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Przedmowa 

Całe życie spędziłem studiując i wyjaśniając Pismo Święte, z myślą o wszystkich, 

których mogłyby zainteresować moje słowa, artykuły i książki. 

Kiedyś Biblia nie była modna, co więcej, wielu dobrych chrześcijan mogło żyć 

wiarą, nie odczuwając potrzeby czytania Pisma Świętego: wystarczało to, czego 

słuchało się na Mszy. Na szczęście z czasem coś się zmieniło i powstało wiele 

inicjatyw - popularne opracowania egzegetyczne, kursy biblijne, "szkoły słowa 

Bożego" i tym podobne - których celem było "spopularyzowanie" indywidualnej bądź 

grupowej lektury Pisma Świętego. 

Zauważyłem jednak, że mimo wszystkich tych usiłowań wciąż mało jest osób, które 

decydują się wydostać ze świata powszechnie znanych fragmentów (stanowiących w 

dodatku nikły procent tekstu biblijnego0 i odważnie stawić czoła całościowej lekturze 

Biblii. A jest to również jedyny sposób, żeby naprawdę nauczyć się ją rozumieć, 

ponieważ - jak powiadali już starożytni mistrzowie izraelscy -  

"Pismo się tłumaczy i wyjaśnia Pismem". 

Być może nie zdołaliśmy wyjaśnić, że lektura Pisma Świętego nie jest pobożną 

praktyką zarezerwowaną dla nielicznych (księży, braci, zakonnic plus paru 

"zaangażowanych świeckich", ale przede wszystkim szkołą życia - dla wszystkich. 

Co więcej, ośmielę się rzec, że jest to najniezwyklejsza szkoła życia, jaką mamy do 

dyspozycji, znacznie bardziej niż "depozyt prawdy" do wykorzystania w dyskusji                               

z tymi, którzy myślą inaczej. 



Możliwe, że zwykle czyta się Biblię w sposób nazbyt uduchowiony: a przecież to 

jest księga ludzka, opowiada o naszych prawdziwych problemach, nie tylko 

religijnych. Nie ma abstrakcyjnej religii. 

Pismo Święte trzeba traktować serio, z jego mięsistością, bez alegorii, bez 

spirytualizacji, bo jego sens dosłowny jest inteligentny. 

Buntuję się przeciwko niektórym uparcie budującym odczytaniom, bo istnieją 

przecież opowiadania biblijne, które kończą się wątpliwościami i pytaniami. 

Odczuwam zakłopotanie wobec interpretacji, które uduchowiają wskazówki słowa 

Bożego tak, jakby nie dotyczyły ziemskiego życia; wobec odczytań, które wydają się 

ucieczką od świata lub formą pocieszenia. 

Marzy mi się czytanie wrażliwe na pytania i narracje, które często wywołują 

wątpliwości; na paradoksy zmieniające mentalność i sposób życia. 

Chrześcijanin jest ze świata i musi żyć w świecie, w jego codzienności, bez 

abstrakcji i bez nadmiaru bohaterskich roszczeń. 

 

A poza tym: Biblia to książka przemawiająca nie tylko Słowem Boga zwróconym 

do człowieka, ale również wyrażająca pytania zwykłych ludzi, ludzi myślących, 

pytania o życie, o relacje między nami, o brak sensu, który zdaje się cechować wiele 

spraw.  

Również ateista odnajdzie tu wzorce. Jego odpowiedź może być inna, ale 

zadawanie tych samych pytań jest już wielkim aktem braterstwa. 

 

 Jakich zatem rad udzielić komuś, kto chce po raz pierwszy zabrać się za 

czytanie Biblii? 

Pierwsza moja rada, owoc wielu lat pracy, jest taka, że trzeba zdać się na 

niezawodnego przewodnika, a książka ks. Federica Tartaglii doskonale się do takiej 

roli nadaje, dzięki zdolności ukazywania, o jaką "stawkę toczy się gra" w każdej 

księdze biblijnej i w całym Piśmie Świętym. 

