
   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

15 ditë me Don Boskon 
 

 

 

 

Historia është e Hyjit, dhe është historia e shëlbimit. Në të secili ka një vend të vetin. Gjon 

Bosko është lepurushi i lumtur dhe entuziast që del prej kapeles së Hyjit për shëlbimin e të 

rinjve. 

 

  

 

Hyji ka një ëndërr: që prej amshimit 
 

 

“Më ndiq” është fjala që Jezusi, me liri, fantazi dhe besim, mbjell në mes të njerëzve. Misioni 

i realizuar përfundimisht rreth 2.000 vjet më parë zgjatet në kohë. Jezusi vazhdon të thërrasë 

dhe të presë përgjigje zemërgjera. 

 

 Torino, 5 qershor 1841. Gjon Bosko shtrihet përtokë para altarit, në kapelën e 

arqipeshkvisë, për të marrë shugurimin meshtarak. Është 26 vjeç. Ka shumë besim: i shtrirë 

në të gjithë gjatësinë e vet falënderon dhe angazhohet para Hyjit, ndërsa disa flashback e 

kthejnë në vendet e fëmijërisë ku ka shkuar për të ndjekur shkollat. Janë kujtime kilometrash 

të bluar me gëzim sepse tashmë i është kushtuar shërbimit të Hyjit dhe të të rinjve, zgjedhja e 

tij e parapëlqyer, edhe pse ende nuk e ka krejt të qartë se si. Që i vogël e ka ndjekur rrjedhën e 

atij lumi e pushton jetën e tij, pra thirrja, dhe nuk ka dyshime sepse i është kushtuar me 

pasion, e ka mbrojtur dhe e ka dashur si gjë të çmuar. Takon shumë “mësues” që e 

shoqërojnë, por vështrimi i nënë Margeritës mbetet gjykimi dhe nxitja më e dëgjuar. 



 Ipeshkvi e “shënon”: do të jetë prift mbi hirin ende të pashuar të revolucionit francez, 

në ngazëllimin e pushteteve të forta të dala prej kongresit të Vjenës dhe në dëshirën për 

revolucion që gjendet në ajër; prift entuziast të cilit të qenit prift nuk do t’i japë kurrë bezdi 

apo siklet; prift që nuk do të mbyllet në një zyrë; prift që “do të humbasë” orë të tëra para 

tabernakullit dhe po aq rrugëve për të tërhequr të rinjtë e për të qëndruar me ta në oborre e në 

punishte. Në atë moment ende nuk e di, por Jezusi i buzëqesh me mirënjohje dhe Maria e 

merr përdore. 

 

O Zot Jezus, 

gjithmonë të kam dashur e druajtur, 

ashtu si nëna më ka mësuar. 

Sot, i emocionuar e plot besim, 

të falënderoj dhe të besohem, 

sepse diçka e madhe dhe e vetme po më pret: 

do të doja të isha ashtu sikurse ti më ke menduar, 

të kem zemrën tënde, 

sepse ti më dërgon tek të rinjtë që më presin 

dhe që unë nuk i njoh. 

Të dua, o Zot Jezus, 

por dua të të dua në ta 

sidomos në më të braktisurit dhe të varfrit, 

për t’u thënë se sa shumë ti i do. 

Jam i yti, o Zot, gjithmonë e gjithkund. 

I përvuajtur, i fortë e i fuqishëm: 

ky është çelësi me të cilin do ta hap derën e atyre jetëve? 

 

* Don Bosko, sot në sytë e të rinjve jo gjithmonë duket bukuria e një të ardhmeje të 

kënaqshme, të afërt. Shikojnë larg, tepër larg dhe humbasin. Sugjeroju atyre se rruga e 

ëndrrave të vërteta kalon gjithmonë nga zemra dhe ndalet te Jezusi. Siguroji se edhe nëse 

është një rrugë e rrëpirë, gjithsesi ajo i çon tek pikësynimi. 

* Don Bosko, ne dimë ta dallojmë zilen e celularit tonë mes 1000 të tjerave, dhe SMS-të janë 

një ftesë për t’u përgjigjur menjëherë, por zërin e Jezusit e dëgjojmë me vështirësi, megjithatë 

është një ton paksa më i ulët se zëri ynë. Na e mëso atë efikasitet dëgjimi që na mungon, që të 

mos mungojë perceptimi i një mënyre tjetër të të menduarit dhe të të jetuarit. 

* Don Bosko, dikush na pret gjithmonë dhe shpesh. As nuk e dimë se ku është ai. Këtu do të 

na shërbente vështrimi yt i vëmendshëm dhe energjia jote e palodhur për ta gjetur nevojën. 

Ngjall guximin e hapit të parë që është gjithmonë më i vështiri dhe angazhuesi për t’u 

shkëputur prej zhavorrit të egoizmit dhe të mospërfilljes. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, don Bosko që keni njohur dhe kujtimi i të cilit është i dashur për ju, është 

meshtari që ditën e meshës së tij të parë i kërkon Zotit hirin “e efikasitetit të fjalës, që të mund 

t’u bëjë mirë shpirtrave”. E mira që keni marrë e ka në atë lutje zanafillën e vet dhe forcën e 

vet.  

 

 

 

 

 

2 



Të gjithë kemi dëgjuar të tregohet për ëndrrën e qengjit në mes të ujqërve dhe gati mërzitemi 

nga një dejà-vu e shpeshtë. Por ndoshta nuk është një ëndërr, është një zbulim. Është Hyji që 

flet dhe thërret. 

 

 

Një ëndërr vendimtare 
 

 

“Mos ki frikë, Mari, sepse gjete hir. Jo, mos u ndiej e turbulluar... Hyji të ka shikuar me 

dashuri: Ai beson në ty, do të të përkrahë”. Ka gjithmonë një po që duhet thënë, një po që 

shtie në valle jetën, por kjo është mënyra e të vepruarit e Atit. 

 

 Hyji flet në shumë mënyra, ka një rrjet ekskluziv dhe të gjithëmbarshëm, di se si të 

arrijë te ne dhe nuk e gabon kurrë shënjestrën. Neve na kërkon vëmendjen dhe guximin e 

dëgjimit. 

 Gjoni është 9 vjeç dhe një natë sheh një ëndërr. E dimë ëndrrën, do ta tregojë shpesh 

atë, por ia vlen ta riparaqesim dhe ta rimendojmë me mahnitjen që e pushton në atë kohë, 

sepse që atëherë vetëdijesohet për orientimin e thirrjes së vet. Nuk ka shpjegim mbi don 

Boskon pa atë ëndërr. Është pika e fillimit, një vegim që, ndryshe prej ëndrrave që përhumben 

në zbrazëtirë, lë shenjë në jetën e tij. 

 Të rinj, shumë të rinj. Të lënë vetëm, pa perspektiva për të ardhmen, mish për t’u 

therur e për t’u shtryllur në kantiere, kafshë të vogla. Gjoni çohet mes tyre dhe i mësohet 

mënyra se si të përfshihet: do të jetë metoda edukative për të cilën ende nuk di asgjë, por që 

do ta zhvillojë në kohë: “Jo me dhunë, por me durim e me tolerancë do t’i udhëheqësh për të 

gjetur një kuptim për jetën e tyre”. Kështu vetë Jezusi (nuk do t’ia thotë emrin, por kurrë nuk 

do të ketë dyshim mbi identitetin e tij) i tregon rrugën. Dhe Gjoni i çuditur, në të njëjtën linjë 

të profetëve dhe të Marisë, reagon: “Jam vetëm një djalë i varfër dhe i paditur. Si do t’ia 

bëj?”. Edhe për të përgjigjja është siguruese: “Nëse do t’i besohesh Mësueses që të jap, do të 

fitosh dijen dhe forcën e nevojshme”. 

 

Zoti im i dashur, 

ata djem kanë qenë një provokim dhe një sfidë, 

nuk i kam harruar kurrë, 

ndonjërin prej tyre madje më duket se e njoh, 

se e kam takuar. 

Janë vetëm, dhe më japin trishtim, 

në grumbullin e egër ndihen të fortë, 

por vazhdojnë të jenë të trishtuar. Dhe të vetëm. 

Më udhëhiq jo për të gjetur fjalën e duhur, 

por derën e zemrës nëpërmjet të cilës të mund të hyj. 

Që të mund t’i dua 

duke i bërë të ndihen të rëndësishëm, 

jo për t’ua gënjyer mendjen, për t’i pështjelluar, 

por sepse të rëndësishëm janë për ty. 

Kur të kuptoj se me ty, o Zot i dashur, 

duhet të merrem dhe prej teje të druaj, 

takimi me ta do të jetë i lirë dhe i gëzueshëm. 

Sepse nuk më presin mua, 

të presin ty. 

 



* Don Bosko, do të donim të gjithë të mund të themi se jeta jonë ka pasur “një pikë fillimi” 

dhe se prej atij çasti e më tej është bërë plani që Hyji kishte menduar për mua. Do të donim jo 

të takonim mësues të rremë që na tregojnë rrugë të cilat pastaj nuk çojnë në asnjë vend. Na bëj 

të aftë ta dëgjojmë atë zë që na bën bashkëbisedues të vëmendshëm dhe protagonistë të jetës 

sonë. 

* Don Bosko, e ardhmja është burim shqetësimi për të rinjtë dhe shkurajimi për të rriturit. 

Kështu humbet përmasa e saj e risisë, e kuptimit të ri të gjërave, e angazhimit që me të vërtetë 

diçka të mund të ndryshojë. Shoqëroji përsëri e gjithmonë të rinjtë dhe edukatorët e tyre që të 

kërkojnë me optimizëm plane të reja e konkrete, shenja ndryshimesh të mundshme. 

