BISERI

DON BOSKO MLADIM
Dve poglavitni prevari sta, s katerima hudi duh skuša
odvrniti mladino od kreposti. Prva je ta, da jim vtepe v
glavo, da je služiti Gospodu v tem, da je življenje otožno
in daleč od vsake zabave in zadovoljstva. Dragi mladi,
ni tako. Rad bi vas naučil načina krščanskega življenja,
ki je hkrati veselo in zadovoljno, in vam pokazal, kakšna je prava zabava in zadovoljstvo, da boste mogli
reči s svetim prerokom Davidom: Služite Gospodu z
veseljem (Ps 100,2), služiti Gospodu in biti vedno veseli.
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Druga prevara pa je upanje na dolgo življenje z udobnim spreobrnjenjem na starost, in to na smrtni postelji. Pazite dobro, otroci moji, mnogi so bili zaradi takšnega mnenja prevarani. Kdo nam more zagotoviti,
da bomo dočakali starost? Treba bi bilo skleniti dogovor s smrtjo, naj čaka do takrat, toda življenje in smrt
sta v Gospodovih rokah, ki z njima razpolaga tako, kot
je njemu všeč. Če bi vam Bog namenil dolgo življenje,
poslušajte, kaj vam pravi: pot, po kateri sin hodi v mladosti, po njej nadaljuje v starosti, vse do smrti. Vzgajaj
otroka primerno njegovi poti, tudi ko se postara, ne bo
krenil z nje (Prg 22,6). Kar pomeni: Če se usmerimo v
pošteno življenje, še ko smo mladi, bomo dobri tudi v
poznejših letih, lepa bo tudi naša smrt in bo začetek
srečne večnosti.
Nasprotno pa, če se nas bodo polastile pregrehe v naši
mladosti, se bodo nadaljevale tudi v drugih obdobjih našega življenja, vse do smrti. To pa je pogubno poroštvo
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za večno nesrečo. Da vas torej takšna nesreča ne bi doletela, vam predlagam način, kako živeti; kratko in preprosto, pa vendar dovolj, da boste lahko postali tolažba
staršev, čast domovine, dobri državljani na zemlji, da bi
bili potem nekega dne srečni prebivalci nebes.
Moji dragi, vse vas prisrčno ljubim in dovolj je, da ste
mladi, da vas imam nadvse rad; lahko vam zagotovim,
da boste zase našli knjige oseb, ki so veliko bolj krepostne in učene od mene, a težko boste našli koga, ki bi
vas bolj kot jaz ljubil v Jezusu Kristusu in bi si bolj želel
vaše prave sreče. Gospod naj bo z vami in naj stori, da
boste po upoštevanju teh nasvetov mogli priti do zveličanja svoje duše in tako pomnožiti Božjo čast. Živite
srečni in Gospod naj bo z vami.
V Jezusu Kristusu vdani duh. Janez Bosko