Później można zacząć od księgi, która wydaje nam się najbardziej znana, 

powiedziałbym: od którejś Ewangelii (już przeczytanie jej jednym tchem bardzo różni 

się od słuchania we fragmentach, jak na Mszy) przejść do jednego z Listów św. Pawła, 

a potem do jakiejś księgi Starego Testamentu, która by nam pozwoliła zrozumieć 

piękno, także literackie, Biblii, na przykład do księgi Hioba albo Pieśni nad Pieśniami. 

 



Zrobiwszy tak, można pochylić się nad którymkolwiek tekstem. 

Ważne, by pojąć, że mamy do czynienia z tekstem złożonym, który nie jest w pełni 

zrozumiały. Są części, których ja sam nie zrozumiałem. 

Biblia mówi o Bogu i o człowieku, czyli o niełatwych treściach. Trzeba być 

wytrwałym i cierpliwym, ale - mogę to zagwarantować - jest to książka, która ma 

większą wartość niż inne, również pod względem kulturowym. 

Opowieści biblijne dorównują literaturze greckiej. Podczas kursu na studiach 

podyplomowych usłyszałem, jak uczestnicy mówią: "Przeczytaliśmy Koheleta, to 

tekst niezwyklejsze niż dialogi Platona". 

 

Teoretycznie wiadomo od zawsze, że bez systematycznego obcowania z Biblią 

nie można nazwać się chrześcijaninem. Więcej, człowiekiem. 

Mamy jednak uczynić ją chlebem powszednim dla ludzi. I mam nadzieję, że ta 

książka - z jej głęboką zachętą do czytania Biblii - stanie się narzędziem chętnie 

wykorzystywanym w parafiach, grupach katechetycznych, szkołach biblijnych, a 

jednocześnie zostanie potraktowana poważnie przez osoby, które po prostu sobie 

powiedziały:  

"To tomisko od lat tkwi na regale, teraz chcę spróbować je przeczytać ...". 

 

Trzeba jednak pamiętać o ważnej kwestii:  

Jezus powiedział, że "błogosławieni", czyli "szczęśliwi" (czy bycie szczęśliwym 

nie jest najszczerszym pragnieniem ludzkiego serca?) są ci, którzy słuchają słowa 

Bożego ... i wprowadzają je w czyn! 

Przekładać na czyn to nie znaczy jednak bezwzględnie przestrzegać Ewangelii, do 

tego nie jesteśmy zdolni. Błędem wielu ludzi jest zniżanie Ewangelii do poziomu 

naszych reguł, dla samej przyjemności stwierdzenia: jestem człowiekiem Ewangelii. 

Lepiej powiedzieć:  

jestem grzesznikiem, a Ewangelia jest tą piękną rzeczą,                                         

do której staram się dotrzeć. 

W tym duchu mogę jedynie powtórzyć życzenie, które ks. Federico Tartaglia 

wypowiada na końcu każdego rozdziału: Dobrej lektury! 

 



Prolog - Czas przeczytać Biblię! 

 

Jest tylko jeden powód powstania tej książki:  

ma przynaglić cię do przeczytania Biblii. 

Jestem bowiem przekonany, że gdyby ktoś z nas, wstawszy pewnego ranka, w 

zatłoczonym metro o ósmej zapytał osłupiałych pasażerów, czy ktoś z nich ma 

zwyczaj czytać Biblię, wszyscy odpowiedzieliby jednakowo: "Nie!". 

Statystyki mówią, że większość Włochów posiada Pismo Święte. Jednak 

doświadczenie kapłańskie każe mi powiedzieć, że 95% katolików go nie czyta!  

 sporo z nich nie uważa, by było przydatne albo ciekawe,  

 dla wielu jest nudne i skomplikowane,  

 dla niektórych natomiast jest czymś w rodzaju środka zaradczego, w którym 

od czasu do czasu można znaleźć słowa pocieszenia. 

Tylko pomyślcie: spośród waszych znajomych prawie nikt nie czyta Biblii, 

może jakiś katecheta albo gorliwy chrześcijanin, choć faktycznie wśród 

katolików jest tyle modnych książek religijnych, że Biblia okazuje się niemal 

lekturą dodatkową. 