* Don Bosko, guximi dhe angazhimi shkojnë së bashku me respektin, dashamirësinë dhe 

miqësitë e dobishme e të shëndosha. Kështu edhe ëndrrat bëhen të mundura. Sa të rinj janë të 

vetëm në mes të kaq shumë njerëzve! Na ndihmo si edukatorë që të kemi guximin t’i 

përballojmë ato vetmi të mbyllura dhe të jemi bartës të një mesazhi të bukur miqësie e besimi. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, don Bosko ka qenë i madh që kur ishte i vogël, dhe këtë ju e keni kuptuar. 

Ka ndjekur shtytjen e zemrës për t’i zënë besë jo vetëm vetvetes, por Hyjit. Kjo është siguria 

që ju ka dhënë kur e keni takuar. Duke i besuar Hyjit, ka besuar në ju. Këtu gjendet e gjitha. 

Historia është e Hyjit, dhe është historia e shëlbimit. Në të secili ka një vend të vetin. Gjon 

Bosko është lepurushi i lumtur dhe entuziast që del prej kapeles së Hyjit për shëlbimin e të 

rinjve. 

 

 

 

 

 

 

Kur don Bosko i ka filluar oratorët dhe shkollat, duke synuar të rinjtë, duke u kujdesur për ta 

si baba, e dinte se si gjë e parë kishin nevojë për Hyjin. 

 

 
Hyji në vendin e parë 

 

 

Duhet të bëj punët e Atit tim” është përgjigjja e guximshme e Jezusit dymbëdhjetë vjeçar. 

Maria e Jozefi e dinë se nuk është mendjemadhësi, por se vërtet mbi gjithçka dhe mbi të 

gjithë, në atë bir dëftohet vullneti largpamës i Hyjit dhe e respektojnë atë. 

 

 Don Bosko gjithmonë bën gjithçka në funksion të Mbretërisë që, në gjuhën e kohës së 

vet, jehon si “shëlbimi i shpirtrave”. Hyji është me të vërtetë në vendin e parë, nëse nuk ka 

Hyj, nuk ka njeri. Për don Boskon Hyji është një siguri feje, jo pjesë e një metodologjie. 

 “Mësimi” i nënë Margeritës përpara një qielli me yje u paraprin studimeve të 

teologjisë, i tejkalon ato. Hyji është mbjellë në karakterin e fortë të fshatarit, feja e tij është pa 

pyetje, një fe e fortë për të cilën do të jetë një tërheqës bindës. Angazhimi për të rinjtë është 

një angazhim që nis prej fesë, dhe ajo e don Boskos është e ngjashme me një goditje në një 

botë krishterimi formal, është një thikë që qëron shtresën sipërfaqësore që fsheh dhe mbyt 

fetarinë e kohës së tij. Kisha është për të rruga që çon te Hyji, është rruga e lirisë drejt të 

vërtetës, është Hyji i pranishëm në jetën e përditshme. Më parë Hyji, pastaj gjithë të tjerat. 



 Sot në kushtet e ndryshuara kulturore, në plan të parë kemi vënë personin duke e 

çekuilibruar shkallën e vlerave formuese me rrezikun që të devijojmë ose edhe vetëm ta 

shmangim atë qendërsi që Hyji ka në përvojën e don Boskos. Është i dukshëm mundimi që 

bën kisha, e thirrur të edukojë, sepse gjendet në një shoqëri memece që është duke u përpjekur 

t’i zhdukë gjurmët e Hyjit. 

 

O Zot Hyj, ti që je e vërteta, 

të lutem prej brendësisë së një thirrjeje 

që më çon nuk e di se ku, por ti e di, 

bëj që në lidhje me ty 

unë të mos bëj pazar, 

të mos e fsheh kurrë praninë tënde, 

të mos të të vendos pas interesave të mia, 

mos të të shkruaj kurrë mbi derë: mos shqetëso, 

sepse e vërteta është gjithmonë, e fortë dhe e qartë. 

Bëj që të mos kem frikë, 

sepse e di se shumë njerëz i mërzit, 

dhe sepse shantazhi apo leverdia, 

dhe paratë, paratë që mungojnë gjithmonë, 

duket se janë gjithmonë më të fortë se ti. 

O Zot, nuk kam qëllim tjetër 

përveç shëlbimit të këtyre të rinjve, 

dhe për ta jam i gatshëm të bëj gjithçka, 

të jap jetën, siç ke bërë ti. 

 

* Don Bosko, ti ke ditur ta shohësh Hyjin aty ku të tjerët nuk arrinin ta shihnin: në të rinjtë e 

braktisur, të varfër, ata që askush nuk guxonte t’i mendonte si burim për të ardhmen. Bëj që 

secili prej nesh të kuptojë se është bartës i një Hyji të padukshëm dhe ta ndjejë afërsinë e tij. 

* Don Bosko, duket se të rinjtë jetojnë në më të shumtën larg prej Hyjit, a thua se Hyji u 

fshihet atyre. Ndihmoji të vihen në dëgjim, të zhvillojnë atë dimension besimi që u lejon atyre 

të përjetojnë një jetë të re hareje dhe lirie. 

* Don Bosko, ka edukatorë të mirë dhe prindër të mirë që dinë ta ndiejnë praninë e Hyjit. Në 

të vërtetë, ata e kërkojnë dhe e zbulojnë atë aty ku jeta është më kërkuese. Bëj që gjithmonë 

përvoja dhe misioni, inteligjenca dhe zemra të jenë elemente të pandashme për një edukim në 

fe. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, don Bosko që keni njohur dhe kujtimi i të cilit është i dashur për ju, është 

meshtari që ditën e meshës së tij të parë i kërkon Zotit hirin “e efikasitetit të fjalës, që të mund 

t’u bëjë mirë shpirtrave”. E mira që keni marrë e ka në atë lutje zanafillën e vet dhe forcën e 

vet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Të rinjtë ishin interesi i tij i vërtetë dhe i drejtpërdrejtë sepse në ta lexonte një dëshirë për jetë 

të penguar, të kufizuar dhe angazhimi i tij ka qenë t’i lirojë prej pengesave që varfëritë 

impononin. 

 

 

Të rinjtë në vendin e dytë 
 

 

Misioni e çon Jezusin në mes të njerëzve: “Ishin si delet pa bari”: kështu përvijohet në 

ungjijtë vlera sociologjike e atyre që hyjnë në marrëdhënie me Të. Ka ardhur me të vërtetë 

për të lodhurit e të shtypurit, për të fundit e për të pakonsideruarit, për të cilët jep jetën. 

 

 Motoja e don Boskos “Da mihi animas, cetera tolle” (“vetëm shpirtrat më 

interesojnë”) na paraqet përmasën e angazhimit dhe të guximit, duke e përkthyer animas 

abstrakte me një korrespondues konkret të referuar personave dhe në mënyrë specifike të 

rinjve. Tek shpirti, koncept që shpreh frymën e Hyjit krijues i cili njëson gjithçkanë e burrit e 

të gruas, dëshiron të arrijë jo me një ndërhyrje pa maturi, por me një mbrojtje: është bërthama 

jetësore e padukshme, thesar në enë prej balte, pikë takimi në të cilën mirësia është një vlerë 

ku duhet mbështetur, është vula e Hyjit krijues në këndin apo në qendrën e çdo personi. 

Qëllimi konkret i don Boskos është që ta tregojë Hyjin të pranishëm në çdo të ri, t’i kërkojë të 

rinjtë për veten e tyre, për të nxjerrë thesarin bartës të të cilit janë ata, sepse, të shpërqendruar, 

sipërfaqësorë apo të papjekur, nuk dinë se e kanë. Ta tregojë në të gjithë, me besim, pikërisht 

për atë shprehje që do të përmbledhë në vitet e fundit kuptimin e gjithë jetës së tij: “Mjafton të 

jeni të rinj që unë t’ju dua e të kem simpati për ju, dhe për ju do të bëja gjithçka”. Një besim i 

mbinatyrshëm: gjithçka në don Boskon flet për Hyjin, ndërsa neve na duket se puna e madhe 

që duhej të bënte nuk mund t’i ketë dhënë kohën e mundësinë për të. Në të rinjtë sheh një Hyj 

që duhet dashur dhe i cili e thërret, prandaj, po, i do të rinjtë, por sidomos Hyjin që është në 

ta. 

 

O Zot Jezus, 

pse kaq shumë njerëz nuk të shohin në këta të rinj, 

por ankohen vetëm për të këqijat e tyre? 

Nëse nuk të kërkoj ty në ta, 

humbas pas llogarive, pas vlerësimeve të kota, 

dhe i humbas 

sepse nuk bëj që të shkëlqejë në ta 

bukuria me të cilën i ke pajisur, 

të gjithë, një për një. 

Të lutem, më mbro që të mos hyj 

në radhët e fariseizmit që sheh interesin e vet, 

bëj që të mos lodhem kurrë me ta 

duke parapëlqyer t’i lë të shkojnë nga t’i çojë rryma, 

por të shtrëngoj dhëmbët e të mos shkurajohem. 

O Zot Jezus, të shkojmë te këta të rinj 

është si të shkojmë në tokë misioni. 

O Zot, nganjëherë e humb guximin, 

druaj se nuk do t’ia dal mbanë 

sepse janë provokues, 

të lutem, bëj që ta ndiej buzëqeshjen tënde të mirë. 

 



* Don Bosko, ti ia ke kushtuar gjithë jetën edukimit të të rinjve dhe ke besuar në ta si askush 

tjetër. Ke arritur te ata nëpërmjet gëzimit që kishin. Ne sot jemi më të brishtë sepse njohim 

lodhje e nuk kemi besim në entuziazmet. Na ndihmo të kemi një besim të mirë dhe një energji 

të palodhur për të qenë ndërtues të një rinie të shëndoshë e pozitive. 

