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Jakich książek poszukują dziś ludzie najbardziej? Jakie działy w księgarniach są najczęściej
odwiedzane i najbardziej rozbudowane? Aby uzyskać obiektywną odpowiedź, można by
sięgnąć po wskaźniki sprzedaży czy zamówień przez Internet. Można by spojrzeć na tytuły
bestsellerów i nazwiska najlepiej sprzedających się autorów. Nie jest to jednak konieczne.
Intuicja nam podpowiada, że najlepiej rozchodzą się wszelkiego rodzaju poradniki: jak żyć
zdrowo, jak wychowywać dzieci, jak powiększać swoje praktyczne umiejętności, jak dobrze
układać osobiste relacje z najbliższymi. Krótko mówiąc, czytelnicy poszukują prostej recepty na
szczęśliwe życie.
Dobrych porad można by – dzięki Bogu – znaleźć wiele. Dla przykładu przytoczę opowiadanie
Paulo Coelho o rozmowie między babcią a wnukiem.
„Chłopiec patrzył, jak babcia pisze list. W pewnej chwili zapytał:
– Piszesz o tym, co się przydarzyło? A może o mnie? Babcia przerwała pisanie, uśmiechnęła
się i powiedziała:
– To prawda, piszę o tobie, ale ważniejsze od tego, co piszę, jest ołówek, którym piszę. Chcę ci
go dać, gdy dorośniesz.
Chłopiec z zaciekawieniem spojrzał na ołówek, ale nie zauważył w nim nic szczególnego.
– Przecież on niczym się nie różni od innych ołówków, które widziałem!
– Wszystko zależy od tego, jak na niego spojrzysz. Wiąże się z nim pięć ważnych cech i jeśli je
będziesz odpowiednio pielęgnował, zawsze będziesz żył w zgodzie ze światem.
Pierwsza cecha: możesz dokonać wielkich rzeczy, ale nigdy nie zapominaj, że istnieje dłoń,
która kieruje twoimi krokami. Ta dłoń to Bóg i to On prowadzi cię zgodnie ze swoją wolą.
Druga cecha: czasem muszę przerwać pisanie i użyć temperówki. Ołówek trochę z tego
powodu ucierpi, ale potem będzie miał ostrzejszą końcówkę. Dlatego naucz się znosić
cierpienie, bo dzięki niemu wyrośniesz na dobrego człowieka.
Trzecia cecha: używając ołówka, zawsze możemy poprawić błąd za pomocą gumki.
Zapamiętaj, że poprawienie nie jest niczym złym, przeciwnie, jest bardzo ważne, bo gwarantuje
uczciwe postępowanie.
Czwarta cecha: w ołówku nie ważna jest drewniana otoczka, ale grafit w środku. Dlatego
zawsze wsłuchuj się w to, co dzieje się w tobie.
Wreszcie piąta cecha: ołówek zawsze pozostawia ślad. Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w
życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz.”

Pięć życiowych porad mądrej babci przemawia do naszej wyobraźni i sprawia, że zaczynamy
się zastanawiać. Czy wierzymy w Bożą dłoń, która nami kieruje? Czy potrafimy znosić
cierpienia i poprawiać popełnione błędy? Czy zwracamy uwagę na nasze wnętrze i mamy
świadomość, że nasze czyny pozostawiają ślady?

Życiowe mądrości posiadają jednak – dla nas, chrześcĳan – jedno i najbardziej podstawowe
źródło. Jest nim źródło Bożego słowa. Źródło Jego Mądrości, Miłości, troski. Wszystko, co służy
prawdziwemu szczęściu, wyzwoleniu i zbawieniu człowieka, posiada swoje korzenie w woli
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Pana Boga, który pragnie szczęścia i zbawienia człowieka.

Przypomina nam o tym pierwsze czytanie w dzisiejszej liturgii. Izraelici powrócili z niewoli
babilońskiej, odbudowali swoje miasta, zaczęli prowadzić zwyczajne życie. Brakowało im
jednak czegoś najważniejszego. Pewnego dnia poprosili kapłana Ezdrasza, aby przyniósł i
odczytał księgę Prawa Mojżeszowego. Słuchali Bożych słów z radością, entuzjazmem i
nadzieją. Także w Ewangelii widzimy Jezusa, który w synagodze odczytuje Boże słowa o
ubogich, więźniach czy niewidomych. Jezus zapowiada im obietnicę wybawienia i uzdrowienia.

Drodzy bracia i siostry, w poszukiwaniu życiowej mądrości warto sięgać do słów, które
pochodzą od Boga. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: "W księgach świętych Ojciec,
który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę" (104).

2/2

