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Një shpresë për të rinjtë: 
 
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. 
 
G “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. 
Soliste “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 buke, 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 
Zotit, sepse Zoti 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”. 
G Të rinjtë çdo mbrëmje, kishin disa sugjerime të vogla 
mbi të cilat të reflektonin: don Boskos nuk i pëlqente të fliste 
për asgjë, as të llafoste kot. 
Soliste * 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. 
 
Soliste * 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. 
 
Soliste *Don Bosko, sot bota më shumë se kurrë ka nevojë për 
paqe, për qetësi, për siguri...shpesh ne të rinjtë shdërrojmë të 
mirën nga e keqja, të bukuren nga e shëmtuara, atë çfarë është 
virtyt me veset, shdërrojmë dashurinë me egoizmin...na mëso 
që të dijmë t’i ndajmë këto gjëra nga njëra-tjetra, dhe mos të 
marrim jetë, por të dhurojmë edhe jetën tonë po qe nevoja. 
 
 
Soliste  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; një nënë 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. 
 
 


