Don Bosco (+ 1885)
Je bent priester-student en je wordt geconfronteerd met jongeren die naar de stad
afzakken, op zoek naar een beter bestaan. Het overkwam Jan Bosco, later Don Bosco
genoemd, in Turijn. Vanuit een grote innerlijke gedrevenheid wist hij zich met de
steun van zijn moeder (zijn vader stierf toen hij twee jaar oud was) te ontworstelen
aan het arme boerenleven en priester te worden. Daarbij vergat hij zijn afkomst en
eigen worsteling niet, integendeel. Het geluk en de zorg om de ‘ziel’ van deze
straatjongeren werden vanaf dan zijn grote levensopdracht.
Intuïtie en passie waren zijn grote krachtbronnen. Spontaan wist hij aansluiting te
vinden bij de leefwereld en noden van deze jongeren. Zijn motto was: “Zorg dat ze je
graag zien!” Enkel als ze zich graag gezien voelen, zich van daaruit openstellen en
deze genegenheid beantwoorden, kan je met hen op weg gaan. Vanuit die liefde hielp
Don Bosco hen om hun diepste levensvervulling te ontdekken en te ontplooien. Voor
hem kon die vervulling niet anders dan de verbondenheid met God inhouden. Het
geloof in en vertrouwen op God vormden immers de kern van zijn bestaan. Dit was
geen theoretisch beleden principe, maar een passie die hem levenslang zou drijven.
Hij maakte zichzelf tot instrument van Gods liefde en liet zo in jongeren diezelfde
liefde ontvlammen en oplaaien.
Don Bosco zag vreugde als een weg naar God. Hij verbond vreugde met heiligheid en
met zich afzetten tegen het kwaad. “De duivel is bang van vrolijke mensen,” hield hij
‘zijn’ jongeren voor. Don Bosco durfde ‘heiligheid’ aan jongeren presenteren als een
haalbaar en na te streven ideaal. Hij koppelde ‘heilig worden’ niet aan grote
vroomheid en versterving, maar aan vreugde. “Dien God in vreugde. Doe de gewone
dingen die je moet doen met inzet, overtuiging en vooral vreugde,” zei hij. Het
consequent in de praktijk brengen van deze overtuiging maakte Don Bosco tot een
heilige.
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