Vprašanje: Je Sveto pismo resnično božja beseda?
Odgovor: Odgovor na to vprašanje ne bo samo definiral našega pogleda na Biblijo in
njenega pomena za naše življenje, ampak bo imel tudi večen vtis na nas. Če je Sveto
pismo resnično beseda Boga, potem jo moramo ceniti, jo preučevati, ubogati in ji konec
koncev tudi zaupati. Če je Sveto pismo res beseda Božja, potem pomeni njena zavrnitev
enako kot zavrnitev Boga samega.
Dejstvo, da nam je Bog dal Sveto pismo, je dokaz in prikaz njegove ljubezni do nas.
Termin razodetje preprosto pomeni, da je Bog sporočil ljudstvu kakšen je in kako lahko
imamo z Njim pravi odnos. To so stvari, ki jih brez svetega razodetja Boga skozi Sveto
pismo ne bi mogli nikoli vedeti. Čeprav je Bog v Svetem pismu postopoma razkrival
samega sebe skozi 1500 let, je Sveto pismo vseskozi vsebovalo vse, kar je človek moral
vedeti, da bi lahko imel pravilen odnos z Njim. Če je Sveto pismo res beseda Boga,
potem je to dokončna avtoriteta za vse stvari, ki se tičejo vere, verskih izkustev in
morale.
Vprašati se moramo, kako lahko vemo, da je Sveto pismo resnično božja beseda in ne
samo neka dobra knjiga. Kaj je edinstvenega v Svetem pismu in ga ločuje od vseh
verskih knjig, ki so bile kdajkoli napisane? Je res kakšen dokaz, da je Sveto pismo božja
beseda? Obstajajo tipična vprašanja, ki jih je treba pregledati, če hočemo resno preiskati
svetopisemske trditve, da je Sveto pismo prava božja beseda, božanstveno navdihnjena
in popolnoma ustrezna za vse verske in izkustvene zadeve.
Ni dvoma, da Sveto pismo trdi, da je le-to prava beseda od Boga. To je jasno razvidno iz
verza po Timoteju (2 Tim 3:15-17), ki pravi: Že od detinstva poznaš Sveto pismo in to ti
more po veri v Jezusa Kristusa dati modrost, ki vodi v zveličanje. Vse Sveto pismo je
navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v
pravičnosti, da bi bil božji človek popoln in primeren za vsako dobro delo.
Da bi odgovorili na ta vprašanja, moramo pregledati vse zunanje in notranje dokaze, da
je Sveto pismo res božja beseda. Notranji dokazi so v Svetem pismu samem in pričujejo
njegov božji izvor. Eden prvih notranjih dokazov, da je Sveto pismo božja beseda, je
njegova enotnost. Res je, da obstaja šestinšestdeset posameznih knjig, napisanih na
treh kontinentih, v treh različnih jezikih in skozi obdobje skoraj 1500 let, z več kot 40
avtorji (z različnimi poklici). Vendar pa je tudi res, da Sveto pismo obstaja kot ena
združena enota, brez kakršnihkoli protislovij od začetka pa do konca. Ta enota je
edinstvena, je popolnoma drugačna od vseh ostalih knjig in je dokaz, da gre za božjo
izvirnost, kajti Bog je vodil može v taki smeri, da so zapisali pravo Njegovo besedo.
Nekaj strani Svetega pisma vsebuje natančne prerokbe, ki so naslednji notranji dokaz, ki
označuje Sveto pismo kot božjo besedo. V Svetem pismu je na stotine natančnih
prerokb, ki napovedujejo prihodnost posameznih narodov vključujoč Izrael, prihodnost
določenih mest, prihodnost človeštva in prihod Mesije, rešitelja Izraela in vseh, ki bodo
verovali vanj. V nasprotju z ostalimi prerokbami v drugih verskih knjigah in tudi
Nostradamusovimi prerokbami so svetopisemske prerokbe izjemno natančne in so se
vedno uresničile. Že v sami Stari zavezi je okoli tristo prerokb v zvezi z Jezusom
Kristusom. Ni bilo napovedano le kje se bo rodil in iz kakšne družine bo, pač pa tudi da
bo umrl in tretji dan po tem vstal od smrti. Preprosto ni druge logične razlage o
izpolnjenih prerokbah kot to, da Sveto pismo izvira iz božjega. Ni pa druge tako obsežne
verske knjige ali pa tako natančnih prerokb kot jih vsebuje Sveto pismo.