* Don Bosko, flitet shumë për të rinjtë: të gjithë dinë diçka për ta, të gjithë kanë diçka për të 

thënë, por, në fund zbulohet se pak vetë dinë me të vërtetë t’u flasin të rinjve. Janë të rrethuar 

nga një overdose fjalësh të kota që nuk i pranojnë. Na bëj të aftë të shohim në të modelin e 

vërtetë të komunikimit ungjillor që fjalëve u bashkon faktet e gjestet për të kërkuar së bashku 

të mirën që është në secilin. 

* Don Bosko, mbizotërojnë modele të përkohshme, në më të shumtën të dhënë prej 

televizionit dhe prej gazetave. Mungojnë idealet e vërteta, ato konkrete mbi angazhimin 

kundër padrejtësisë, ato që mbrojnë dinjitetin e çdo personi. Po të lutemi për këta të rinj që 

nuk janë të ndryshëm prej atyre që ti i ke takuar dhe për ne të rriturit, që të jemi të aftë të jemi 

udhëheqës të besueshëm njerëzimi dhe përshpirtërie. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, kur në rini shkonit te “don Bosko”, ndoshta nuk e kuptonit se Salezianët dhe 

Motrat ju mirëprisnin me këtë shpirt, por e dinit se aty do të gjenit në një oborr apo në një 

shkollë disa persona që do t’ju donin. Ishte një e mirë jo vetëm për atëherë, por për gjithë 

jetën.  

 

 

 

 

 

 

 

Por e keqja ka një mbështetje të fortë në mospërfilljen e në padrejtësinë. Don Bosko sheh 

shkurajimin e të rinjve që janë rrugëve, pre e atyre që mund të përfitojnë prej tyre. 

 

 

    Të rinj pa shpresë: një kuadër 
shqetësues 

 
 

“Ejani te unë të gjithë ju që jeni të lodhur e të shtypur e unë do t’ju çlodh”. Jezusi madje u 

del përpara njerëzve, nuk i pret ata. Një grua i ka kërkuar Jezusit thërrimet për të bijën. 

Njerëzve u mjafton pak për të jetuar me dinjitet, por nëse mungon edhe ajo pak, jeta është 

vetëm mundim. Shumë të varfërve buka do t’u duket tepër, do të kërkojnë thërrimen. 

 

 Sapo bëhet prift, don Bosko merr prej don Kafasos, përgjegjës i formimit të 

priftërinjve të rinj, ftesën për të dalë në rrugë: “Shko e shiko përreth”. Përgjigja gjendet në një 

pyetje: “Kush kujdeset për këta të rinj?”. Prej të rinjve me të cilët luante të dielave në fshat 

duke u ofruar zbavitje dhe ftesën për një lutje, tani, i rritur, sheh një jetë të përditshme të 

kaluar në kantiere, mes poshtërimeve dhe shfrytëzimit, dhe i tronditur prej këtij spektakli gjen 

një arsye të fortë për të vepruar: të mos lejojë që të rinjve t’u vidhen ëndrrat e tyre të vogla, që 

të shtypen prej interesave të pronarëve. Duke i paraprirë don Milanit, formimit profesional, 

bashkësive terapeutike, etj., u afrohet dhe i pranon, i arsimon me shkolla gramatike dhe 



aritmetike, i përgatit për punën në punishte, dhe sidomos shkon t’i shohë në punë ndërsa për 

ta firmos kontrata të drejta. 

 E ka përzemër dinjitetin e të rinjve, por edhe atë grimcë lumturie që meritojnë, dhe 

ndërsa i edukon në detyrat ndaj jetës dhe në solidaritet, po ashtu i edukon në të drejtat që u 

takojnë atyre: respekti, ndershmëria, drejtësia, të realizueshme për të në atë vizion tërësie që 

ka Hyjin si pikë zanafille të jetës. Kalon prej ofertës zbavitëse, moment bashkues fillestar, në 

angazhimin për humanizimin e tyre. 

 

I dashur Zot, 

këtyre të rinjve u janë vjedhur vitet e tyre më të bukura, 

janë të varfër e të humbur në një botë që i përdor, 

janë të sfilitur prej lodhjes së një të rrituri... 

A i sheh sytë e tyre të zbrazët, duart e ashpra 

dhe rrudhat që ua kanë mbuluar trupin?... 

Shikojnë duke kërkuar diçka që nuk e gjejnë, 

kërkojnë dikë... 

Të kërkojnë ty. Dhe nuk e dinë. 

I dashur Zot, 

unë i dua këta të rinj, 

dhe ndërsa të lutem për ta, 

do të doja t’i bëj ta duan jetën 

dhe ty që ua ke dhuruar atë, 

“por a nuk është e shpifur puna të cilën janë të detyruar ta bëjnë?”, 

që të mos jenë të zhgënjyer, 

e të mos përpiqen t’ia dalin manë si të zemëruar... 

por nuk di si ta mposht mosbesimin e tyre. 

Kur eci rrugëve, ndihem shumë keq. 

 

* Don Bosko, sot padrejtësitë kanë emra të sofistikuar dhe fshihin situata edhe të mbrapshta. 

Por mobingu dhe bulizmi gjithmonë shprehin prepotencën që një i dobët pëson prej më të 

fortit. Na ndihmo të jemi vërejtës të vëmendshëm dhe jo të habitur të jetëve të të tjerëve. 

* Don Bosko, ka njerëz, edukatorë dhe prindër, që dinë të kujdesen për të rinjtë që u besohen: 

ëndrrat e të tjerëve i bëjnë ëndrra të tyret. Ndihmoji të mos shkurajohen kurrë, të jenë të 

qëndrueshëm në fe dhe në besimin se do ta kryejnë detyrën që u është caktuar. 

* Don Bosko, ti i ke dashur të rinjtë dhe ke dashur të mirën e tyre. Këto dy realitete në ty janë 

bashkuar në mënyrë të mrekullueshme, dhe rezultati është i dukshëm, soditja është e 

njëmendtë, por angazhimi ynë njeh momente lodhjeje. Mos lejo që të shkurajohemi, ji për ne 

gjithmonë shembull të cilin duhet ta ndjekim. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, don Bosko jo thjesht ju ka dashur, por edhe ka dashur të mirën tuaj. Ka 

dashur t’ju bëjë persona përgjegjës, të aftë të përballoni një të ardhme dinjitoze. Dashuria e tij 

nuk ka qenë vetëm një rrahje e krahëve, apo një top për të luajtur, por një çuarje në liri.  

 

 

 

 

 



Don Bosko e di se të jesh i varfër do të thotë të kesh nevojë. Ua beson të rinjtë e vet Hyjit e 

Marisë, por kujdeset edhe vetë për ta duke u bërë për ta njeriu i besimit dhe i Provanisë. 

 

 

  Drejt të rinjve të varfër 
 

 

Hyji Atë nuk braktis askënd. Jezusi thotë: “Shikoni lilat e fushës e zogjtë e qiellit: nuk 

mbjellin, nuk korrik dhe atyre nuk u mungon asgjë. A nuk janë njerëzit më të vlefshëm se ata? 

Mos u brengosni, kini besim!”. 

 

 Të rinjtë që don Bosko afron dhe të cilët i afrohen janë të varfër, secili në hesap të vet. 

Shkojnë te ai se kanë nevojë jo për diçka, por për atë gjithçka që mund të përmblidhet si 

vëmendje personale. Don Bosko e di se, megjithëse kanë nevojë për punë, për ushqim, për një 

çati mbi kokë, për një kujdes për personin e tyre, dhe sidomos për një person që vë në 

dispozicion kohën e vet edhe minimale por me simpati, e di se kërkojnë një prift që i dëgjon 

dhe u jep besim. Varfëritë janë të shumta, secila sjell me vete një mundim dhe një dëshpërim 

të vetin, sjell vetmi, dhe të mund të mbështeten në dikë është ngushëllim e forcë, është pasuri. 

Janë të rinj të pagdhendur, që duhen edukuar dhe ai i afron me atë durim të fortë, bindës por 

pa teprime, që ai e di se e ka. Një mengjes, duke kërkuar një prej tyre, gjen 7 apo 8 të 

grumbulluar në një dhomë të mjerë: si mund të rriten të ndershëm dhe në dashurinë e Hyjit, në 

ato kushte? Sheh në fytyrat e tyre një ftesë, një lutje, dhe don Bosko nuk e lë t’i ikë ky rast: të 

rinjtë ia ofrojnë jetën e tyre duke e ftuar të marrë në dorë jetën e tyre e t’i japë asaj një të 

ardhme. E di se janë pre e të gjithëve, të vetëm, dhe ata e dinë se forca e krahëve nuk është e 

mjaftueshme. “Çfarë do të mbetet prej tyre pasi t’i shtryllin mirë e mirë? – pyet veten – Duhet 

ta ndalojë këtë me çdo kusht”. 

 

O Zot Hyj i dashur, 

si do t’ia bëj të kujdesem për të gjithë? 

Në kantier pashë Karleton me shtylla në dorë, 

i dhashë doreza, por ishin të miat 

dhe në to hynte tri herë. 

Luigji shikonte shokët duke ngrënë... 

Antoni ishte larguar për të qarë... 

A do që të vazhdoj, o Zot? 

I sheh edhe ti, të shfrytëzuar, me pantallonat të grisur, 

vështrimet e përhumbura, sytë e lodhur e të zbrazur që 15 vjeç, 

disa nuk dinë se ku do të flenë sonte... 

O Zot, jam i frikësuar, 

je duke më hapur sytë mbi këta të rinj, 

janë të rinj, ende të rinj, vetëm të rinj, 

megjithatë mbajnë pesha që as gomerat... 

