Dziesięć Przykazań
Grzechy przeciwko pierwszemu
przykazaniu

Zabobon

Jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona
nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy
prawdziwemu Bogu, na przykład, gdy przypisuje się jakieś
magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet
uprawnionym lub koniecznym.
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Wj 20,3-6
„Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu
tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na
ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie
będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył,
bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który
za nieprawość ojców karze synów do trzeciego
i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą.
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym,
którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”.

Refleksja

• Czego dotyczy zakaz „nie będziesz”?
• Dlaczego Bóg zakazuje Izraelitom oddawania
czci bożkom?
• Jaka czeka ich kara za przekroczenie
przykazania
• Jaka czeka ich nagroda za jego wypełnienie?

Politeizm
Pismo święte nieustannie przypomina
o odrzuceniu "bożków ze srebra i złota,
uczynionych rękami ludzkimi", które
"mają usta, ale nie mówią; oczy mają,
ale nie widzą..." Te czcze bożki czynią
człowieka pustym: "Do nich są
podobni ci, którzy je robią, i każdy,
który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8)

Bałwochwalstwo
Polega na ubóstwianiu tego, co nie
jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy,
gdy człowiek czci i wielbi
stworzenie zamiast Boga, bez
względu na to, czy chodzi o innych
bogów czy o demony (na przykład
satanizm), o władzę, przyjemność,
rasę, przodków, państwo, pieniądze
itd. "Nie możecie służyć Bogu i
Mamonie" - mówi Jezus (Mt 6, 24).

Wróżbiarstwo
Odwoływanie się do Szatana lub
demonów, przywoływanie zmarłych lub
inne praktyki mające rzekomo odsłaniać
przyszłość. Korzystanie z horoskopów,
astrologia, chiromancja, wyjaśnianie
przepowiedni
i
wróżb,
zjawiska
jasnowidztwa, posługiwanie się medium
są przejawami chęci panowania nad
czasem, nad historią i wreszcie nad
ludźmi, a jednocześnie pragnieniem
zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki
te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem połączonym z miłującą bojaźnią - które
należą się jedynie Bogu.

Magia i czary
Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy
towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu
człowiekowi lub uciekanie się do interwencji
demonów. Jest również naganne noszenie
amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą
praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego
Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich.
Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk
medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania
złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności
drugiego człowieka.

Kuszenie Boga
Polega na wystawianiu na próbę - w
słowach lub w uczynkach - Jego dobroci i
wszechmocy. Właśnie w ten sposób Szatan
chciał, by Jezus rzucił się ze Świątyni i aby
przez to zmusił Boga do działania. Takie
wystawianie Boga na próbę rani szacunek i
zaufanie jakie należą się naszemu Stwórcy i
Panu. Zawsze zawiera zwątpienie dotyczące
Jego miłości, opatrzności i mocy

Świętokradztwo
Polega na profanowaniu lub niegodnym
traktowaniu
sakramentów
i
innych
czynności liturgicznych, jak również osób,
rzeczy i miejsc poświęconych Bogu.
Świętokradztwo jest grzechem ciężkim,
zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw
Eucharystii.

Symonia
Jest określana jako nabywanie lub
sprzedawanie
rzeczywistości
duchowych.
Czarnoksiężnikowi
Szymonowi, chcącemu nabyć
władzę duchową, której działanie
widział w Apostołach, Piotr
odpowiada: "Niech pieniądze twoje
przepadną razem z tobą. . . gdyż
sądziłeś, że dar Boży można nabyć
za pieniądze" (Dz 8, 20)

Ateizm
Odrzucając lub negując istnienie Boga, jest
grzechem przeciw cnocie religijności.
Odpowiedzialność za to przewinienie może
znacznie zmniejszyć intencja i okoliczności.
W powstawaniu i rozpowszechnianiu się
ateizmu "niemały udział mogą mieć
wierzący, o ile skutkiem zaniedbań w
wychowaniu religijnym albo fałszywego
przedstawiania nauki wiary, albo też braków
w ich własnym życiu religijnym, moralnym
i społecznym, powiedzieć o nich trzeba, że
raczej przesłaniają, aniżeli pokazują
prawdziwe oblicze Boga i religii"

Agnostycyzm
Przybiera wiele postaci. W niektórych
przypadkach agnostyk nie neguje Boga; postuluje
natomiast istnienie bytu transcendentnego, który
nie może objawić się i o którym nikt nie potrafi
nic powiedzieć. W innych przypadkach agnostyk
nie wypowiada się na temat istnienia Boga,
twierdząc, iż jest ono niemożliwe do
udowodnienia, a nawet potwierdzenia czy
zanegowania. Agnostycyzm może niekiedy łączyć
się z jakimś poszukiwaniem Boga, lecz może
również być obojętnością, ucieczką przed
ostatecznymi pytaniami egzystencjalnymi oraz
lenistwem sumienia moralnego. Agnostycyzm
najczęściej jest równoznaczny z ateizmem
praktycznym.
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