
 

      IInndduukkttíívvnnee  ššttúúddiiuumm  BBiibblliiee  
 

Božie večné, neomylné Slovo by malo byť tvojim sprievodcom na celý život a induktívna metóda chce byť 

nástrojom ku porozumeniu tohto sprievodcu. Tento spôsob štúdia ťa priamo uvádza do Slova aby tvoje 

porozumenie nebolo primárne ovplyvnené porozumením a výkladom iných. Pozostáva z troch základných 

krokov: ppoozzoorroovvaanniiee  tteexxttuu; vvýýkkllaadd či porozumenie a aapplliikkáácciiaa.     
 

PPOOZZOORROOVVAANNIIEE: o čom text hovorí.                                                                                
 

1.  ZZaaččnnii  ss  mmooddlliittbboouu.. Niekedy chceme študovať Božie slovo bez modlitby. Ale bez modlitby a práce 

svätého Ducha sa toto štúdium stane iba metódou. 

2.  PPoolloožž  ssii  zzáákkllaaddnnéé  oottáázzkkyy: kto, čo, kde, ako, kedy, prečo? Tieto otázky sú akoby stavebnými kameňmi 

pozorovania textu a určujú samotné porozumenie a výklad.   

3.  PPoozznnaačč  kkľľúúččoovvéé  sslloovváá. Ide o slovo 

či frázu, ktorá sa opakuje; vyjadruje 

autorov zámer písania. Napríklad 

v texte 1P 5 sa slovo „utrpenie“ obja-

vuje tri krát. Je teda kľúčové.  

4.  UUrroobb  zzoozznnaamm. Tento krok môže 

priniesť veľa svetla do porozumenia 

textu. Zoznam odhaľuje pravdy. V 1P 

5,2-3 nachádzame zoznam charakteru 

služby starších. Všímaj si, čo znamená 

každé jedno slovo.  

5.  VVššíímmaajj  ssii  kkoonnttrraassttyy  aa  ppoorroovvnnaanniiaa. 

Pomôžu ti zapamätať si to, čo si sa na-

učil/a. Napríklad Peter porovnáva dia-

bla s revúcim levom; dáva do kontra-

stu Boží postoj k pyšným a pokorným. 

6.  PPoozznnaačč  ssii  ččaassoovvéé  zzmmiieennkkyy. Priebeh 

udalostí v čase neraz odhaľuje sku-

točný význam textu. Získaš tak časovú 

postupnosť deja; je veľmi dôležitá pre 

správne porozumenie. 

7.  GGeeooggrraaffiicckkéé  úúddaajjee  sú veľkou 

pomocou k porozumeniu toho, kde sa 

čo udialo. Vnáša svetlo do porozu-

menia daného slova.  

8.  SSlloovváá,,  kkttoorréé  vvyyjjaaddrruujjúú  uuzzáávveerryy 

ako „preto teda“ naznačujú, že ide 

o uzáver, vyjadrujú autorov zámer 

písania, sumarizujú pravdu.  

9.  OObbjjaavv  ttéémmuu  kkaappiittoollyy. Téma udá 

smer danému odseku, udalosti či 

pravde. Často je určená kľúčovými slo-

vami. Preto je dôležité, aby bola obja-

vená a vyjadrená.  



IINNTTEERRPPRREETTÁÁCCIIAA: čo text znamená.                                                                              
 

Kým ppoozzoorroovvaanniiee textu vedie ku správnemu porozumeniu toho, čo text hovorí, iinntteerrpprreettáácciiaa vedie 

k porozumeniu toho, čo text znamená. Ak túžiš poznať význam daného slova, pri štúdiu Slova ti 

nasledovné kroky môžu byť užitočné: 
 

1.  PPaammäättaajj  nnaa  ttoo,,  žžee  kkoonntteexxtt  jjee  vveeľľmmii  ddôôlleežžiittýý. Ak si pri pozorovaní biblického textu položil/a dobrý 

základ, tak budeš schopný/á vnímať dané verše v kontexte odseku, kapitoly, biblickej knihy či celého 

Písma. Pri študovaní daného textu sa vždy pýtaj: je moje porozumenie a interpretácia v súlade s témou, 

zámerom a štruktúrou danej biblickej knihy a v súlade s učením celého Písma? Je v súlade s historickým 

a kultúrnym kontextom? Nikdy text nevytrhávaj z jeho kontextu; nesnaž sa o to, aby text hovoril, čo by 

podľa teba mal hovoriť. Nechaj text hovoriť sám za seba. Objav to, čo chcel autor daným slovom povedať; 

nepridávaj iný význam textu. 
 

