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Ngày 31 tháng 1, cách đây đúng một thế kỷ, thế giới mất đi một người 

mà ông Rattazzi, thủ tướng nước Italia, thời bấy giờ nổi tiếng là người 

chống báng Giáo Hội, đã phải thốt lên: "Ngài là kỳ quan vĩ đại nhất của 

thế kỷ thứ 19. Cả nước Pháp đã suy tôn Ngài như một vị Thánh Vinh 

Sơn đệ Phaolô của thế kỷ". Con người đó chính là Thánh Don Bosco.  

Thánh nhân chào đời năm 1815 tại miền Piemonte, thuộc mạn bắc nước 

Italia. Mẹ Ngài là bà Magarita mong ước cho Ngài được làm linh mục. 

Nhưng bà đã dặn dò con mình: "Mẹ đã sinh ra trong nghèo khó, mẹ đã 

sống trong nghèo khó, mẹ cũng muốn chết trong nghèo khó. Nếu con 

muốn làm linh mục để giàu có, mẹ sẽ không bao giờ bén mảng đến với 

con".  

Don Bosco đã thực hiện lời khuyên của mẹ. Không những Ngài đã sống 

nghèo, nhưng chỉ sống với người nghèo, nhất là trẻ em nghèo. Ngài đã đi 

khắp hang cùng ngõ hẻm, thu nhặt những trẻ em lang thang đầu đường 

xó chợ.  

Nếu mãi đến năm 1848, Karl Marx mới đưa ra tuyên ngôn kêu gọi giới 

công nhân đứng lên, đoàn kết đấu tranh cho quyền lợi của họ, thì trước 

đó, Don Bosco cũng đã tranh đấu cho giới công nhân rồi.  

Thời của Thánh nhân, kỹ nghệ mới phát triển, nhiều vấn đề xã hội được 

đặt ra. Thánh nhân chủ trương không chỉ mang lại cho giới trẻ một nền 

giáo dục về mặt tinh thần hay tu đức, mà còn giúp cho giới trẻ một nghề 

nghiệp trong tay. Thánh Don Bosco đã được xem như là cha đẻ của những 

trường huấn nghệ ngày nay.  



Phương pháp sư phạm được Thánh nhân đề ra nhắm đến sự đề phòng 

hơn là trừng phạt. Thay vì chữa trị những sai trái, tốt hơn là đề phòng 

để những sai trái không xảy ra. Trong tất cả mọi sự, tình thương và sự 

dịu dàng là cơ sở cho tất cả mọi cư xử của Thánh Don Bosco. 

Hiền lành và vui vẻ là hai nhân đức trội vượt trong sự thánh thiện của 

Thánh Don Bosco. Với sự hiền lành đầy cảm thông, Thánh nhân nhìn mọi 

người bằng chính cái nhìn của Chúa Giêsu. Cái nhìn đó muốn nói với tội 

nhân hay bất cứ một tâm hồn xấu xa nào rằng: "Bạn có một giá trị cao 

cả. Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương bạn. Bạn đừng ngã lòng".  

Ði đôi với sự hiền lành chính là vui vẻ. Châm ngôn của Thánh Don Bosco 

chính là: Phụng sự Chúa trong vui tươi. Sự vui vẻ của Thánh Don Bosco 

là liều thuốc hữu hiệu nhất cho thời đại đầy phiền muộn và chán nản của 

chúng ta. Niềm vui của Thánh nhân xuất phát từ một xác tín cơ bản 

trong Kitô giáo của chúng ta: Thiên Chúa là Tình Yêu. Do đó những 

người được Thiên Chúa yêu thương không thể nào buồn thảm được.  

Sứ điệp của Thánh Don Bosco vẫn luôn hợp thời, nhất là trong hoàn cảnh 

hiện tại của chúng ta. Giữa một xã hội mà tương quan con người được 

xây dựng trên thù hận, nghi kỵ, bon chen, giành giật, lừa đảo. Thánh Don 

Bosco nói với chúng ta rằng: Con người vẫn còn đáng thương yêu, vẫn 

còn đáng tôn trọng và tin tưởng.  

Giữa một xã hội mà sự buồn thảm đang ngự trị, Thánh nhân muốn đem 

lại cho chúng ta nụ cười của lạc quan. Nụ cười lạc quan đó chỉ có thể nở 

rộ khi con người còn tin tưởng ở Tình Yêu của Thiên Chúa. Giữa những 

mất mát từng ngày, Thánh Don Bosco mời gọi chúng ta hãy tìm kiếm lại 

mọi sự trong Tình thương của Chúa. 

 


