Eugenio Alburquerque: DESATERO ŽIVOTA
1.
Milovat: První přikázání je láska: milovat život, který nám byl darován z lásky a v lásce.
Milovat ho každý den vášnivě; milovat vlastní život a život našich bratrů a sester, slabých a
chudobných; život rodící se a život prožitý. Jako biblické přikázání obsahuje celé desatero.
Všechny další příkazy, normy a směrnice nejsou nic jiného než vyjádření nauky, obsažené ve
větě „budeš milovat život s nadšením“.
2.
Obdivovat: Láska, dříve ještě než plnit normy, nás zve k obdivu, nechat se vtáhnout a
překvapit životem, kontemplovat ho v jeho tajemství a zakoušet potěšení a radost z žití, ale také
silně křičet, z hloubi srdce: „žít – jak je to úžasné – jaké tajemství!“
3.
Být vděční: Láska probouzí cit vděčnosti. Vzdávat díky za veliký dar, který jsme dostali,
dar nenahraditelný a jedinečný. Protože nikdo nikdy nebude vidět svět mýma očima, ani ho
nebude hladit mýma rukama, nebude se modlit mými rty ani nebude milovat mým srdcem.
4.
Mít úctu: Z lásky plyne úcta, posvátná úcta. To znamená také sledovat život druhých,
přijímat ho, chtít, aby jejich život vzkvétal a rozvíjel se jako lidský život. Navíc znamená také
zodpovědnost ve vztahu k vlastnímu životu a životu druhých, tak jako vůči stvoření a matce
Zemi.
5.
Chránit: Protože lidský život je obklopen nebezpečím: násilí, ničení a smrt mu stále
hrozí. Chránit a bránit zvláště život slabých a nejchudších.
6.
Pečovat o všechno a o všechny, rozvíjet možnosti, přivádět k jejich autentické lidské
kvalitě; pečovat o zdraví a život a bojovat proti všemu, co jej bere na lehkou váhu, obtěžuje
nebo snižuje jeho hodnotu.
7.
Léčit zranění, nemoci a útrapy a být schopen doprovázet zraněné, trpící a žijící i umírající
v nuzných podmínkách.
8.
Darovat: Dát život, dělit se o něj, sdílet ho a darovat ho každý den uprostřed bratrů a
sester, tak jako ho daroval a jak ho daruje každý den Ježíš. A to je projev lásky velmi veliký;
projev solidarity bez hranic.
9. Vychovávat k hodnotě života: Předávat nejen hodnotu, ale nabízet také evangelium
života, budovat společně se všemi lidmi dobré vůle opravdovou kulturu života.
10. Slavit: Život je uctíváním. Je ze sebe sama projevem chvály, protože jakýkoliv lidský život
je zázrakem lásky. Slavit život znamená v podstatě slavit Boha života. Služba ve prospěch
života reprezentuje skutečné duchovní uctívání, věnované Bohu.
(Zaznělo na Dnech spirituality salesiánské rodiny v lednu 2007)