Si t’ia bëj, o Zot? 

Por nuk mund të bëj sikur nuk i shoh. 

Nënë Margerita thotë se ku ka vend për një 

ka vend për dy, por këtu trokasin me dhjetra... 

A do të më ndihmosh ti, o Zot, që të kujdesem për të gjithë? 

 

* Don Bosko, ka “varfëri të reja të çuditshme” mes të rinjve që nuk kanë lidhje me veshjet 

apo me bukën. Disave u mungon besimi në të ardhmen, nuk mendojnë për solidaritetin, për 



një ideal konkret e mjerisht edhe feje. Na ndihmo të kemi sy të hapur mirë për të parë nevojat 

reale të të rinjve tanë, që të mund t’i afrohen jetës së rritur me kthjelltësi e koherencë. 

* Don Bosko, varfëri të padukshme jetojnë në mesin tonë dhe janë ato të fëmijëve dhe të të 

rinjve emigrantë, persona për të cilët pak vetë mendojnë me të vërtetë në lidhje me edukimin e 

tyre dhe për t’i ruajtur prej shfrytëzimit. Na ndihmo t’i shikojmë realitetet rinore duke kërkuar 

sisteme parandalimi të ndjeshme ndaj të drejtave të secilit, sidomos nëse është i varfër, i huaj 

apo i mënjanuar. 

* Don Bosko, fëmijë e të rinj të varfër ka ende shumë, dhe të tjerë do të bëhen të tillë. Janë 

pjesa më e brishtë dhe e rrezikuar e njerëzimit, por janë edhe e vetmja e ardhme e mundshme 

e tij. Na ndihmo të mos e humbasim kurrë guximin dhe shpresën se gjërat mund të ndryshojnë 

në dobi të një bote që ka nevojë për solidaritet, të drejta njerëzore dhe zhvillim. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, ndoshta nuk e dini se don Bosko në disa momente vështirësie të familjes ju 

ka ndihmuar. Don Bosko mendonte për ju edhe në nevojat njerëzore. A e dinit se shumë 

pagesa ishin falas apo të përgjysmuara? Mos kini frikë ta ndihmoni të afërmin që e dini se 

është vërtet në nevojë. 

 

 

 

 

 

 

 

Duke përmbledhur instancat e shumta që bota e larmishme rinore i ofron, vëren objektivin 

thelbësore në të cilin duhet ta drejtojë angazhimin e vet. 

 

 
Një shpresë për të rinjtë: edukimi 

 

 

Në botën e ndërlikuar fetare hebraike Jezusi përmbledh me urdhrin e dashurisë për Hyjin dhe 

të dashurisë për të afërmin ligjin e besimtarit. Ai e jeton atë në liri të plotë dhe u mëson 

njerëzve të duan si persona të lirë. 

 

 “Natën e mirë” ishte si përshëndetja që don Bosko pas lutjes u jepte të rinjve të vet 

para se të shkonin për të fjetur. Një mendim, përgjithësisht i shkurtër, një mësim i shpejtë, 

sikur të vinte një copëz në ndërtimin e kuptimit të tyre të jetës. 

 “Bijtë e mi të dashur, dëshiroj t’ju them diçka. Shoh se ju më dëgjoni dhe kini besim 

në mua, e kjo më jep guxim që gjithnjë e më shumë të kujdesem për ju. Jo vetëm dua që të 

mos ju mungojë një pjatë supë dhe një copë sallam, por dua edhe që të keni një punë që të 

përgatiteni për ta përballuar jetën, por sidomos dëshiroj që ju ta shpëtoni shpirtin me një jetë 

të jetuar hijshëm. Dhe sekreti është ky: “të jeni të ndershëm, të respektoni njëri-tjetrin dhe 

normat shoqërore, të jeni solidarë në ndihmën vëllazërore, të bëni detyrën tuaj të studimit apo 

të punës, të zbatoni rregullat e edukimit; 2) të jetoni në prani të Hyjit, sepse Hyji ekziston dhe 

nëse doni, Ai është me ju, afër jush, brenda jush, mik e udhërrëfyes. Këtë dëshiroj. Ky është 

sekreti për një jetë të qetë në të cilën peshat, e pashmangshme, janë më të lehta dhe sidomos 

sepse Zoti ju ndihmon që t’i bartni ato. Jua them këto sepse ju dua fort”. 



 Të rinjtë çdo mbrëmje, kishin disa sugjerime të vogla mbi të cilat të reflektonin: don 

Boskos nuk i pëlqente të fliste për asgjëë, as të llafoste kot. 

 

Të dashur të rinj, 

sonte ju lutem juve të më dëgjoni. 

Kam premtuar t’ju kushtoj jetën time, 

të mos kursehem, 

t’ju mendoj dhe t’ju konsideroj bij, 

tamam si të ishit bijtë e mi, 

dhe prandaj mundem vetëm t’ju dua fort. 

Nganjëherë ju qortoj 

sepse një baba bën pikërisht kështu, 

por mallëngjehem kur shoh angazhimin tuaj, 

e di se nuk është e lehtë të ndërtosh një jetë të drejtë, 

është e mundimshme përshtatja me punën dhe me studimin, 

dhe heqja dorë prej tekave ju bën nervozë..., 

por buka fitohet ndershmërisht 

dhe në parajsë njeriu nuk shkon në karrocë. 

Për t’ju ndihmuar që të mos gaboni 

ju kushtoj gjithë vetveten: 

sakrificat e sotme 

ju bëfshin të paprekshëm prej zhgënjimeve të të nesërmes. 

 

 

* Don Bosko, jemi të pushtuar prej fjalëve dhe fjalimeve, të gjithë ia lejojnë vetes të japin 

këshilla të mira dhe për disa të rinjtë janë programi i tyre ideal. Por pikëpyetjet e përhershme 

nuk kanë përgjigje të përshtatshme. Ndihmoji të rriturit që të jenë nxitës të projekteve rinore 

në të cilët të mos lihet kurrë pas dore përmasa e personit. 

* Don Bosko, ndoshta në papërsosmërinë dhe në shqetësimin e disa të rinjve gjendet paaftësia 

e ne të rriturve që t’i kuptojmë vështirësitë e fshehura dhe t’i nxisim vlerat e domosdoshme 

për rritjen e tyre. Na bëj të aftë për vëmendje e dialog, dhe që të jemi dëshmitarë të 

vetëdijshëm të rolit të rëndësishëm që kemi në lidhje me ta. 

* Don Bosko, me kohën kemi rënë në një mospërfillje të përgjithshme të nevojave dhe 

vlerave të rëndësishme për të ndërtuar një shoqëri që nxit njeriun dhe jetën e tij të ndershme. 

Ndihmoji ata që merren me politikë, ata që sot bëjnë programe mbi të ardhmen, që të punojnë 

me të vërtetë për të gjetur zgjidhje për problemet e edukimit, të shkollës e të punës. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, vetëm në largësi ndoshta arrini të kuptoni se sa fort ju ka dashur Don 

Bosko, sepse atëherë e kishit të vështirë. A e dini se sa telashe ju ka shmangur vëmendja e tij? 

Ju ka ndihmuar të zgjidhni, të mbeteni të ndershëm, dhe nëse sot jeni persona të 

respektueshëm në mënyrë dinjitoze, për këtë i detyroheni atij edukimi. 

 

 

 

 

 

 

 



Ata të rinj janë “të huaj”, të mënjanuar. Prandaj trajtohen pa respekt: askush nuk do të vijë 

të kërkojë llogari për ta. Për don Boskon është shumë e nevojshme të krijohet një lidhje me ta. 

Nis disa procese inkulturimi. 

 

 

  E para: hyrja në komunikim 
 

 

“Ne u ramë për ju fyejve e ju nuk kërcyet; bëmë gjëmë e ju nuk vajtuat”. Jezusi analizon 

sjelljet dhe i fton njerëzit që të përfshihen prej mesazheve që e prishin monotoninë e një jete të 

përditshme për të kërkuar lidhjet me të vërtetën. 

 

 Një nyjë që duhet zgjidhur është gjuha, pra duhet të kuptojmë dhe të bëhemi të 

kuptueshëm, të hyjmë në komunikim. Sigurisht, gjuha e zemrës është efikase për një 

mirëkuptim global, por që të përgatitet një plan jete janë të nevojshme fjalët dhe gjestet që e 

mbushin atë sepse ndihmojnë që të depërtohet në atë thellësi njerëzore në të cilën kalojnë 

mesazhet e jetës. Përgjigjja ndaj nevojës së “menjëherë”-s, që është e ngutshme, mund të jetë 

efikase hë për hë, por ka nevojë për një hapësirë përpunimi të gjatë: “Hëngre, jam i kënaqur, 

gjetëm një shtrat dhe sonte e di se ku mund të flesh, por tani le të flasim, të bëjmë ndonjë plan 

për nesër”. Të flasim. Fjala është dhurata e parë me të cilën Hyji krijues e ka pajisur njeriun. 

Një mik i dashur i don Boskos, don Boreli që e ndihmon kur është i lirë, predikon në dialektin 

piemontez dhe e arsyeton këtë me nevojën që njerëzit ta kuptojnë. Nëse fjala nuk është 

efikase, nuk është e mundur të ballafaqohemi, të shkëmbejmë përvoja, të ndërtojmë. Don 

Bosko mëson një të folur dhe një të shkruar të lehtë (Nënë Margerita korrigjon predikimet) 

duke i përkthyer konceptet e studiuara në teologji me një gjuhë të kuptueshme dhe duke 

përdorur tregimin në mënyrë që të vihet në planin e fantazisë së të rinjve. Sot do t’i duhej 

vetëm të zgjidhte me mjetet që janë në treg, por sigurisht parësinë do t’ia jepte fjalës, 

natyrisht, asaj fjale që gjendet në kornizën e një vështrimi të mirë. 