Nie lepiej jest z księżmi, zakonnikami i zakonnicami. Czytają Biblię "kawałkami", 

uczestnicząc w liturgii, a w większości przypadków prawie nigdy nie próbują 

przeczytać w całości ksiąg Starego Testamentu. 

Zaliczam się do nich ja sam. Czytałem go w seminarium, a potem uznałem, że to 

sprawa zamknięta i poświęciłem się przede wszystkim lekturze ewangelii i Nowego 

Testamentu, darząc zainteresowaniem tylko niektóre ustępy Starego, zwłaszcza z ksiąg 

prorockich. Pozostałe księgi tkwiły tam, przydatne do czytania pewnych powszechnie 

znanych na pamięć rozdziałów, mówiących o postaciach tak sławnych, jak Adam, 

Abraham, Mojżesz, Dawid i Goliat ... 

Był pewien papież, dokładnie Leon XIII, który mówiąc o Biblii, nazwał ją 

"arsenałem"! Tego rodzaju wyrażenie z końca XIX wieku, o wyraźnym posmaku 

apologetycznym, jest charakterystyczne dla metody, która skłania się do poszukiwania 

w tekście biblijnym jedynie fragmentów przydatnych dla doktryny i nauczania 

Kościoła. Ta metoda nie zmieniła się do dziś w tradycji katolickiej, która używa Biblii, 

aby badać zasady swojej doktryny i znajdować w jej arsenale słowa odpowiednie, 

mogące posłużyć do zbijania argumentów wrogów i przekonywania przyjaciół. 

 



 

Problem w tym, że  

taka metoda nigdy nie rozbudziła prawdziwego kultu Pisma Świętego. 

Świadomie używam tego terminu, ponieważ lud katolicki rozwinął nieskończoną 

ilość rytuałów, praktyk i form pobożności, jednak nie zdołał nigdy - albo nie dano mu 

odpowiednich warunków do tego, by rozwinąć znajomość i przywiązanie do Biblii. 

Jak więc nie zgodzić się z Paulem Claudelem, który powiedział:  

"Szacunek katolików do Biblii jest ogromny i wyraża się głównie trzymaniem się 

od niej na pełen respektu dystans"? 

Ponadto encyklopedyczna nieznajomość Biblii powinna również stanowić 

problem tych, którzy (już) nie są katolikami. Zgrabny zwrot mówi, że  

Biblia jest Wielkim Kodem kultury zachodniej. I rzeczywiście, jej słowa              

i jej 73 księgi inspirowały w pewnym stopniu wszystkich, od Michała Anioła 

Buonarottiego po Homera Simpsona. 

Chociażby przysłowia. Kto z nas nie zna frazy: "kto przyjaciela znalazł, skarb 

znalazł", pochodzącej właśnie z Księgi Przysłów, tak samo jak najbardziej 

legendarnych postaci biblijnych, jak Mojżesza, który rozdziela wody, albo Dawida 

zabijającego z procy Goliata? 

 

Nie zniechęca mnie jednak to, że katolicy rzadko i mało skutecznie zabierają się za 

lekturę świętej księgi. I wydaje mi się, że może to być jedna z niewielu rzeczy, dla 

jakich warto poświęcać się w naszej posłudze kapłańskiej. 

Uważam bowiem, że każdy wierzący może mieć osobistą więź z Biblią, a 

jedynym na to sposobem, jakkolwiek wydawałoby się to uciążliwe, jest  

ciągła lektura tekstu biblijnego, unikanie zarówno czytania okazjonalnego, jak i 

wyrywkowego. 

W niektórych przypadkach nie jest to łatwe, ale weźmy choćby księgę złożoną 

jedynie z czterech rozdziałów, jak Księga Jonasza;  

 jak to możliwe, że tak niewielu przeczytało książeczkę, której lektura 

wymaga zaledwie kwadransa? I to w pełni zasłużonego kwadransa! 

 

 



 

Od czego więc zacząć? 

Najpierw musisz mieć Biblię. Jeśli nie masz, kup ją od razu (...), trzymaj pod ręką i 

przygotuj się do wielkiej podróży. Nie chodzi o spacer albo krótką wycieczkę, która 

wymaga chęci, czasu i serca. 

