Megbízható-e a Biblia?

Vegyük akármelyik könyvet és vizsgáljuk meg, hogyan keletkezett. Az, aki könyvet szeretne írni, rendszerint a következőképpen jár el: anyagot gyűjt, vázlatot készít a könyvnek, leírja, vagy lediktálja a tartalmát, és az egészet sokszorosíttatja, vagy kinyomatja. Ha azonban olyan könyvről van szó, amelyet több szerző ír, akkor ezeknek először össze kell ülniük, és tervet kell készíteniük arról, milyen is legyen az a könyv. Meg kell állapodniuk abban, hogy ki mit vállal a könyvből, és többnyire van még egy vagy több szerkesztő is, aki az egyes részekből összefüggő egészet csinál.
A Biblia ebben a tekintetben teljesen egyedülálló. Több, mint negyven író tollából származik, akik a legtöbb esetben nem ismerték egymást. Ez általában nem volt lehetséges, mert az az időszak, amíg a könyvet írták, legalább 1500 évet ölel fel. Valóban nagy csoda, ahogyan a Biblia lassan, több, mint ötven generáción keresztül azzá a könyvvé lett, amelyet ma a kezünkben tartunk. Mindenféle terv vagy vázlat nélkül, évszázadról évszázadra illeszkedett egyik rész a másikhoz, mígnem a Biblia teljessé lett.
A Biblia írói nagyon különböző társadalmi és kultúrkörökből származtak. Köztük van például Mózes, a politikus (aki Egyiptom bölcsességeiben járatos volt); Józsué, a tábornok; Salamon, a király; Ámósz, a pásztor; Nehémiás, aki a királyi udvarban élt; Dániel, az államférfi; Péter, a halász; Lukács, az orvos; Máté, a vámszedtí és Pál, a rabbi. Egészen különböző helyeken és egészen különböző körülmények között írtak. Mózes a pusztában írt, Jeremiás börtönben, Dávid a hegyekben és a palotájában, Pál a fogházban, Lukács útközben, János akkor, amikor Pátmosz szigetén élt száműzetésben; mások katonai hadjárat feszültségei között.
Különböző lelkiállapotban írtak s könyveiket három különböző világrészen írták: Ázsiában, Afrikában és Európában. Három nyelven írtak: az Ószövetség nagyrészt héber - és kis részek (a rokon) arám nyelven, az Újszövetség görögül íródott. És mindezekből a különböző forrásokból és időkből egy könyv keletkezett. Mózes írt öt könyvet. Dávid uralkodása alatt újabb könyvek keletkeztek. Röviddel a babiloni fogság után, az írástudó Ezsdrás idejében az Ószövetség betűről betűre, szóról szóra, mondatról mondatra csaknem készen volt. Krisztus születése előtt négyszáz évvel elkészült az a könyv, amely ma változtatás nélkül van előttünk. A zsidó történetíró Flavius Josephus arról tudósít bennünket, hogy az úgynevezett Ószövetséget annyira tiszteletben tartották, hogy senki sem mert volna az évszázadok során bármit is hozzátenni vagy elvenni belőle.

Egyedülálló egységességében
Ez a vonás egyenesen a Biblia keletkezésének egyedülállóságából ered. Hogyan tudott ilyen sok szerző, akik ilyen sok nemzedékből, és ennyire teljesen különböző háttérből és környezetből jöttek, mindenféle előzetes megbeszélés nélkül olyan művet írni, amelynek egysége ennyire tökéletes? Közelítsük meg a kérdést másképpen: képzeljük el a világ tíz leghíresebb íróját, akik ugyanolyan módon élnek, ugyanahhoz a nemzedékhez tartoznak, ugyanazt a kultúrát, ugyanazt a felfogást képviselik, ugyanazon a helyen laknak, ugyanolyan kedélyállapotban vannak és ugyanazt a nyelvet beszélik, hogy ók írni akarnak valamit egy vitatott témáról - vajon egybevágna-e azután az, amit írtak? Ez lehetetlen. Hogyan lehetséges akkor az, hogy a Bibliában mégis ez történt?
Figyeljünk fel arra, hogy a Biblia vitatott témák százairól beszél (olyan témákról, amelyekről nagyon különböző vélemények vannak). A Biblia szerzői írnak történelemről, teológiáról, filozófiáról, a világegyetemről, a természetről és az emberekről; írnak „merész" próféciákat, életrajzokat és útleírásokat. Nem riadnak vissza a legnehezebb és legmélyebbre szántó témáktól sem. Lehetetlen volt ezekről tanácskozniuk. De akkor honnan van a Bibliának ez a harmóniája és egysége? Az emberek gyakran gondolták azt, hogy különbségekre és ellentmondásokra bukkantak. De úgy tűnik, hogy ezekben az esetekben nem olvastak elég lelkiismeretesen, vagy figyelmen kívül hagyták a  szövegösszefüggést és az írott szöveg hátterét. Ahol úgy gondolták, hogy ellentmondást látnak, ott gyakran kiderült, hogy csupán egy és ugyanannak a témának különböző nézőpontjairól van szó, amelyek egymást csodálatosan kiegészítik. A Bibliáról folytatott minden vitatkozás csak ahhoz vezetett, hogy a Biblia tökéletes harmóniája még nyilvánvalóbban kirajzolódott.
Itt persze olyan dolgokat állítunk, amelyeket lényegében még be kell bizonyítanunk. Valahol egyszer el kell kezdenünk, és a Biblia harmóniájának valódiságáról csak a Biblia alapos tanulmányozása után bizonyosodhatunk meg. Az olvasónak itt magának kell felfedezőútra indulnia. Ennek során azt fogja megállapítani, amit előtte már milli6k felfedeztek: a Biblia csodálatos egységét. Nem találomra, innen-onnan összeszedett művekből áll, hanem létezik egy egység, amely az egészet összeköti. Ez a bibliamagyarázatra nézve fontos. Pontosan úgy, ahogyan az emberi test minden egyes részét csak a test többi részével való összefüggésében lehet helyesen elmagyarázni, úgy a Biblia egy kiragadott részét is csak a Biblia többi részével összefüggésben lehet helyesen értelmezni. Aligha van az bibliaértelmezésnek olyan szabálya, amelyet olyan gyakran megszegnének, mint ezt.
Bár úgy tűnhet, hogy a Biblia tanok halmaza, a figyelmes tanulmányozás rávezeti az embert, hogy nem erről van szó. A középpontban Isten áll, a Teremtő, aki keresi az elveszett teremtményeit, vagyis minket. Személy személlyel találkozik, amikor a Bibliát olvassuk. Nem arról szól a Szentírás, hogy milyen szabályokat tartsunk meg, és akkor majd mi jók leszünk Isten előtt. 
Ez a személy, Isten az Ó- és Újszövetségben ugyanaz, bár úgy tűnhet, hogy az Ószövetség Istene haragvó Isten, az Újszövetségé pedig a szereteté, tehát törés van a kettő között. Valójában ez nincs így. Ha pl. van egy bíró, nyilván  másképpen látjuk őt a bíróságon, mint a gyermekei között – ugyanaz az ember nyilatkozik meg, mégis mást látunk. 
Az Ószövetség Istene a teremtő Isten, ez világos mindenki számára. Ő kísérte végig az Izraelitákat a 40 éves pusztai vándorlás során, és kísérte tovább egész történelmük folyamán, nagyjából Jézus kereszthaláláig. 
Az Újszövetség pedig elmondja, hogy az az Isten, aki teremtett mindent, és vezette Izrael népét, Jézus Krisztus volt. 
Ján. 1.1-3 „Kezdetben volt az Íge, és az Íge volt az Istennél, és Isten volt az Íge. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.” 
Ján. 1.14-16 „És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ő az, a kiről mondám: Aki utánam jön, előttem lett, mert előbb volt nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.”
1 Kor. 10.1-4 Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben; És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.

Áthidalhatatlan szakadék áll fenn egyrészt a Biblia és másrészt az egyéb vallásos iratok között. Egyedülállónak mutatkozik a Biblia abban, hogy olyan erkölcsi tanítást nyújt, amely az ember szokásos érzésvilágával radikálisan szemben áll. Az olyan erkölcs, amelynek tartalma például abban jut kifejeződésre, hogy az ellenségeinket szeressük és jót tegyünk azokkal, akik bennünket gyűlölnek és üldöznek, hogy a buja pillantások házasságtörést jelentenek és a gyűlölet gyilkosság - bizonyosan egyedülállónak nevezhető. A Bibliát kétségtelenül emberek írták. Ezek az emberek mégis annyira egészen másképp írtak, mint bárhol máshol emberek. Általában senki nem ír olyan kedvezőtlenül saját magáról, mint azt például a Róma 3,10-23-ban olvashatjuk: „Nincsen, aki jót tesz, egyetlenegy sincs." Általában azt sem írja le senki csak úgy egyszerűen, hogyan győzetett le olyan könnyen a Sátántól (1Móz 3). Ki képzelne el valaha is örökre szóló megsemmisülést büntetésül a bűnökért és a hitetlenségért és ugyanakkor örök üdvösséget a bűnösöknek, akik anélkül, hogy megszolgálták volna, pusztán kegyelemből, megszabadulnak a büntetéstől, amelyre éppen úgy rászolgálnának, mint azok, akik elkárhoznak? Általában véve az ember úgy próbál Istennek tetszeni, hogy „jó"; az emberi vallás mindig recept a jellem és a viselkedés megjavítására. Az ilyen gondolatok teljesen idegenek a Bibliától. A Bibliában azt hirdetik az Istentől arra indított emberek, hogy a megváltás kegyelem, Isten ajándéka, aki az elveszett embereket meg akarja szabadítani; az ember elveszett, és semmi mást nem tehet szabadulásáért, mint hogy Jézus Krisztusban hisz, amely hit azután az élet megváltozását hozza magával. A különbséget azon lehet lemérni, hogyan beszélnek a bűnről. Az emberek általában hajlamosak arra, hogy a rosszat ne vegyék olyan komolyan. A bűnt hibának, hiányosságnak, vagy rossz szokásnak nevezik. A Biblia a bűnben az Isten szent és igazságos akarata elleni lázadást látja. Vegyük például a szexuális bűnöket. Az emberek rendszerint álszemérmesen vagy engedékenyen válaszolnak, ha szexuális témák kerülnek szóba. A Biblia ebben egészen más; sohasem álszemérmes, hanem a szexuális bűnöket néven nevezi. Sohasem buja, hanem leplezetlenül kimondja az ítéletet a visszaélés felett. Ha helyesen használják, vagyis ha a szexualitás a házasságon belül marad, azt a Biblia mint Isten ajándékának mutatja be. Saját tisztátalan gondolataiktól hajtva néhány ember a Bibliát erkölcstelen könyvnek nevezte, mert sok főszereplő bűneit leplezetlenül és nyíltan leírja. Ez a vád abszurdnak bizonyul annak a ténynek a fényében, hogy az Ószövetségben a szexuális visszaélést halállal büntették, és hogy az Újszövetség még szigorúbban ítél, ha valaki nem tér meg ebből a romlottságából.
A Biblia erkölcsi színvonala talán sehol sem mutatkozik meg nyilvánvalóbban, mint abban a tényben, hogy olyan nyíltan felsorolja legnemesebb, legjobban szeretett főszereplőinek bűneit és gyengeségeit. Egyes emberek éppen ezt használták fel, mint érvet a Biblia ellen, és azt állítják (megfelelő önismeret hiányában), hogy a Biblia szereplői értéktelen, silány emberek voltak, jobban tennénk, ha nem szentelnénk figyelmet nekik. Nos, valóban: Nóé részeg volt; Dávid házasságtörést, sőt gyilkosságot követett el; Péter megfutamodott, és hamis esküt tett. Ez helytelen volt, de annyira mások voltak ebben, mint mi vagyunk? A Biblia egyszerűen olyannak mutatja az embert, amilyen. A legvonzóbb és legnemesebb ember sem jobb, mint bárki más. A Biblia nem olyan, mint egy vasárnapi iskolás füzetecske: nagyon-nagyon jó gyerekekről szóló történetekkel, akik általában fiatalon meghalnak. A Biblia élethű - egészen egyedülálló módon.
Képzeljük csak el, hogy a Bibliát egy vallásos klub állította volna össze és adta volna ki - hallottunk volna akkor valaha is valamit Ábrahám ravasz hazugságáról, Péter gyáva tagadásáról, Salamon balga bálványimádatáról, Lót szégyenéről, Jákób csalásáról, Pál és Barnabás közötti viszályról vagy Mózes önfejűségéről? Egészen biztosan nem. Tiszteletreméltó lelkészekből álló bizottság egy olyan Bibliát adott volna elénk, amely tele van feddhetetlen emberekkel, a kifogástalan ájtatosság példaképeivel és szent életrajzokkal - nem egy olyan Bibliát, amelyben valóságos, szegény, nyomorult bűnösöket írnak le. Még ennél is rosszabb: a Biblia néhány írója nem szégyelli még saját bűneit sem leírni, pl. Máté, János és Pál. Milyen más könyv van még, amelynek a szerzői ilyen figyelemreméltó, jellemes emberek?
De nem ebben rejlik-e a Biblia körüli viharok oka'? Ez a könyv tökéletesen egyedülálló erkölcsi jellege visszavonhatatlanul választásra, döntésre kényszeríti az embert. Úgy tűnik, senki sem tud érintetlen és semleges maradni a Bibliával szemben.
Ez talán az oka annak is, hogy a Biblia a világon a legnagyobb példányszámban eladott, a legelterjedtebb, a legtöbbet fordított és legtöbbet olvasott, de egyben a leginkább gyűlölt könyv is. Ez az oka annak, hogy soha egy könyvet annyira nem támadtak, kritizáltak, vontak kétségbe és semmisítettek meg, mint a Bibliát. Talán ugyanazon okból gyűlölik a Bibliát, mint a bűnöző a törvényt, amelynek paragrafusai alapján elítélik.
Ennek a fordítottja is igaz: a Biblia a legjobban szeretett könyv a világon. Krisztus mondta egyszer a hamis prófétákról: „Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát... Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, de a rossz fa rossz gyümölcsöt terem" (Mt 7,16-17). Pontosan ezt lehet a Bibliáról is elmondani. Ha erkölcsi tanítása nemcsak rendkívül érdekes, hanem jó és hasznos is, röviden, ha a Biblia jó könyv, akkor annak gyümölcsökön kell megmutatkoznia. Marcus Aurelius, Konfucius és más moralisták magas színvonalon álló munkákat írtak az etikáról. De ki tudna egyetlen példát hozni, hogy egy ember azért él valóban jó és szent életet, mert azokat a könyveket tanulmányozta? Azok a könyvek csakugyan egy bizonyos ideált nyújtanak, de a gyakorlat azt mutatja, azt az ideált az elbukott ember nem éri el, mert hiányzik az ereje hozzá. A bibliai válasz a modern ember erkölcsi problémájára a személyes, lelki újjászületés, az élet valódi megváltozása – megtérés: nem egy rendszerhez vagy tantételhalmazhoz, hanem a személyes Jézus Krisztushoz.

