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Temat: Wartość książek w naszym życiu.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę w historii człowieka odegrało pismo. Bez niego 
historia świata mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jak wielką 
rolę książki mogą odgrywać także w naszym życiu?

Rzeczywiście rola książek w naszym życiu może być ogromna. Oprócz tego, że czytanie 
książek może bardzo rozwijać człowieka, mogą być one również miejscem świetnej promocji 
wartości.

Często mówi się o tym, że media mogą przyczyniać się do promocji wartości. Oczywiście 
trudno się z tym nie zgodzić. Wydaje się jednak, że jeszcze bardziej predestynowane do 
promocji wartości są książki. W książkach o wiele łatwiej promować dobre wartości niż w 
mediach, przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że w telewizji czy radiu mamy 
bardzo dużo wiadomości przekazywanych w krótkim czasie, co nie pozwala na zapamiętanie ich
wszystkich. Książkę można czytać dużo spokojniej. Do pewnych rzeczy można w każdej chwili 
wrócić, najistotniejsze można sobie zaznaczyć (i tutaj widać wyższość posiadania własnej 
książki nad wypożyczaniem z biblioteki). Po drugie ktoś, kto czyta książkę jest zazwyczaj na 
wyższym poziomie intelektualnym, jego percepcja i zrozumienie jest przez to lepsze.

Niemal od zawsze ludzie umieszczali to, co dla nich najważniejsze w swoich księgach, by tego 
nie utracić. Każda z wielkich światowych religii ma swoją świętą księgę: chrześcijanie i żydzi 
mają Biblię, muzułmanie Koran, etc.

Oczywiście z faktu, że poszczególne religie to, co najważniejsze zawarły w swoich księgach, 
wynika, że to, co człowiek miał najcenniejszego, co dotyczyło kluczowej płaszczyzny 
egzystencji, co dotyczyło zbawienia, a więc co stanowiło dla człowieka najwyższą wartość, 
zapisywał on w księgach. Siłą rzeczy musiały one przekazywać najwyższe wartości. Sam fakt, 
że ludzie umieszczali to, co najważniejsze w księgach wskazuje na to, że książki były promocją
wartości.

Fakt, że książki są promocją wartości, ukazują również liczne przykłady ludzi, których życie 
zmieniło się dzięki czytaniu książek. Przykładem może być tutaj choćby nawrócenie świętego 
Augustyna, który w czasie objawienia usłyszał głos „Tolle et lege – bierz i czytaj”. Wrócił do 
domu, w ręce wpadło mu Pismo Święte. Zaczął czytać świętą księgę i nawrócił się po wielu 
latach duchowych poszukiwań.

Także dzisiaj nasze życie powinno być  pełne wartościowej lektury. To bardzo piękny zwyczaj, 
gdy od najmłodszych lat dziecko może uczyć się systemu wartości z Biblii z obrazkami, 
czytanej mu przez rodziców. 

Ciekawe linki:

https://www.youtube.com/watch?v=GTPWU1L8LVw

https://slideplayer.pl/slide/12340810/

http://www.blog.tolle.pl/dlaczego-warto-czytac/
http://www.blog.tolle.pl/dlaczego-warto-czytac/
https://slideplayer.pl/slide/12340810/
https://www.youtube.com/watch?v=GTPWU1L8LVw

