 Aالوحي واإللهام 1 .بطرس .11-10 :1
 الوحي هو المعرفة التي يضفيها الروح القدس عن اشياء ال نستطيع أن نفهمها بنفسنا.
 اإللهام هو الطريقة التي يقول بها الروح القدس الحق من خالل البشر.
 Bالروح القدس واصل الكلمة:
 يوحي 1 .كورنثوس .10 :2
— كيف يمكن ان نعرف مشيئة هللا إذا لم يعلنها لنا الروح القدس من خالل كلمته؟
— الحقائق التي في الكتاب المقدس هي وحي مباشر من هللا .هم ليسوا افكار او تفاسير بشرية ولكن إلهية.
 يلهم 2 .بطرس .21 :1
— ارشدهم هللا حتى يفسر افكاره بطريقة موثوقة وجديرة بالثقة من خالل كلماتهم الموحى بها.
— طريقة الكتابة كانت مختلفة لكل شخص ولكل لحظة.
( )aفي بعض األحيان استقبلوا كلمات حرفية مسبوقة ب "هكذا يقول الرب" اشعياء 6 :37
( )bفي بعض االحيان رأوا رؤى او احالم وصفوها في كلماتهم الخاصة (حزقيال )4 :1
( )cوفي بعض األحيان تحققوا وبحثوا حتى يفسروا الحقائق والتعاليم بصورة صحيحة( .لوقا )6 :1
 صادقة .مزمور .160 :119
— بعض االشخاص يشكون بصحة الكتاب المقدس بسبب انهم ال يفهمون بأن كتّاب الكتاب المقدس عبّروا عن
الحق حسب وقتهم ومكانهم وحضارتهم.
— هللا ال يكذب (عبرانيين  .)18 :6لذلك ،كل ما قاله من خالل كلمته هو حق.
— ال نستطيع ان نحكم على الكتاب المقدس؛ افكارنا يجب أن تُحكم من خالله.
 Cالروح القدس والكلمة اليوم
 معلمنا .يوحنا .13 :16
— ال نستطيع ان نفهم حقائق الكتاب المقدس من خالل منطقنا ،الن الحقائق الروحية يجب أن تُفهم روحيا ً (1
كورنثوس  .)13 :2لهذا يساعدنا الروح القدس حتى:
( )aنفهم الحقائق العقائدية في الكتاب المقدس.
( )bنفهم الحقيقة عنا.
— عندما نقرر ان نستجيب لقيادة الروح القدس ونقبل بتواضع التعليم اإللهي في الكتاب المقدس ،ستتغير حياتنا
بنعمة هللا ،وعقولنا تكون محفوظة ضد خداع إبليس.
 ال تناقض .يوحنا 47-46 :5
— هل يستطيع الروح القدس ان يرشدنا للحق عن يسوع (او اي عقيدة اخرى) تتناقض مع رسالة الكتاب المقدس
(يوحنا )14-13 :16؟
— ال يستطيع الروح القدس ان يناقض كلمة هللا .اذا قال احدهم انه ُمقاد من الروح القدس ولكنه يعلم عقائد
تتناقض مع الكتاب المقدس ،فهو ال يقول الحق.

