АВТОРИТЕТА НА БОЖИЕТО СЛОВО
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Библията наистина твърди, че е самото Божие Слово. “Цялото Писание е боговдъхновено
и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата; за да бъде Божият
човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.” 2 Тимотей 3:16-17. Едно от
първите вътрешни доказателства, че Библията наистина е Божието Слово е нейното единство.
Макар в действителност тя да се състои от 66 книги, написани на различни континенти, на
различни езици, в продължение на 1500 години, от повече от 40 автора (които са с най-различен
произход и начин на живот), Библията си остава едно единно цяло от начало до край и в нея
няма противоречия. Това единство е уникално, отличава я от всички други книги, и е
доказателство за Божествения произход на думите, които Бог е внушавал на мъжете по такъв
начин, че да ги запишат.
Друго вътрешно доказателство, което посочва, че Библията е наистина Божието Слово, са
многобройните пророчества,които нейните страници съдържат.Тя съдържа стотици подробни
пророчества, които се отнасят до бъдещето на отделни нации, в това число и на Израел,
бъдещето на конкретни градове, бъдещето на човечеството по принцип и относно идването на
Месията – Спасителят не само на Израел, но и на всички, които биха повярвали в Него. За
разлика от пророчествата в другите религиозни книги библейските пророчества са
изключително точни и абсолютно винаги са се изпълнявали. Съществуват около 300
пророчества относно идването и мисията на Исус Христос само в Стария Завет. Не само се
предсказва къде ще се роди и от чий род ще произлезе, но също и как ще умре, и как ще
възкръсне на третия ден. По логичен път не може да се обясни как тези пророчества са се
изпълнили, единствено по божествен. Няма друга религиозна книга, която да съдържа такива
пророчества в тази степен и вид, в който те присъстват в Библията. Това я поставя в категорията
на наистина уникална книга.
Третото вътрешно доказателство за божествения произход на Библията се проявява в
нейния уникален авторитет и сила. Божието Слово има уникален авторитет, който е различен от
авторитета на коя да било книга, писана някога. Този авторитет и власт най-добре се изявяват в
начина, по който живота на безброй много хора се е променил посредством четенето на
Библията. Наркомани са били изцелявани от зависимостта си, хомосексуалисти са били
освобождавани с помощта на Библията, скитници и безделници са били преобразявани чрез нея,
закоравели престъпници са се променяли, грешници са били изобличавани, и омразата се е
превръщала в любов посредством четенето на Библията. Библията притежава мощна и
променяща сила. Това е възможно да се случи единствено чрез Божията сила.
Освен вътрешните доказателства, че Библията е наистина Божието Слово, съществуват и
външни такива, които доказват това. Едно от тях е историческата достоверност на Библията.
Тъй като Библията описва подробно исторически събития, нейната истинност и точност са
подложени на проверка, подобно на другите исторически документи. Археологически и други
писмени документи многократно са доказали, че историческите разкази в Библията са точни и
истинни. Всъщност, археологическите доказателства и ръкописи, които са в подкрепа на
Библията, я правят най-добре документираната книга в древния свят.

Фактът, че Библията точно и истинно отразява исторически доказани събития е много
важен показател за нейната достоверност.
Словото на Бога е най-мощната сила в света.Когато Бог говори,нещата се случват Исая
55:10-11.Когато Той каже,че нещо ще бъде направено то наистина става. Навсякъде в Библията
можем да видим силата на Словото Му в действие.
От началото на времето до неговия край, Бог работи чрез Словото Си и изпълнява целите
Си в живота и делата на хората. Бог създаде небето и земята чрез Словото Си Бит.1; Пс.33:6;
Евр.11:3. Когато Бог е изговарял думи при сътворението на света, Той е създавал неща от
нищото само и единствено чрез силата на Своето Слово. Тази творческа работа е била
извършена чрез Сина (Исус Христос) Това го виждаме в посланието към Евреите 1:1-3
Словото на Бога има невероятна сила.Сила да избавя,да освобождава, да изцерява
душевно и физически,дори да възкресява от мъртвите. Неговата основна цел и предназначение е
най вече да доведе човека до осъзнаване на неговото греховно състояние и нуждата от това да
бъде избавен.Избавен от какво,ще попита някой? Избавянето или спасението се състои в
прощението и оправдаването на грешния човек от страна на Бога,като върховен Съдия на света
поради огромната Му милост и благост(благодат).Трябва да разберем много ясно един твърде
съществен факт всъщност най-главния и съществения: Словото в Новия Завет (Деяния 4:12) е
категорично, по въпроса за спасението:
„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено на
човеците, чрез което трябва да се спасим.”
В контекста на пасажа разбираме ясно,че става въпрос не за някое друго име,а точно за
името на Исус Христос,който е Спасителя на света.
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