O podróż, którą wykradniesz innym sprawom i innym zajęciom, w której zaznasz 

zmęczenia i porażek, ale w której spełni się słowo wielkiego proroka Izajasza
1
: 

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki 

nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje 

nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, 

nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie 

spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iz 55,10-11)
2
 

To prawda. Pamiętaj, ilekroć zdołasz otworzyć tę księgę, zawsze przyniesie to 

skutek, pragnienie Boga, które się spełni w twoim życiu. Musisz tylko spróbować! 

(...). 

Styl filmów (YouTube: Federico Tartaglia - Bibbia 73 oraz na stronie wydawnictwa 

Ancora: @AncoraEditrice) - a także tej książki - jest nieformalny. 

Starałem się przekazać informacje niezbędne, by osadzić lekturę tekstu biblijnego w 

kontekście, i zrobiłem to po swojemu, dbając o to, aby podawać przystępne i aktualne 

przykłady oraz odzwierciedlać uczucia kogoś, kto zagłębiając się w Pism Święte, 

odkrywał książkę, której każda strona tchnie człowieczeństwem i właśnie dlatego 

odsłania zaskakujące ślady Boskiego natchnienia. 

Jestem gotów, by towarzyszyć ci podczas czytania, i jeśli tego zapragniesz, możesz 

uczynić mnie częścią twojej podróży. 

Możesz napisać do mnie na adres; aiuto.bibbia73@gmail.com lub odwiedzić mój 

profil na Facebooku i stronę www.paroledifede.it. 

Szczęśliwej (szalonej) podróży i dobrej lektury! 

ks. Federico Tartaglia 

                                                           
1
 Ten i kolejne cytaty, jeśli nie podano inaczej, za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu                           

w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy 
Benedyktynów Tynieckich, wyd. V, na nowo opracowane i poprawione, Pallotinum, Poznań 2016 - 
Biblia Tysiąclecia 2016 - przyp. tłum. 
2
 Jedynie w tym miejscu wskazuję rozdział i werset biblijnego cytatu. W książce nie podaję odsyłaczy 

liczbowych, aby nie zachęcać do lektury "wyrywkowej" i aby czytelnik swobodnie mógł je znaleźć podczas 
ciągłej lektury tekstu biblijnego 



Komunikat dla żeglarzy 

Jakiś czas temu znajoma pokazała mi Biblię, prezent ode mnie, mówiąc, że 

wielokrotnie próbowała ją otworzyć, ale za każdym razem rezygnowała: nie mogła 

połapać się w lekturze, więc Biblia nadal leży w tym samym miejscu na szafce przy 

łóżku, tajemnicza i trudna. 

Ta książka chce być próbą pomocy dla wszystkich, którym, podobnie jak mojej 

znajomej, nie udało się otworzyć Pisma Świętego albo kontynuować rozpoczętego 

ochoczo czytania, aby zachęcić ich do podjęcia tej szalonej podróży. 

Chodzi bowiem właśnie o to, by odbyć wyprawę przez 73 księgi, powstałe na 

przestrzeni niemal 2000 lat! 

Szalona podróż niesie z sobą wiele zasadzek, więc, po pierwsze, potrzebny jest 

komunikat dla żeglarzy, by nie wylądować na mieliźnie lub nie utknąć 

gdzieś na skałach. A zatem: 

1. Biblii się nie czyta, Biblię się słucha. Przede wszystkim trzeba zaufać 

tekstowi, tym, którzy go napisali i Duchowi, który go przenika. Nie chodzi             

o starą księgę, ale o żywy tekst, który przemawia. 

 

2. Nie czyta się Biblii, by szukać przekazu moralnego. Nie mamy do 

czynienia z książką, która chce nam przekazać zasady moralne, do tego 

wystarczy dziesięć przykazań. Centrum tej księgi stanowi człowiek, który 

szuka Boga. Każda strona to próba zrozumienia i odsłonięcia tajemnicy 

człowieka w starciu z tajemnicą Boga. I jego konsekwencji. 

