A Revelație și inspirație. 1 Petru 1:10-11.
 Revelația este descoperirea pe care Duhul Sfânt o face cu privire la ceea ce nu suntem
capabili să descoperim prin noi înșine.
 Inspirația este modul în care Duhul Sfânt îi influențează pe oameni să ajungă la noi.
B Duhul Sfânt și originea Cuvântului:
 Revelator. 1 Corinteni 2:10.
— Cum am putea să cunoaștem voia lui Dumnezeu dacă Duhul Sfânt nu ne-ar fi descoperito prin Cuvântul Său?
— Adevărurile cuprinse în Biblie sunt revelații directe din partea lui Dumnezeu. În nici un
caz nu sunt idei sau interpretări de origine umană.
 Inspirator. 2 Petru 1:21.
— Scriitorii biblici nu au fost simpli dactilografi ai lui Dumnezeu.
— Procesul de scriere a variat în funcție de persoană și de ocazie.
(a) Li s-au indicat cuvintele exacte printr-un “cuvântul Domnului a vorbit...astfel” (Isaia
37:6).
(b) Li s-au arătat viziuni sau vise pe care le-au descris apoi folosind propriile cuvinte
(Ezechiel 1:4).
(c) Au cercetat și s-au documentat pentru a prezenta legătura corectă între fapte și
învățături (Luca 1:6).
 Veridic. Psalm 119:160.
— Unii s-au îndoit de veridicitatea Bibliei deoarece nu înțeleg contextul său sau nu acceptă
minunile narate în ea.
— Dumnezeu nu poate minți (Evrei 6:18). Așadar, ceea ce ne-a spus prin Cuvântul Său este
ADEVĂRAT.
— Nu putem judeca Biblia; gândurile noastre trebuie să fie judecate de ea.
C Duhul Sfânt și Cuvântul azi.
 Învățătorul nostru. Ioan 16:13.
— Nu putem discerne adevărurile prezentate în Biblie prin propriul nostru raționament,
deoarece lucrurile spirituale trebuie înțelese spiritual (1Cor. 2:13). Din acest motiv,
Duhul Sfânt ne ajută:
(a) Să înțelegem adevăratele doctrine ale Bibliei.
(b) Să înțelegem adevărul despre noi înșine.
— Când aleg să răspund la îndrumările Duhului Sfânt și accept umil instrucțiunile divine din
Biblie, harul lui Dumnezeu transformă viața mea și mintea mea este protejată împotriva
înșelăciunilor diavolului.
 Nu există contradicție. Ioan 5:46-47.
— Poate Duhul să ne ghideze la un adevăr despre Isus (sau oricare altă doctrină)care să
contrazică mesajul biblic (Ioan 16:13-14)?
— Nu pot fi contradicții înre îndrumarea Duhului Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. Acela care
spune ca este condus de Duhul Sfânt dar învață doctrine contrare Bibliei nu spune
adevărul.