A Biblia az Úr könyve
„Keressétek meg majd az Úr könyvében, és olvassátok: ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az Ő szája parancsolta, és az Ő Lelke gyűjtötte össze őket!” (Ésa 34,16) 
„[Jézus] pedig felelvén, mondta: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mát 4,4) 
„A teljes Írás Istentől ihletett, [az eredeti görög szó jelentése: »Istentől lehelt«] és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jócselekedetre felkészített.” (2Tim 3,16. 17) 
„Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indíttatva [az eredeti görög szójelentése »vitetve, hordozva«] szólottak az Istennek szent emberei.” (2Pét 1,19-21) 
„Bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.” (Mát 5,18) A törvény szó – tágabb jelentésében – az írott kinyilatkoztatás egészét jelöli az Újszövetségben. Ján 10,34-ben pl. Zsoltárok könyvéből idéz Jézus egy igét (82,6-ot), ezzel a bevezetéssel: „Nincs-e megírva a ti törvényetekben?” A „jóta” a héber ábécé legkisebb betűjére, a jod betűre utal, ami csupán csak egy vesszőcske, a „pontocska” pedig szószerint fordítva szarvacska, ami az egyes héber betűknél fontos kunkorra, vagy hajlatra utal, ami megkülönbözteti őket valamely, velük alakilag csaknem azonos mássalhangzótól.  

Az isteni kinyilatkoztatás közvetítésére nem lehetett bárki alkalmas, a közvetítő személyek „Isten szent emberei” voltak. 
Valamilyen természetfeletti segítséget kaptak ezek a szent emberek a rájuk bízott kinyilatkoztatás hiteles tolmácsolásához: „a Szentlélektől vitetve, hordozva” szóltak. 
Semmit sem tettek hozzá a maguk eszméiből Isten beszédéhez: „az Írásban egy szó sem támadt saját magyarázatból”. 
Az átvett kinyilatkoztatást konkrét isteni utasításra foglalták írásba: „Sohasem ember akaratából lett a prófétai szó.” Isten „szája parancsolta”, hogy írásba, könyvbe foglalják a rájuk bízott kijelentéseket. 
A szent iratok szövege és gyűjteménye felett is Isten őrködött, az Ő „Lelke gyűjtötte össze őket az Úr könyvébe”, úgy, hogy „egy híjuk se legyen”, és ugyancsak ő ad biztosítékot, hogy a szövegben „egy jóta vagy egy pontocska” sem mozdul el a helyéről, míg csak a világ fennáll. 
Ha a „próféta” szót halljuk, először az ószövetségi próféták jutnak eszünkbe, akik a nép országosan ismert tanítói és tanácsadói voltak Izráelben. Istent képviselték, vezetését közvetítették az egész nemzet számára. Olykor ennek a speciális ószövetségi prófétai szolgálatnak a jelölésére használja a próféta szót az Újszövetség is. (Pl. Mát 11,13) 
Tágabb értelemben is szerepel azonban ez a szó a Szentírásban, a következő jelentéstartalommal: üzenetközvetítő Isten és az emberek között, akihez az Úr közvetlenül, különleges, „prófétai módon” szól, és akit megbíz mondanivalója továbbításával. E tágabb értelemben vett prófétai szolgálat meghatározásának tekinthető ez a kijelentés: „Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal.” (4Móz 12,6) Ilyen értelemben az újszövetségi korszakban is van prófétaság: „Némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban… prófétákul.” (1Kor 12,28) 
Az összes bibliai szerző próféta a szó tágabb értelmében. Próféta volt az összes apostol is, akik az emberré lett Isten Fia életének és tanításainak a tanúi voltak. Isteni kinyilatkoztatást nyertek ezáltal, és megbízóparancsot kaptak arra, hogy másoknak is tanúskodjanak arról, amit „láttak és hallottak”. (Luk 24,48; Csel 1,8; 1Ján 1,1-3) Jelenések könyve, János apostol írása „prófétai könyvnek” neveztetik (Jel 1,3). 
A prófétaság a legmagasabbrendű szolgálat, amivel Isten embereket megbízhat, mert Isten érintkezésbe lép velük valamilyen módon, és rájuk bízza beszédét, hogy azt közöljék a többi emberrel. Erre a feladatra csak „szent emberek” lehettek alkalmasak. A próféták valamennyien őszinte, igazságot szerető emberek voltak, akiket Isten előzőleg nevelt és felkészített szolgálatukra. Kicsiszolódtak lelki képességeik, önzetlen szeretet és szolgálatkészség jellemezte őket Isten és felebarátaik iránt. Ezért teljes szívükkel azonosultak a rájuk bízott üzenettel, értékelték azt, és a legjobb, legteljesebb igyekezettel kívánták átadni embertársaiknak. Vállalták a megbízatást, hogy mindennemű változtatás nélkül, teljes hűséggel adják át Isten üzenetét, akkor is, ha megvetés, harag és üldöztetés hárul rájuk emiatt. 
Egy próféta, Ezékiel megbízatása például így szólt: „Mondta nekem: Embernek fia! Eredj, menj el Izráel házához, és szólj az én szavammal nékik… Ne félj tőlük, meg ne rettenj tekintetüktől, mert pártos ház. És mondta nékem: Embernek fia! Minden beszédemet, amelyeket szólok néked, vedd szívedbe, és füleiddel halld meg. Eredj, menj el a foglyokhoz, a te néped fiaihoz, szólj és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten, ha hallják, ha nem.” (Ezék 3,5. 9/b-11) 
Az isteni kinyilatkoztatás töretlen továbbításának az egyik biztosítéka tehát az volt, hogy erre kiválasztott „szent emberek” voltak a közvetítő eszközök, akiket igazmondás, igazságszeretet, istenfélelem és emberszeretet jellemzett. Ugyanakkor „hozzánk hasonló természetű emberek” voltak (Jak 5,17), akiket akaratlan gyengeségek, tévedések is akadályozhattak a kinyilatkoztatás pontos átvételében és átadásában. Ennek a hibaforrásnak a kiküszöböléséről is gondoskodás történt. 
b) Az ihletés formái a kinyilatkoztatás átadásánál: látomás, álom, gondolatihletés 
A kinyilatkoztatás átadásakor a próféták különleges állapotba helyeztettek. Látomás által, álomban, vagy gondolatihletés útján közölte velük Isten az ő beszédeit, amelynek a hirdetését rájuk bízta. Az előbbiekben idéztük már az erre vonatkozó bibliai igét: „Ha valaki az Úr prófétája köztetek, én megjelenek annak látomásban, vagy álomban szólok annak” – jelentette ki Isten Mózes által (4Móz 12,6). 
A prófétai látomás jellegzetességeit az ószövetségi próféták közül Ezékiel és Dániel, az újszövetségi iratok szerzői közül pedig János, a szeretett tanítvány, valamint Pál apostol leírásaiból ismerhetjük meg a leginkább. Dániel könyve 10. fejezete, Jelenések könyve 1. fejezete, valamint 2Kor 12,1-4 különösen fontos támpontul szolgál. 
A következőket mondhatjuk e bibliai leírások alapján: Isten különleges fizikai állapotba helyezte a prófétákat a látomás idejére, hirtelen, egyik pillanatról a másikra, teremtői hatalmával, általa ismert természeti törvények alkalmazásával. A látomás alatt éber állapotban voltak a próféták, összes szellemi és lelki képességük zavartalanul, sőt felfokozott élénkséggel működött. Megszűnt viszont számukra a külvilág, nem érzékeltek semmit környezetükből, vagy a körülöttük zajló dolgokból. Nem lélegeztek, azaz még a természetes élettani folyamatok is mintegy felfüggesztettek testükben, bizonyára azért, hogy még a belső ingerek se zavarják őket, ne gyengítsék képességeiket. Teljes figyelmük, minden intellektuális és lelki képességük kizárólag a látottakra és hallottakra irányult. Olykor helyváltoztatást éltek át a látomás folyamán, ami nem jelentett fizikai változást helyzetükben, de ők teljesen eleven valóságként élték át. Ezékiel próféta például Babilóniából, ahol fogoly volt a többi júdabeliekkel együtt, visszavitetett Jeruzsálembe, bevitetett a templom belsejébe, hogy szemlélje az ott folyó dolgokat. Egyes próféták a mennyei világba vitettek, az ottani valóságokról és történésekről nyertek benyomásokat. 
Pál apostol megemlékezik arról, hogy mit élt át egy látomása során. A szövegösszefüggésből kiderül, hogy magáról, a saját tapasztalatáról beszél az apostol: „Rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom, ha testen kívül-é, nem tudom, az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom, az Isten tudja), elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.” (2Kor 12,1-4) Pál apostol arra utal itt, hogy a látomás állapota a mi fogalmainkkal le nem írható, az általunk ismert fizikai törvényszerűségekkel meg nem határozható állapot. 
Ugyanakkor a prófétai látomás dátumszerűen is meghatározható történeti esemény volt minden esetben. Pál apostol idézett vallomásából is kitűnik ez: pontosan megjelöli, hogy „tizennégy évvel” korábban kapta azt a különleges kinyilatkoztatást, amiről beszél. Az ószövetségi próféták is pontosan megjelölik rendszerint, hogy melyik esztendőben szólt hozzájuk az Úr, gyakran még a hónapot és a napot is meghatározzák. (Lásd pl.: Dán 7,1; Ámós 1,1; Ezék 1,1; Zak 7,1) 
Jellemzőjük a prófétikus látomásoknak, hogy a próféták annak folyamán gyakran mennyei lényekkel találkoztak, illetve magának Istennek a jelenlétét érzékelték valamiképpen, és az Úr, vagy az ő angyalai közül valamelyik szólt hozzájuk. A természetfeletti világ, Isten világa, kézzelfogható valósággá lett ezáltal a próféták számára. Tanúskodni tudtak arról, hogy Isten, a menny, az angyalok, tehát egy magasabbrendű világ létezése és ennek a kapcsolata a földi világgal és történésekkel, bizonyos valóság. 
Más esetben a prófétai álom állapotában történt a kinyilatkoztatás közlése. Ami a fizikai jelenséget illeti, a prófétai álom nem különbözött a közönséges álomtól, ez tűnik ki a bibliai leírásokból. (Lásd pl. Dán 7,1. 2. 15. 16) Az álomban a tudat külvilágból kikapcsolt nyugalmi állapotban van, ezért volt alkalmas ez a mód is, a kinyilatkoztatás zavartalan átadására. Abban különbözött azonban más álmoktól, hogy az ilyen álomban a próféták ugyanúgy mennyei lényekkel való találkozást éltek át, mint a látomás állapotában, és ugyanúgy a tudatában voltak annak, hogy isteni kinyilatkoztatást vesznek át. 
A kinyilatkoztatás átadása pusztán csak gondolatihletés által, látomás vagy álom nélkül is történt. Az ószövetségi történeti és költői könyveknél, az újszövetségi iratok közül az evangéliumok, az Apostolok cselekedetei és az apostoli levelek írásánál bizonyára ez az ihletési mód érvényesült. Isten Lelkének a rejtett, de igen hatékony munkája a szívben és az elmében ismerős volt ezeknek a „szent embereknek”, mindennapi életükben is. Egyszerű és természetes módon tudta tehát „vinni, hordozni” (2Pét 1,21) a Szentlélek a történeti könyvek szerzőit munkájuk közben, miközben ők a saját értelmükkel és lelki készségükkel is arra igyekeztek, hogy pontos, hiteles krónikások legyenek, és hitbeli szempontból is helyesen értékeljék a történteket. A költői könyvek és szakaszok esetében a Szentlélek segítette a szerzőket, hogy hiteles őszinteséggel és költői kifejező erővel tudják írásba foglalni gondolataikat, érzéseiket, valamint hitüket, Isten iránti hálájukat, szeretetüket és dicséretüket. A Jézus életéről szóló evangéliumnak rögzítésénél még egy külön ígéret teljesedése is érvényesült: „A Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek” – erről biztosította Jézus tanítványait még földi életében. (Ján 14,26) Az apostoli levelek szerzői arra törekedtek, hogy a legjobb, leghelyesebb lelki tanácsot adják a címzett gyülekezeteknek az adott kérdésekben, vagy a legvilágosabb módon magyarázzák, fejtegessék számukra Isten ismeretét, Igéje tanításait, és ebbe az igyekezetükbe kapcsolódott bele a Szentlélek munkája. 
A kinyilatkoztatás átvételének a pontosságát tehát a fenti három módon biztosította Isten a próféták esetében. Természetesen mindezek ismeretében is bőven maradnak még titkok számunkra. Például az, hogy hogyan ragadták meg a próféták figyelmét a kinyilatkoztatás átvétele során a leglényegesebb pontok, hogyan érzékelték és rögzítették az árnyalatokat, a hangsúlyokat, a „felhangokat” is. Dán 7,1-ben például azt olvassuk, hogy a próféta a prófétikus álomban látottak és hallottak „velejét” ott, akkor azonnal „feljegyezte”. Hogyan tudta megragadni pontosan a lényeget? Annyit tudhatunk csak, hogy a Szentlélek csodálatos, érzékeny belső vezérlést, sugallatot tud megvalósítani az emberi lélekben oly módon, hogy eközben teljes mértékben tiszteletben tartja az ember saját képességeinek és intellektusának a működését. Ehhez mintegy hozzásimulva, de ugyanakkor ezeket felfokozva, magasabb szintre emelve fejti ki tevékenységét. 
Fontos tény továbbá, hogy a próféták kifejezett utasítást kaptak arra vonatkozóan, hogy az átvett üzenetet szóban prédikálják, írásba foglalják, vagy a szóban meghirdetett Igét utóbb írásba foglalják: „Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak, mondván: Állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad: Halljátok az Úr beszédét mind, ti júdabeliek.” (Jer 7,1. 2), „Amit látsz, írd meg könyvben… Írd meg amiket láttál.” (Jel 1,11. 19), „Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, amiket én szóltam néked… a Jósiás ideje óta mind e napig.” (Jer 36,2). Isten tehát maga utasította a prófétákat egyes kinyilatkoztatások írásba foglalására, illetve alakította ezáltal a bibliai iratgyűjtemény kialakulását. 

