 Aتنها به واسطه کالم :
❖ قانون ایمان.
— پولس رسول اظهار نمود که تنها پایه و اساس تعالیم ،باید کتاب مقدّس باشد ( اول قرنتیان
باب  4آیه .)6
— سپس  ،پطرس نوشتههای پولس را در پایه و اساس تعالیم گنجانید ( دوم پطرس باب  3آیه
 .)16کتاب مکاشفه با یک هشدار نسبت به تغییر یا حذف هر چیزی از عهد عتیق و جدید
پایان می یابد ( مکاشفه باب  22آیات )19-18

— منابع دیگری نیز به جهت درک بهتر ما از کتاب مقدّس وجود دارند  ،اما آنها " نمی توانند
جایگزین کالم " شوند .به عنوان مثال  :باستان شناسی ،فرهنگ لغات  ،کشف لغات ،کتب،
مستندها...
❖ تنها قانون تفسیر.
— اگر که کتاب مقدس تنها قانون ایمان است  ،پس باید تنها قانون تفسیر نیز باشد.
— دانیال نبی برای دفاع از نوشته های خویش از کتاب مقدس نیز استفاده نمود ( دانیال باب 9
آیه  .)2عهد جدید سرشار از اشارات مستقیم و غیرمستقیم به عهد عتیق به جهت حمایت از
تعالیم و تفسیر حقایق می باشد ( لوقا باب  24آیه  27؛ اعمال رسوالن باب  2آیات  21-16؛
اول یوحنا باب  2آیه .)2

— ما همیشه باید کتاب مقدّس را با مقایسۀ متن آیات آن و مطالعۀ نحوه برخورد کل کتاب مق ّدس
با موضوع مورد بحث ،تفسیر نماییم ( اشعیا باب  28آیه .)10
 Bکل کتاب مقدّس :
❖ وحدانیت کتاب مقدّس.
— نویسندۀ حقیقی کتاب مقدّس خداوند می باشد ،پس به همین خاطر است که در بین کتب آن
وحدت و هماهنگی کاملی حکم فرماست (  2تیموتائوس باب  3آیه 16؛  2پطرس باب 1
آیات .)21-20

— این وحدت ما را قادر می سازد تا  :رسیدن به یک هماهنگی در تعالیم  ،تفکیک حق از باطل
 ،منکر ارتداد  ،اعمال اقدامات انضباطی  ،اصالح انحرافات از حقیقت خداوند .
— عهد عتیق پایه و اساس عهد جدید می باشد ،و عهد جدید توضیح و گسترش دهندۀ عهد عتیق
می باشد .و نمی توان هیچ یک از آنان را جداگانه مطالعه نمود.
❖ پیغام شفاف کتاب مقدّس.
— اگرچه درک برخی از بخش های آن دشوار می باشد ( 2پطرس باب  3آیه  ،)16اما کتاب
مق ّدس به اندازه کافی برای درک هرشخص شفاف است.
— مباحث نجات و زندگی ابدی در کتاب مق ّدس به طرز شگفت آوری قابل درک می باشند .هم
جاهل و هم دانا می توانند آنها را درک کنند.
— اگر کتاب مق ّدس را با تمایل به کسب اطالعات بیشتر در مورد خداوند مطالعه نماییم  ،روح
القدس نیز یاریمان می نماید تا آن را بهتر درک کنیم و صاحب حکمت شویم.
— هیچ محدودیتی مبنی بر اینکه درک کتاب مقدّس تنها مختص تعداد معدودی از افراد برگزیده
یا روحانی است  ،وجود ندارد .بلکه همگان می توانند آن را درک نمایند.

 Cنوشته های الن.جی.وایت.
❖ پیامبرانی در کتاب مق ّدس وجود دارند که چیزی ننوشتند و یا نوشته های آنان محفوظ نگردید
( ِن ِحمیا باب  21آیه  14؛ یوشَع باب  10آیه  13؛ اول پادشاهان باب  11آیه  41؛ اول تواریخ
باب  29آیه  29؛ دوم تواریخ باب  35آیه .)25
❖ این بدان معنا نیست که آنان الهام کمتری گرفته بودند .در حقیقت  ،یحیی تعمید دهنده بزرگترین
پیامبران محسوب می شد  ،اما چیزی ننوشت (لوقا باب  7آیه .)28

❖ خدا وعده داده است که در زمان آخر پیامبرانی الهام گرفته خواهند بود ،یعنی زمان ما (یوئیل
باب  2آیه  .)28الن.جی.وایت یکی از آن پیامبران بود.
❖ نوشته های الن.جی.وایت باید چگونه تفسیر گردند؟ آیا آنها قدرت دارند؟

❖ هدف از رویاهایی که به خواهر وایت داده شد ،عملی ساختن حقایق کتاب مقدّس برای قوم
خداوند در آخر زمان می باشد.
❖ ما هرگز نباید از نوشته های او به عنوان پایه و اساس هرتعلیمی استفاده نماییم .زیرا كتاب
مق ّدس هنوز هم تنها قانون ایمان و عمل برای كلیسای ادونتیست روز هفتم می باشد.

