21 Tháng 1 – 27 Tháng 1
Bài Học 4

ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?
CÂU GỐC: “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ
nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại
cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Giăng 16:13,
14; Rô-ma 8:14-16; Rô-ma 15:13; Giăng 14:6; Giăng 17:17; Rô-ma 5:5.

K

inh Thánh miêu tả Đức Thánh Linh. Nhưng đôi khi Kinh Thánh
dùng từ ngữ dường như Đức Thánh Linh không phải là một Đấng.
Một số ngôn ngữ này bao gồm những hình ảnh hoặc biểu tượng,
chẳng hạn như gió và lửa. Kết quả là, một số người đã kết luận rằng Đức
Thánh Linh không phải là một Đấng thật. Thay vào đó, họ coi Ngài như là
một sức mạnh thần thánh hay quyền lực. Thí dụ, họ nghĩ rằng Ngài giống
như một dòng điện chạy vào trong chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh.
Tìm những câu Kinh Thánh để chứng minh quan điểm này thì cũng dễ.
Câu hỏi thực sự là, Có những câu Kinh Thánh nào cũng mạnh mẽ cho
thấy rằng Đức Thánh Linh có những cảm xúc, tư tưởng và thái độ như
một Người?
Có các câu trong Kinh Thánh cho chúng ta một bức tranh đầy đủ hơn
về Đức Thánh Linh là ai. Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu những câu này.
Chúng sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về cá tính của Đức Thánh Linh. Lẽ
thật này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mục đích thiêng liêng của Thánh
Linh Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Và lẽ thật này sẽ giúp chúng
ta đạt được sự hiểu biết sâu xa hơn về lý do tại sao quan trọng để tin rằng
Đức Thánh Linh là một Đấng. Suy cho cùng, chúng ta phải suy nghĩ đúng
về Đức Thánh Linh. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể dâng cho Ngài sự kính
yêu, tôn thờ, tin cậy và vâng phục mà Ngài xứng đáng để nhận.
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ĐỨC CHÚA GIÊ-SU NÓI GÌ VỀ CÁ TÍNH CỦA ĐỨC
THÁNH LINH
Xin đọc Giăng 16:13, 14; Giăng 15:26, 27; và Giăng 14:17, 26. Đức
Chúa Giê-su miêu tả cá tính của Đức Thánh Linh thế nào trong những
câu này? Có ý nghĩa gì đối với bạn khi Đức Chúa Giê-su gọi Đức Thánh
Linh là Đấng Yên ủi (parakletos trong tiếng Hy Lạp)?

Theo Đức Chúa Giê-su, Đức Thánh linh hướng dẫn, nói, nghe, tiết lộ
(bày tỏ lẽ thật), và làm sáng danh (Giăng 16:13, 14). Đức Thánh Linh cũng
dạy và nhắc nhở chúng ta (Giăng 14:26). Ngài ở trong chúng ta (Giăng
14:17), Ngài làm chứng (Giăng 15:24, 26), và Ngài cáo trách (Giăng 16:8).
Những hành động này giống như hành động của một cá nhân độc lập tự
mình suy nghĩ. Đây không phải là những hành động của một quyền lực
không có cảm xúc.
Xin đọc Giăng 14:16-18. Lời hứa của Đức Chúa Giê-su được ứng
nghiệm thế nào? Các môn đồ sẽ không bị mồ côi nghĩa là gì?
Đức Chúa Giê-su quan tâm đến những người theo Ngài. Ngài sẽ không
bỏ các môn đồ của Ngài mồ côi. Ngài hứa sẽ ban Đức Thánh Linh. Đức
Chúa Giê-su nói ở đây là Ngài sẽ ban “Đấng Yên ủi” khác. Những chữ mà
Đức Chúa Giê-su dùng ở đây rất quan trọng. Ngài hứa sẽ ban Đấng Yên
ủi khác. Chữ Hy Lạp cho “khác” là allos. Trong ngôn ngữ Hy Lạp của Tân
Ước, allos có nghĩa là Đấng Christ sẽ ban Đấng Yên ủi khác. Đấng Yên ủi
này là một Đấng riêng biệt. Nhưng Ngài có bản tính giống như Đức Chúa
Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Giê-su hứa sẽ ban một Đấng giống như
Ngài. Đây là Đấng sẽ thay thế Đức Chúa Giê-su. Đấng Yên ủi là Đấng sẽ
tiếp tục làm công việc của Đấng Christ trong chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ
là đại diện của Đấng Christ.
Công việc này của Đức Thánh Linh là công việc của một người giúp
đỡ hay an ủi. Chữ Hy Lạp mà Kinh Thánh dùng ở đây cho “người giúp đỡ”
hay “an ủi” là parakletos (Giăng 14:16). Chữ này miêu tả một người được
gọi để hỗ trợ và giúp chúng ta. Vì vậy, cũng giống như Đức Chúa Giê-su là
một Đấng, Đức Thánh Linh cũng là một Đấng. Kinh Thánh hỗ trợ ý tưởng
này bằng cách miêu tả hành vi của Đức Thánh Linh một cách riêng biệt
(Giăng 14:26; Giăng 15:26; Công vụ 15:28; Rô-ma 8:26; I Cô-rinh-tô 12:11;
và I Ti-mô-thê 4:1).
Tại sao chúng ta được yên ủi để biết rằng Đức Thánh Linh là một
nhân vật thay vì một quyền lực?
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ĐIỀU GÌ KHIẾN ĐỨC THÁNH LINH LÀ MỘT
ĐẤNG? Phần 1
Hãy đọc các câu sau đây: Rô-ma 8:14-16, 27; Rô-ma 15:30; I Cô-rinhtô 2:10; Công vụ 8:29; Công vụ 10:19, 20; và Công vụ 28:25. Những câu
này có nói về một quyền lực không có cá tính chăng? Tại sao có, tại sao
không?