„A Bibliát ihletett emberek írták, de nem Isten gondolkodásának vagy kifejezésének módján. Emberi gondolkodás és kifejezésmód szerint írták. A Szentírás Istent nem mint írót mutatja be. A Biblia írói Isten írnokai voltak, nem pedig az ő íróeszközei… A Bibliának nem a szavai ihletettek, hanem az emberek voltak ihletettek. Az inspiráció nem az ember szavaira vagy kifejezéseire hat, hanem az emberre magára, aki a Szentlélek befolyása alatt átitatódik gondolatokkal. A szavak pedig az emberi gondolkodás veretét kapják. Isten gondolata és akarata összekapcsolódik az emberi gondolattal és akarattal, és így az ember kijelentései: Isten Igéi.” Ellen G. White: Selected Messages, Review and Herald, Washington, 1958. 15. 21. o.  
A bibliai iratok szerzői valamennyien jól ismerték azt az elvet, amit az ihletett iratgyűjtemény első nagy része, az ún. Tóra tartalmaz, ami Isten beszéde hallgatóira és tanítóira, magyarázóira is vonatkozik: „Semmit se tegyetek az Igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból.” (5Móz 4,2) Ennek az elvnek a fontosságát mutatja, hogy a Biblia utolsó könyve végén újra ott találjuk elsősorban Jelenések könyvére vonatkoztatva, de mintegy a Biblia záróköveként is: „Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben megírattak.” (Jel 22,18. 19) 

Ezért téves feltételezés, hogy a zsidó nép, vagy a korai keresztény hívő köreiben – akiknek a közösségében a bibliai iratok keletkeztek, és gyűjteménnyé formálódtak, és ahol az „Isten beszéde” fogalom egyértelmű volt, valamint jól ismerték a „hozzá ne tégy, el se végy” elvet – csak úgy beletoldottak volna egyes iratokba, vagy tetszés szerint átszerkesztették volna őket. Példa erre Jeremiás könyve, amelyben a próféta élete során meghirdetett, és írásba foglalt isteni üzenetek pontosan datálva vannak ugyan, de nem időrendi sorrendben következnek egymás után. Valószínű, hogy a próféta hagyatékát érintetlenül hagyták, olyannyira, hogy még csak a logikai és időrendbe rendezés munkáját sem végezték el rajta. 

A Biblia tanítása szerint Isten nem csak addig kísérte nyomon az általa közölt kinyilatkoztatást, míg a próféták sértetlenül tolmácsolták azt emberi beszéddel, hanem arra is gondja volt, hogy a szöveg sértetlenül fennmaradjon, és az ihletett iratgyűjteményből ne hiányozzék semmi, illetve bele ne kerüljön semmilyen idegen elem. 
Erre a gondoskodásra feltétlenül szükség volt ahhoz, hogy Isten beszéde, szándéka szerint teljes egészében és torzulásmentesen megőriztessék a későbbi korok számára is. A könyvnyomtatás feltalálásáig (15. sz.) a bibliai iratok kéziratos másolatokban terjedtek. A legrégibb ószövetségi iratok az i. e. 15. században keletkeztek. Tehát közel háromezer éven át kézi másolású iratok őrizték a szöveget és örökítették át az újabb és újabb nemzedékeknek. Még az i. sz. 1. században íródott újszövetségi iratoknak is közel másfél évezreden át kellett ilyen formában fennmaradniuk. 
Ekkora időtávolság mellett természetes, hogy az autografák, az eredeti kéziratok egyetlen bibliai könyvről sem állnak rendelkezésünkre. Kézenfekvőnek látszott a feltételezés, hogy a gyakori másolás során akarva-akaratlanul is sokat torzulhatott a szöveg ennyi idő alatt. Nagy és objektíven megválaszolhatatlannak látszó kérdés volt a szöveg hitelességének kérdése. A 19. század második felében és a 20. század első felében felfedezett ó- és újszövetségi kéziratleletek kritikai feldolgozása azonban mára már tisztázta ezt a kérdést, és az eredmény egyértelmű: a szöveg valóban sértetlenül maradt fenn. 
Néhány szakértő véleményét idézzük a nevezetes holttengeri tekercsek tanúságtételével kapcsolatban, amelyeket 1947-ben találtak meg. 
„Nincs semmi ésszerű kétely aziránt, hogy a qumráni kéziratok az i. e. 1. és i. sz. 1. századból származnak. Így egy évezreddel idősebbek, mint a 10. századi maszoréta A maszorétáknak (áthagyományozóknak) nevezett zsidó írástudók az i. sz. 5-10. században magánhangzójelekkel látták el a mássalhangzóírással rögzített bibliai szöveget, és kialakították a mintaszöveget a további másolásokhoz, valamint lefektették a másolás szabályait.  kéziratok. 1947 előtt a szöveg három nem teljes és egy teljes, i. sz. 1000 körüli időből való kéziratra épült. Ma a töredékek ezrei és teljes könyvek szövege vált elérhetővé számunkra, amelyek jelentős részeket tartalmaznak az Ószövetségből, egy évezreddel korábbi időből, mint a maszoréta kéziratok keletkezési ideje… Így olyan biztonsággal tudunk válaszolni a szöveg hitelességének kérdésére, amely lehetetlen volt 1947 előtt.” Geisler-Nix: i.m. 260, 261. o.  
„Csodálatos dolog, hogy mintegy ezer év alatt oly csekély változáson ment át a szöveg. Amint a tekercsre vonatkozó első cikkemben is mondottam, abban van a lelet legfőbb jelentősége, hogy alátámasztja a maszorétikus hagyomány megbízhatóságát… Nincsen semmi az egész anyagban, ami megváltoztatná a Biblia vallásos tanításáról való eddigi ismereteinket.” Millar Burrows: The Dead Sea Scrolls, 304, 305. o.  
„A qumráni I. számú barlangban felfedezett két Ésaiás könyve másolat szóról szóra azonosnak bizonyult a mi héber Bibliánk szövegével a szöveg több mint 95 százaléka esetében. Az 5 százalék pedig főként nyilvánvaló elírásokból és helyesírási variációkból adódott.” Gleason Archer: A Survey of Old Testament Introduction, 19. o.  
„Biztosak lehetünk abban, hogy a héber Biblia mássalhangzós szövege… olyan pontossággal maradt fenn, amely valószínűleg páratlannak tekinthető a közel-keleti irodalmi művek viszonylatában.” W.F. Albright, idézi: H.H. Rowley, OTMS, 25. o.  
„Már régóta folyt a tudósok között a vita a maszorétikus szöveg hitelességéről… Az Ézsaiás-tekercs szövege… a maszorétikus szöveget annyira igazolta, hogy ez túlszárnyalta a legmerészebb reményeket is… A pontos összehasonlítás a maszorétikus szöveggel… a barlangi tekercsnél csak öt szó mínuszt eredményezett, s valamennyi egy helyről hiányzott: a 41. fejezetből, mégpedig a 11. vers két utolsó és a 12. vers három első szava. Ámde ugyanezen a helyen az írnok hagyott egy hézagot, s így feltehetően szándékában volt a hiányzó szavakat utólag pótolni, s erről – hiszen a szent szövegek másolói is csak emberek – egyszerűen megfeledkezhetett.” H.A. Stoll: A holt-tengeri barlangok rejtélye, Budapest, 1967. 191-193. o.  

A Kumránban talált bibliai részek
Hogy a holt-tengeri kéziratok hihetetlen jelentőségét megértsük, nézzük meg röviden, hogyan is maradt ránk az Ószövetség. A kumráni tekercsek felfedezéséig a Kr. e. 2. századból származó Nash-papirusz volt a héber Biblia szövegének legrégebbi tanúja. Ezt a papirusztöredéket 1902-ben Egyiptomban találták. A rajta lévő liturgikus szöveg tartalmaz bizonyos részeket Mózes 5. könyvéből. A bibliai szöveg átörökítésének pontosságát illető kérdéseket azonban ez a mindössze három tenyérnyi nagyságú papirusz aligha válaszolhatta meg.
A legrégebbi teljesen fennmaradt héber Ószövetség-kéziratok mind sokkal későbbi időkből, a középkorból valók. Régebbi kéziratok eddig nem voltak. Az a sok brutális üldözési hullám az oka ennek, amelyet a zsidó népnek történelme során el kellett szenvednie. Ezek során szent irataik is majd mindig lángok martalékává váltak. Ráadásul a zsidóság körében az volt szokásban, hogy a használhatatlanná vált kéziratokat kiszortírozták, majd egy ún. genizában (geniza = rejtett kamra) az enyészet természetes folyamatára bízták őket.

