
A formatörténeti módszer megsejteti velünk, hogy milyen összetett és
sokoldalú valóság az, amelyben a mi evangéliumaink születtek. Lényegileg
tehát megegyeznek az apostolok prédikációjával, de ugyanakkor voltak már
írásos emlékek is, amelyekben ezek le voltak rögzítve, míelőtt az evangé
liumok íródtak. Az evangéliumok keletkezése ennek ellenére nem vész kö
dös homályba és bizonytalanságba. Az evangéliumok alapjai nagyon is szí
lárdak, mert az ige szolgáinak tanúbizonyságán nyugszanak, s hitelre mél
tók, nemcsak nagy vonalakban, hanem igen sokszor apró részletekben is.
S nekünk nem a modern gondolkodásmóddal kell ezekhez közelednünk, ha
nem türelmes munkával kell keresnünk szerzőik mentalitását és kifejezés
módját.

Az instrukció a befejező részben a katolikus szentírásmagyarázók fel
adatáról szóL Ne felejtsék el, hogy Jézus életét és tanítását nem csupán le
írták az emlékezet számára, hanem azt is hirdették, hogy az Egyház szá
mára a hit és erkölcs alapjait adják. Ne feledkezzenek el a sugalmazásról,
továbbá arról, hogy mennyire fontos az' Egyház magyarázata. A végtelen
igazság különböző beszédmódban tárul elénk. Jézus a tökéletes fényt látta,
de apostolai csak úgy voltak, mint a prizmán megtörő fénysugár, sokféle
színt adnak, de nem tudják kifejezni a teljes gazdagságot és bőséget. Az
emberi képességnek határai vannak. Nagyon szépen írja ezzel kapcsolatban
Szent Ágoston, hogy még Szent János evangélista, a "sas" is így volt."Azt
merem mondani, testvéreim, hogy még Szent János sem mondta el a dolgo
kat olyan pontosan, mint voltak, hanem csak úgy, ahogy tudta, mívelhogy
o ember volt. Istenről beszélt, sugalmazott volt kétségtelenül, de mégiscsak
ember. Mivelhogy sugalmazott volt, mondott egyet-mást, ha nem lett volna
sugalmazott, semmit sem mondott volna. S mivelhogy sugalmazott ember
volt, nem azt modta, ami van, hanem azt, amit ember mondhat." Ezért
bizta Jézus tanítását tizenkét apostolra, hogy egyik a másikat kiegészítse, s
úgy tegyen tanúságot, ahogy a gazdag és kimeríthetetlen igazságról lehet.
Ezt tette az Egyház a most ismertetett instrukcióval is.

A formatörténeti módszer egészséges eredményei így segítenek minket
az evangéliumok jobb megértésében. Ezek segítségével a Szentírás tanul
mányozása a hívek javára válik. Az instrukció buzdít arra, hogy pontosan
tartsuk meg ezeket a szabályokat, majd Szent Pál szavaival fejezi be a ta
nítást: Nincs senki, aki ne tapasztalta volna azt, amit Szent Pál írt: "a szent
könyvek képesek arra, hogya Krisztus Jézusba vetett hit által az üdvös
ségre oktassanak téged. Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanítás
ra, az intésre, a feddésre, az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere
tökéletes és minden jó cselekedetre kész legyen" (2 Tim 3, 15-17).

HAMVADÓ TÜZEK

Akartam lenni büszke fáklya,
irányt mutatva annyi másnale
útját a hitnek, szebb jövőnek,

8Z értelemnek, a tudásnak,

Aztán kívántam lenni villany,
világitván meleg szobácskát,
a fénye lenni kis családnak.
Magunknak. Mások meg se lássák.

Szerényebb lesz, a vágyam egyre,
ahogy közeleg az élet-estem:
nem óhajtok már lenni más, csak
parányi mécs egy sírkereszten.

Kunszery Gyula

9