Tretji notranji dokaz božjega izvora Svetega pisma pa je razviden v edinstveni oblasti in
moči. Čeprav je ta dokaz bolj subjektiven kot prva dva, ni zato nič manj močen. Sveto

pismo ima edinstveno oblast, ki je nima nobena druga kdajkoli napisana knjiga. Ta
oblast in moč sta najbolj razvidni iz neštetih življenj, ki so se spremenila zaradi Svetega
pisma. Z njim so bili ozdravljeni odvisniki od drog, osvobojeni so bili homoseksualci,
zavrženi in zapuščeni so bili spreobrnjeni, težki kriminalci so spremenili življenje zaradi
Svetega pisma, grešniki so se spreobrnili in z branjem se je sovraštvo spremenilo v
ljubezen. Sveto pismo zares vsebuje dinamično moč spreobrnitve, ki pa je mogoča samo
zato, ker je to božja beseda.
Poleg notranjih dokazov, da je Sveto pismo božja beseda, pa imamo tudi zunanje
dokaze. Eden takih dokazov so zgodovinska dejstva Svetega pisma. Ker gre za natančno
in pravilno navajanje dogodkov, ima Sveto pismo enako vrednost kot kakršenkoli drug
zgodovinski dokument. S pomočjo arheoloških dokazov in drugih napisanih dokumentov
je bilo Sveto pismo skozi čas znova in znova potrjeno kot natančno in pravilno. V bistvu
ga vsi arheološki in rokopisni dokazi uvrščajo med najboljše dokaze vse od starodavnega
sveta. Dejstvo, da Sveto pismo natančno in resnično priča o preverjenih dogodkih, je
odlična naznanitev njegove resničnosti, kadar se ukvarjamo z verskimi stvarmi in
potrditev, da gre res za božjo besedo.
Drug zunanji dokaz, da je Sveto pismo res božja beseda, je celovitost človeških avtorjev.
Kot smo omenili že prej, je Bog uporabil veliko različnih ljudi (ki so se ukvarjali z
različnimi stvarmi), da bi zapisali pravo Njegovo besedo. Ob preučevanju življenj teh
ljudi ni nobenega dvoma, da so bili pošteni in odkriti. Ob preučevanju njihovega življenja
in dejstva, da so bili pripravljeni umreti (pogosto nailne smrti) za tisto v kar so verjeli,
nam postane jasno, da so ti navadni, vendar pošteni ljudje resnično verjeli, da je Bog
govoril z njimi. Ljudje, ki so napisali Novo zavezo ,in še na stotine ostalih vernikov (1
Korinčani 15:6), so poznali resnico sporočil, ker so videli Jezusa Kristusa in z njim
preživljali čas po tem, ko je vstal od mrtvih. To dejstvo je imelo na te može velikanski
vpliv. Iz skrivanja v strahu so prešli na pripravljenost umreti za sporočila, ki jim jih je
razkril Bog. Njihova življenja in smrt pričajo o tem, da je Sveto pismo zares beseda
božja.
Zadnji zunanji dokaz, da je Sveto pismo res beseda Boga, pa je njegova neuničljivost.
Zaradi svoje pomembnosti in trditve, da gre resnično za pravo božjo besedo, je Sveto
pismo utrpelo več hudobnih napadov in poskusov uničenja kot katerakoli druga knjiga
na svetu. Vse od Rimskega imperija, skozi komunizem in moderni ateizem ter
agnosticizem je Sveto pismo doživljalo hude udarce, vendar je navkljub vsemu še vedno
najbolj množično tiskana knjiga na svetu.
Skozi čas so skeptiki videli Sveto pismo kot mit, toda arheologija ga je potrdila kot
zgodovinsko knjigo. Nasprotniki so njegovo poučevanje označili kot primitivno in
zastarelo, toda moralni in pravni koncepti pa tudi učenje je skozi zgodovino imelo
pozitiven vpliv tako v družbi kot tudi različnih kulturah. Še vedno je napadano s strani
znanosti, psihologije in političnih gibanj, vendar je kljub temu ostalo tako točno in
resnično kot je bilo, ko je bilo prvič zapisano. To je knjiga, ki je v 2000 letih spremenila
nešteto življenj in kultur. Ne glede na to, kako zelo se nasprotniki trudijo napadati,
uničevati in vzbujati dvome o Svetem pismu, bo vedno ostalo resnično in močno, kot je
bilo zmeraj. Natančnost, ki je bila ohranjena kljub vsem napadom in onečaščenjem, je
jasen dokaz, da je Sveto pismo prava in edina božja beseda. Ne sme nas presenečati, da
ne glede na to, kako zelo je Sveto pismo napadano, vedno ostane nespremenjeno in
nedotaknjeno. Konec koncev, kot je rekel Jezus: Nebo in zemlja bosta prešla, moje
besede pa ne bodo prešle. (Marko 13:31). Po pregledu vseh teh dokazov človek lahko
reče edino: Da, Sveto pismo je resnično božja beseda.