Pontos az átörökítés?
A héber Biblia minden modern kiadásának (beleértve tudományos kiadását, az ún. Biblia Hebraicát is) olyan héber kéziratok képezik az alapját, amelyek csupán a Kr. u. 1. évezred vége felé keletkeztek. A Ószövetség átörökítésének a története (különösen a szövegalaké) jó néhány kérdést vetett fel a kutatók számára. A héber ábécében nincsenek magánhangzók; és a bibliai szöveg nem ad írásjeleket se: nincs pont, vessző, de még nagybetűk sem a mondat elejének a jelzésére. Csupán a Kr. utáni 8. században vezették be a héber szövegek vokalizálását és interpunkcióját (központozását) az ún. masszoréták. Az általuk feldolgozott iratokat masszorétikus (= átörökített) szövegeknek nevezzük. A masszoréták szigorú szabályokat fejlesztettek ki, amelyek a bibliai szövegek másolására is vonatkoztak, mivel hűen akarták továbbadni a szent iratoknak minden betűjét és szavát. De még a legnagyobb tudósok esetében sem zárható ki sohasem teljesen az emberi tévedés lehetősége. Ezért sosem lehetett biztosan tudni, mennyire hűséges az Ószövetség ma használatos szövege. Egy több mint ezer esztendeig tartó átörökítési folyamat érthető módon sok problémával jár. Lehet, hogy a Biblia minden egyes lemásolásakor újabb és újabb hibák csúsztak be?
Ezért álmodtak a bibliatudósok arról, milyen jó lenne korábbi, a Kr. e. 1. évezredből származó bibliai kéziratokat találni. Olyan másolatok után áhítoztak, amelyek közelebb voltak a Biblia eredeti megfogalmazásának időpontjához, hogy meg tudják vizsgálni, vajon különböznek-e ezek a masszorétikus (hagyományos) szövegtől. Mindenesetre senki sem tartott ilyen leletet lehetségesnek. A kumráni leletek összesen csaknem 200 bibliai kézirattal ajándékoztak meg bennünket. Ezek a Kr. e. 3-1. századból származnak. Tehát kb. 1000 évvel régebbiek, mint a középkori kéziratok.
A kumráni tekercsek vizsgálata kimutatta, hogy a bibliai szöveg hihetetlenül gondosan került átörökítésre. A német Kumrántudós, Stegernann professzor (göttingeni egyetem) ezt írja erről: A kumráni tekercsek „a köztes idők zsidó másolóiról olyan bizonyítványt állítanak ki, amely kiválóbb nem is lehetne. Csak egészen kevés, eléggé lényegtelen csekélység esetében lehet pontatlanságokat vagy esetleg tévedéseket megállapítani. Az a bibliai szöveg, amelyet a középkorból ismerünk, ugyanaz volt már ezer évvel korábban is".' Hunzinger professzor pedig, az első német tudós, aki az eredeti kumráni iratok feldolgozásával foglalkozott, így vélekedik: „A kumráni szövegek meglepő módon igazolják a héber szöveg átörökítésének megbízhatóságát."

Esszénus szekta volt-e az egyház?
Hogy a kérdésre tárgyilagos választ adhassunk, először az őskeresztények és a velük sok rokon vonást felmutató esszénusok messiáseszméjét kell szemügyre vennünk! Vajon ez az eszme milyen hatással lehetett a kereszténység keletkezésére? Másodszor arra kell választ adnunk, vajon a Jézusnak tulajdonított tanítás, eszmerendszer a kumrámi közösségből származott-e?

Az esszénusok és a keresztények messiáseszméiének összehasonlítása
Az esszénusok messiása személy szerint nehezen meghatározható, csak a jövö ködéből felbukkanó valaki volt. Bár az esszénusok a végítélet közeli bekövetkezését várták, azt nem látták tisztán, ki lesz az eljövendő? A tudósok nagy többsége a holt-tengeri tekercsek erre vonatkozó szövegeiből azt állapította meg, hogy az esszénusok élesen megkülönböztették a kumráni szektát alapító „igaz tanítót" attól a személytől, aki majd a „napok végén" érkezik el. Sőt a holt-tengeri tekercsekből az sem világlik ki, tulajdonképpen hány messiást vártak. Valószínű, hogy a jövendő idők főpapja és királya személyében nem egy, hanem két  messiás eljövetelében reménykedtek. Lényeges eleme még az esszénus-féle messiáseszmének, hogy az eljövendő szabadítót semmiféle vallási tiszteletben, még kevésbé imádásban nem részesítették. A messiás csupán vágyaik és nem vallási életük központja volt.
Az esszénusok határozatlan, csak a jövő ködéből felbukkanó messiásával szemben az őskereszténység megváltója már elérkezett és köztük élt, közvetlen közelről megtapasztalt személy, a názáreti Jézus, a Krisztus, az Isten fia volt. Bár keresztre feszítették, de Isten azáltal, hogy feltámasztotta halottaiból, igazolta messiási küldetését, sőt isteni mivoltát. Ő megígérte nekik, hogy újból eljön ítélkezni a világ fölött. Az első keresztények ezt a már elérkezett megváltót feltámadása után azonnal vallási tiszteletben, sőt imádásban részesítették és vallási életük központjává tették. Jóllehet hűséggel megtartották a zsidó vallás parancsait, hitük alapja a messiás istensége volt, őt hirdették, az ő követésére igyekeztek minél több embert megnyerni, nevében szolgáltatták ki a keresztséget, gyógyítottak és érette vállalták a szenvedést, sőt a vértanúságot.
A két messiáskép összehasonlításakor mindenekelőtt az válik világossá, hogy mérhetetlen köztük a különbség. Ezért az esszénusok messiáseszméje semmi szerepet sem játszott a kereszténység életében és keletkezésében, és így a keresztény vallás, az egyház nem esszénus szekta. Az összehasonlításkor továbbá az is kitűnik, hogy Krisztus indította el az őt követők vallási közösségének életét. Ez a közösség annyira Jézus Krisztus köré csoportosult, annyira a beléje vetett hiten alapult, a tőle kapott parancsok végrehajtására törekedett, hogy a kereszténység Krisztus nélkül semmiképpen sem jöhetett volna létre, élete nem lenne megmagyarázható.
Érdemes továbbá megnézni a jézusi tanítás és az esszénusok eszmerendszerének kapcsolatát. Ez az elemzés azt mutatja, hogy a kettő közt nincs ok és okozati összefüggés. Jézus mondásai, nem beszélve az igen lényeges különbségekről (pl. az esszénusok ellenséggyűlölete helyett az ellenség szeretetének követelése, az esszénusok merev mózesi törvénytisztelete helyett a zsidó hagyományok és az egész ószövetségi vallás háttérbe helyezése és a szeretet törvényének előtérbe emelése stb.), sokkal szorosabb rokonságban vannak a zsidóság apokaliptikus irodalmával, mint bármelyik holt-tengeri tekercsben levő tanítással. Alig van Jézus tanításában és a kumráni közösség hitvallásában olyan közös vonás, ami ugyanakkor nem lenne megtalálható más zsidó forrásokban is.

A BETELJESEDETT PRÓFÉCIA MINT AZ ISTENI IHLETETTSÉG BIZONYÍTÉKA

A bibliai feljegyzésekben szereplő isteni kijelentések egyértelműen bizonyítják a Szentírás isteni ihletettségét. A jövőben bekövetkező események előzetes kijelentése egyértelműen az emberi képességeken felül áll, kivéve annál, aki magától az Úrtól kapta a kijelentést. A beteljesedett prófécia próbáját az 5Móz 18:20-22-ben találjuk: „Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta haljon meg! De gondolhatnád magadban: Miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét? Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az Úr mondotta.”
A prófécia gyakorisága a Szentírásban egyedülálló jelenség az összes nem keresztény vallás állítólagos szent iratai között. Az Ószövetségben megközelítőleg 200 hely (nem csak egyszerűen 200 vers) profetikus jellegű, amelyek közül sok olyan nagyobb eseményt jövendöl meg hihetetlen pontossággal, mint hogy az északi királyság Kr. e. 722-ben elbukik Asszíria keze által, Kr. e. 586-ban Jeruzsálem Nebukadneccar kezére kerül és a zsidók fogságba mennek, illetve ezek közül a legkiemelkedőbb a Messiás eljövetele és életének, szolgálatának, halálának és feltámadásának részletes leírása. A 22. zsoltár és Ézsaiás könyvének 53. fejezete Krisztus kálvária-hegyi áldozatának történéseit és hatását olyan pontossággal szemléltetik, ami még az evangéliumi leírásokat is túlszárnyalja az elevenség, hév és részletes leírás terén.
A bibliai prófécia pontossága és részletessége megalkuvást nem ismerő módon egyedülálló, és az Ószövetség írott jövendöléseiben olvasható isteni kijelentés bizonyítéka. Az 1Kir 13:2 megjövendöli, hogy a Dávid nemzetségéből származó Jósiás fogja eltörölni azt a bálványimádást, amit I. Jeroboám állított fel Bételben. A 2Kir 23:15-16-ban olvashatjuk, hogy háromszáz évvel később a júdai Jósiás király tökéletesen beteljesítette ezt a próféciát, annyira, hogy még emberi csontokat is égetett az oltáron azért, hogy az országból a bálványimádás minden nyomát teljesen kiirtsa.
J. Barton Payne az Encyclopedia of Biblical Prophecy (Harper & Row, 1973) c. 754 oldalas művében átfogóan összegyűjtötte és elemezte az ószövetségi és az újszövetségi Szentírásban levő közel 600 prófécia jellegű kijelentést, a mostani évszázaddal bezárólag. (Külön foglalkozik 127, a végső napokkal és a Millenniummal kapcsolatos profetikus témával.) Ez a hatalmas bizonyítékhalmaz teljes képtelenségnek nyilvánítja az összes olyan állítást, amely a Biblia ihletettség nélküli, emberi eredetét próbálja bizonygatni. Az ilyen tagadás nem más, mint makacs fideizmus, amely méltatlan bármely tudós számára, aki magát egy értelmes gondolkodónak tartja. Lehetetlen 600 beteljesedett próféciát úgy magyarázni, hogy azok az isteni ihletettség nélküli emberi szerzőség képességein belül állnak.
A beteljesedett prófécia bizonyítékai nemcsak történelmi pontosságukban rejlenek, hanem mennyiségükben is. J. Barton Payne szerint a Bibliában 8352 vers profetikus jellegű, ami a teljes Biblia 27 százaléka. Az ószövetségi Szentírás jövendölő szövegeinek 70 százaléka már a bibliai elbeszélés keretein belül beteljesedik. A még be nem teljesedett 30% elsődlegesen eszkhatológiai jellegű, tehát Krisztus második eljövetelével, az Ezeréves királysággal és az egyház korának kiteljesedésével foglalkozik. A Szentírásban feljegyzett prófétai kijelentések közül gyakorlatilag mindegyik beteljesedett, ami az újszövetségi elbeszélések egyházáig bezárólag tartó korokra vonatkozott. A bibliai prófécia pontos, részletes és egyértelmű, és közülük már annyian beteljesedtek, hogy ezek már önmagukban bizonyítják a Szentírás igaz voltát.
Néhány prófécia már az ószövetségi kánon lezárása előtt beteljesedett, ezért úgy is magyarázhatók, hogy csak egyszerű beteljesedés után kitalált próféciák Viszont egy ilyen jellegű magyarázat a valódi objektív tudományos munkánál egy sokkal fadeistább szűklátókörűségről tanúskodik. Különleges jelentőséggel bír, hogy az Ószövetségben és az Újszövetségben egyaránt vannak próféciák, amelyek csak azután teljesedtek be, hogy a Biblia mind a 66 könyvét befejezték.
De még mielőtt megvizsgálnánk az egyes próféciákat, megengedhető, hogy néhány általános megjegyzést tegyünk. Bár a bibliai próféciák számos önmagában álló, különböző jelentőségű és vonatkozású esetet megjövendöltek, amelyek nem csak egyes történelmi személyek, hanem városok, népek és birodalmak sorsára is vonatkoznak, a szövegen belül mindegyik ilyen esetben felfedezhető egyfajta egységes elgondolás. Egymástól független események nem keverednek egymással, ahogy Nostradamus kutatói megpróbálják a különböző jóslatokat későbbi csirkefogók vagy vezető emberek életének eseményeivel vagy sorsával azonosítani. A Szentírásban egymással összefüggő felépítésű leírásokat találunk, amelyek a hit hőseiről és Isten népének vezetőiről szólnak. Más szóval, a Biblia egy egyfajta speciálisan összeállított megváltó tervet ír le, amely az 1Móz 3:15ben található messiási ígérettel kezdődik, és az Apokalipszis utolsó két fejezetében a végső Ezeréves királyság és az egyesült menny és föld isten-ember Megváltójának győzelmében végződik. A Jel 22:13 végső győzelmi kijelentése a következő: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.” Vagyis a Biblia az emberek megváltását és a gonoszság fejedelmének és minden munkájának teljes vereségét beszéli el. Figyeljük meg azt, hogy a mindenható Teremtőnek van egy uralkodó terve, amely feltartóztathatatlanul égy előre meghatározott cél felé halad, az isteni Megváltó megdicsőíttetése felé, akinek az áldozati halála és dicsőséges feltámadása beteljesítette a Szentháromság Istennek az emberiség megalkotásakor elgondolt tervét.
1. Először az 1Móz 3:15-ben találkozunk ezzel a tervvel, amikor Isten ezt mondja a sátáni kígyónak: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.” Éva messiási leszármazottját egyértelműen megsebesíti a Sátán, de a sebesült sarok begyógyulhat, ezzel szemben a széttaposott vagy összezúzott koponya egy végzetes következményű sérülés. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus lesz a végső győztes a gonosz minden serege felett, és az egész föld az Ő uralma alá fog tartozni.
2. Az I Móz 15:13-16 szerint Isten tervének része, hogy egy hatalmas és nagyszámú hívő népet támasszon egy olyan emberből, mint Ábrahám, akinek a felesége egészen kilencvenéves koráig terméketlen volt. Nemcsak hogy fia született tőle. hanem ebből a fiúból egy olyan népes nemzet származott, mint ahány csillag van az égen. „Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak: Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék: rabszolgákká teszik, és nyomorgatják őket négyszáz évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide.” Ennek az ígéretnek a beteljesedése bontakozik ki lépésről lépésre a Pentateuchos többi részében. A nép, akik között Ábrahám utódai megsokasodnak, Egyiptom lesz, ahol bár korábban József alatt elfogadják őket, később egy új dinasztia (valószínűleg a hikszoszok) idején megalázó elnyomásban részesülnek, mivel ezek az új királyok már egyáltalán nem tisztelték őt. Ez a rabszolgaság négy évszázadon át folytatódott (összehasonlításképpen, Ábrahám születése és fiának születése között száz év telt el), amíg végül Isten gondviselése által visszatérhettek az ígéret földjére.
3. A 3Móz 26:4 azt a próféciát tartalmazza, hogy miután Ábrahám leszármazottai elfoglalják az ígéret földjét, olyan mértékben elfordulnak Istentől és elhagyják hitüket, hogy Istennek szigorúan meg kell büntetnie őket a babiloni fogsággal, ami Kr. e. 605 és 536 között teljesedett be. De megalázó fogságukban meg fognak térni az engedetlenségükből és hitetlenségükből, és ismét visszatérhetnek kánaáni szülőföldjükre. A 3Möz 26:44-ben ezt olvassuk: „De akkor sem vetem meg őket, amikor ellenségeik földjén lesznek, és nem utálom meg őket annyira, hogy véget vessek nekik, megszegvén velük kötött szövetségemet, mert én, az Úr, az Ő Istenük maradok.”
Ugyanez a figyelmeztetés jelenik meg az 5Móz 28:36-ban: „Elhurcoltat Jahve királyoddal együtt, akit magad fölé állítasz, olyan néphez, amelyet nem ismertél sem te, sem atyáid, és szolgálni fogsz ott más isteneknek, fának és kőnek”. Ugyanebben a fejezetben később, a 49. versben ezt olvassuk: „Rád hoz majd az Úr messziről, a föld széléről egy nemzetet, amely lecsap rád, mint a saskeselyű, olyan nemzetet, amelynek a nyelvét nem érted”. Egyértelmű, hogy ez a hely egy második fogságra utal, mivel a támadók ebben az esetben a Közel-Kelettől távol eső vidékről jönnek, és nem sémi nyelvet beszélnek (a Babilóniában beszélt nyelv ugyanis sémi volt), és a harci jelvényük a sas. Ez kétségtelenül a római megszállásra és az első lázadás (Kr. u. 67-70) szörnyű eseményeire utal. Ezzel az azonosítással kapcsolatban döntő jelentőségű a 68. vers: „Visszavisz az Úr Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről azt mondta neked, hogy nem látod meg többé. Ott áruljátok magatokat ellenségeiteknek rabszolgákul és rabnőkül, de nem vesz meg senki.” Josephus (A zsidó háború 6.9) feljegyzi, hogy amikor Titusz Kr. u. 70-ben megrohamozta és bevette Jeruzsálemet, a 97.000 túlélőt elhurcoltatta Joppéba, és teherhajókra tette őket, hogy az egyiptomi Alexandriában eladják őket (itt volt a Római Birodalom legnagyobb rabszolgapiaca), hogy alkalmi árakon árusítsák a zsidókat mindenkinek, aki meg akarta őket venni. Azonban ennyi rabszolga telítette a piacot és végül már nem akadt senki, aki megvette volna őket. Ennek a jövendölésnek minden részlete annyira a Kr. u. 70es események irányába mutat, hogy bármely más magyarázat nehézen lenne sikeresen védelmezhető. Azt is figyelemre méltó, hogy ennek a próféciának a beteljesedése nem lehetett egy egyszerű beteljesedés után kitalált prófécia, mivel ez a Deuteronomium keletkezési idejét a Kr. u. 1. század végére tenné, viszont számos Deuteronomium-töredékünk van a qumráni barlangokból, amelyek a Kr. e. 2. századból vagy még korábbról származnak.
4. Az Ézs. 13:19 így szól: „Úgy jár majd Babilon, az országok ékessége, a káldeusok fenséges dísze, ahogyan földúlta Isten Sodomát és Gomorát.” A 20. vers folytatja ezt a gondolatot: „Nem telepszik le ott többé senki, nem lakik ott senki a jövő nemzedékek során. Nem sátoroz ott az arab, nem deleltetnek ott pásztorok.” Megfigyelhető, hogy amikor Ézsaiás leírta ezt a próféciát a Kr.e. 7. század elején, Babilon az ókori világ leggazdagabb és legvirágzóbb városa volt.
14

