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POSTUP PŘI VÝKLADU BIBLE 

V naší práci s biblickým textem vystačíme s českými překlady Bible a biblickým slovníkem. Základem 
dobrého výkladu je pozorně číst a dobře se ptát. Níže následuje jakýsi návod, jak postupovat v kladení 
otázek. Pamatujte, že ke každé otázce i věci, kterou objevíte, patří otázka: Jak mi to pomáhá porozumět 
tomuto textu?  Nehledáme zajímavé informace nebo odkazy pro ně samé, ale proto, aby nám pomohly 
porozumět textu. 

 

1. Seznámení s biblickou knihou: žánr, obsah, charakter 

Krom vlastní četby dané knihy je k tomuto bodu dobré podívat se do biblického slovníku nebo nějakého 
úvodu do Nového zákona  

• O jaký jde žánr (evangelium, epištola, apod.)?  
• Kdo, komu, odkud a proč píše? 
• Jaké jsou hlavní důrazy, témata a poselství této knihy?  
• Jakou má strukturu? Kde se v ní nachází naše pasáž? 

 

2. Seznámení s textem: první čtení 

Na začátku si text několikrát přečteme i s tím, co předchází a následuje. Snažíme se oddíl vymezit, shrnout 
jeho téma a obsah. Stačí jeden běžný překlad. 

• Jak smysluplně vymezit oddíl, ve kterém se náš verš (pasáž) nachází? Kde začíná a kde končí?  
• O čem pasáž mluví? Jaký byste ji dali nadpis? Co se v ní říká?  
• O jaký jde žánr a co z toho plyne?  

 

3. Seznámení s kontextem: četba v souvislostech 

Nejdříve je dobré si přečíst zkoumaný verš či pasáž v širším kontextu a souvislostech, ve kterých má dávat 
smysl.  

Kontext (literární) 

• Na co zkoumaný text navazuje a co po něm následuje?  
• Je zkoumaný verš (pasáž) součást nějakého tematického celku v rámci knihy? 
• Jaký význam má náš verš (pasáž) v tomto širším rámci?  

Kontext (historický) 

• Objevují se tu nějaké dobové předměty, místa, osoby, zvyky (...)? Co o nich víme? 
• Jak tyto dobové věci (...) vnímal autor a jeho první čtenáři?  

Kontext (intertextuální) 

• Je náš text nějak provázán z dalšími biblickými texty? 
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4. Zaměření na detail: analýza textu 

Teprve po prvním pochopení textu a zasazení do kontextu přichází čas zaměřit se na detail. Bývá dobré 
porovnat překlady, vyhledat význam slov, obratů a podívat se na biblické souvislosti. Běžné kroky bývají 
tyto:  

• POROVNÁNÍ PŘEKLADU: Objevují se nějaké zajímavé rozdíly v různých překladech Bible? 

• LEXIKÁLNÍ ANALÝZA: Objevují se v textu nějaká slova, která by si zasloužila prozkoumat? Co 
jste o nich zjistili? 

• STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA: Jak je text členěn? Má nějaký úvod, závěr, části?  

• NARATIVNÍ ANALÝZA: Jak se odvíjí příběh? Jaké tu vystupují postavy? Co prožívají?  

• GRAMATICKÁ ANALÝZA: Objevují se v textu nějaké zajímavé obraty, spojky, gramatické tvary 
(...), které mohou pomoci pochopit smysl? 

• JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: Objevují se nějaké metafory, obrazy, nadsázka či jiné jazykové 
prostředky? Jak jim rozumět?  

• INTERTEXTUALITA: Souvisí něco v našem textu s jinými místy v této knize nebo jinde v Bibli? 
Objevují se citace, narážky či odkazy na Starý zákon?  

 

5. Poselství textu: skládáme význam 

Nyní je potřeba všechny dosavadní objevy shrnout, vytřídit a složit ve smysluplný obraz. Nejprve se 
snažíme vidět, co měl text říct původním čtenářům v jejich situaci. Poté se posouváme k pochopení 
významu pro nás.   

Poselství pasáže pro první čtenáře 

• Na základě výše řečeného řeknete: Komu, co a proč měl text říct? Co je jeho sdělením? Co 
měl tento verš (pasáž) říct původním čtenářům?  

• Co jim text říkal o Bohu, světě a nich samých?  
• Objevují se tu nějaká důležitá teologická témata (hřích, víra, apod.)? Co se k nim říká? 
• Jaké hodnoty a principy se tu odrážejí?  
• Dokážete poselství a argumenty texty sdělit vlastními slovy? 

Poselství pasáže pro nás dnes 

• V čem je poselství tohoto verše (pasáže) důležité pro nás?  
• V čem můžeme být v podobné situaci jako první čtenáři či literární postavy? Co nám do naší 

situace může říct tento verš? 
• V jaké situaci a jak tento text použít?  

 

6. Kontrolní otázky a tipy na závěr 

• Na závěr bývá užitečné se podívat, co k textu říkají jiní moudří lidé či knihy.  
• Rozumíte logice pasáže: Co a proč se tu říká? Dokážete to vysvětlit vlastními slovy? 
• Jak poselství přiblížit dnešním posluchačům? 