BOG TE POZNA IN TE LJUBI
Povzdignite oči, dragi mladi, in opazujte, kar je na nebu
in na zemlji. Sonce, luna, zvezde, zrak, voda, ogenj so
vse reči, ki jih nekoč ni bilo. Bog pa jih je s svojo vsemogočnostjo potegnil iz nič in jih ustvaril, zato mu tudi
rečemo stvarnik. Ta Bog, ki je od vedno in ki vedno
bo, je, potem ko je ustvaril vse stvari na nebu in na
zemlji, poklical v bivanje še človeka, ki je med vsemi
vidnimi ustvarjeninami najpopolnejša. Zatorej so naše
oči, noge, usta, jezik, ušesa, roke vse darovi Gospodovi.
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Človek je med vsemi drugimi živimi bitji nekaj posebnega, ker mu je dodeljena duša, ki misli, razmišlja in
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pozna, kaj je dobro in kaj zlo. Ta duša ne umre s telesom, ampak ko slednjega ponesejo h grobu, gre ona
naproti drugemu življenju, ki ga ne bo nikoli konca. Če
je delala dobro, bo za vedno blažena z Bogom v nebesih, ki je kraj, kjer se uživajo vsakršne dobrote; če je
delala zlo, bo kaznovana s strašno kaznijo v peklu, kjer
bo večno trpela vsakovrstno kazen.
Zato vedite, o moji sinovi, da ste vsi ustvarjeni za nebesa ... Oh, kako vas Gospod ljubi in želi, da bi delali
dobra dela, da bi vas potem naredil deležne svoje slave
v nebesih.
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Ker smo prepričani, dragi sinovi, da smo vsi ustvarjeni
za nebesa, moramo vsako svoje dejanje usmeriti k temu
cilju. K temu vas mora nagibati še zlasti velika ljubezen,
ki jo Bog goji do vas. Je že res, da ljubi vse ljudi kot delo
svojih rok, vendar pa goji še posebno naklonjenost do
mladine in v njej oblikuje svoje veselje: »Moje veselje
je pri človeških otrocih« (Prg 8,31). Vi ste torej veselje
in ljubljenci Boga, ki vas je ustvaril. Ljubi vas, ker imate
še čas storiti veliko dobrih del; ljubi vas, ker ste v letih
preprostosti, ponižnosti, nedolžnosti in nasploh še niste
postali nesrečni plen peklenskega sovražnika.
Podobna znamenja posebne naklonjenosti je Zveličar
dal tudi otrokom. Pravi, da je vse, kar storimo otrokom,
kot bi njemu samemu storili (prim. Mt 18,5) ... Všeč mu
je bilo, da so otroci hodili za njim, vabil jih je k sebi, jih
poljubljal in blagoslavljal (prim. Mr 10,13-16).
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Glede na to, da vas Gospod tako ljubi v starosti, v kateri
ste, kako naj ne bi bil vaš trden sklep, s katerim mu
vračate, da boste storili vse, kar bi mu moglo ugajati,
in se izogibali vsemu, kar bi se mu utegnilo gnusiti?
Gospod vam da vedeti, da če boste začeli biti dobri v
mladosti, boste takšni celo življenje in da bo to okronano s srečo slave. Nasprotno pa bo zaradi slabega
življenja, ki preveč zlahka začenja svojo pot v mladosti,
takšna tudi smrt in vas bo neizogibno vodila v pekel.
Zato, če vidite ljudi, ki imajo že kaj let za sabo in se
vdajajo pregrehi pijančevanja, kockanja, preklinjanja,
lahko sklepate: te pregrehe imajo korenine v mladosti. »Vzgajaj otroka primerno njegovi poti, tudi ko se
postara, ne bo krenil z nje« (Prg 22,6). Ah, sin, pravi
Bog, v času mladosti se spominjaj svojega Stvarnika!
(prim. Prd. 12,1). Drugje pa razglaša za blaženega tistega človeka, ki se je že v mladostni dobi držal njegovih
zapovedi (prim. Žal 3,27). To resnico so dobro poznali
svetniki, zlasti sv. Roza iz Lime in sv. Alojzij Gonzaga,
ki sta že pri petih letih goreče služila Gospodu, kot odrasla pa nista našla veselja v drugem kot v rečeh, ki se
tičejo Boga, in tako postala velika svetnika. Enako lahko rečemo o Tobijevem sinu, ki je že kot mladenič bil
ubogljiv, v vsem podvržen volji staršev, po njuni smrti
pa je krepostno živel vse do konca svojih dni (prim. Tob
5,1-4,12-15).
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Kljub temu (bodo nekateri rekli), če začnemo služiti
Gospodu zdaj, bomo postali otožni. Ni res, otožen bo
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tisti, ki služi hudemu duhu; čeprav si prizadeva kazati
se zadovoljnega, bo njegovo srce jokalo in bo slišal v
sebi glas: nesrečen si, ker si Bogu sovražen. Kdo je bolj
prikupen in veder kot sv. Alojzij Gonzaga? Kdo bolj šegav od sv. Filipa Nerija? Kljub temu je bilo njuno življenje
nenehno izpolnjevanje vsakršne kreposti. Pogum torej,
moji dragi, že v mladosti se prepustite kreposti in zagotavljam vam, da boste vedno veselega in zadovoljnega
srca in spoznali boste, kako prijetno je služiti Gospodu.

BOG TI JE PODARIL OČETA IN MATER
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Kakor krhka rastlina, čeprav zasajena v dobro zemljo
na vrtu, dobi pokvečeno držo in slabo konča, če je ne
gojijo in je do določene višine ne usmerjajo, tako se
boste vi, moji dragi otroci, nagnili k slabemu, če se ne
boste dali upogibati tistim, ki imajo skrb, da vas usmerjajo. Takšnega vodiča imate v osebi svojih staršev, ki
jih morate natančno ubogati. Spoštuj svojega očeta in
mater in boš dolgo živel na zemlji, pravi Gospod (2 Mz
20,12). V čem pa je pravzaprav to spoštovanje? V poslušnosti, upoštevanju in podpiranju. Poslušnost pomeni,
da ko vam kaj ukažejo, storite tisto brez odlašanja in
ne kažite nejevolje in glejte, da ne boste kot tisti, ki
privzdignejo ramena in spustijo glavo, in kar je še huje,
predrzno ugovarjajo. Ti grdo žalijo svoje starše in samega Boga, ki jim po njih ukazuje to in ono. Čeprav je
bil naš Odrešenik vsemogočen, se je zaradi nauka nam
poslušno v vsem podvrgel blaženi Devici in sv. Jožefu,
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VSEBINA
Preskrbljeni mladenič
Don Bosko mladim
Bog te pozna in te ljubi
Bog ti je podaril očeta in mater
Prisluhni Gospodovi besedi
Božja Mati je tudi tvoja mati
Gospod te sprejema in ti v spovedi odpušča
Gospod se ti v evharistiji podarja kot kruh
Gospod te kliče k odločitvi
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Sveti Janez Bosko,
oče in učitelj mladine!
Sprejemljiv za darove Svetega Duha
in odprt za razmere svojega časa,
si bil za mlade, zlasti male in uboge,
znamenje prednostne Božje ljubezni.
Bodi naš vodnik
na poti prijateljstva z Jezusom,
da bomo v njem in njegovem evangeliju
našli smisel svojega življenja
in izvir prave sreče.
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Pomagaj nam,
da bomo velikodušno opravljali poklic,
ki smo ga prejeli od Boga,
da bomo v vsakdanjem življenju
ustvarjali občestvo
in v povezanosti z vso Cerkvijo
navdušeno sodelovali
pri graditvi civilizacije ljubezni.
Izprosi nam milost vztrajnosti,
da bomo v duhu blagrov
živeli dosledno krščansko življenje.
Daj, da se bomo
pod vodstvom Marije Pomočnice
nekoč mogli srečati s teboj
v veliki nebeški družini. Amen.

MOLITEV K SV. JANEZU BOSKU
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