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Desatero pro soužití se starými lidmi. Jak se těchto zásad držíme my?

Nikdo nebude věčně mladý ...
1

1. „Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne!“
• Uvědom si, že Bůh je i Bohem starých lidí.
• Nebudeš se klanět bohu mládí, výkonu a zisku.
• Měj v úctě staré lidi. Jsou milovaní Boží tvorové jako ty.
2. “Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho!“
• Neučiníš si o starém člověku neměnnou představu.
• Choď ke starým lidem stále znovu.
• Stále znovu poslouchej, co ti staří lidé povídají.
3. “Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha!“
• Nebudeš zastírat křesťanskou láskou k bližnímu svůj vlastní prospěch.
• Nebudeš starým lidem bez vybídnutí tykat.
• Nebudeš mluvit o bábách a dědcích.
4. „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý!“
• Respektuj potřebu starých lidí mít klid.
• Přej starým lidem jejich veselost.
• Ať je ti svaté, že závěr života znamená blízkost smrti a Bohu.
5. „Cti svého otce i matku!“
• Měj k svým rodičům dobrý vztah.
• Umožňuj starým lidem důstojné stáří a svobodu.
• Nezapomínej, za co starým lidem vděčíš.
6. „Nezabiješ!“
• Přispívej k udržování zdraví starých lidí.
• Nezanedbávej staré lidi.
• Zařaď staré lidi do svého života.
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7. „Nezcizoložíš!“
• Neodlučuj staré manžele od sebe.
• Neměj podíl na tom, že by se staří lidé cítili vykořeněni.
• Nenech staré lidi bez pomoci.
8. „Nepokradeš!“
• Nezbavuj staré lidi svéprávnosti.
• Neber starým lidem jejich životní hodnoty.
• Zasazuj se o společenské poměry, které by poskytovaly starým lidem slušný důchod.
9. „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví!“
• Neoznačuj staré lidi jako poplety.
• Nenamlouvej starým lidem žádné slabosti.
• Neobelhávej staré lidi.
10. „Nebudeš dychtit po domě svého bližního, ani po jeho ženě, služebníku, služebnici,
dobytku, vůbec po ničem, co mu patří!“
• Nečekej na dědictví po něm.
• Nezneužívej dobroty starých lidí.
• Nenechávej si platit za svou laskavost a pomoc.

Zdroj: Společenství čistých srdcí http://www.spolcs.cz/
Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín; IČ 44117434, tel.: 577 224 050, e-mail: info@zlin.charita.cz, www.zlin.charita.cz

2