Ha a Közel-Keleten lett volna egy főváros, amelynek meghatározatlan ideig biztosan fenn kellett volna maradnia, akkor Babilon tűnt a legvalószínűbbnek. Ézsaiás próféciája a saját korában minden bizonnyal annyira abszurdnak tűnt, mintha valamilyen századunkbeli „szakértő” azt jövendölné, hogy a New York-i Manhattan helyén egyszer majd egy pusztaság lesz és egyetlen épület sem fog állni. Ettől függetlenül eljött az idő, amikor Babilont az idegen ellenség nemcsak elfoglalta és megdöntötte a hatalmát, hanem lakhatatlanná is vált amiatt, mert a környező földeket több, mint két évezreden keresztül az Eufrátesz sós vizével öntözték és ezáltal a talaj sótartalma hihetetlen módon megnőtt. A muszlim hódítások után elkerülték, mint egy Allah által megátkozott helyet.
Az arab pásztorokra vonatkozó utalás igen lényeges ebben a szakaszban, különösen figyelembe véve azt, hogy a mezopotámiai területeken egészen a Kr. u. 7. századig egyáltalán nem éltek arabok. Ennélfogva a beteljesedés után kitalált prófécia elmélete ebben az esetben is tarthatatlan. Babilon helyét évszázadokon keresztül nagyobbrészt csak feltételezések alapján állapították meg, és telljét Birsz Nimródnak hívták. Egészen a 19. századig nem sikerült megállapítani ennek az ókori nagyvárosnak a fekvését, amikor is Koldewey kiterjedt ásatásai végül megadták a helyet, de az Egyesült Államok nyugati részének szellemvárosaihoz hasonlóan egészen napjainkig nem lakják emberek, a Husszein-rezsim turistacsalogató helyeitől eltekintve.
5. Ézs 52:13-15; 53:1-12. Ez a híres szakasz, amely az Úr Szolgájának szenvedésével, halálával és feltámadásával foglalkozik, és amelyet Manassé király uralkodásának idején fogalmaztak meg, meghökkentő pontossággal írja le a Názáreti Jézus szerepét és életének eseményeit. Az Ézs 52:13-15 olyan kifejezésekkel jövendöli meg Krisztus megdöbbentő megdicsőülését és hasonlóképpen megdöbbentő megaláztatását, amelyek a Fil 2:6-11-re mutatnak előre. Az Ézs 53:1 beszél a zsidó nép hitetlenségéről, miután Jézus megkezdte hároméves igehirdető szolgálatát. Az Ézs 53:2 megjövendöli Jézus születésének és gyermekkorának egyszerű körülményeit a galileai Názáretben. Az Ézs 53:3 utal rá, hogy saját honfitársai megvetik és elutasítják Őt, és hogy fájdalmak férfia és betegség ismerője lesz. Az Ézs 53:4-5 megerősíti, hogy népének bűneiért verik meg és sebzik meg, nem pedig azért, mert valamiféle gonoszságot követett el. Az Ézs 53:6 leírja, hogy az egész emberiség tévútra jutott a bűn miatt, de az Úr Szolgája elszenvedi a halált értük és helyettük. A 7. vers megjövendöli, hogy nem fog beszélni saját védelmében, amikor igazságtalanul vádolják a bíróságon - amely tárgyalást jogtalanul és elnyomóan folytatnak le. A 9. vers előre megmondja, hogy egy gazdag ember sírjában fogják eltemetni, a l0. vers pedig leírja, hogy-a halála egy jóvátételi áldozat lesz, ami az egész emberiség bűneiért engesztelést szerez. Továbbá jelzi azt, hogy a halála után látni fogja lelki utódait, a tanítványait, és „meghosszabbítja az életét” - ez az állítás egyértelműen a halál utáni feltámadására utal, és arra, hogy a Benne hívőkkel közösségben fog élni a földön miután feltámadt a halálból. A 12. vers beszél a gonosz hatalmak felett aratott végső győzelméről, ami annak a helyettes elégtételnek és közbenjárásnak az eredménye, amit mindazokért elvégzett, akik megtérnek és Őbenne bíznak. Ennek a próféciának mindene egyes eleme az újszövetségi feljegyzésekben bizonyítást nyer.
A szkeptikus kritikusok képtelenek bárki mást Jahve Szolgájának prófétai portréja mögé állítani. Javasolták már Ezékiást, Jósiást és magát Ézsaiást is, de még nagyjából sem felel meg egyikük sem ezeknek a feltételeknek. Talán az a felvetés a leginkább nem kielégítő, hogy általánosságban magán Izráelen teljesednek be az Ézs 53 szavai. Ez azért van így, mert Ézsaiás könyvében, de még Izráel történetének bármely más prófétájánál sem találhatjuk arra a legkisebb utalást sem, hogy a zsidó nemzetnek, vagy bármely szellemi csoportjának sikerült volna megtartani azt a teljes bűntelenséget, ahogyan az 53:9 beszél a Szolgáról. Éppen ellenkezőleg, a próféták egyhangúlag azzal vádolják a honfitársaikat, hogy megbocsáthatatlan bűnöket követnek el és megérdemlik Isten ítéletét. De még ha ettől is eltekintünk, akkor sem tudja senki sem megmagyarázni azt, hogy ha a Szolga valóban Izráel, akkor hogyan lehetséges az, hogy Izráel viselte volna Izráel büntetését és halálát Izráel helyett és Izráelért! Ez a fajta érvelés a teljes irracionalitáson alapszik.
6. A Dán 9:25-26 feljegyzi azt az angyali kijelentést, mely szerint a király (a perzsa király) kiad majd egy parancsot vagy végzést, amelyben felhatalmazza a zsidókat a fogság utáni Jeruzsálem felépítésére. E között a határozat között és a Messiás-fejedelem megjelenése között hatvankilenc heptádévnek (hét éves időszaknak) kell eltelnie. Mivel Círus Kr. e. 537-es ediktuma csak a templom sikeres újjáépítésére vonatkozott, nem pedig a városfalakra, nem valószínű, hogy ez lenne a keresett dátum. Néhányan azt feltételeztek, hogy az I. Artaxerxész által Nehémiásnak adott engedély lehet a 483 év helyes kiindulópontja, de a Neh 1:3-4 egyértelműen mondja, hogy már korábban megpróbálták felépíteni Jeruzsálem falait és kapuit, de bizonyos ellenséges erők felégették és ledöntötték a már kész részeket. Éppen ezért amikor Nehémiás meghallotta Hanánitól ezeket a híreket, szívből elkeseredett és azt kérte Istentől, hogy avatkozzon közbe őérte és a Szent Városért. Így tehát a helyes időpont Ezsdrásnak Artaxerxész uralkodásának hetedik évi (Kr. e. 457) hazatérése lehetne. Az Ezsd 9:9 egyértelműen utal egy ilyen királyi engedélyre, mivel itt Ezsdrás egy engedélyért imádkozik, amelyet a „perzsa királyok” adtak, hogy egy „védőfalat” emeljenek „Júdában és Jeruzsálemben”. Jogos a következtetés, hogy ugyanazok az ellenséges népek voltak felelősek az Ezsdrás építési erőfeszítéseit ért erőszakért, akik később magát Nehémiást is fenyegették. Ha valóban így történt (ami megfelel a bizonyítékoknak), akkor ez azt jelenti, hogy a 69 heptádot Kr. e. 457-tőt kell számolni. Tehát ha a 483-ból levonjuk a 457-et, akkor Kr. u. 26-ot kapunk. De mivel amikor Kr. e. 1-rőt Kr. u. I-re ugrunk, nyerünk egy évet, valójában Kr. u. 27 lesz a keresett dátum. Ez azt jelenti, hogy a Messiás-fejedelem Kr. u. 27-ben kezdte meg a szolgálatát, vagyis három évvel azelőtt, hogy Krisztust Kr. u. 30-ban keresztre feszítették. Hogyan magyarázható ez a csodálatos prófécia? Semmiképpen sem egyfajta beteljesedés után kitalált prófécia!
„Ezeket a jövendöléseket és beteljesedéseket sehogy másként sem lehet magyarázni, csak annak az Istennek a kijelentéseiként, aki a gondviselés és a történelem Ura. Logikai lehetetlenség a Bibliát egyszerű emberi műnek tartani. Ha ennyi megsemmisítő mennyiségű bizonyítékot elutasítunk és továbbra is a Biblia egyszerű emberi szerzőség mellett tartunk ki, az nem jelent mást, mint hogy a józan észt és logikát fideista szubjektivizmusra cseréljük fel, amely a valódi tudományosság elnevezésre aligha méltó” – írja Gleason R. Archer.

