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Zjevení vrcholí v Kristu a tím je dána velikost významu Nového 

zákona:                       

 Boží slovo, které je Boží silou k spáse pro každého věřícího (srov. Řím 

1,16), je vynikajícím způsobem podáno a projevuje svou sílu ve spisech Nového 

zákona. Když se totiž naplnil čas (srov. Gal 4,4), Slovo se stalo tělem a přebývalo 

mezi námi, plné milosti a pravdy (srov. Jan 1,14). Kristus založil Boží království na 

zemi, skutky a slovy zjevoval svého Otce i sebe a své dílo dovršil smrtí, 

zmrtvýchvstáním, slavným nanebevstoupením a sesláním Ducha svatého. Povýšen 

ze země přitahuje všechny k sobě (srov. Jan 12,32 řec.), neboť on jediný má slova 

věčného života (srov. Jan 6,68). 

  Toto tajemství však nebylo odhaleno jiným pokolením tak, jak bylo nyní 

zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům v Duchu svatém (srov. Ef 3,4-6 řec.), 

aby hlásali evangelium, probouzeli víru v Ježíše Krista a Pána a shromáždili 

církev. Trvalým a božským svědectvím o tom jsou spisy Nového zákona.(DV 17) 

Vztah církve k Písmu:                        

 Církev měla vždy v úctě Boží Písmo jako samo tělo Páně, vždyť – 

především v posvátné liturgii – nepřestává brát a podávat věřícím chléb života se 

stolu jak Božího slova, tak Kristova těla. Vždy měla a má Písmo svaté spolu s 

posvátnou tradicí za nejvyšší pravidlo své víry, neboť Písmo svaté, Bohem 

vnuknuté a jednou provždy zaznamenané, podává nezměnitelně slovo Boha samého 

a v slovech proroků a apoštolů dává zaznít hlasu Ducha svatého. Je tedy třeba, aby 

se všechno církevní kázání i křesťanská zbožnost živila a řídila Písmem svatým. V 

posvátných knihách totiž Otec, jenž je na nebesích, s láskou vychází vstříc svým 

dětem a rozmlouvá s nimi. Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev 

oporou a životem a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým 

pramenem duchovního života. Proto o Písmu svatém nadmíru oprávněně platí 

slova: „Slovo Boží je plné života a síly“ (Žid 4,12), „má moc vzdělávat a zjednávat 

dědictví (ve společenství) všech posvěcených“ (Sk 20,32; srov. 1 Sol 2,13). (DV 21) 

Bible je napsána hebrejsky (většina Starého zákona) a řecky, proto jsou nutné 

překlady a to nejen historické, ale i současné:          

 Věřícím křesťanům musí být dokořán otevřen přístup k Písmu svatému. 

Proto církev už od začátku přijala za svůj nejstarší řecký překlad Starého zákona, 

nazvaný Septuaginta. Má však vždy v úctě i jiné překlady východní a latinské, 

zvláště takzvanou Vulgátu. Boží slovo však má být přístupné všem dobám, proto se 

církev s mateřskou pečlivostí stará, aby byly pořízeny dobré a správné překlady do 

různých jazyků, především z původních textů posvátných knih. Jsou-li vypracovány 
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ve spolupráci s odloučenými bratry, když se to ukázalo jako vhodné a církevní 

autorita k tomu dala svolení, mohou jich používat všichni křesťané. (DV22) 

Písmo je tu pro všechny křesťany a bez jeho četby se zdravý růst a život víry 

neobejde:  

 Proto všichni příslušníci duchovního stavu, především Kristovi kněží a 

další, kteří se jako jáhni nebo katecheti řádně věnují službě slova, musí zůstat v 

trvalém styku s Písmem vytrvalou duchovní četbou a důkladným studiem, aby se 

nikdo z nich nestal „jenom navenek povrchním kazatelem Božího slova, kterému 

uvnitř nenaslouchá“, když má – zvláště v posvátné liturgii – sdělovat věřícím, kteří 

jsou mu svěřeni, nezměrné bohatství Božího slova. Posvátný sněm naléhavě a 

důrazně vybízí také všechny věřící, především řeholníky, aby častým čtením Písma 

svatého získali „nesmírně cenné poznání Ježíše Krista“ (Flp 3,8). „Vždyť neznat 

Písmo znamená neznat Krista.“ Ať tedy rádi přistupují přímo k posvátnému textu 

jak prostřednictvím posvátné liturgie, která oplývá božskými výroky, tak ve zbožné 

četbě nebo prostřednictvím vhodných vzdělávacích zařízení nebo pomocí jiných 

prostředků, které se v naší době všude chvályhodně šíří se souhlasem, a péčí 

pastýřů církve. Ať však pamatují, že četba Písma svatého má být provázena 

modlitbou, aby se stala rozhovorem mezi Bohem a člověkem. Neboť „jeho 

oslovujeme, když se modlíme; jemu nasloucháme, když čteme božské 

výroky“.                                

 Církevní představení, „u nichž je apoštolská nauka“, mají vhodně 

poučovat věřící sobě svěřené o správném používání biblických knih – především 

Nového zákona, a na prvním místě evangelií – pomocí překladů posvátných textů 

opatřených nutnými a opravdu dostatečnými vysvětlivkami, aby děti církve 

bezpečně a s užitkem braly do ruky Písmo svaté a byly proniknuty jeho duchem.  

 Kromě toho ať se pořídí vydání Písma svatého i pro nekřesťany, opatřená 

přiměřenými poznámkami a upravená pro jejich poměry. O jejich účinné šíření 

všemi způsoby ať se moudře starají duchovní pastýři i křesťané každého stavu. (DV 

25) 

Závěr – povzbuzení:                        

 Tak tedy čtením a studiem posvátných knih „ať se šíří slovo Páně a ať je 

přijímáno s úctou“ (2 Sol 3,1) a poklad zjevení církvi svěřený ať stále více naplňuje 

lidská srdce. Jako z vytrvalé účasti na eucharistickém tajemství vzrůstá život 

církve, tak smíme doufat v nový podnět pro duchovní život ze zvýšené úcty k 

Božímu slovu, které „trvá na věky“ (Iz 40,8; srov. 1 Petr 1,23-25). (DV 26) 
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