2.  VVžžddyy  ssaa  ssnnaažž  ppoorroozzuummiieeťť  cceelleejj  rraaddee  BBoožžeejj. Keď budeš dobre poznať Božie slovo, tak nebudeš prijímať 

nejaké učenie len preto, že ho niekto podporuje jedným či dvomi veršami Biblie. Budeš mať schopnosť 

rozpoznať, či je dané učenie v súlade s celým učením Písma alebo nie je. Sýť sa Božím slovom; to ťa 

ochráni pred falošnými učeniami. 

3.  PPaammäättaajj  nnaa  ttoo,,  žžee  PPííssmmoo  nniikkddyy  nneebbuuddee  pprroottiirreeččiiťť  PPííssmmuu. Celé Písmo je vdýchnuté či inšpirované 

Bohom. Preto žiadna jeho časť nebude protirečiť druhej. Je možné, že narazíš na časti či pravdy, ktoré si 

zdanlivo protirečia a sú veľmi ťažké na porozumenie ako napríklad otázka Božej zvrchovanosti a ľudskej 

zodpovednosti. Nechoď do žiadneho extrému ani ďalej za to, čo daný text hovorí. Pokor svoje srdce pred 

Bohom a vo viere prijmi Božie slovo aj keď mu v danej chvíli celkom nerozumieš.  

4.  NNeezzaakkllaaddaajj  ssvvoojjee  pprreessvveeddččeenniiee  nnaa  nneejjaassnnýýcchh  tteexxttoocchh  PPííssmmaa. Ide o texty, ktoré nie sú celkom zrejmé, 

jasné alebo veľmi ťažko pochopiteľné. Takéto texty by nemali byť základom, na ktorom staviame učenie.   

5.  PPííssmmoo  vvyykkllaaddaajj  ddoosslloovvnnee. Boh nám tak hovorí, aby sme mohli poznať zjavenú pravdu. Preto ber Božie 

slovo v jeho prirodzenom a normálnom význame. Nehľadaj nutne nejaký skrytý význam daného slova. 

Usiluj o porozumenie spôsobu reči a vykladaj ich tomu primerane. Všímaj si literárny štýl daného textu. 

Určite zistíš, že napríklad poetická literatúra ako sú Žalmy, je plná obraznej reči, kým historická ju nemá. 

Vykladaj slovo v súlade s literárnym žánrom. V Biblii nachádzame niektoré literárne žánre ako napríklad: 

história (Exodus; Skutky); proroctvá (Izaiáš, Zjavenie; biografia (Lukáš); didaktický štýl (Rímskym); 

poézia (Žalmy); listy (Timoteovi, Titovi...); príslovia (Príslovia).  

6.  UUssiilluujj  oo  jjeeddiinnýý  vvýýzznnaamm  tteexxttuu. Keď vykladáš text, vždy usiluj o porozumenie toho, čo mal autor na 

mysli, keď písal dané slová. Neprekrúcaj slová tak, aby podporili učenie, ktoré z textu nie je zrejmé. Ak 

autor alebo daná kniha sama nenaznačuje, že tu ide o skrytý či iný význam textu, dovoľ, nech daný text 

hovorí sám za seba.  
 

AAPPLLIIKKÁÁCCIIAA: ako mám danú pravdu aplikovať do svojho života.                                      
 

Preto je veľmi dôležité pozorovaním porozumieť čo daný text hovorí a výkladom zistiť, čo daný text 

znamená. Keď porozumieš tomu, čo Boh v danom texte hovorí, potom potrebuješ danú pravdu prijať a 

aplikovať do svojho života. Písmo vždy učí to, čo je správne; ukazuje nám na naše chyby; chce korigovať 

náš život; dať usmernenie a povzbudenie; chce nás pripraviť ku správnemu životu aby sme boli pripravení 

ku každému dobrému skutku 2Tim 3,16-17.  

 

INFORMÁCIE na: www.preceptslovakia.estranky.sk (www.precept.org)  

http://www.preceptslovakia.estranky.sk/
http://www.precept.org/

