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1. Postanimo apostoli Jezusovega Srca 

Pater Mateo se je zavedal, da Jezus potrebuje za svoje 
delo veliko novih apostolov – te pa je treba vzgajati:

In kako se bo to zgodilo? Postati morate kakor Jezus: 
tako da vas on napolni, da živite iz njega in da mu pusti-
te, da živi v vas.

Postati morate kakor vodni zbiralniki: toda da bi po-
stali vodni zbiralniki, ki se izlivajo na polja duš in jih 
napravijo rodovitna, je potrebno, da se napolnite z živo 
vodo, ki teče v večno življenje (Jn 4,14).

Da dosežete ta cilj, je prvi pogoj, da postanete prazni. 
Ne more se napolniti, kar ni prazno.

Potrebno je v sebi narediti praznino: praznino, kjer 
ni sebične ljubezni; praznino, kjer ni malih interesov, 
tolikih majhnih skrbi, četudi morda niso slabe; prazni-
no, kjer ni preveč osebnega gledanja, presojanja, tudi v 
duhovnih rečeh.

Mi bi radi postali sveti na svoj način, ki je beden in 
omejen, lahkoten in udoben, mi bi si sami radi začrtali 
svojo stezico. Zapustite jo in stopite na pravo pot, ki je 
Jezus Kristus. Samo on je Pot, kakor je samo on Resnica 
in Življenje (Jn 14,6).

Mi želimo to doseči s svojim majhnim prizadevanjem: 
»Kaj naj storim?« In on mi na to odgovarja z besedami, 
ki jih je izrekel sveti Marjeti Mariji Alakok in sveti Tere-
ziji Deteta Jezusa: postala boš svetnica na moj način, ne 
na tvoj!
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Torej postati prazni samih sebe. Temu naj služi izpra-
ševanje vesti. 

Dobro izpraševanje vesti pokaže, kaj naj se odreže, 
odstrani, kaj je treba prenoviti, popraviti. Prizadevajte si 
za tako izpraševanje, toda brez nemira, nežno, umirjeno, 
kakor otrok pred našim Gospodom.

Treba mu je preprosto reči: »Gospod, glej, tu je madež 
in tam spet drugi. To so bednosti, ki jih ti poznaš bolje 
kot jaz sam; ozdravi me, popravi me.« 

Vi ste izročeni v Njegovo skrb: on vas bo ozdravil, 
imejte zaupanje! Toda pustite mu delati, naj on opravi 
svoje delo v vas. Niste vi, ki naj delate: kaj bi mogli na-
rediti sami od sebe?

2. Iščimo Božjo modrost

Apostol Jezusovega Srca se zaveda, da mu je lastna mo-
drost v napoto. Potrebuje Kristusovo Modrost:

Izprazniti se samih sebe je predpogoj, da se napolni-
mo z našim Gospodom in bi ga nato mogli dajati dru-
gim. 

Na kakšen način? Z duhom vere! Imejte živo vero, ži-
vite iz vere. Vera naj prežema vaše misli, vaše presojanje, 
vera naj bo vaša modrost: bodite trdni v Bogu.

Človeška modrost je kakor nič v primerjavi s to 
vzvišeno modrostjo. Če vas je Bog obogatil s svojimi 
darovi, če imate izkušnjo, pridobljeno znanje, v redu: 
zahvaljujte se mu in mu služite v njegovo slavo. Pred 
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vsem tem in nad vsem tem pa cenite, iščite Božjo 
modrost, o kateri je sveti Pavel dejal: »Sklenil sem, da 
med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa 
Kristusa, in sicer križanega« (1 Kor 2,2).

Glejte, to je resnična modrost, zanesljiva, koristna, 
plodna. Prosite zanjo! Pokleknite pod tabernakelj in tam 
ga, kakor apostoli, z očmi uprtimi v Božjega Učitelja, 
s srcem, ki je blizu njegovemu Srcu, prosite, naj vam 
podeli milost, da bi ga spoznali z zaupnim, resnim, glo-
bokim, celostnim spoznanjem. 

Življenje iz vere in življenje iz ljubezni: prvo vodi k 
drugemu. Ne k čutni ljubezni, ampak k resnični, ki živi 
iz žrtve, iz duha žrtvovanja, daritve. Najsi gre za vaše 
osebno posvečenje ali za delo posvečevanja bližnjega, 
je pri tem temelj ljubezni vedno žrtev, ljubezen vse do 
žrtvovanja. 

