
„Upoznat ćete istinu 
  i istina će vas osloboditi” (Iv 8,32) 

 
 
 
Dragi suupisnici Dopisne teologije! 
 
Ovo 11. pismo II. ciklusa govori o knjizi Staroga Zavjeta općenito, kako ju čitati u svjetlu 
vjere, a kako kao opise povijesnih zbivanja. 
 
Čitajući ovo možemo biti pomalo iznenađeni. Slika o tome kako je nastajao Židovski 
narod, koju smo stekli ako smo od djetinjstva bili poučavani u Svetom Pismu, i čitali 
Stari Zavjet kao knjigu povijesti, će se u nama srušiti. 
 
Dobro je to, jer nas, mimo onoga  što ovo pismo neposredno uči, dovodi do onog što 
zadnji pape današnjega doba stalno naglašavaju: o međusobnom skladu vjere i razuma. 
Vidimo kako katolički nauk u cjelokupnost svog učenja uklapa i sve što razumom 
otkrivamo, pozitivne rezultate svih znanstvenih istraživanja i otkrića. 
Tako i povijesna istraživanja o narodima na Bliskom Istoku; kao i čisto literarne studije 
Biblije. 
   
Neobično je da je danas Katolička Crkva izgleda najistaknutija baš u onome što joj 
kritičari “modernog” doba najviše osporavaju - u obrani ljudskoga razuma. Mogli bismo 
reći da primjenjuje riječi Svetoga Pisma, parafrazirane iz  1Iv 4,20: “Ako ne vjeruješ u 

ono što vidiš, kako ćeš vjerovati u Onoga koga ne vidiš? ” 
 
Tako proučavanjem ovog 11. pisma nastaje u nama živa stvarnost polemika današnjih 
dana, gdje, gle obrata, vjera pritiče u pomoć našem razumu da mu kaže da je u pravu!! 
 
Kroz praćenje povijesti Izraelskog naroda pisac ovdje navodi kako se Bog uvijek očitovao 
kao milosrdan i vjeran. Posredno pak, kako je upravo primijećeno, upoznajemo ga kao 
onog koji potvrđuje stvorenu, našim razumom spoznatljivu stvarnost. 
Tako kroz ova pisma sve više upoznajemo Boga u koga kršćani vjeruju, i vidimo da to ne 
može biti nitko drugi nego Jedini Bog – Onaj Koji Jest;  Onaj u kome je sve DA;  
Ljubav – u kome je sve potvrđeno. “Izruči Istini što god imaš od istine, i ništa nećeš 

izgubiti “ (sv. Augustin). 
 
I po riječima pape Ivana Pavla II. je prihvaćanje stvorene istine, onoga što možemo 
razumom otkriti, preduvjet naše vjere: “Jedino u istini može se ostvariti susret s 

Kristom, koji uosobljuje samu istinu. ” 
 
To potvrđivanje stvorene istine uistinu nas oslobađa, da u punom rasponu koristimo sve 
naše ovozemaljske kapaciteta i mogućnosti. U tome prepoznajemo baš Božju volju. Da 
poput sv. Male Terezije "uložimo sve napore ", pa između ostalog i ovaj tečaj Dopisne 
Teologije uspješno završimo :-),  želi svima 

poslužitelj 6. godine      Aleks  Flego 