Jézus és a tudományos bizonyítékok

Jézus személyével kapcsolatban mi az, ami tudományosan bebizonyítható? Mit nevezünk egyáltalán tudományos bizonyítéknak?
A tudományos bizonyíték azt jelenti, hogy valaminek a tény mivoltát úgy bizonyítjuk be, hogy megismételjük az eseményt a tényt kétségbe vonó személy jelenlétében. Ilyenkor irányított, mesterséges környezettel van dolgunk, ahol megfigyelések tehetők, adatok gyűjthetők és a feltevések tapasztalat által igazolhatók.
A modern tudományos módszer egyik kulcsfontosságú eljárása az, hogy feltételezései igazságát irányított kísérletekkel, akár többször elvégzett azonos kísérletekkel, azaz megismételt megfigyeléssel ellenőrzi. 

Azonban, ha csak tudományos módszerrel lehetne valamit bizonyítani, akkor nem bizonyíthatnánk azt, hogy reggel valaki bement a munkahelyére, vagy ma ebédelt. Ezeket az eseményeket lehetetlen irányított körülmények között megismételni. És itt következik az úgynevezett jogi-történeti bizonyítás, amely annak a bemutatásán alapszik, hogy valami minden ésszerű kétségen felül áll. Más szóval a bizonyítékok súlya alapján mondunk ítéletet, ami azt jelenti, hogy józan ésszel nem lehet a döntést kétségbe vonni. Ennek alátámasztására háromféle bizonyítékkal szolgálhatunk: a szóbeli, az írott és a tárgyi bizonyítékokkal. A történtek megállapításának jogi módszere segítségével minden ésszerű kétséget kizáróan bebizonyíthatod, hogy ma reggel ott volt valaki az órán: láttak a barátai, megvannak a jegyzetei, és a tanár is emlékszik rá.
 A tudományos módszer csak ismételhető dolgok bizonyítására használható; alkalmatlan viszont történelmi személyekkel vagy eseményekkel kapcsolatos kérdések bizonyítására, vagy cáfolatára. Ezek kérdések a tudományos bizonyítás keretén kívül esnek, s a jogi bizonyítás körébe sorolandók. 

A tudományos bizonyítási eljárásnak két fő csoportja van tehát: van egyszer a kísérleti tudományos bizonyíték, másodszor pedig a jogi-történeti bizonyíték Egy személlyel kapcsolatos bizonyításra csakis a második, azaz a jogi-történeti bizonyítás alkalmazható, mivel egy ember életének megtörtént eseményeit nem tudjuk mesterségesen újra-és újra előidézni.

A jogi-történeti módszer alkalmazása során azonban szükséges a bizonyítékok megbízhatóságának az ellenőrzése. Engem különösen az ragadott meg, hogy a keresztény hit nem vak, tudatlan hiedelem, hanem inkább intelligens, értelmes hit. Jézus azt mondja János szerint (8,32), hogy megismeritek az igazságot, nem pedig, hogy hagyjátok azt figyelmen kívül. Krisztustól megkérdezték:
- Melyik a legnagyobb parancsolat? - Ő így felelt: - Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes elmédből. - Az emberek többségével az a baj, hogy a szívnél megállnak. A Krisztussal kapcsolatos tények nem hatolnak az elméjükig. 

A következőkben megvizsgáljuk a Jézusra vonatkozó bizonyítékokat, és megnézzük, mennyire megbízhatók az írott dokumentumok, és mennyire hitelesek a szóbeli bizonyítékok, illetve a szemtanúk vallomásai.
Először tehát vizsgáljuk meg az írott dokumentumokat.

Megbízhatók-e a bibliai feljegyzések?
Mivel a Jézusra vonatkozó ismeretek elsődleges történeti forrása az Újszövetség, a tizenkilencedik és huszadik század folyamán számos kritikus kétségbe vonta a bibliai dokumentumok hitelességét. A Szent írás olyan vádak állandó össztüze alatt áll, amelyek minden történelmi alapot nélkülöznek, illetve a régészeti felfedezések és a kutatás eredményeképpen már elavultak.
Egy Baur nevű német kritikus feltételezte, hogy az újszövetségi írások legnagyobb része a Kr.u. második század vége felé keletkezett, és azt a következtetést vonta le, hogy ezek az írások lényegében olyan mítoszokból és legendákból származnak, amelyek Jézus élete és ezen írások lejegyzése közötti elég hosszú idő alatt alakultak ki. Feltételezték, hogy az evangéliumokat kb. i. sz. 200 után írhatták.
A huszadik századra azonban az archeológiai felfedezések megerősítették az újszövetségi kéziratok pontosságát. Olyan régi papirusz-kéziratok kerültek napvilágra (a John Ryland kézirat, Kr.u. 130; a Chester Beatty Papiruszok, Kr.u. 155; és a Bodmer Papirusz II, Kr.u. 200), amelyek áthidalták a Krisztus kora és a későbbről származó, fennmaradt kéziratok ideje közötti távolságot.
Az ezekhez hasonló leletek csak fokozták a tudósok meggyőződését a Biblia hitelességével kapcsolatban.
William Albright, aki a világ első számú bibliai régésze volt, ezeket írta: "Már most hangsúlyozottan kijelenthetjük, hogy semmi biztos alapja nincs annak, hogy az Újszövetség bármelyik könyvét későbbre datáljuk, mint körülbelül Kr.u. 80, és ez jó két nemzedékkel korábbi időpont, mint amit a mai radikálisabb újszövetségi kritikusok megadnak, azaz 130 és 150 között." (2). Ugyanezt a nézetet megismételte a Christianity Today című folyóiratnak adott interjújában is: "Véleményem szerint az Újszövetség minden könyvét megkeresztelkedett zsidók írták az időszámítás szerinti első század negyvenes és nyolcvanas évei között (nagyon valószínűleg valamikor Kr.u. 50 és 75 között)."
Sir William Ramsayt minden idők egyik legnagyobb régészének tartják. Annak a német történeti iskolának volt a tanítványa, amelyik szerint az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv a Krisztus utáni második század közepén jött létre, nem pedig az első században, ahogy általában hiszik. A Cselekedetek könyvéről írt modern kritikák arró1 győzték meg, hogy az nem megbízhatóan számol be a kor (Kr.u. 50) tényeiről, s ezért a történészek nyugodtan figyelmen kívül is hagyhatják. Kisázsia történelmével kapcsolatos kutatásai során ezért Ramsay alig törődött az Újszövetséggel. E kutatások azonban végül arra kényszerítették, hogy megvizsgálja Lukács írásait.
Figyelmét nem kerülte el a történelmi részletek lelkiismeretes pontossága, és a Cselekedetek könyvérő1 alkotott véleménye is lassú változáson ment át. Kénytelen volt levonni azt a következtetést, hogy "Lukács elsőrangú történész .. a legnagyobb történészek sorában van a helye".(4) A legapróbb részletekbe menő pontosság végül is meggyőzte Ramsayt arról, hogy a Cselekedetek könyve nem másodlagos dokumentum, hanem az első század közepéről származó forrás.
A liberális tudósok közül sokan kénytelenek korábbi időpontokat fontolóra venni az Újszövetség datálása során. Dr. John (A. T.) Robinson meghökkentően radikális következtetéseket von le Az „Újszövetség újradatálása” című könyvében. Kutatásai arról győzték meg, hogy az egész Újtestamentum Jeruzsálem eleste (vagyis Kr.u. 70) előtt készült.(5)
A forma-kritikusok mai véleménye szerint az anyag szájról szájra szállt, mielőtt az Evangéliumokban leírt formát kapott volna. És noha ez az idő sokkal rövidebb volt, mint azt eddig feltételezték, azt állítják, hogy az evangéliumi beszámolók a népi irodalom műformáit vették fel (pl. legendák, mesék, mítoszok és példázatok).
A szájhagyomány fejlődésének gondolatával szemben felhozott egyik legsúlyosabb érv az, hogy a szájhagyomány időszaka (ahogy azt a kritikusok meghatározzák) nem elég hosszú azoknak a hagyománybeli változásoknak a lezajlásához, amelyek e kritikusok szerint megtörténtek. 
Ne felejtsük el, hogy Máté János Jézus közvetlen tanítványi köréhez tartozott, és ők nem közvetítők útján hallottak Jézusról, nem valószínű hogy elfelejtették volna a Mesterük szavait. Márk Péter apostollal utazott, Lukács Pál apostollal. Lukács, amint azt evangéliuma bevezetésében le is írja, végigjárta a szemtanúkat, kikérdezett minden elérhető embert, és ezek alapján írta meg az evangéliumát, amely hasonlít Máté a szemtanú, és Márk evangéliumára, tehát egy másik módszer alapján szinte ugyanarra az eredményre jutott.

A. H. McNeile, a Dublini Egyetem egykori hittudományi professzora nem ért egyet a formakritikának a szájhagyományról vallott felfogásával. Rámutat arra, hogy a forma-kritikusok nem foglalkoznak Jézus szavainak hagyományával elég alaposan. A Korinthusiakhoz írt első levél (7,10,12,25) kissé alaposabb vizsgálatából is bebizonyosodik, hogy gondosan megőrződött és létezett e szavak feljegyzésének valódi hagyománya. 
A zsidó vallásban az volt a szokás, hogy a rabbi tanításait a tanuló az emlékezetébe véste. A jó tanuló olyan volt, mint "a vakolt kút, melyből egyetlen csepp sem vész el" – ahogyan a Talmudban is olvasható. (Misna, Abót, 1 1 ,6).
Paul L. Maier, a Nyugat-Michigani Egyetem ókortörténeti professzora így ír: „Azok az érvek, amelyek szerint a kereszténység hosszabb időn át érlelte volna a Húsvét mítoszát, vagy hogy a forrásokat sok ével az események után írták volna, egyszerűen nem tényeken alapulnak." A forma-kritikát elemezve Albright megállapította: "Csak az olyan mai tudósok, akikből hiányzik a történeti módszer és szemlélet, képesek olyan spekulációs hálót szőni, amilyennel a forma-kritikusok körülvették az evangéliumi hagyományt". Albright saját következtetése az volt, hogy "húsztól ötven évig terjedő időszak nem elég hosszú ahhoz, hogy észrevehető károsodást okozzon Jézus tanításainak lényegi tartalmában, sőt megfogalmazásában is." (9)

Azt tehát, hogy a Jézussal kapcsolatos feljegyzések hosszabb idő alatt kialakult legendák lennének, nyugodt lélekkel elvethetjük.
Következő lépés tehát, hogy a Bibliát, mint történeti dokumentumok vizsgáljuk meg, a történeti megbízhatóságát tekintve.  Ezt ugyanazon ismérvek alapján kell megállapítani, amelyek alapján minden történeti dokumentumot megvizsgálunk.  A történeti források vizsgálatának három alapvető fajtája létezik. Ezek a bibliográfiai vizsgálat, valamint a belső és a külső ismérvek vizsgálata. 

A BIBLIOGRÁFIAI VIZSGÁLAT
A bibliográfiai vizsgálat abból áll, hogy megvizsgáljuk, milyen szövegátadások útján jutnak el hozzánk a dokumentumok. Más szóval, ha nincsenek meg az eredeti iratok, mennyire megbízhatók a rendelkezésünkre álló másolatok a kéziratok számát, és az eredeti és a fennmaradt másolat közötti időközt figyelembe véve?
Akkor tudjuk igazán felmérni az Újszövetség kéziratos hitelességének óriási gazdagságát, ha összehasonlítjuk más, jelentős ókori források szöveganyagával.

	Thuküdidész (Kr.e. 460-400) történeti munkáját mindössze nyolc kézirat alapján ismerjük. Ezek Kr.u. 900 körül, tehát működése után mintegy 1300 évvel keletkeztek. Hérodotosz történetének kéziratai hasonlóképpen késeiek és csekély számúak, és mégis, ahogy F. F. Bruce írja: "Nincs olyan ókortudós, aki komolyan venné azt az érvelést, hogy kétséges Thuküdidész vagy Hérodotosz írásainak hitelessége, mivel a legrégibb, számunkra is használható kéziratok több, mint 1300 évvel az eredeti művek után keletkeztek." (11)

Arisztotelész Kr.e. 343 körül írta poétikai művét, de a rendelkezésünkre álló legkorábbi kézirat Kr.u. 1.100-ban, azaz csaknem 1400 évvel később keletkezett, és a létező kéziratok száma jelenleg mindössze öt.
Julius Caesar Kr.e. 56 és 50 között írta a gall háborúkról szóló művét, amelynek hitelessége a halála után ezer évvel keletkezett, kilenc vagy tíz másolaton alapszik. 