Có thể nào một quyền lực không cảm xúc [vô cảm] hành động như một
trung gian giữa Đức Chúa Trời và chúng ta chăng? Một thần linh hay một
quyền lực vô cảm có thể bày tỏ cho chúng ta thấy những điều về Đức Chúa
Trời chăng? Một quyền lực vô cảm có thể nói không? Tất cả những câu
chúng ta vừa đọc có ý nghĩa hơn nhiều nếu chúng ta tin rằng Đức Thánh
Linh là một Đấng và không phải là một quyền lực vô cảm.
Hãy đọc các câu sau đây: Ê-phê-sô 4:30; Công vụ 5:3, 9; I Cô-rinh-tô
12:11; và Rô-ma 15:30. Những câu này cho thấy rằng Đức Thánh Linh
có cảm giác, suy nghĩ, và hành động như một Người thực sự thế nào?
Một cá tính được tạo thành từ ba điều: kiến thức (hay sự hiểu biết),
cảm giác, và ý chí. Ví dụ, chỉ có con người có thể cảm thấy đau khổ. Chỉ có
người có thể bị lừa gạt và nói dối. Chỉ có người có khả năng lựa chọn để
làm những gì mình muốn. (Có ý chí tự do lựa chọn để làm những gì mình
muốn có lẽ là một trong những phần quan trọng nhất của việc có một cá
tính.) Và chỉ có người có khả năng để yêu thương. Xét cho cùng, tình yêu
thật thì không phải là vô cảm. Tình yêu đến với một sự liên hệ rất cá nhân.
Tất cả những phần của một cá tính cho thấy rằng Đức Thánh Linh biết
Ngài là ai. Ngài có ý chí riêng của mình. Và Ngài tự do lựa chọn để hành
động về những suy nghĩ của mình. Ngài yêu thương. Ngài không phải là
một năng lực tuôn chảy. Ngài không phải là một quyền lực không có cá
tính. Thay vào đó, Đức Thánh Linh được nói đến với những nét cá nhân
(personal ways) trong Kinh Thánh. Tại sao? Tại vì chính Đức Chúa Trời là
một Đức Chúa Trời cá nhân (personal God). Và Đức Thánh Linh là Đức
Chúa Trời.
“Đức Thánh Linh có một cá tính. Nhưng giả sử Ngài không có. Nếu
vậy thì Ngài không thể làm chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
Ngài cũng phải là một Đấng thiêng liêng. Nhưng, một lần nữa, giả sử Ngài
không phải, thì Ngài không thể tìm ra những điều bí ẩn trong tâm trí Đức
Chúa Trời.” – Phỏng trích Ellen G. White, Evangelism, tr. 617.
Kinh Thánh coi Đức Thánh Linh là một Đấng. Quan điểm này giúp
xác định và tạo nên mối tương giao của chúng ta với Ngài thế nào? Có
điều gì khác nếu Đức Thánh Linh chỉ là một quyền lực vô cảm thay vì là
chính Đức Chúa Trời?
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ĐIỀU GÌ KHIẾN ĐỨC THÁNH LINH LÀ MỘT
ĐẤNG– Phần 2
Thật khó để hiểu biết Đức Thánh Linh là ai và để tưởng tượng Ngài là
một Đấng. Chúng ta không thể nhìn thấy, cảm thấy hoặc rờ Ngài được.
Chúng ta có thể tưởng tượng Đức Chúa Trời như một người Cha với một
thân hình có thể nhìn thấy hoặc cảm thấy hay rờ được (nếu không bằng
cặp mắt và đôi tay, thì chắc chắn chúng ta thấy Con Ngài). Chúng ta có Đức
Chúa Giê-su trong Phúc Âm. Ngài mặc lấy bản chất con người của chúng
ta. Ngài đến với chúng ta trong hình thể con người.
Tuy nhiên, Đức Thánh Linh được bày tỏ một cách rất khác. Ngài không
có thân thể, vì vậy, chúng ta không thể rờ Ngài. Vì lý do này, Ngài khó hiểu
hơn Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Kết quả là, một số người kết luận rằng Đức Thánh Linh chỉ là một
quyền lực vô cảm. Nhưng chúng ta đã thấy ý tưởng này không thực sự nói
đúng về Đức Thánh Linh. Bây giờ có những câu trong Kinh Thánh về Đức
Thánh Linh. Nhưng giả sử Ngài chỉ là một năng lực hay quyền lực vô cảm,
thì các câu này trong Kinh Thánh sẽ không có ý nghĩa.
Hãy cẩn thận đọc Rô-ma 15:13 và I Cô-rinh-tô 2:4. Hãy thử thay thế
ý nghĩa hoặc chữ được dùng cho Đức Thánh Linh với chữ “quyền lực” vô
cảm. Ý nghĩa hai câu đó thế nào? Tại sao chúng chỉ có ý nghĩa khi Đức
Thánh Linh thật sự là một Đấng?

