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Wstęp 
Ta książeczka ma pomóc Ci w odpowiedzi na 
ważne pytania dotyczące twojej religijności. 
Są to pytania o jakość tej religijności. 

Nie wystarczy bowiem być człowiekiem reli-
gijnym. Trzeba być jeszcze religijnym 
w sposób właściwy. 
Sprawdź, czy nie błądzisz! Sprawdź czy idziesz 
we właściwym kierunku! Znajdź prawdę 
o Bogu i Jego planach wobec ciebie. 
Schemat książeczki nawiązuje nieco do meto-
dy św. Tomasza z Akwinu, który w swych 
głównych dziełach stawiał tezy (np. Bóg ist-
nieje), następnie je negował (wydaje się, że 
nie istnieje), a następnie podawał argumenta-
cję za prawdziwością tezy i wykazywał błędy 
przeciwnego rozumowania.  

 
ks. Zbigniew Paweł Maciejewski 

http://zpm.natan.pl 
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Czy religia jest dobra? 
Zdaje się, że religia nie jest dobra, bo: 

1. zabiera człowiekowi wolność, krępuje 
go i knebluje,  

2. religia to nakazy, zakazy i kary. 
Bardzo łatwo te twierdzenie uzasadnić odno-
sząc się do łacińskiego słowa "religio". Słowo 
to oznacza "więzi", "związanie".  
W naszych realiach nie chodzi o zmuszanie 
jednych przez drugich do religijnych praktyk. 
Najczęściej będzie to związanie panującą kul-
turą, społecznymi oczekiwaniami, gorsetem 
ludzkich tylko przyzwyczajeń. Związanie takie 
pozostaje jednak brakiem wolności. 
A wolność człowieka jest jedną z naczelnych 
wartości. Jeśli coś godzi w wolność, jeśli coś 
wolność niszczy, należy się temu sprzeciwić. 
Jeśli wolność niszczona jest przez reli-
gię należy sprzeciwić się religii. 
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Zastanówmy się lepiej! 
Wbrew temu, co napisano wcześniej Biblia 
mówi o religijności czystej i bez skazy (por. Jk 
1,27 

Zatem religia jest dobra 
Bardzo łatwo to uzasadnić odnosząc się do 
łacińskiego słowa "religio". Słowo to oznacza 
"więzi", "związanie".  
Czy może być coś piękniejszego od WIĘZI 
łączących ludzi. Więzi przyjaźni i miłości? 

Tak samo więź przyjaźni i miłości między 
człowiekiem i Bogiem jest dobra i piękna. 
Mężczyzna i kobieta, składając sobie przysięgę 
małżeńską ZWIĄZUJĄ się na całe życie. Nie 
jest to jednak żaden powód do smutku, ale do 
wielkiego wesela. 
Nie jest dobrze, by człowiek był sam. 
Dobrze, gdy związuje się z człowiekiem, 
dobrze, gdy związuje się z Bogiem. 
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"Chrystus i św. Menas" VI/VII wiek, Luwr 
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O co chodzi w religii? Jak 
to jest naprawdę? 
W religii to, co jest najważniejsze to więź 
przyjaźni i miłości człowieka z Bogiem. 

Są w religii więzi, ale one nie krępują człowie-
ka, lecz służą wiązaniu się osób. Nie dlatego, 
że ludzie to muszą robić, ale dlatego, że pra-
gną tego i chcą. Więzy religii to nie są więzy 
kajdan, ale więzy miłości. 

Jezus to nie tylko postać z historii. To nie je-
dynie moralna nauka sprzed wieków. To nie 
bezduszne nakazy i normy. Jezus zmar-
twychwstał i ŻYJE. I chce się spotkać, chce się 
ZWIĄZAĆ z człowiekiem. 

To o co chodzi w religii, dobrze ilustruje ikona 
z sąsiedniej strony. On chce być blisko ciebie, 
obok, z ręką na twoim ramieniu. 

On chce być twoim przyjacielem! Na-
stępne strony powiedzą ci, jak to zacząć. 
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Chrystus i św. Menas 
(ikona)  
Ikonę namalował nieznany 
artysta w VI lub VII w. Na 
obrazie przedstawił postać 
Chrystusa i św. Menasa - 
opata. 
Św. Menas był żołnierzem, 
który został mnichem. Święty poniósł śmierć męczeń-
ską w 295.  
Chrystus, w geście przyjaźni, trzyma rękę na ramieniu 
świętego, stąd inna nazwa obrazu – Ikona Przyjaźni.  
Treści ikony odwołują się zapewne do słów Jezusa: 
"Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 
czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi". 
 
źródło: Wikipedia 
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Co mam zrobić? 
Poznaj Boga, poznaj Jezusa! Poznaj, jaki On 
jest naprawdę, spotkaj Go osobiście. 

Jest to możliwe nie tylko dla mistyków. Gdy 
z wiarą sięgamy po Słowo Boże (Pismo Święte 
Starego i Nowego Testamentu, Biblię) to mo-
żemy go spotkać i usłyszeć. 

Gdy On mówi w Słowie Bożym, poznajesz 
Jego charakter i plany wobec twojej osoby. 
Gdy On mówi to w naturalny sposób chcesz 
mu odpowiedzieć. A to już jest modlitwa. 
Gdy zaczynacie rozmawiać ze sobą to tworzą 
się więzi. Gdy rozmawiacie ze sobą - pozna-
jesz Boga. To oczywiście jest tylko pierwszy 
krok, ale krok we właściwym kierunku - fa-
scynacji Bogiem - zakochania się w Nim. Bę-
dziesz CHCIAŁ poznać Go bliżej, przeżyć 
z Nim bliskość, związać się z Nim.  

Będziesz chciał zostać Jego przyjacie-
lem! Tak jak święty Menas z ikony. 
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Zaproszenie 
 

Skorzystaj z bezpłatnego  

Internetowego Kursu Modlitwy 
Poznaj bardzo skuteczny a jednocześnie 
prosty sposób modlitwy z Pismem Świętym. 

kliknij: 

http://InternetowyKursModlitwy.pl 
Podaj tam swój adres e-mail a otrzymywać 
będziesz dostęp do lekcji - mini wykładów 
wideo, które obejrzysz w specjalnym serwi-
sie.  

Do niczego się nie zobowiązujesz, nigdzie 
nie wstępujesz, w każdej chwili będziesz 
mógł wycofać swój adres. 