Ezzel szemben az Újszövetség hitelességével kapcsolatban szinte zavarba ejtő az anyag bősége. Krisztus élete és a második század közötti időszakot áthidaló korai papirusz kéziratok felfedezése óta rengeteg más kézirat is napvilágra került. Ma több, mint kétezer az Újszövetség kéziratos másolatainak a száma. Az Iliásznak, amely kéziratok számát tekintve az Újszövetség után a második helyen áll, 643 másolata van.
Sir Frederic Kenyon, a British Museum egykori igazgatója és főkönyvtárosa, akinél illetékesebb személy nem adhat szakvéleményt kéziratokkal kapcsolatban, a következőket írja: "Az eredeti fogalmazvány és a legkorábbi fennmaradt bizonyíték időpontjai közötti intervallum tehát olyan kicsi, hogy gyakorlatilag elhanyagolható, és most már semmi kétség sem lehet afelől, hogy a Szentírást lényegében olyan formában ismerjük, ahogyan megírták. Az Újszövetség könyveinek mind a hitelessége, mind pedig az általános egysége véglegesen megalapozottnak tekinthető." (12)
J. Harold Greenlee, az újszövetségi görög nyelv tudósa hozzáteszi: "Mivel a tudósok általában megbízhatónak fogadják el az ókori klasszikusok írásait, annak ellenére, hogy a legkorábbi kéziratok oly sokkal az eredeti írások után keletkeztek, és a fennmaradt kéziratok száma sok esetben nagyon kevés, világos, hogy az Újszövetség szövegének a megbízhatósága ennek megfelelően garantáltnak tekinthető.(13)
A bibliográfiai vizsgálat meggyőzhet bennünket arról, hogy az Újszövetségnek nagyobb a kéziratos hitelessége, mint bármely más ókori írásműé. Ha ehhez még hozzászámítjuk az újszövetségi szövegkutatás több mint száz esztendejét, akkor megállapíthatjuk, hogy az Újszövetség szövege a legteljesebb mértékben hitelesnek tekinthető.

A BELSŐ BIZONYÍTÉKOK VIZSGÁLATA
A bibliográfiai vizsgálat csak azt állapította meg, hogy a jelenleg rendelkezésünkre á11ó szöveg megegyezik azzal, amelyet eredetileg feljegyeztek. Még azt is el kell dönteni, hogy hihető-e az írásos feljegyzés, s ha igen, milyen mértékben. Ez a feladata a belső kritikának, amely a történetiség második tesztje.
Ezen a ponton az irodalomkritikusok még mindig Arisztotelész tanácsát követik: "A kedvezőbb eshetőség feltételezése magának a dokumentumnak jár, s azt nem követelheti magának a kritikus." Más szóval, ahogy John W. Montgomery megfogalmazta: "Az elemzés alá vett dokumentum állításaira kell figyelni, s addig nem szabad csalást vagy tévedést feltételezni, míg a szerző ellentmondásokkal vagy ismert ténybeli pontatlanságokkal nem diszkvalifikálja magát,". Dr. Luis Gottschalk, a Chicagoi Egyetem egykori történelem-professzora olyan kézikönyvben körvonalazta történeti módszerét, amelynek sokan hasznát veszik a történeti kutatásban. Gottschalk rámutat, hogy az író vagy a tanú igazmondó képessége segíti a történészt a hitelesség  meghatározásában, "még ha erőszakkal vagy csalással kicsikart, vagy egyéb módon kifogásolható dokumentumról is van szó, vagy, ha az másodkézből származó bizonyítékon alapszik, vagy érdekelt tanútól származik. Az "igazmondó képesség" szoros összefüggésben van azzal, hogy a tanú térben és időben mennyire van közel a feljegyzett eseményekhez. Jézus életének és tanításainak az Újszövetségben található leírását olyanok készítették, akik vagy maguk voltak szemtanúk, vagy olyanok beszámolóit rögzítették, akik tanúi voltak a tényleges eseményeknek vagy Krisztus tanításainak.
Lukács 1 , 1 -3 - "Mivel már sokan megkísérelték, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni szónak, jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil."
2 Péter 1 ,16 - "Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, mert hiszen szemlélői voltunk nagyságának."
1 János 1 ,3 - "Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával és az ö Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben."
A feljegyzett beszámolókhoz való közelség segítségünkre van abban, hogy bizonyosak legyünk a tanú által elmondottak pontosságáról. A történésznek azonban olyan tanúkkal is dolga van, akik tudva vagy tudatlan igaztalan dolgokat mondanak, noha közel voltak az eseményhez és képesek az igazság elmondására.

Miután az előzőekben láthattuk, hogy a feljegyzések egy emberöltőn belül elkészültek Jézus kereszthalála után, vizsgáljuk meg, hogy melyek azok a tények, amelyek alapján képet alkothatunk arról, hogy tartalmilag hitelesek-e az újszövetségi iratok.
Első és rendkívül fontos szempont az, hogy a Krisztusról szóló beszámolókat már kortársai is olvashatták. Ezek az emberek egészen biztosan igazolhatták vagy cáfolhatták a beszámolók pontosságát. Amikor az evangélium ügye mellett érveltek az apostolok, még legelszántabb ellenfeleikkel szemben is a Jézusra vonatkozó közismert dolgokra hivatkoztak. Nem csak azt mondták, "Nézzétek, ezt láttuk..." vagy "Azt hallottuk", hanem megfordították a dolgot és ellenséges bírálóik előtt így szóltak: "Ti magatok is tudtok ezekről a dolgokról. ... Magatok is láttátok ezeket; magatok is tudtok ezekről." Az ember jó, ha vigyáz, amikor azt mondja ellenfelének, "Ezt te is tudod", mert, ha nincs igaza a részletekben, akkor az egészet az arcába vágják, és attól kezdve hallgathat.
Péter apostol pünkösd napján így kezdte a beszédét az ünnepre egybegyűlt zsidókhoz: Csel 2,22 - "Izráelita férfiak! Halljátok meg szavamat. A názáreti Jézust, az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal é s jelekkel, amelyeket – amint tudjátok - általa vitt végbe köztetek."
Egy másik esetben Pál apostol Fesztusz helytartó és Agrippa király előtt beszélt Jézusról. Csel 26,24-26-ban ezt jegyzi le Lukács: "… Fesztusz hangosan közbevágott: 'Elment az eszed, Pál! Nagy tudásod örültségbe kergetett.' Pál ezt felelte: 'Nem vagyok én örült, kegyelmes Fesztusz, hanem igazságokat és józan dolgokat mondok. A király, akihez épp ezért bátran beszélek, tud ezekről a dolgokról. Meggyőződésem, hogy ezekből semmi nem ismeretlen előtte, hisz ezek nem titokban történtek."'

Három tudós véleményét szeretném idézni a most elmondottakkal kapcsolatban. Az újszövetségi feljegyzések elsődleges forrásértékéről a következőképpen nyilatkozott F.F. Bruce, aki a Manchesteri Egyetemen a bibliakritika és egzegézis professzora: "És a korai prédikátoroknak nem csupán barátságos szemtanúkkal kellett számolniuk; sokan voltak ott kevésbé jóindulatúak is, akik szintén jól ismerték Jézus szolgálatának és halálának lényeges tényeit. A tanítványok nem engedhettek meg maguknak pontatlanságokat (a tények szándékos manipulációiról nem is beszélve, hiszen az ilyesmit ezek azonnal és igen nagy örömmel leleplezték volna. Ellenkezőleg, az eredeti apostoli prédikációk egyik erőssége éppen abban állt, hogy magabiztosan a hallgatósághoz fordultak; nemcsak azt mondták, 'Mi vagyunk ezen dolgok tanúi', hanem ezt is: 'a mint magatok is tudjátok' (Csel 2,22). Ha esetleg mégis hajlottak volna a tényektől való legkisebb eltérésre is, azt valószínűleg megfontolják, mert ellenséges érzületű tanúk is jelen voltak a hallgatóságban." 
Lawrence J. McGinley (Saint Peter's College) ezt írja a feljegyzett eseményekkel kapcsolatban az ellenséges tanúk értékéről: "Először is, a kérdéses események szemtanúi még éltek, amikor a hagyomány már teljesen kialakult; ezen szemtanúk között sokan voltak az új vallási mozgalom elkeseredett ellenségei. Mégis, a hagyomány egy sor jól ismert cselekedetről és nyilvánosan tanított elvekről állította, hogy igaz, s mindezt egy olyan időszakban, amikor a hamis kijelentéseket kétségbe tudták vonni és kétségbe is vonták."(6)
Will Durant, akinek szakmája a történeti kutatás, és egész életét ókori források elemzésének szentelte, így ír: "Az evangélisták, fenntartásaik és előítéleteik ellenére, nagyon sok olyan esetet feljegyeztek, amelyeket a puszta kitalálók elhallgattak volna - ilyesmiket például, hogy az apostolok vetélkedtek a Királyság előkelő helyeiért, hogy Jézus letartóztatása után elmenekültek, hogy Péter megtagadta Jézust, hogy Jézus Galileában nem tudott csodákat tenni, hogy kihallgatói néhol bolondnak tartották, hogy eleinte bizonytalankodott a küldetést illetően, hogy saját bevallása szerint nem ismerte a jövendőt, hogy voltak csüggedt pillanatai is, vagy, hogy a kereszten kétségbeesetten felkiáltott. Ezeket a jeleneteket olvasva senki sem vonhatja kétségbe a bennük szereplő alak valódiságát. Az, hogy néhány egyszerű – méghozzá egyetlen nemzedékhez tartozó  ember csupán kitalálta volna ezt az erőteljes és vonzó személyiséget, ezt a magasztos etikát, és az emberi testvériségnek ezt a lelkesítő látomását, az az Újszövetségben fel jegyzetteknél sokkal hihetetlenebb csoda lenne. A bibliakritika két évszázada után is teljesen világosak maradtak Krisztus életének, jellemének és tanításainak a körvonalai, és a nyugati világ történelmének leglenyűgözőbb oldalát alkotják.”

A KÜLSŐ BIZONYÍTÉKOK VIZSGÁLATA
A történetiség harmadik próbája a külső bizonyítékokkal kapcsolatos. Itt arról van szó, hogy vajon maguknak a dokumentumoknak a belső tanúságát más történeti anyagok megerősítik vagy cáfolják. Más szóval, milyen más források léteznek az elemzés alatt álló irodalmon kívül, amelyek alátámasztanák annak pontosságát, megbízhatóságát és hitelességét?  Gottschalk szerint „a más történelmi vagy tudományos tényekkel való összhang vagy megegyezés igen gyakran bizonyul a bizonyság perdöntő próbájának, akár egy, akár több tanúról van szó.”  János beszámolójának belső bizonyságát az apostol két barátja támasztja alá. A történetíró Eusebiusnál megmaradtak Papiasnak, Hierapolis püspökének (i.sz.  130) bizonyos írásai: „A presbiter [János apostol] ezt is mondta: ’Márk, mivel azelőtt Péter tolmácsa volt, mindent pontosan leírt, amit ö [Péter] említett, Krisztus mondásait is, tetteit is, azonban nem sorrendben. Ugyanis nem volt sem hallgatója, sem pedig társa az Úrnak; azonban később, mint mondottam, Pétert kísérte, aki tanításaiban figyelembe vette a hallgatóság igényeit, és nem az Úr mondásait kívánta egybegyűjteni. így tehát Márk nem tévedett, amikor úgy írt le némely dolgot, ahogy ő említette azokat; mivel arra az egyre nagyon ügyelt, nehogy kihagyjon valamit, amit hallott, és nehogy igaztalan állítást is bevegyen közéjük.”’ 19 Irenaeus, Lyon püspöke (i.sz. 160. Polikárp, szmirnai püspök tanítványa volt, aki nyolcvanhat évet élt keresztényként, és annak idején János apostol tanítványa volt) ezeket írja: „Máté a héberek [vagyis a zsidók] között, az ö nyelvükön adta ki evangéliumát, amikor Péter és Pál Rómában hirdették az evangéliumot és megalapították az ottani egyházat. Távozásuk [azaz haláluk] után, amelyet az igen erős hagyomány 64-re, a Néró alatti üldöztetések idejére tesz, Márk, Péter tanítványa és tolmácsa, saját maga hagyta ránk írásban Péter prédikálásának az anyagát. Lukács, Pál követője, a tanítója által hirdetett evangéliumot foglalta könyvbe. Aztán János, az Úr tanítványa, aki az Ö kebelére hajolt [vö: Jn 1 3,25 és 2 1 ,20], maga is megírta evangéliumát, amikor az ázsiai Ephesusban élt.”
A régészet gyakran szolgál hathatós külső bizonyítékokkal. Nem a sugalmazás vagy a kinyilatkozás  területén teszi hozzá a magáét a bibliakritikához, hanem azzal, hogy a feljegyzett események pontosságáról szolgál bizonyítékokkal. Már láttuk, hogy Sir William Ramsay a régészet eredményei alapján változtatta meg kezdeti meggyőződését Lukács történetiségéről, és arra a következtetésre jutott, hogy az Apostolok Cselekedeteinek könyve pontosan írja le Kisázsia földrajzát, régiségeit és társadalmát.
F. F. Bruce megjegyzi, hogy „ahol Lukácsot pontatlansággal gyanúsították, és aztán külső bizonyítékok Lukács pontosságát igazolták, ott nyugodtan elmondhatjuk, hogy az archeológia megerősítette az újszövetségi feljegyzéseket.”
A. N. Sherwin White, ókortörténész írja, hogy „lenyűgöző az Apostolok Cselekedeteinek történeti megalapozottsága”, majd azzal folytatja, hogy „alapvető történetiségének kétségbevonása, még részletkérdésekben is, ma már abszurdnak tűnik, mivel a római történészek is már régóta magától értetődőnek tekintik.”(23) 
Sajnos igen sokan más kritériumok alapján ítélik meg a világi irodalmat, mint a Bibliát. A kritériumok legyenek ugyanazok, akár világi, akár vallásos irodalomról van szó. Ha így végeztem el a vizsgálatot, akkor nyugodtan elmondhatom, hogy a Biblia hitelt érdemlően és történelmileg megbízhatóan tanúskodik Jézusról. 