Công vụ 15:28 nói rằng, “Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng
rằng”. Câu này sẽ không có ý nghĩa nếu Đức Thánh Linh chỉ là một quyền
lực hoặc một năng lực vô cảm. Thay vào đó, câu này nói về một Đấng. Vì
vậy, như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là hai Đấng, thì Đức Thánh
Linh cũng vậy.
Các tín đồ cũng được làm phép báp-têm “nhân danh Đức Chúa Cha và
Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19). Nhưng giả sử chúng
ta nghĩ về Hai Đấng đầu tiên được đề cập (Cha và Con) là Người, nhưng
không phải Đấng thứ Ba (Đức Thánh Linh). Quan điểm này không có ý
nghĩa. Thay vào đó, chúng ta phải nhận ra tất cả Ba Đấng là thành phần
của cùng Một Tên trong đó chúng ta được nhận phép báp-têm. Đây là lý
do tại sao Đức Thánh Linh đang nói đến ở đây ngang hàng với Đức Chúa
Cha và Đức Chúa Con.
Ellen G. White nói một cách khôn ngoan, “Có Ba Đấng Sống trong
Ba Ngôi Đức Chúa Trời... Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh
Linh.” – Phỏng trích Ellen G. White, Evangelism, tr. 615. Vì vậy, bà cũng nói
rất rõ ràng về sự kiện rằng Đức Thánh Linh là một Đấng.
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THẦN LẼ THẬT
Hãy đọc Giăng 14: 6 và Giăng 17:17. Ý nghĩa của lẽ thật trong những
câu này là gì?
Trong sách Giăng, chữ lẽ thật rất quan trọng. Ngày nay sự hiểu biết của
chúng ta về lẽ thật thường không rõ ràng. Và thật khó để định nghĩa. Trong
thế giới Tây phương, lẽ thật đã được thành hình bởi các tư tưởng gia Hy
Lạp. Họ sống cách đây hằng trăm năm. Nhưng trong Kinh Thánh, và rất rõ
ràng trong Phúc âm Giăng, lẽ thật có một ý nghĩa rất chính xác và về một
người: Đức Chúa Giê-su là lẽ thật (Giăng 14:6). Lời Chúa được viết xuống
(Kinh Thánh) là trung thực (so sánh với Giăng 17:17; Thi thiên 119:142).
Và lẽ thật của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ cho chúng ta bằng một cách
cao nhất và quyền lực nhất trong Con Người của Đức Chúa Giê-su Christ.
Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài cho chúng ta qua Đức Chúa Giê-su. Kinh
Thánh nói rất rõ ràng điều này cho chúng ta.
Đọc Giăng 15:26 và Giăng 16:13. Đức Thánh Linh hành động hoặc
phục vụ như là “Thần Lẽ Thật” thế nào?
Giăng 16:13 cho biết Thần Lẽ Thật sẽ hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ
thật. Và Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật bằng cách chỉ cho chúng ta về
Đức Chúa Giê-su Christ. Thí dụ, Đức Thánh Linh giúp chúng ta nhớ lại
những gì Đức Chúa Giê-su đã nói (Giăng 15:26) và làm cho chúng ta.
Sau đó, lẽ thật mà Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào thì có tính cách cá
nhân. Đức Thánh Linh đề cao Đức Chúa Giê-su, và Ngài dẫn đưa chúng ta
vào một mối tương giao sống và trung thành với Đức Chúa Giê-su. Chúa
Giê-su cũng nói về Đức Thánh Linh với người phụ nữ Sa-ma-ri. Ngài nói
rằng chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng “tâm thần và lẽ thật”
(Giăng 4:24). Chúng ta cũng cầu xin sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Đó là vì Ngài sẽ dẫn chúng ta tới Đức Chúa Giê-su. Và Đức Chúa Giê-su là
“đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14:6).
Lẽ thật trong Kinh Thánh không phải là một lý thuyết không rõ ràng (ý
tưởng khó kiểm chứng). Lẽ thật đưa chúng ta đến một mối tương giao cá
nhân sâu xa và trung thành với Đấng Tạo Hóa và Cứu Chúa của chúng ta
(Đấng Cứu Thế). Đấng Tạo Hóa chúng ta được gọi là “Đức Chúa Trời chân
thật” (so sánh Phục truyền 32:4 và Thi thiên 31:5). Vì vậy, thật rất đúng để
gọi Đức Thánh Linh “Thần Lẽ thật” (Giăng 14:17; Giăng 16:13). Sau cùng,
Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh cho chúng ta (Giăng 15:26).
Ý nghĩ rằng lẽ thật là một Đấng có ý nghĩa gì đối với bạn? Hãy thảo
luận câu trả lời của bạn trong lớp học.
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ĐIỀU ĐÓ CÓ SAO KHÔNG?