 

I dashur Zot, 

nuk dua që të më ikin sapo t’u jap të hanë, 

por ata përpiqen të largohen, 

parapëlqejnë një gjendje të lirë pa ndalesa, 

ndërsa është e nevojshme si buka 

që të mos jetojnë duke menduar vetëm për të sotmen, 

sikurse shumë të pafat që përjashtohen 

sepse jeta ua ka bërë me hile... 

I dashur Zot, 

mbrohen prej vështrimit tim, ulin sytë: 

si t’i bëj të kuptojnë se dua vetëm të mirën e tyre, 

se mund të më zënë besë? 

Sepse mendojnë se të gjithë të rriturit duan t’i përdorin, 

duan t’i shfrytëzojnë? 

Ti e di, o Zot, se i dua sepse ti i do, 

dhe sepse ata sy të lagur me lot 

që më kot përpiqen t’i fshehin me kasketa 

më lëndojnë... 

por, a e di se shumë herë nuk më pranojnë? 

 

 



* Don Bosko, po të ishim të aftë të kishim një përgjigje për pyetjet e shumta nganjëherë të 

pakuptim apo të sikletshme të fëmijëve, do të kishim provën e asaj se sa e rëndësishme dhe se 

sa kuptim ka për ne të jetojmë. Na ndihmo që të mos kemi frikë të zbulohemi, t’i bëjmë vetes 

disa pyetje, të mësojmë të mendojmë për vete dhe për ta. 

* Don Bosko, liria është një mendim që e di se ekziston, që vjen prej zemrës ku përjetohet 

kuptimi i jetës. Ata që na ndihmojnë në këtë drejtim na japin mundësinë të bashkëndajmë një 

shpresë të fortë e të qëndrueshme. Na ndihmo në bindjen se fjala e dëgjimi janë boshtet e një 

edukimi që nuk e sakrifikon individin, por e përmirëson atë. 

* Don Bosko, fakti shqetësues është se shpesh as nuk e dimë se kush është fqinji ynë, 

nëpunësi i zyrës pranë apo shoku i bankës së fundit. Nuk flasim, nuk ka kuptim të pyesim se 

kush është apo nëse ka nevojë për diçka. Na ndihmo të lirohemi prej individualizmit, të mos e 

humbasim zakonin e mirë për të ndenjur me të tjerët. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, falënderoni për rastet në të cilat keni zënë besë, edhe pse jo gjithmonë ishte 

e qartë ajo që thuhet apo jepej. Ndoshta nganjëherë do të kenë gabuar, por ju e dini se nuk 

kishin qëllim të keq. Mos harroni se shumë vështrime pyetëse ishin plot me shqetësim 

dashamirës... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Një dialog shumë i njohur na jep mësim: është takimi me një djalë të çorientuar besimin e të 

cilit don Bosko e fiton pa taktika të veçanta. Kjo lidhje është krijuar nga një ndjenjë 

bashkëndarëse. 

 

 

   A di të fishkëllesh? (Teknikat njerëzore) 
 
 

Zakeu, trupvogël, është ngjitur mbi pemë për të parë Jezusin. Thjesht kureshtje. Por Jezusi e 

çudit: zbrit, do të vij në shtëpinë tënde. Lind një miqësi, një kthim dhe një orientim i ri i jetës. 

 

 Formula vendimtare e dialogut me Bartolome Garelin, që fillimisht nuk arrin gjëkundi 

për arsye të përgjigjeve rutinë ndaj pyetjeve rutinë (me sa dimë është dialogu i parë edukativ 

që vetë don Bosko na e përshkruan), funksionon me pyetjen: a di të fishkëllesh? Dëgjohet një 

“po” e gëzueshme. Djali buzëqesh, është i çuditur, gjithçka do të priste por jo një pyetje të 

tillë. Don Bosko ka nevojë të hyjë në zemrën e djalit, ta bëjë atë për vete, sepse vetëm kështu 

bëhet i mundur besimi, bëhet e mundur miqësia. Ka nevojë t’i buzëqeshë dhe ta bëjë të 

buzëqeshë jo për ta mashtruar apo për edukim, por për një arsye reale, ka nevojë ta bëjë të 

ndihet mirë. Don Bosko do ta mësojë vetë, jo në shkollë, rëndësinë e vështrimit të mirë, të 

gjesteve të vogla që shtrijnë dorën, vlerën e një fjale të veçantë e të personalizuar, dhe në të 

njëjtën kohë hyrjen në lojë kudo, në kishë, në shkollë, në punë, në zbavitje, në këngë, në 

recitim, a thua se çdokush mund ta shikojë dhe të nxjerrë përfundimet e veta, nëse duhet t’i 



zërë besë apo jo. Don Bosko e di se përshtypjet e para që ngjall në ta janë vendimtare. Duhet 

ta dinë se ai i do, se do të mirën e tyre. 

 

I dashur Jezus, 

ishte i përhumbur ai djalë dhe më shikonte fshehurazi 

me kasketën e tij në dorë, 

i frikësuar si fëmija pa të ëmën, 

dhe të them faleminderit për frymëzimin që më dhe, 

më dukej se ishte krejt i shtrembër, 

se nuk kisha ku të mbështetesha për ta bërë të ndihej mirë, 

e në të vërtetë ai buzëqeshi... 

Kuptova se po bëja pyetjet e duhura, 

por me tonin dhe radhën e gabuar, 

se duke vazhduar  kështu nuk do të arrija të hyja në zemrën e tij, 

të cilën duhej ta fitoja ndryshe... 

Duhej ta kuptoja se priste rastin për të buzëqeshur, 

kishte shumë dëshirë për këtë, 

kushedi sa kohë kishte që nuk buzëqeshte. 

Më dha mësim, unë mësova, jam i kënaqur. 

Faleminderit, o Zot Jezus, 

sepse të ndieva afër meje 

dhe aty ishte edhe nëna jote, 

stafi i plotë: 

kuptova se është një lojë në skuadër. 

 

 

* Don Bosko, kur mes dy të rinjsh mungojnë fjalët për t’u kuptuar, njëri e pyet tjetrin: “A je 

online?”. Të mësuar me përdorimin e kompjuterit, duket madje një shprehje simpatike. Në të 

vërtetë mund të fshehë pas vetes humnerën e një zbrazëtie pa fjalë. Ndihmoji të mësohen me 

të folurit që është komunikim dhe njohje e ndërsjellë. 

* Don Bosko, çdo i ri mban brenda vetes një dëshirë të madhe për gëzim dhe një seri pyetjesh 

që të përpiqet ta jetojë atë. Bëj që të ketë gjithmonë prindër, edukatorë, të rritur të aftë të 

bëhen dëgjim e takim, që të pranojnë sfidën e një shërbimi edukativ ku durimi, zemra dhe 

koha janë qëndrime dashurie. 

* Don Bosko, asnjë i rritur nuk duhet të vendoset përballë një të riu duke menduar se është 

pronari apo kreu i tij. Nëse përvoja mund të përçohet, kjo mund të bëhet vetëm me dashurinë, 

me dashurinë ungjillore, vlerën dhe pozitivitetin e të cilës e merr. BËj që të mos harrojë kurrë 

se të duash të mirën do të thotë të edukosh në lirinë e një rritjeje të shëndoshë e të vetëdijshme 

se ekziston. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, fakti se kemi takuar don Boskon te salezianët apo salezianet, ka qenë një 

dhuratë e Hyjit. Falënderoni për dhuratat e shumta që Zoti ju ka bërë gjatë viteve. Dhe, ju 

lutem, mos bëni pjesë mes ankuesve dhe të pakënaqurve, sepse rrezikoni të mos i shijoni 

gëzimet e jetës. 

 

 

 

 



Edukimi është punë zemre, por don Bosko nuk është aspak sentimental. U afrohet të rinjve 

personalisht, i njeh një për një, dhe fjala, nxitja apo qortimi e kanë një qëllim. 

 

 

                      Fjala në vesh 
 

 

Ai shkrim në rërë përpara gruas kurorëshkelëse, në mes të njerëzve kundërshtarë, është një 

prej komunikimeve më të mistershme, por edhe më të drejtpërdrejta që Jezusi na jep. I bie 

shenjës, secili lexon aty një mesazh për veten e vet. 

 

 Fakti se ai i do të rinjtë duke i bërë ata të vetëdijshëm për këtë dashuri, bën që don 

Bosko të kultivojë një vëmendje të veçantë për secilin prej tyre. Është e çuditshme forca e 

miqësisë që di të zhvillojë, se si ia arrin t’i afrohet secilit pa rënë në sy, se si e ushtron 

kujtesën për të kujtuar emrat dhe që asnjë të mos largohet, se si të hyjë në mendimet e tyre 

duke vërejtur fytyrat, se si i ndjek në rritjen e tyre ndërsa shkojnë në shkollë apo në punë, 

duke u interesuar drejtpërdrejt. Don Bosko i jep jehonë këtij takimi personal të shpejtë sepse 

miqësia ka nevojë për një dukshmëri të vetën dhe sepse i zbulon çdo të riu se është i 

privilegjuar dhe të gjithë duhet ta dinë. Ai është një atë, dhe e di se bijtë kërkojnë që t’i 

shikojë, t’i konsiderojë për atë që janë. “Don Bosko foli me mua!” ose “Don Bosko është 

miku im!”. Ka një krenari në këto fjalë, sepse çdo të riu i pëlqen kjo dhe ai e di se sa shumë 

rëndësi ka kjo njohje e unicitetit të tyre, se sa i rrit dhe i forcon në besim. Don Bosko, 

megjithëse pranon qindra të rinj, e di se hyrja në marrëdhënie me secilin është ajo gjë që i bën 

të rriten. 

