
Desať tipov, ako s úžitkom čítať Bibliu 

1. Najprv zabudnite na komentáre a knihy, ktoré vám chcú vysvetliť, čo znamená Biblia. Čítajte 
samotnú Bibliu. Čítajte ju z prvej ruky. Čítajte pôvodné, neskreslené informácie. Biblia je 
najzaujímavejšia kniha, aká kedy bola napísaná, avšak niektoré knihy o Biblii patria medzi tie 
najnepochopiteľnejšie. 

2. Čítajte ju opakovane. Nikdy nemôžete vyčerpať bohatstvá z tejto hlbokej bane. Ani tí najväčší 
svätci, mudrci, teológovia a filozofi ešte nevyčerpali jej zlato a nevyčerpáte ho ani vy.  

3. Najprv si rýchlo prečítajte jednu knihu, aby ste mali celkový prehľad. Potom sa vráťte a opäť si 
ju pomalšie a pozornejšie prečítajte. Neponáhľajte sa. Zabudnite na čas. Vychutnávajte si to. 
Uvažujte. Meditujte. Premýšľajte. Pýtajte sa. Pomaly sa ponorte do duchovného mora a plávajte 
v ňom. V duši surfujte po jej vlnách.  

4. Skúste čítať bez predsudkov. Nech vás autor osloví. Nevkladajte svoje myšlienky do knihy. 
Najprv počúvajte a potom hovorte.  

5. Keď ste počúvali, môžete hovoriť. Rozprávajte sa s Autorom, ako keby stál priamo pred vami - a 
on pred vami skutočne stojí! Klaďte mu otázky a choďte do jeho Knihy, aby ste zistili, ako 
odpovedá. Boh je dobrý učiteľ, a dobrý učiteľ chce, aby jeho študenti kládli otázky.  

6. Nemýľte si pochopenie s hodnotením. Čiže nemýľte si výklad s kritikou. Najprv pochopte, 
potom hodnoťte. Znie to jednoducho, ale je to ťažšie, ako si možno myslíte. Napríklad mnohí 
čitatelia vykladajú biblické príbehy o zázrakoch ako mýty, pretože neveria v zázraky. Ale to je 
jednoducho zlý výklad. Či už sa zázrak naozaj stal alebo nestal, prvá otázka znie, čo ním chce 
autor povedať. Rozprával podobenstvo, bájku alebo mýtus? Alebo rozprával príbeh, o ktorom 
tvrdil, že sa naozaj stal? To, či s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte, je už druhá otázka, a nie prvá. 
Choďte poporiadku. Nehovorte: „Neverím, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych, a preto 
interpretujem vzkriesenie ako mýtus.” Pisatelia evanjelií nechceli napísať mýtus, ale fakt. Ak sa 
vzkriesenie nestalo, nie je to mýtus, ale lož. A ak sa naozaj stalo, nie je to mýtus, ale fakt. 

7. Majte na pamäti tieto štyri otázky a položte si ich v tomto poradí: Po prvé, čo tento úryvok 
hovorí? Čiže údaje. Po druhé, čo znamená, čo mal autor na mysli? Čiže výklad. Po tretie, je to 
pravda? To je otázka viery. Po štvrté, čo ďalej, aký vplyv to má na mňa, na môj terajší život? Čiže 
je to otázka aplikácie.  

8. Hľadajte „veľký obraz”, hlavnú pointu. Nestrácajte les pre stromy. Nesústreďujte sa na niekoľko 
konkrétnych bodov alebo úryvkov. Vykladajte každý úryvok v jeho kontexte vrátane kontextu 
celej Biblie.  

9. Keď ste si prečítali úryvok, vráťte sa a analyzujte ho. Načrtnite si ho. Definujte ho. Objasnite 
ho. Neuspokojte sa s pekným, prchavým pocitom. Nájdite myšlienku a štruktúry myšlienky.  

10.Buďte úprimní pri čítaní každej knihy, ale osobitne pri čítaní tejto, lebo kladie na vás 
požiadavky. Existuje len jediný úprimný dôvod na to, aby ste verili Biblii: je totiž pravdivá; a nie 
preto, že je užitočná, krásna, utešujúca, náročná, nápomocná alebo aj dobrá. Ak nie je pravdivá, 
žiaden úprimný človek by jej nemal veriť, aj keby bola užitočná, krásna a dobrá. A ak je 
pravdivá, každý úprimný človek by jej veriť mal, aj keby nebola krásna a dobrá. Hľadajte pravdu 
a nájdete ju. To je prisľúbenie (Mt 7, 7).


