thánh Linh có thể đến để cư trú như là một thiên vị trong thân thể của một tín
đồ.
Ngài có thể bài tỏ sự hiên diên của Ngài trên môt tín đồ khi Ngài phát âm tiêng lạ ,
hoăc những ân tứ thuộc linh .
Bây giờ chung ta nhận biết Ngài có thể ngự trong cơ thể chúng ta .
Vì lý do trên, I Cô-rinh-tô 6:19, Phao-lô đã viết : "Bạn không biết thân thể của chúng
ta là đền thờ của Đức Thánh Linh ?
" Phao -lô nhấn mạnh rằng nói tiêng lạ không chỉ là một kinh nghiệm siêu nhiên .
Hơn thế nữa, đó là một dấu hiệu siêu nhiên chứng tỏ cho sự hiên diện của Đức
Thánh Linh, là Ngôi thứ ba Đúc Chúa Trời đã ngự trong thân thể của các tín đồ ,
qua đó biếng thành một đền thờ thiêng liêng.
Điều này đặt ra một nghĩa vụ cho mỗi tín hữu để giữ thân thể của mình trong sự
thánh khiết phù hợp với đền thờ của Đức Chúa Trời.
Mặt khác, khi nói về chịu phép báp têm, hoặc được sự đầy dẫy , kinh thánh
thường xử dụng từ "Holy Spirit" thay vì The Holy Spirit; chỉ định là "Thần linh ",
một quyền năng siêu nhiên ,xuất phát từ Đức Thánh Linh .
Tôi đưa ra hai danh sách dưới đây:
1) Danh sách đầu tiên : The Holy Spirit nói về "Đức Thánh Linh" như Ngôi thứ ba .
2) Danh sách 2 : Holy Spirit nói về " Thần linh " nư là một quyền năng siêu nhiên.
Danh sách 1 : Đức thánh Linh như là môt Thiên vị - The Holy Spirit
Ma-thiơ 12:32; Mac 13 :11;Lu-ca 3:22; Lu-ca 12:12,Giăng 14:26; Công vu : 2:38;
Công vu : 5:3; Công vụ 13:2; Công vu 13:4; Công vụ : 15:28; Công vụ : 16:6; Công
vụ 20:28 ; Công vụ 21:11; 1 Cô- 6:19
Danh sách 2 : "Thần Linh " - Holy Spirit "
Ma-thiơ 1:18 ; Ma-thiơ 3:11 ; Lu-ca 1:15 ; Lu-ca 1: 35 ;Giăng 20:22 ;Công vụ :10:38
Rô-ma 14:17 ;Rô-Ma 15:13 ;Rô-ma 15:16 ;1Cô-rinh-Tô 12:3 ;Tít 3:5 ;Hê - Brơ 2:4
Hê-Brơ 6:4 ; Hê-Brơ 6:4 2; Phiê-rơ 1:21; Giu-đê 2
Cuối cùng, đây chỉ là một vài chức danh được đưa ra trong Kinh Thánh về Đức
Thánh Linh :
Thần của sự ân điển
Thần của sự của vinh quang
Thần của sự Khôn ngoan
Thần của Lẻ thật
Thần của sự Kỷ luật
Hãy suy ngẩm thêm về nhửng chức danh của Đức thánh Linh và cảm ơn Chúa Giêxu rằng Ngài đã hoàn thành lời hứa của Ngài để gửi cho chúng ta Đức Thánh Linh.
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