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DŮRAZY BSK, LEKCE 3, BIBLE JE PRO NÁS 

KLÍČOVÁ 

OTÁZKY KE STUDIU

Ačkoliv Bible sama o sobě není cílem, je naprosto nepostradatelným klíčem a 

průvodcem pro naše poznání Boha a pochopení Jeho vůle a Jeho plánu pro 

naše životy. Jen z Božího Slova se můžeme dozvědět pravdu o Bohu i o 

člověku, jen z Písma můžeme získat moudrost ke spasení skrze víru v Ježíše 

Krista. Věříme, že celé Písmo je plně inspirované, naprosto bezchybné a 

absolutně neomylné. 

Zjednodušeně řečeno – bez Bible se neobejdeme.  

1. Přečtěte si Ž 19,1-15. Co je hlavní myšlenkou tohoto žalmu? Pokuste 

se ji shrnout do jedné věty. 

• Jak byste tento žalm rozdělili na menší části? Každou část pojmenujte 
vlastními slovy. 

• O čem jednotlivé části žalmu mluví? Jak by se to dalo jinak vyjádřit? 
 

2. David, který je autorem tohoto žalmu mluví o tom, že Bůh se dává 

poznat různými způsoby, Boží řeč je rozmanitá. Čtěte Žd 1,1-2. Co 

bylo tím definitivním Božím slovem? 

• Jakým způsobem promlouval Bůh podle Žd 1,1? 

• Jakým způsobem promlouvá Bůh v Ž 19,2-7? 
 

3. Čtěte Ř 1,19-20. Jak tento text souvisí s Ž 19,2-7? Co nám tento text 

říká o poznání Boha? Kdo podle Ř 1,19-20 může Boha poznat? 

• Čtěte Ř 1,21-25. Proč lidé neznají Boha? Jak byste to řekli slovy Žalmu 19? 
 

4. Další část Žalmu 19 (v. 8-12) mluví o dalším způsobu Boží řeči. 

Tento způsob je popsán v Žd 1,1. Čtěte 2 Pt 1,20-21 a vysvětlete, jak to 

bylo se slovy proroků – čí slovo mluvili proroci? 
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• V 2 Pt 3,15-16 se mluví o Písmu – co je tam o něm řečeno?  

• Co Petr podle těchto veršů zařazuje do Písma? 

• Ve 2 Tm 3,16-17 Pavel píše o původu Písma. Kolik Písma pochází 

z Božího ducha? Co to znamená? Co z toho vyplývá pro život křesťana a 

život církve? 
 

5. Ž 19,8-12 popisuje nádheru Božího slova. Vypište si z těchto veršů 

všechny charakteristiky Božího slova. Jaké přirovnání se vám líbí 

nejvíce? Proč? 

• Jaké vlastnosti má Boží slovo podle těchto veršů? Každou z těchto 

vlastností vysvětlete. Pokuste se ke každé vlastnosti najít další odkazy 
z Písma. 

• Boží slovo je popisováno jako živé, aktivní, činné – co podle těchto veršů 

Boží slovo dělá? 
 

6. Poslední část našeho oddílu (v. 13-15) ukazuje na věci, které 

vyplývají z Boží řeči. O jaké věci se jedná? 

• Jak to souvisí s Ř 1,19-25? 

• Vypište si z Žalmu všechny aplikace, které David uvádí jako důsledek 

Boží řeči pro život člověka. 

• Čtěte 1. Tm 3,15. Apoštol Pavel tady říká důležitou věc, která se týká 
Písma a církve. O co se jedná?  

• Máme něco podobného také v Ž 19? Co? 

• Jak se Písmo podílí na tom, o čem píše David ve v. 15? 
 

7. Pokuste se na základě Žalmu 19 vysvětlit, proč se jako křesťané 

nemůžeme obejít bez zapsaného Božího slova.  

• Co znamená pro vás osobně Boží slovo? 

• Jak se výsledky tohoto studia promítnou do vašeho každodenního studia 

Písma? 

• Jaké praktické věci z této lekce budete aplikovat do svého každodenního 

chození s Bohem? 