Naj ne bomo kakor tiste duše, ki govorijo: »Gospod, 
če hočeš, daj mi majhen križ, zelo majhen.« Ne, treba 
je hoteti Kristusovo ljubezen, kakršna je: hoteti jo, da 
udejanja v vas in po vas svojo voljo. Ljubiti Jezusa popol-
noma, z ljubeznijo brez mere, da bi ga ljubili v polnosti 
njegovega Srca.

Zaupna ljubezen: nehajte se ozirati nase, računajte na 
Boga in ne nase. Še enkrat: on bo uresničil svoje delo 
v vas po vas samih, kljub vašim slabostim. Treba mu je 
trdno zaupati, zato ker je on: v tem je vse.

Življenje je Jezus; svetost je življenje Jezusa Kristusa v 
nas. Kliče vas, da živite v njem, da bi mogel po vas živeti 
v dušah. Rekel je sveti Marjeti Mariji Alakok: »Hočem, 
da mi služiš za orodje, po katerem bom pritegnil srca k 
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svoji ljubezni« (Vie et oeuvres II, 191). Kolikor bolj boste 
velikodušni, toliko več bo imel Jezus Kristus svobode za 
svoje delovanje, da vas posveti in iz vas naredi sejalce 
svetosti. Pustite mu, da vas popolnoma prežme in recite 
s svetim Pavlom: »Živeti je zame Kristus« (Flp 1,21).

Molite ... molite kakor otroci. Jezus je živa knjiga, on 
je bistvo. On edini uči. On edini nas razsvetljuje. 

3. Nujnost žive vere

Pater Mateo je zelo močno poudarjal živo vero, po kateri 
prihaja v apostola Kristusova modrost:

»Gospod, pomnoži nam vero!« (Lk 17,5). Vera je te-
melj duhovnega življenja in apostolske dejavnosti ... Ne 
moremo prepričati koga o nečem, če sami nismo prepri-
čani o tem: ga pripraviti k strinjanju o nečem, s čimer se 
sami ne strinjamo. 

In kdo nas prepriča in nas nagne k strinjanju? Tisti in 
samo tisti, ki pozna Jezusa, ki ga pozna, pravim, ne le s 
kakršnim koli spoznanjem, medlim, površnim, ampak s 
spoznanjem, ki je resno, notranje, celostno in globoko; 
tisti in samo tisti, kateremu se je Jezus Kristus milostno 
razodel in ki se je izkazal pokornega njegovemu glasu.

Samo Jezus Kristus je rekel in samo on je mogel reči: 
»Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v 
temi, temveč bo imel luč življenja« (Jn 8,12). Samo on 
je luč, ker je samo on Božja modrost. Človeška modrost, 
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kakor ji pravimo, je norost in tema, kolikor je ne presve-
tli to Sonce in kolikor ne izhaja iz te višje Modrosti.

Preveč pametni smo, preveč razmišljamo: treba je 
manj uporabljati glavo! Najvišja modrost prihaja iz vere.
Toliko smo pametni in toliko smo modri, kolikor smo 
verni!

Kar je potrebno v vsakem času, posebej v naši dobi, 
niso modrijani in modreci tega sveta, politiki, misleci. 
Če njihova modrost ne prihaja od Boga, če ne priteka 
iz njegove modrosti, če je zgolj sad njihove izkušnje in 
njihovega delovanja, če jo vlečejo sami iz sebe, koristi 
malo ali nič.

Ali veste, kaj je potrebno, če hočemo ponovno prebu-
diti svet? Duše, ki verujejo, duše svetnikov, razsvetljene 
in preproste. 

Potrebujemo arške župnike! Ti bodo za družbeno do-
bro storili več, kakor vsi učenjaki in vsi modreci in vsi 
geniji. Zakaj? Zato, ker ti dobivajo luč iz Boga, razširjajo 
to Božjo luč, luč Jezusa Kristusa, medtem ko zunaj Jezu-
sa ni drugega kot tema in prividi.

4. Življenje iz vere 

Za patra Matea vera ni vera, če ne raste in ne zajame 
vsega človeka, če ne preide v dejanja:

Potrebno je vero živeti. Ne gre za navadno vernost, 
ampak za vero, ki je razsvetljena in dejavna. Prvi del te 
poti je torej duh vere. Potreben je ta duh, da bi spoznali 
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