 Aالتقليد
❖ ما هو جيد في التقليد؟
— يساعدنا التقليد على تذكر تاريخنا .ويذكرنا أيضا بالدروس التي تعلمها اسالفنا.
— هناك تقاليد في الكتاب المقدس تذكر شعب هللا بتحريرهم ،مثل عيد البوريم اليهودي.
❖ ما هو سيء في التقليد؟
— يمكن للتقليد ان يحل محل الحق (مرقس  )١٣-١ :٧بإضافة عناصر خاطئة وخرافات لإليمان.
 Bاالختبار
❖ ما هو جيد في االختبار؟
— اختباراتنا مع هللا تحدد فهمنا له.
— عندما نتذكر كيف ساعدنا هللا وشجعنا في الماضي يساعدنا في المضي قدما نحو الهدف.
❖ ما هو سيء في االختبار؟
— لذلك ،بناء إيماننا او عقيدتنا على مشاعر معينة أو اختبارات تتعارض مع الكتاب المقدس هو خطير.
 Cالثقافة
❖ ما هو جيد في الثقافة؟
— في بعض البلدان ،تأثرت الثقافة بشكل كبير بالكتاب المقدس.
— وفي بعض بلدان أخرى ،من الممكن أن نجد عناصر متوافقة مع التعاليم الكتابية.
❖ ما هو سيء في الثقافة؟
— لذلك ،٬يجب فحص كل عنصر ثقافي في ضوء الكتاب المقدس ،ويجب ان يسود الكتاب المقدس .يمكن ان نحسّن من ثقافتنا ،ولكن ال تغير
الكتاب المقدس.
 Dالعقل
❖ ما هو جيد في العقل؟
— العقل هو عطية من هللا .يمكننا ان نستخدمه للوصول لالستنتاجات الصحيحة وكي نقتنع بالحق ( ٢بط ١٢ :١؛ يوحنا )٨ :١٦
— يجعلنا العقل حكماء إذا تم اخضاعه لمشيئة هللا (ام )١٠ :٩
— حتى عبادتنا يجب ان تكون عقلية (رومية  ،)١ :١٢وليس فقط عاطفية.
❖ ما هو سيء في العقل؟
— من الخطير جدا االعتقاد باننا نستطيف فهم كل شيء بالعقل وحده.
— يتصرف هللا في بعض األحيان بطرق فوق الطبيعية والتي ال يمكن استيعابها بالعقل .اذا رفضنا هذه المعجزات بشكل منهجي ،يمكننا ان
نبتعد عن الذي يريد ان يعطينا الخالص والحياة األبدية.
 Eالكتاب المقدس
❖ ما هو جيد في الكتاب المقدس؟
— شجعنا يسوع ان ندرسه (يوحنا  )٣٩ :٥وان نؤمن به (عدد )٤٦
— هو الكلمة ال ُملهمة من هللا .هو نافع للتعليم ( ٢تيموثاوس )١٦ :٣
— في أمور اإليمان والعقيدة ،الكتاب المقدس هو فوق التقليد ،االختبار ،الثقافة والعقل .يتم تقييم وتحليل جميعهم في ظل الكتاب المقدس.
❖ ما هو سيء في الكتاب المقدس؟
— ال شيء .طالما كنا نُقاد بكاتبه – الروح القدس.
— لن يقودنا الروح القدس إلى "حق" يعارض أي شيء أعلنه في الكتاب المقدس.