Đức Thánh Linh có một cá tính không? Câu hỏi này rất quan trọng. Đó
là một câu hỏi ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của chúng ta một cách
rất thật và thực tế. “Nhưng chúng ta hãy giả sử rằng Đức Thánh Linh là
một Đấng thiêng liêng. Và chúng ta cũng giả sử rằng chúng ta cũng nghĩ
đến Ngài như một quyền lực vô cảm. Nếu vậy, thì chúng ta đang cướp đi
sự tôn trọng, danh dự, và tình yêu của một Đấng thiêng liêng mà Ngài rất
xứng đáng nhận lãnh.” – Phỏng trích LeRoy Edwin Froom, The Coming of
the Comforter, tr. 40.
Giả sử chúng ta nghĩ về Thánh Linh chỉ như là một quyền lực thần
thánh huyền bí. Sau đó, những suy nghĩ của chúng ta sẽ là: Làm thế nào
tôi có thể có nhiều Đức Thánh Linh hơn? Nhưng giả sử chúng ta nghĩ về
Đức Thánh Linh là một Đấng, thì chúng ta sẽ hỏi: Làm thế nào Đức Thánh
Linh có thể có nhiều tôi hơn? Điều rõ ràng là: Bạn muốn chiếm hữu Đức
Thánh Linh, hay bạn muốn Đức Thánh Linh chiếm hữu bạn? Bạn có chống
lại ảnh hưởng của Ngài không? Hay bạn sẵn sàng vui vẻ vâng lời Ngài (đọc
Rô-ma 8:12-14; Ga-la-ti 5:18-24)? Bạn có muốn dùng Đức Thánh Linh
theo chương trình của bạn không? Hay bạn muốn lệ thuộc vào Ngài? Bạn
có để Ngài giúp bạn trở nên giống Đức Chúa Giê-su không? Bạn có tin
cậy Ngài làm những gì Ngài muốn cho bạn không? Bạn có nghiêm túc
nghĩ rằng “thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh không? Thánh
Linh ở trong bạn, và bạn đã nhận được Thánh Linh từ Đức Chúa Trời” (I
Cô-rinh-tô 6:19)? Và bạn có sẵn sàng để tôn vinh Đức Chúa Trời trong đời
sống của mình không?
Đọc Rô-ma 5:5 và Ê-phê-sô 2:18, 19. Trong những câu này, làm thế
nào Đức Thánh Linh và tình yêu của Đức Chúa Trời kết hợp với nhau?
Tình yêu đó có ảnh hưởng gì đối với cá nhân bạn và đối với hội thánh?

