A Objawienie i natchnienie. 1 Piotra 1:10-11
 Objawienie jest wiedzą, którą Duch Święty przekazuje o rzeczach, jakich sami z siebie nie
możemy zrozumieć.
 Natchnienie jest sposobem, w jaki Duch Święty przekazuje prawdę poprzez ludzi.
B Duch Święty i pochodzenie Słowa:
 Objawiający. 1 Koryntian 2:10
— Jak moglibyśmy poznać Bożą wolę, gdyby Duch Święty nie objawił jej nam przez Boże
Słowo?
— Prawdy zawarte w Biblii są bezpośrednio objawione przez Boga. Nie są to ludzkie idee
bądź interpretacje, ale Boże.
 Inspirator. 2 Piotra 1:21
— Bóg prowadził pisarzy biblijnych tak, iż przekazali Jego myśli w pewny i godny zaufania
sposób – ich własnymi natchnionymi słowami.
— Proces zapisu był różny w zależności od osoby i czasu.
(a) Czasami otrzymywali dokładne słowa poprzedzone sformułowaniem „Tak mówi Pan”
(Izajasz 37:6).
(b) Czasami otrzymywali wizje lub sny, które opisywali swoimi własnymi słowami
(Ezechiel 1:4).
(c) Czasami sprawdzali coś i badali, aby właściwie przekazać fakty i nauczanie (Łukasz
1:6).
 Prawdziwość Słowa. Psalm 119:160
— Niektórzy wątpią w wiarygodność Biblii, gdyż nie mogą zrozumieć kontekstu lub
zaakceptować opisanych w niej cudownych zdarzeń.
— Bóg nie może kłamać (Hebrajczyków 6:18). Z tego powodu wszystko, co On powiedział
przez swoje Słowo, jest PRAWDĄ
— Nie możemy osądzać Biblii, nasze myśli muszą być sądzone przez nią.
C Duch Święty I Słowo dzisiaj.
 Nasz Nauczyciel. Jan 16:13.
— Nie jesteśmy w stanie zrozumieć prawd biblijnych za pomocą naszego własnego
rozumowania, ponieważ sprawy duchowe należy duchowo rozsądzać (1 Koryntian 2,13).
Właśnie dlatego Duch Święty pomaga nam:
(a) Rozumieć prawdy doktrynalne w Biblii.
(b) Rozumieć prawdę o nas.
— Kiedy decydujemy się odpowiedzieć na kierownictwo Ducha Świętego i w pokorze
akceptujemy boskie kierownictwo w Biblii, nasze życie ulega przemianie przez Bożą
łaskę, a nasze umysły są chronione przed zwiedzeniami szatana.
 Bez sprzeczności. Jan 5:46-47
— Czy Duch Święty może nas prowadzić do prawdy o Jezusie (lub jakiejkolwiek innej nauki),
która jest sprzeczna z poselstwem biblijnym (Jan 16:13-14)?
— Duch Święty nie może być sprzeczny ze Słowem Bożym. Jeśli ktoś twierdzi, że jest
prowadzony Duchem Bożym, naucza jednak doktryn sprzecznych
z Biblią, to nie mówi on prawdy.