KI HALNA MEG EGY HAZUGSÁGÉRT?
A kereszténységgel szemben állók gyakran megfeledkeznek valamiről: Jézus apostolainak élete átalakult. Pedig megváltozott életük szilárdan bizonyítja Jézus állításainak igazságát. A keresztény hit vizsgálatakor, annak történelmi jellege miatt, mi is csak az írott vagy szóbeli tanúságtételekre támaszkodhatunk.  A „történelem”-nek sokféle meghatározása létezik, egyik ezek közül: „a múlt tanúságtételen, bizonyságon alapuló ismerete”. Azt, hogy például Napóleon élt, mások tanúságtételeiből tudhatjuk, mivel személyesen nem találkozhatunk vele.
A történelem e meghatározásában egyetlen probléma rejlik: a tanúságtételnek megbízhatónak kell lennie, különben a hallgató helytelen információt kap. A kereszténység esetében is a múlt tanúságtételen alapuló ismeretével van dolgunk, így tehát most fel kell tennünk a kérdést: Vajon a Krisztusról szóló eredeti, szóbeli bizonyságtételek megbízhatóak-e? Bízhatunk-e abban, hogy helyesen adták tovább azt, amit Jézus mondott és cselekedett? - én hiszem, hogy igen.
Az apostolok tanúságtételét én azért fogadom bizalommal, mert a tizenkettőbő1 tizenegyen vértanúhalált szenvedtek, méghozzá azért, mert hittek Krisztus feltámadásában, illetve abban, hogy az Isten Fia volt. Megkínozták, megkorbácsolták őket, majd végül az akkoriban ismert legkegyetlenebb halálnemekkel kellett szembenézniük. A következőképpen haltak meg:
	Péter - kereszten

András - kereszten
Máté - kard által
János - természetes halállal, ő a kivétel, de egy alkalommal olajban akarták megfőzni, de nem sikerült, ezért száműzték Pathmosz szigetére.
Jakab, Alfeus fia - kereszten
Fülöp - kereszten
Simon - kereszten
Taddeus - lenyilazták
Jakab, Jézus testvére - megkövezték
Tamás - lándzsadöféstől
Bertalan - kereszten
Jakab, Zebedeus fia - kard által.

De járjunk a végére: annyian meghaltak már hazugságokért; mit bizonyít ez?
Valóban, sokan meghaltak már hazugságokért, de úgy, hogy azt igazságnak hitték. Ha a feltámadás nem történt meg (vagyis, ha hamis volt), ezt a tanítványoknak tudniuk kellett. Nem tudom, hogyan lehetne bebizonyítani, hogy becsapták volna őket. Akkor tehát ez a tizenegy ember nemcsak meghalt egy hazugságért, hanem (és itt a bökkenő) tudta is, hogy hazugságért hal meg. Igen nehéz lenne a történelemben tizenegy olyan embert találni, aki úgy halt meg egy hazugságért, hogy tudta, hogy az hazugság.
Több tényezőt kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy tettüket értékelni tudjuk. Először is, amikor az apostolok írtak vagy beszéltek, ezt mindig az általuk leírt, elbeszélt események szemtanúiként tették.  Péter ezt mondta: „Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, mert hiszen szemlélői voltunk nagyságának.” (2Pét 1 ,16). Az apostolok aztán tényleg tudták, mi a különbség a mítosz vagy legenda és a valóság között!
János a zsidók számára az ismeretek szemtanúktól származó eredetét hangsúlyozta: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek..” ( 1 Jn 1 ,1).  Lukács, amint ezt már idéztük, mindennek gondosan utánajárt. Később, az Apostolok Cselekedeteiről sz6ló könyvben Lukács leírja a feltámadást követő negyven napot, amikor Jézust alaposan megfigyelték követői:
„Első könyvemben ... elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.” (Csel 1 ,1-3).
János evangéliumának utols6 részében a következőt mondja: „Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben.” (Jn 20,30).
E szemtanúi beszámolók fő tartalma elsősorban a feltámadásra vonatkozott, és mint láthattuk, az apostolok a vérükkel pecsételték meg a tanúságtételüket.
Tertullianus szerint „senki sem lenne kész meghalni, ha nem tudná, hogy vele az igazság.” Simon Greenleaf, a Harvard jogi professzora, aki évekig előadást tartott arról, hogyan kell tanúkat megtörni és eldönteni, hazudnak-e vagy sem, erre a következtetésre jut: „A katonai hadviselés évkönyveiben alig található példa hasonló hősies állhatatosságra, türelemre és rendíthetetlen bátorságra. Minden lehetséges indítékuk megvolt, hogy gondosan áttekintsek hitük alapjait, és az általuk kijelentett nagy tények és igazságok bizonyítékait.” 9
Az apostolok kiállták a halál próbáját, s így is bizonyították, hogy az igazságot hirdettek. 

Jó ügyért nagyon sok ember meghalt már. Például az a San Diegó-i diák, aki a vietnami háború elleni tiltakozásul elégette magát. A hatvanas években rengeteg buddhista halt önkéntes tűzhalált azért, hogy felhívja a figyelmet a délkelet-ázsiai helyzetre.  Az apostolokkal az a baj, hogy az ő jó ügyük meghalt a kereszten. Ők hitték, hogy Jézus a Messiás.  Nem gondolták, hogy meghalhat. Meg voltak győződve arról, hogy majd ö hozza létre Isten országát és uralkodik Izrael népe felett.
Ha meg akarjuk érteni az apostolok Krisztushoz való viszonyát, és azt, hogy miért volt számukra olyan felfoghatatlan a kereszt, akkor először azt kell megértenünk, hogyan vélekedtek Krisztus korában a Messiásr6l.
Jézus élete és tanításai szöges ellentétben álltak a zsidók Messiással kapcsolatos akkori elképzeléseivel.  A zsidók gyermekkoruktól kezdve azt tanulták, hogy az eljövendő Messiás Uralkodó, győzedelmes politikai vezér lesz. Megszabadítja őket a szolgaságból, és Izraelt visszahelyezi az öt megillető helyre. A szenvedő Messiás merőben idegen volt a zsidó messiás-felfogástól.

E. F. Scott a következőképpen írja le Krisztus korát: „... a korra a felfokozott izgatottság volt jellemző. A vallási vezetők szinte képtelenek voltak visszafogni az emberek lelkesedését, akik mindenütt a megígért Megváltó megjelenését várták. Ezt a várakozással terhes hangulatot minden bizonnyal csak fokozták a korabeli történelmi személyek is.  „A rómaiak már több, mint egy nemzedéken át korlátozták a zsidók szabadságát, és elnyomó intézkedéseik egyre hevesebb lángra lobbantották a patriotizmus szellemét. A csodás megszabadítás és az azt elhozó messiási király álma új jelentést kapott azokban a kritikus időkben; önmagában azonban semmi újat nem jelentett. Az evangéliumok által is tanúsított forrongás mögött a fokozódó reménykedés hosszú időszaka húzódott meg.”
„Az emberek számára általában a Messiás ugyanaz volt, ami annak idején Ézsaiás és kortársai számára - Dávid Fia, aki győzelmet és jólétet hoz a zsidó nemzetnek. Az evangéliumi utalások fényében aligha vonható kétségbe, hogy a Messiás közkeletű felfogása főleg nemzeti és politikai jellegű volt.”�2) Egy zsidó tud6s, Joseph Klausner ezt írja: „A Messiás nemcsak egyre kiválóbb politikai vezér, hanem egyre kiemelkedőbb erkölcsi tulajdonságokkal rendelkező ember is lett.”
A zsidók azt várták a Messiástól, hogy megszabadítsa őket a római elnyomástól  A messiási reménykedés középpontjában a nemzeti felszabadulás állt.
 A Zsidó Enciklopédia szerint a zsidók „’vágyakoztak a Dávid házából származó megígért megváltó után, aki megszabadítja 8ket a gyűlölt idegen bitorlók igájából, véget vet az istentelen római uralomnak, és annak helyén megteremti saját békés és igazságos uralmát.”
Akkoriban a zsidók menedéket kerestek a megígért Messiásban. Az apostolok ugyanazokat a nézeteket vallották, mint körülöttük a nép. Jézus annyira különbözött attól, amilyennek a zsidók Dávid fiát elképzelték, hogy még a saját tanítványai is rendkívül nehezen tudták összekapcsolni Vele a Messiás gondolatát. A tanítványok egyáltalán nem fogadták lelkesedéssel Jézus komor kijelentéseit önnön keresztrefeszítésérő1 (Lk 9,22). Valószínűleg abban reménykedtek,  hogy csak Jézus látja túlságosan komoran a helyzetet, és hogy félelmei alaptalannak bizonyulnak. A megfeszített Krisztus az apostolok szemében botrányt és ellentmondást jelentett; csakúgy, ahogy a zsidó nép többsége számára az is maradt, miután az Úr dicsőségesen mennybe szállt.
Alfred Edersheim, aki a Septuaginta Grinfield Professzora volt Oxfordban, helyesen állapította meg, hogy „Krisztusra saját kora hasonlított legkevésbé. 

Az Újszövetségben nyomon követhetjük az apostolok Krisztushoz való hozzáállását: azt várták, hogy Uralkodó Messiás lesz. Miután Jézus megmondta tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie és ott szenvednie, Jakab és János azt kérik tőle, hogy a királyságában hadd ülhessenek jobbján és balján (Mk 14,32-38). Miféle Messiásnak képzelhették? Szenvedő, megfeszített Megváltónak? Dehogy, politikai vezetőnek. Jézus céloz arra, hogy félreértik, mit kell tennie, és nem tudják, mit kérnek tőle. Amikor Jézus megjövendölte a saját szenvedéseit és megfeszíttetését, a tizenkét apostol nem tudta, mit akar mondani (Lk 18,3 1-34). Környezetük és neveltetésük eredményeképpen azt hirdették, valami jó dolog vár rájuk.  Aztán következett a Kálvária, és elpárolgott minden reményük, hogy Jézus lenne a Messiásuk. Csüggedten tértek vissza otthonaikba. Sajnálták az elveszett éveket.
Dr. George Eldon Ladd, a Fuller Teológiai Szeminárium Újszövetség professzora így ír: „Tanítványai ezért is hagyták el, amikor elfogták. Gondolkodásukat annyira átitatta a hódító Messiás eszméje, akinek ellenségei leigázása a feladata, hogy amikor azt látták, hogy megtörik és vérzik az ostorozástól, hogy gyámoltalan fogoly Pilátus kezében, majd pedig elvezetik, keresztre szögezik, hogy úgy végezze, mint egy közönséges bűnöző, akkor Jézus, mint a Megváltó iránt táplált minden reményük szertefoszlott. Nagyon igaz az a lélektani megállapítás, hogy csak azt halljuk meg, amit meg akarunk hallani. Jézus jövendölései saját szenvedéseiről és halálár6l süket fülekre találtak. Noha figyelmeztette őket, a tanítványokat ez felkészületlenül érte...”
Azonban néhány héttel a keresztrefeszítés után, korábbi kétségeik ellenére, a tanítványok Jeruzsálemben Jézust, mint Urat és Üdvözítőt, a zsidók Megváltóját hirdették. E változás egyetlen lehetséges magyarázatát én a Korintusiakhoz írt első levélben (15,5) látom - „megjelent ... a tizenkettőnek.” Mi más bírhatta volna rá a reményvesztett tanítványokat arra, hogy szenvedést és halált vállaljanak egy megfeszített Messiásért? Minden bizonnyal az, hogy „szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik”, ahogyan az Apostolok Cselekedetei  1 ,3-ban.  Igen, rengetegen meghaltak jó ügyért, de az apostolok jó ügye meghalt a kereszten. Csak a feltámadás és ezt követően a Jézussal való személyes kapcsolat győzte meg követőit arról, hogy ö a Messiás. Ezt pedig ők nemcsak szavaikkal és életükkel, de halálukkal is tanúsították.
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