Chỉ con người mới có sự tự do lựa chọn để hợp tác với nhau. Sau đó,
chúng ta được mời gọi để làm việc với Đức Thánh Linh khi Ngài hướng
dẫn và thay đổi chúng ta và thay đổi hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng
ta cần phải chấp nhận Đức Thánh Linh như một Đấng trong Ba Ngôi Đức
Chúa Trời (Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh). Nhưng
giả sử chúng ta không chấp nhận. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để
bỏ Ngài qua một bên, và làm cho lòng chúng ta cứng lòng hơn. Và chúng ta
cũng có thể cứng lòng để chống lại sự ảnh hưởng của Ngài trong việc thay
đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn nhớ mình là những kẻ sa
ngã, bị tội lỗi làm hư hỏng. Chúng ta luôn luôn cần ân điển của Đức Chúa
Trời để thay đổi cuộc đời mình. Vì vậy, đừng bỏ qua sự nhắc nhở của Đức
Thánh Linh trong đời sống để làm những điều đúng. Quả thật, chúng ta
cần phải dâng hiến mình nhiều hơn cho Ngài.
“Chúng ta không thể dùng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh phải
dùng chúng ta.” The Desire of Ages, tr. 672. Bạn nghĩ Ellen G. White muốn
nói gì trong hai câu này? Làm thế nào Thánh Linh có thể dùng chúng ta?
(Đọc Phi-líp 2:13).
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NGHIÊN CỨU BỐ TÚC:
Hãy đọc những gì Ellen G. White nói gì về Đức Thánh Linh trong The
Desire of Ages, tr. 669-672. Xin cũng đọc Evangelism, tr. 613-617.
Đức Chúa Giê-su kêu gọi các môn đồ và giao công việc cho họ trong
Ma-thi-ơ 28:18-20, “Đức Chúa Giê-su đến gần, phán cùng môn đồ như
vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy
đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh
Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã
truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận
thế.” Xin lưu ý Đức Chúa Giê-su phán với các người theo Chúa làm phép
báp-têm cho các môn đồ nhân “danh” (số ít – nghĩa là một) Đức Chúa
Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ngài không nói “những danh”
của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, nhưng chỉ một “danh”, từ chữ
Hy-lạp onoma. Từ ngữ này là bằng chứng mạnh mẽ hơn rằng Đức Chúa
Trời chúng ta thờ phượng là Ba Đấng trong một Đức Chúa Trời. “Hỡi
Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có
một không hai” (Phục truyền 6:4).
Bài học tuần này đã nói lên một điều quan trọng. Không ai đặt câu
hỏi là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là các Đấng và có những cá tính.
Vậy, tại sao mọi người đặt câu hỏi về cá tính (personality) và nhân cách
(personhood) của Đức Thánh Linh? Trong Kinh Thánh, chúng ta có tình
yêu, sự chăm sóc, và sự an ủi của chính Đức Chúa Trời làm việc trong
chúng ta và qua chúng ta. Đó là bản tính của Đức Thánh Linh và những
việc Ngài làm. Thật tốt đẹp hơn nhiều để biết rằng quyền lực này là một
Đấng, cũng giống như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-su. Vâng, điều này
thật khó để hiểu hoàn toàn. Nhưng đồng thời, chúng ta không thể hoàn
toàn hiểu được một điều căn bản như ánh sáng và gió. Vì vậy, cũng hợp lý
thôi nếu chúng ta không thể hiểu hoàn toàn Đức Thánh Linh là ai.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Lẽ thật là một Người, Đức Chúa Giê-su Christ. Ý tưởng này nghĩa là

gì? Tại sao Đức Chúa Giê-su là Lẽ Thật? Làm thế nào chúng ta hiểu “lẽ
thật” là một Người thay vì là một ý tưởng hay một lý thuyết?
2. Ellen G. White viết: “Chúng ta cần phải nhận biết rằng Đức Thánh
Linh là một Đấng như Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh bước đi trên
đất này” – Phỏng trích Evangelism, tr. 616. Câu này cho chúng ta biết
Ðức Thánh Linh có thật thế nào?
3. Hãy ôn lại một số trong những điều chúng ta học được trong tuần
này về Đức Thánh Linh là một Đấng. Điều gì an ủi nhất đối với bạn?
Những điều gì về Ngài có ý nghĩa nhất đối với bạn?
4. Điều gì khiến bạn cảm nhận nhiều hơn – một quyền lực vô cảm hay
một người? Câu trả lời của bạn nói gì về đức tin của bạn?
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