 

I dashur Zot, 

të rinjtë buzëqeshin 

kur vërejnë se unë u afrohem. 

Mjafton pak, 

vetëm një fjalë miqësie, 

por është një fjalë që i u jep zemër. 

Më ndihmo të them gjithmonë fjalën e duhur, 

ta them nxitëse, 

si baba apo vëlla më i madh, 

sepse është ajo për të cilën kanë nevojë, 

ta them me një buzëqeshje 

duke i shikuar në sy. 

O Zot, janë të trishtuar, 

sidomos në mbrëmje, 

sepse i kanë babain e nënën larg, ose ndoshta nuk i  kanë më, 

sepse shikojnë të ardhmen dhe nuk dinë, 

sepse frika prej jetës zë hapësira... 

Fjala ime le të tingëllojë familjare 

dhe le t’i nxisë drejt jetës me besim, 

dhe në atë fjalë le të jesh gjithmonë ti... 

Faleminderit, o Zot, je një frymëzues i shkëlqyer. 

 

 

* Don Bosko, puna, shqetësimet, punët e shumta na zënë kohën e bisedës, por sidomos të 

dëgjimit të bijve tanë. Nganjëherë jemi me të vërtetë të zënë, por shumë shpesh thjesht jemi të 



shpërqendruar. Na bëj të aftë të kuptojmë se t’u kushtojmë vëmendje dhe kohë fjalëve të bijve 

tanë është një akt efikas dashurie. 

* Don Bosko, të dëgjojmë një të ri nganjëherë na vë përballë një problemi apo një ankthi që 

ne të rriturit ndoshta kemi krijuar në të. Na ndihmo të vihemi në dëgjim të vetvetes, ta 

vështrojmë veten me objektivitet të kthjellët e kritik për të mos u lënë të rinjve gabime që janë 

tonat. Na ndihmo t’u themi atyre fjalën e duhur e plot respekt, fjalën që nxit. 

* Don Bosko, fjalë ka shumë, por të pakta janë ato që shërbejnë për një dialog konstruktiv 

kuptimi të ndërsjellë. Ndihmoji prindërit dhe të rriturit t’u flasin të rinjve me gatishmëri 

afektive në interes të rritjes dhe lirisë së tyre, e jo duke nisur prej pretendimeve dhe autoritetit 

të tyre. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, brenda jush bartni vlerësimin për ata salezianë dhe ato motra që ju kanë 

folur si të rriturve, të cilët e keni kuptuar se ju kanë dashur, se kanë dashur të mirën tuaj. 

Kthejani atë fjalë dhe atë vështrim të rinjve tuaj në shtëpi, në shkollë, në orator. 

 

 

 

 

 

 

 

Don Bosko e di çfarë do, e di se e keqja shkakton jo vetëm humbjen përfundimtare, por edhe 

humbjen këtu. Dashuria e tij për të rinjtë kalon nëpërmjet luftës ndaj mëkatit që i ndyen ata 

nga ana njerëzore dhe shpirtërore. 

 

 

 Mëkati është armiku 
 

 

Jezusi qan mbi Jeruzalemin: qyteti i shenjtë është bërë qyteti i besimit sipas interesit dhe i 

mohimit të Fjalës profetike. Qan. Por qëllimi i tij është t’i kthejë në shtëpi delet e humbura të 

Izraelit. Pikërisht nëpërmjet jetës së vet të kushtuar. 

 

 “Mëkati” është një fjalë e gjuhës së vjetër, të deklasuar. Sot parapëlqejmë të flasim për 

kufizim, për dobësi, për shkelje, a thua se një emër mjafton ta shmangë problemin e pengesës 

ndaj shenjtërisë, a thua se e bën më pak të rëndë. Përkundrazi, don Bosko i jep emrin e duhur. 

Don Bosko në veprimin e vet zbulon një vendosmëri të madhe: mund të duket e tepruar, 

maniakale, por bën që të vërehet vendosmëria e qëllimit të tij, i vetëdijshëm për shkatërrimin 

e prodhuar. 

 Kur ishte fëmijë me shokët e vet, pastaj si i rritur dhe prift me një këndvështrim tjetër 

për gjërat, me lenten e duhur të zmadhimit që i nxjerr para syve edhe aspektin e dëmshëm e 

shkatërrimtar të jetës, vendosmëria e tij shndërrohet në mostolerancë kur pastaj mëkati 

shkakton skandal. “Vdekjen por jo mëkatet” e shën Domenik Savios shpreh kulmin e projektit 

edukativ të zbatuar ku lufta ndaj mëkatit është pikënisja. E dimë se në të dielat e para kaotike 

të oratorit don Bosko kujdeset që të rrëfejë, pra të bashkojë mirësinë simpatike që i mirëpret 

të rinjtë dhe e bashkëndan me ta kohën për dëgjimin e lojën, me mirësinë e Hyjit që i do 

nëpërmjet sakramentit të faljes. “Shko e mos mëkato më”: është gëzimi që ndien kur i nis të 

rinjtë për ta përballuar jetën me besim. 



 

O Zot i dashur, 

atë djalë e largova si mollë të prishur, 

por sonte nuk e di se ku do të shkojë për të fjetur, 

nesër do të shkoj ta kërkoj, të flas me të, 

t’i shpjegoj se sa e qetë është jeta e jetuar mirë. 

Sonte të lutem për të 

dhe për të gjithë të mënjanuarit që janë në qytet, 

më duken shumë, 

dhe ti e di se do të doja të kujdesesha për të gjithë. 

O Zot, jam duke u përpjekur të hyj në botën e tyre, 

sidomos në shpirtin e tyre, 

t’i marr për dore, t’i çudis, t’i bëj të interesohen, 

sepse janë të pështjelluar nga një lumturi e lehtë 

dhe kënaqen, 

por askush nuk ua jep atyre çmimin e drejtë të shkurajimit. 

O Zot, më udhëhiq në vendosmërinë, 

por edhe në dashurinë e dhimbshme që ke pasur 

ndaj njerëzve që të kërkonin, të prisnin, nuk dinin... 

 

 

* Don Bosko, moderniteti na merr disa fjalë duke na i zëvendësuar me të tjera. Kështu 

pothuajse nuk thuhet më mëkat, por shkelje, që duket shumë më e përshtatshme për kufijtë ri 

shumë personalë të së mirës dhe të së keqes. Na liro nga “bëje vetë” e dobësisë sonë dhe na 

bëj të fortë ashtu sikurse ti doje që të ishin të rinjtë e tu. 

* Don Bosko, të gjithë mbrohemi kur bëhet fjalë për ta ndryshuar sjelljen tonë. Mëkati i 

vërtetë është edhe aty, në shfajësimin “kështu bëjnë të gjithë” dhe “nuk ka asgjë të keqe”. Na 

liro prej mendjemadhësisë dhe prej sipërfaqësisë duke ngjallur një ndërgjegje të shëndoshë të 

angazhimit dhe të sakrificës. 

* Don Bosko, kur dikush na bën një vërejtje, na vjen keq. Nganjëherë mëria e pengon 

ndreqjen vëllazërore aq të dobishme për t’i kapërcyer vështirësitë e pengesat në lidhje me një 

plan jete. Na bëj të aftë për këtë dashuri vëllazërore sikurse Jezusi na ka mësuar. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, me siguri do ta kujtoni kur ju kanë treguar se si don Bosko dhimbje thoshte: 

“Do të isha i gatshëm ta zvarrisja gjuhën deri në Superga, nëse kjo do të shërbente për të 

shmangur një mëkat”. Nuk ishte një njeri i fiksuar, por e dinte se çfarë çrregullimi sjell e 

keqja në jetën e të rinjve. Jini mirënjohës për atë mësim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nëse angazhimi për të rinjtë është fillimisht për t’i liruar ata prej situatave të paqëndrueshme 

dhe shkurajuese të varfërisë, menjëherë ndien si detyrë t’i mbrojë ata prej çrregullimit moral 

në të cilin mund të bien. 

 

 

   Seksualiteti (një argument i rreptë) 
 

 

Jezusi vë si masë të dashurisë së të afërmit dashurinë ndaj vetvetes. Sigurisht, nuk i referohet 

kotësisë apo sipërfaqësisë, por na kujton lumturinë: “Lum ata që janë të pastër në zemër 

sepse do ta shohin Hyjin”. 

Të respektojmë trupin do të thotë ta pranojmë bukurinë si dhuratë të Hyjit që thërret në një 

jetë të pastër. 

 

 Në 800-ën nuk flitet për seksualitet, kultura e kohës e shmang atë duke e mbyllur vetë 

fjalën në sferën e privates, duke e mbuluar atë me moralitet të vërtetë apo të rremë, prandaj 

don Boskos edukator i duhet t’i përballojë problemet e të rinjve në më të shumtën në 

rrëfyestore ose në “natën e mirat” nëpërmjet tregimit të ëndrrave simbolike apo mësimeve 

morale të dhëna larg e larg. Don Bosko synon një edukim njerëzor të tërësishëm të bazuar në 

ekuilibrin e marrëdhënies mes shpirtit e trupit, duke hershuar, pa e ditur, konceptin e personit. 

