
ks.
andrzej 
draguła 
czy Bóg 
nas kusi?
55 pytań 
o wiarę

WydaWnictWo WaM

ks.
andrzej 
draguła 
czy Bóg 
nas kusi?
55 pytań 
o wiarę

WydaWnictWo WaM



Spis treści

Wstęp 7

CZĘŚĆ I: Rozumieć Ewangelię

Czy Bóg jest rozsądny? 13
Co to znaczy nieść swój krzyż? 16
Co to znaczy być błogosławionym? 18
Po co anioł wysłał pasterzy do żłóbka? 21
Czy Jezus przyszedł skłócić ludzi? 24
Czy Jezus wzywał do nienawiści? 27
Czy gniew Jezusa jest „święty”? 30
Czy Jezus namawia do samookaleczenia? 33
Czy Jezus wzywa do bezczynności? 36
Kto jest moim bliźnim? 39
Jak daleko można się posunąć w miłości do nieprzyjaciół? 42
Co się stało w drodze do Damaszku? 46
Dlaczego Jezus nazwał Piotra szatanem? 49
Dlaczego Jezus nie chciał sam nakarmić tłumów? 52
Dlaczego Jezus kazał nakarmić wskrzeszoną dziewczynkę? 55
Kim są „ubodzy w duchu”? 59
Czy brzemię może być lekkie? 62
Dlaczego uczniowie zabraniali przychodzić dzieciom do Jezusa? 65
Dlaczego Jezus szukał fig, skoro nie był to czas na figi? 68
Czy Jezus potępił postępowanie Marty? 72
Dlaczego Jezus pozwala rosnąć chwastom aż do żniwa?  75
Dlaczego celnicy i nierządnice nas ubiegną? 79



CZĘŚĆ II: Rozumieć Katechizm

Jaką Bóg ma płeć? 85
Czym się różni miłość do Boga od miłości do żony? 89
Czy należy się bać (z)wątpienia? 92
Czy można żyć bez grzechu?  95
Czy da się zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? 98
Po co komu modlitwa? 101
Po co pościć?  104
Czy Bóg nas kusi? 108
Czy religie niechrześcijańskie niosą zbawienie? 111
Czy wiara potrzebuje cudów? 114
Co robi Piłat w Credo? 117
Jak często spowiadać się „generalnie”? 120
Czy wystarczy Komunia duchowa? 124
Czy istnieje grzech lenistwa? 127
Czy to ważne, w którą stronę się modlimy? 130
Czy cierpienie jest karą za grzechy? 133
Czy klękać przed telewizorem? 137
Czy wraz z obrazem wędruje sama Matka Boża? 140
Co to jest pycha? 143
Czy istnieje „męska” świętość? 146
Czy Jezus używałby Internetu? 150
Czy Kościół nie lubi demokracji? 153
Jak mówić o in vitro? 156
Czy niedziela zaczyna się w sobotę? 159
Jak świętować niedzielę? 163
Czy jesteśmy świadkami powrotu religii? 166
Za co można trafić do piekła? 169
Kto idzie do czyśćca? 172
Za co idziemy do nieba? 175
Czy tylko nieliczni będą zbawieni? 178
W jaki sposób Maryja została wzięta do nieba? 181
Kiedy przyjdzie Jezus? 184
W jakim ciele zmartwychwstaniemy? 187


	Wstęp
	Część I:
 Rozumieć Ewangelię
	Czy Bóg jest rozsądny?
	Co to znaczy nieść swój krzyż?
	Co to znaczy być błogosławionym?
	Po co anioł wysłał pasterzy do żłóbka?
	Czy Jezus przyszedł skłócić ludzi?
	Czy Jezus wzywał
 do nienawiści?
	Czy gniew Jezusa
 jest „święty”?
	Czy Jezus namawia do samookaleczenia?
	Czy Jezus wzywa do bezczynności?
	Kto jest moim bliźnim?
	Jak daleko można się posunąć w miłości do nieprzyjaciół?
	Co się stało w drodze do Damaszku?
	Dlaczego Jezus nazwał Piotra szatanem?
	Dlaczego Jezus nie chciał sam nakarmić tłumów?
	Dlaczego Jezus kazał nakarmić wskrzeszoną dziewczynkę?
	Kim są „ubodzy w duchu”?
	Czy brzemię może być lekkie?
	Dlaczego uczniowie zabraniali dzieciom przychodzić do Jezusa?
	Dlaczego Jezus szukał fig, skoro nie był to czas na figi?
	Czy Jezus potępił postępowanie Marty?
	Dlaczego Jezus pozwala rosnąć chwastom aż do żniwa? 
	Dlaczego celnicy i nierządnice nas ubiegną?


	Część II: 
Rozumieć Kościół
	Jaką Bóg ma płeć?
	Czym się różni miłość do Boga od miłości do żony?
	Czy należy się bać (z)wątpienia?
	Czy można żyć bez grzechu? 
	Czy da się zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu?
	Po co komu modlitwa?
	Po co pościć? 
	Czy Bóg nas kusi?
	Czy religie niechrześcijańskie niosą zbawienie?
	Czy wiara potrzebuje cudów?
	Co robi Piłat w Credo?
	Jak często spowiadać się „generalnie”?
	Czy wystarczy Komunia duchowa?
	Czy istnieje grzech lenistwa?
	Czy to ważne, w którą stronę się modlimy?
	Czy cierpienie jest karą za grzechy?
	Czy klękać przed telewizorem?
	Czy wraz z obrazem wędruje sama Matka Boża?
	Co to jest pycha?
	Czy istnieje „męska” świętość?
	Czy Jezus używałby Internetu?
	Czy Kościół nie lubi demokracji?
	Jak mówić o in vitro?
	Czy niedziela zaczyna się w sobotę?
	Jak świętować niedzielę?
	Czy jesteśmy świadkami powrotu religii?
	Za co można trafić do piekła?
	Kto idzie do czyśćca?
	Za co idziemy do nieba?
	Czy tylko nieliczni będą zbawieni?
	W jaki sposób Maryja została wzięta do nieba?
	Kiedy przyjdzie Jezus?
	W jakim ciele zmartwychwstaniemy?