 

3. Biblię się czyta po to, by zrozumieć, że naprawdę Jezus jest Panem.                

Dla nas, chrześcijan, to główna perspektywa, która każe nam badać, jak 

każde słowo tego tekstu zyskuje pełnię i sens w osobie Jezusa. 

 

4. Biblię trzeba rozumieć jako księgę ludzką. To książka napisana przez 

ludzi, która opowiada o ludziach i ich losach, starając się pojąć ludzkość                 

w świetle wiary w Boga. A zaskakujące człowieczeństwo Jezusa jest jej 

punktem kulminacyjnym 

 

5. Trzeba mieć zrozumienie dla jej ograniczeń. To nie jest książka 

doskonała. Znajdziemy w niej nie tylko grzech i podłość, ale również błędy, 

niekonsekwencje, a przede wszystkim ograniczoną wizję człowieka i Boga. 

To książka w nieustannym rozwoju, która stopniowo objawia oblicze Boga, 

idąc wielkimi susami do przodu, a czasem kilka kroków wstecz. 



 

6. Trzeba ją czytać co dzień. Trzeba wejść w porządek codziennego 

słuchania, w którym wytrwałość ustąpi później miejsca ciekawości i pasji. 

 

7. Trzeba ją czytać w małych dawkach, aby ułatwić przyswojenie tego, co 

zostało przeczytane. Nie ma potrzeby, by rozumieć każde słowo tekstu, ale 

należy uchwycić ten jego aspekt, który najbardziej przykuwa naszą uwagę               

i który może być istotny dla naszego rozwoju. 

 

8. Trzeba ją czytać bez lęku. Nie ma powodu, by się bać, że źle ją 

zinterpretujemy, trzeba po prostu uważnie i szczerze słuchać. Duch Święty 

jest w słowie, ale również w naszym sercu. 

 

9. Trzeba ją czytać, stosując pewne narzędzia. Ważne, by mieć dobre 

wydanie Pisma Świętego, które będzie nam towarzyszyć w lekturze 

komentarzami i przypisami do tekstu. Zresztą zarówno w sieci, jak                             

i  w księgarniach można znaleźć dziś wielką ilość komentarzy biblijnych. 

 

10. Trzeba ją czytać również z innymi. Osobiste czytanie jest równie ważne, 

jak czytanie wspólnotowe. Porównywanie i dzielenie się z tymi, którzy stale 

czytają Pismo Święte, pomaga nam i daje wsparcie w podróży, a mądrość 

tych, bardziej niż my zaawansowanych w lekturze, nie powinna nas 

zniechęcać, lecz wyłącznie inspirować. 

 

11. Trzeba ją czytać, a także robić notatki. Użycie zeszytu do notowania zdań, 

które nas poruszają, i refleksji wypływających z lektury, jest bardzo 

przydatne, zwłaszcza na początku. 

 

12. Trzeba się nią modlić. Przed, w czasie i po lekturze modlitwa jest znakiem   

i narzędziem każdego, kto chce słuchać Boga. Nabranie zwyczaju modlitwy 

psalmami, najpierw nawet tymi, które najbardziej lubimy, jest bardzo ważne. 

 

13. Trzeba ją rozpamiętywać w ciszy. Zdarza się, że w cichości umysłu zdanie, 

które nas poruszyło, przyjdzie nam na myśl w ciągu dnia, przynosząc 

pocieszenie i zaskakując. 

 

14. Trzeba cieszyć się [płynącymi z niej] odkryciami. Kiedy zaczynamy 

odkrywać rzeczy zaskakujące oraz sensy, które nas zdumiewają, jesteśmy 

gotowi, by zrozumieć, że ziarna zasiane przez Boga w jesienny czas 

męczącej lektury zaczną bujnie owocować wiosną. 



Postaw żagle, ster na burtę i ruszaj w szaloną podróż! 

Gdy opuścisz port, nie lękaj się silnych prądów i nie oglądaj się za siebie:  

podążaj za wiatrem, podążaj za Duchem Świętym! 

Nie ma pomyślnego wiatru dla marynarza, który nie wie, dokąd zmierzać. 

 

( 