Prandaj do të bëhet udhërrëfyes i sigurt i ecjes së të rinjve të vet, do t’i ndihmojë ata me 

praninë e asistentëve që rrinë afër, hapin rrugën dhe shoqërojnë drejt takimeve të caktuara, 

duke i pajisur me ato vlera që e bëjnë të riun njeri të vetëdijshëm: respektimi i vetvetes dhe i 

të tjerëve, solidariteti dhe dashuria e miqësisë prej të cilës lind dashuria ndjenjë. Respektimi i 

trupit tonë dhe i trupit të tjetrit është shenjë pjekurie dhe ekuilibri: tjetri jam unë dhe, aq më 

tepër, në kohën e caktuar, tjetra jam unë.. 

 

I dashur Zot, 

këta të rinj janë kaq të pagdhendur, 

naivë dhe instinktivë, 

sa i shoh t’i dalin para jetës 

sikur janë duke shkuar në cirk. 

Është e guximshme të flitet për seks, 

nuk jam fort i aftë për këtë: 

ose dinë të gjitha të këqijat e buzëqeshin, 

ose refuzojnë prej një moraliteti të çuditshëm 

ose u mungon një gjuhë tjetër përveç asaj të karrocierëve. 

Duhet t’i ndihmoj të kultivojnë një mendim të sjellshëm 

respekti dhe delikatese, 

t’u them atyre se ndjenja e dashurisë 

është rruga për një lidhje të pjekur 

ku trupat janë shprehje 

e një ëmbëlsie që e bën jetën të bukur. 

Si t’u them atyre se kënaqësia është egoizëm e nuk të paguan, 

se trupi është bizhamë e shpirtit, 

dhe dashuria, takim i trupit e shpirtit, është plotësi e gëzimit? 

O Zot, 

më frymëzo fjalë të vërteta mbi dashurinë, 

mbi dhuratën e mrekullueshme që është gruaja për burrin 

dhe anasjelltas. 



 

 

* Don Bosko, për seksualitet sot flitet pak: nëse e lirojmë atë prej moralitetit të fshehur mbetet 

diçka e dyshimtë prandaj gjuha e përdorur nuk është e qartë edhe kur duam ta bëjmë atë 

objekt të edukimit. Por edukimi bëhet për ndjenjat, për dashurinë, për marrëdhënien e kthjellët 

mes burrit e gruas. Ndihmoji të rinjtë që të zbulojnë vlerat që gjenden në bazën e 

marrëdhënieve njerëzore, për ta jetuar dashurinë në mënyrë të përgjegjshme. 

* Don Bosko, indinjata kolektive përballë dukurisë së shfrytëzimit seksual të të miturve nuk 

mjafton për t’i ndryshuar gjërat. Nevojiten politika parandaluese dhe një edukim i ndërgjegjes 

morale të të gjithëve. Ndihmoji të rinjtë që të mos mësohen me mospërfilljen, që të mos bëjnë 

diskriminime, por të angazhohen në ndërtimin e një shoqërie më solidare dhe pa padrejtësi 

ndaj më të dobtëve. 

* Don Bosko, janë të shumta modelet e shtrembëruara që i rrethojnë dhe i tërheqin të rinjtë 

tanë. Ndihmoji edukatorët në detyrën e vështirë që u takon atyre që të jenë bartës të vlerave jo 

abstrakte dhe të shembujve konkretë. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, kur jeni bërë të rritur keni kuptuar brishtësinë që është brenda jetës, prandaj 

tani e kuptoni vlerën e një edukimi që, nëse dikur ju dukej i rreptë, tani e dini se ka qenë i 

mençur. Ju lutem, në vend që të ankoheni për gjërat që janë përreth, dëshmoni në shtëpi, në 

orator apo ku ju qëllon, bukurinë dhe gëzimin e respektit dhe të dashurisë. 

 

 

 

 

 

 

 

Don Bosko është i pafuqishëm para vdekjes së të rinjve për mungesë ilaçesh, prej dobësive 

endemike, prej të kequshqyerit. Vdekja, që kalon para syve të të gjithëve, bëhet temë reflektimi 

mbi jetën: vdekja është për qiellin. 

 

 

Vdekja 
 

 

“Jini të gatshëm... vdekja vjen si hajduti...”. 

Anën tragjike të vdekjes Jezusi e zbut duke e paraqitur atë me shëmbëlltyrën e dasmës dhe të 

festës: është kalimi në jetë. Do ta firmosë këtë risi me ringjalljen e vet, me fitoren mbi 

vdekjen. 

 

 Njëra prej gjërave që i befason më shumë ata që i afrohen personalitetit kompleks dhe 

tejet të thjeshtë të don Boskos është familjariteti i tij me vdekjen, jo vetëm kur e përball atë si 

i rritur besimtar, por edhe kur u flet për të lirshëm të rinjve. Përveç një mendimi racional që 

lidh jetën e vdekjen, është pikërisht kalueshmëria e të jetuarit, vdekja e re ajo që troket shpesh 

në derën e oratorit, që kërkon një fjalë të qartë, ndriçuese, edhe pse të pakëndshme. Don 

Bosko, si njeri i pafuqishëm përballë kositjes së bërë prej tuberkulozit dhe polmonitit, është i 

shqetësuar për shpëtimin e të rinjve të vet si dhe për qetësinë e tyre: flet për vdekjen jo për t’u 

ngjallur ankth, por për t’i vënë përballë një jete që duhet të përballohet me përgjegjësi si dhe 



me gjithë besimin e mundur, sepse koha ecën dhe nuk është në duart tona. Duke buzëqeshur, 

gati si për të zhdramatizuar, thotë: “Të jetojmë sikur kjo të ishte dita e fundit... dhe sot një 

copë sallam më shumë në mëngjes për t’i dhënë vetes guxim!”. Në realitet don Bosko nuk 

mendon për vdekjen, por për parajsën që gjendet pas saj. Për të arritur parajsën i fton të rinjtë 

që të vlerësojnë zgjedhjet e drejta të përditshme. 

 

O Zot Jezus, 

për ty si i ringjallur u flas këtyre të rinjve 

pak të frikësuar 

dhe me sytë jashtë orbitave, 

sepse vdekja nuk ka kuptim. 

Shokë e miq vdesin, 

të dobtit janë më të rrezikuarit, 

dhe unë nuk kam rrugëzgjidhje. Çfarë të bëj, o Zot? 

Qaj me ta 

dhe në sëmundjet që u marrin jetën 

i mbaj për dore. 

U them atyre se ti i do për qiellin, 

por më shikojnë dhe shumë prej tyre nuk kuptojnë... 

Më ndihmo, o Zot, që t’i bëj të jetojnë në pritjen tënde, 

t’i bëj të pranojnë copën e fundit të jetës 

që i përgatit për të filluar një jetë të re... 

Ti i ringjallur je e vetmja fjalë shprese, 

ndjenja e rrahjeve të fundit të zemrës, 

mësimi i jetës që hyn në zemër. 

 

 

* Don Bosko, lajmet na mësojnë me vdekje të shkaktuara prej fatkeqësive, katastrofave, 

atentateve. Kështu, frikës njerëzore prej vdekjes individuale i është bashkuar një tjetër edhe 

më bestytnore: ajo se mos jemi në momentin dhe në vendin e gabuar. Na bëj të aftë t’i japim 

një vlerë të drejtë jetës, jetës sonë dhe asaj të të gjithëve, duke reflektuar seriozisht mbi 

pasojat e mospërfilljes që nganjëherë tregojmë përballë ngjarjeve që e trondisin ekzistencën e 

personave dhe të popujve. 

* Don Bosko, është e vështirë të themi me siguri se të rinjtë e duan me të vërtetë jetën, duke i 

parë zgjedhjet e tyre nganjëherë kontradiktore. Droga, alkooli, shpejtësia nuk janë vetëm 

shkelje por britma vështirësie që na drejtohen ne. Na ndihmo të jemi të rritur që i kuptojnë 

këto sinjale dhe dinë t’i udhëheqin të rinjtë në një ndjenjë më të lartë përgjegjësie ndaj vetë 

jetës. 

* Don Bosko, ti nuk kishe frikë t’u flisje për vdekjen të rinjve të tu, e liroje atë prej ankthit për 

ta vënë në ballafaqim me jetën që, vetëm në këtë vetëdije, kishte më shumë kuptim dhe merrte 

një përgjegjësi më të madhe. Ndihmoji të rinjtë që ta njohin realitetin e jetës si rast të vetëm 

dhe të pakrahasueshëm si dhe ta pranojnë me guxim dhimbjen e vdekjen, por aty ku dashuria 

është frymëmarrja e saj fitimtare. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, entuziazmi i don Boskos ju ka mësuar që ta çmoni jetën në çdo moment, që 

ta respektoni atë, ta kaloni jetën duke qenë të përgjegjshëm dhe duke dashur Hyjin e të 

afërmin. Ai ju ka stërvitur të jetoni si “të ditur”, me inteligjencë. 

 



Në shtëpitë e veta don Bosko çdo ditë ofron një catering faljeje e furnizimi shpirtëror. 

Brishtësisë së të rinjve i përgjigjet me dhuratën e miqësisë së Hyjit. Bashkon temat e mëdha të 

lirisë dhe të hirit. 

 

 

Rrëfimi dhe kungimi 
 

 

“Mbretëria e Hyjit është e të dhunshëmve...”, pra e atyre që reagojnë ndaj të keqes, nuk duan 

ta pësojnë, nuk dorëzohen, por përkundrazi e luftojnë atë me të gjitha mjetet. Jezusi bëhet 

udhërrëfyes në këtë dhunë pozitive dhe ofrohet si shok i sigurt udhëtimi. 

 

 Don Bosko e di, prej përvojës që është duke bërë me të rinjtë e vet, se në rrëfim e 

kungim gjenden kushtet për të jetuar në atë ekuilibër të kthjellët e të nevojshëm, të aftë për të 

kthyer besim edhe në mposhtjet që jeta prodhon, të aftë për të rifituar guximin dhe 

vetëvlerësimin, të aftë për të rimarrë ecjen e për t’u bërë të rritur, duke i njohur mundimet e 

vështirësitë pa helmin e pesimizmit dhe të disfatës. Don Bosko e di se rrëfimi çon në faljen e 

Jezu Krishtit që ka dashur deri në dhurimin e vetvetes në kryq për faljen e mëkateve të të 

gjithëve, dhe se kungimi është përsëri Jezu Krishti që bëhet ushqim, pra forcë për të çuar 

përpara betejën e jetës. Don Bosko e di se njeriu ndërtohet në angazhimin dhe në lirinë ku 

asgjë nuk mund të imponohet, por brishtësia që gjendet nën këtë ndërtim kërkon një 

mirëmbajtje të rregullt. Don Bosko e di se mëkati mund të shmanget, përveçse prej vullnetit, 

edhe prej ndërhyrjes së hirit të Hyjit. E prandaj ecën përpara i vendosur. 

 

I dashur Zot, 

të lëvdoj e të bekoj 

për mrekullitë dëshmitar i të cilave jam sot. 

Me të vërtetë je një Hyj i mirë 

dhe nuk lodhesh kurrë duke na dashur, 

duke u ngarkuar me peshat tona, 

por edhe duke buzëqeshur 

me naivitetet dhe me shpërqendrimet e këtyre të rinjve. 

Janë të trishtuar e të pështjelluar prej gabimeve e mëkateve, 

por falja jote i siguron dhe i qetëson. 

Kanë uri dhe etje për ty, por nuk e dinë, 

dhe unë u them atyre të të hanë, 

se kungimi do të thotë jo vetëm të të marrin në zemër, 

por edhe në jetën e tyre, në duart e këmbët, në punën e studimin. 

O Zot, unë e di se je Zoti, 

por atyre u them sidomos se je Miku, 

ai që e do jetën e tyre, 

që nuk e gjykon atë por e mbështet, 

sepse kanë nevojë të të takojnë kështu. 

Të falënderoj, o Zot, 

që këta të rinj më besojnë, 

dhe unë bëj gjithçka për ta. 

Qofsha gjithmonë i aftë të të tregoj ty, 

pa u shkurajuar kurrë. 
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* Don Bosko, njerëzit shqetësohen shumë duke menduar se nuk u japin të rinjve apo bijve të 

tyre kurrë mjaft. Mirëqenia, paratë e veshjet, por edhe kompetencat e mundësitë mund të 

shfaqen si të mira të kota nëse nuk ekziston një kuptim shpirtëror i jetës, i të qenit vetvetja. Na 

e zbulo ekuilibrin mes të qenit të gjallë dhe të ndierit të gjallë brenda një identiteti në 

marrëdhënie me Hyjin dhe me dashurinë e tij. 

* Don Bosko, momenti i meshës është bërë për disa një zgjedhje e herë pas hershme, ose një 

zakon javor festiv. Për të tjerë do të thotë të vendosen para Hyjit, ta takojnë, ta pranojnë për të 

jetuar me të. Na ndihmo të gjithëve që të kërkojmë dhe të rrimë në atë itinerar që duke na çuar 

nga Hyji, na çon po ashtu edhe drejt jetës sonë, drejt shpresës dhe drejt gëzimit për ta jetuar 

atë. 

* Don Bosko, sa shumë fjalë sot kanë domethënie të reja. Nëse themi “rrëfim” mendohet për 

një të ndarë të mistershme, nëse themi “kungim” mendojmë për festën që është bërë kur kemi 

qenë fëmijë. Na ruaj prej përhapjes së rëndomtësisë së përditshme që e shndërron bukurinë e 

gjesteve dhe domethënieve në mediokritete të kota që e deformojnë duke e bërë atë të vjetër. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, don Bosko do t’ju lutej që të mos i lini sakramentet, urën e patundur mes 

jush e Hyjit. Mos kini frikë nga ajo të cilën duhet ta doni dhe që Zoti e do edhe para jush. 

Rrëfimi (sa vjet kanë kaluar që prej herës së fundit?), kungimi... janë sekretet që duhet të 

eksplorohen për të jetuar në gëzim. 

 

 

 

 

 

 

Don Bosko nuk ua fsheh të rinjve objektivin e vet, pra se dëshiron dhe kërkon prej tyre më të 

mirën për të qenë nga ana njerëzore brenda një ecjeje përsosmërie të përshtatshme për ta. 

Synon lart, pa frikë. 

 

 

 Shenjtëria, vendosmërisht 
 

 
“Jini të shenjtë siç është i shenjtë Ati juaj që është në qiell”. Jezusi, megjithëse i sheh njerëzit 

me sy të çakërdisur sepse e kanë të vështirë të jenë qoftë edhe vetëm thjesht burra e gra, e 

përsërit me këmbëngulje këtë ftesë. 

Shenjtëri do të thotë të jetosh me vështrimin të ngulitur përtej horizontit. 

 

 Don Bosko e di se fjala shenjtëri mund të jetë abstrakte, dhe sidomos se të rinjve mund 

të mos u thotë absolutisht asgjë, madje t’u duket e pakuptueshme e pothuajse t’i bëjë të rrinë 

në një pozicion mbrojtjeje. Por di edhe se si ta sjellë punën, ta paraqesë këtë synim me mjetet 

e përshtatshme të adoleshencës. Revolucionon terrenin bazë: jo një asketikë përulëse, por 

gëzimi, hareja. Shenjtëria nuk ka asgjë të përbashkët me turinjtë e varur, por është hovi e zell, 

kusht i volitshëm në të cilin të jetohet jo me zor por me vetëdije e simpati angazhimi personal 

i studimit e punës, i dëgjesës ndaj rregullave që ndihmojnë për të vendosur marrëdhënie 

respekti, solidariteti, përgatitjeje për të ardhmen. Shenjtëria është një shpirt, një mënyrë e 

jetesës e orientuar, mban parasysh brishtësinë rinore, lufton dorëzimin, begaton prej besimit 



dhe shpresës. Don Bosko e di se nuk mund të jetë një rezultat i menjëhershëm, por arrihet 

nëpërmjet etapave të ndërmjetme, hapave të vegjël, pikësynimeve të arritshme, drejt 

shenjtërisë së mundshme rinore që është një shenjtëri e përditshme, drejt besnikërisë së 

vetëdijshme dhe të hareshme ndaj Hyjit dhe drejt një jete të ndershme. 

 

I dashur Zot, 

këta të rinj janë disa centrifuga, 

në kërkim të asaj që as ata vetë nuk e dinë çfarë është, 

të uritur për lumturi, të guximshëm në idetë e tyre të ngatërruara, 

kokëfortë mosbesues për gjithçka që nuk kalon nëpër trurin e tyre... 

dhe unë e kam të vështirë t’u tregoj atyre 

se nuk është prestigji apo paraja apo seksi ai që e bën lumturinë e tyre, 

por të qenit të ndershëm, të drejtë, të dashur, 

sepse përmbledhja e shenjtërisë është dashuria. 

Të shmangen sepse druajnë se ti ua përgjysmon lirinë e tyre, 

i mbyll në një botë të trishtuar, prej priftërinjsh, 

ndërsa nuk është kështu, nuk të njohin mirë, 

nuk e dinë se dëshiron t’i mbrosh nga një gëzim kalimtar, 

se dëshiron për ta një të mirë që zgjat në kohë. 

Fjala “shenjt” ngjall frikë, nuk e njohin, 

dhe unë u shpjegoj se do të thotë thjesht të bëjnë detyrën e tyre 

si bij të respektueshëm, korrektë, të ndershëm, të përvuajtur, 

në atë gëzim që kalon nëpër zemrën e tyre. 

Më vështrojnë të habitur, sikur nuk kuptojnë... 

I dashur Zot, unë i dua të shenjtë, 

a kërkoj tepër? 

 

 

* Don Bosko, ekziston ende mundësia të mahnitemi e mrekullohemi prej karizmës së 

shenjtërve, por është shumë më e vështirë për një të ri të mendojë se shenjtëria është një 

propozim dhe një stil jete që i përket edhe atij. Folu këtyre të rinjve në mënyrë që ekzistenca 

të jetë për ta një besim i vetëdijshëm dhe në rritje ndaj dashurisë së Hyjit dhe që të japin 

përgjegje serioze ndaj thirrjeve të vogla të përditshme. 

* Don Bosko, e njohim vetëm në mënyrë të vagët modelin e shenjtërisë duke parapëlqyer të 

tjera në përputhje me modat televizive shumë bindëse mbi planin e suksesit e të parasë. Hap 

një dritare kundërshtie në konformizmin e tashëm të shumë të rinjve, që të mund t’i rifitojnë 

vlerat absolutisht autentike të përvujtërisë dhe angazhimit, të gëzimit dhe shpresës. 

* Don Bosko, sot ekzistojnë zbavitja, përfshirja emotive për ngjarjet e mëdha kolektive, 

lumturia që zgjat pak. Ekzistojnë edhe pakënaqësia dhe humori i keq. Është bërë i rrallë 

gëzimi i zemrës, ai që bën të qeshin sytë para fytyrës. Na thirr në shkollën tënde ku gëzimi 

është hov e zell, shtylla të nevojshme e të qëndrueshme të një jete të jetuar plotësisht. 

 

 

MESAZH 

Shumë të dashur, para fjalës shenjtëri dikur buzëqeshnit, dhe tani vitet ndoshta ju kanë larguar 

prej poezisë së gjërave të bukura, por nuk buzëqeshni më: mos lejoni t’ju humbasë hovi, mos 

u bëni pleq para kohe. Don Bosko e do ende e përgjithmonë rininë tuaj. 

 

 


