
2. nap: Nyitottság Isten meghívására életünkben 
 

Lk 10,21-22 

Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent 

a Szentlélekben, ezek kel a szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld 

Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, 

és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. 

Mindent átadott nekem Atyám. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak 

az Atya, és hogy ki az Atya, azt csak a Fiú vagy akinek a Fiú ki akarja 
nyilatkoztatni.” 

A fiatal Eppinger Erzsébet életéből: 

Vágyam, hogy Istent megismerjem, Őt szeressem, és azt tegyem, ami 

Neki kedves, évről évre erősödött bennem … (Leben I/20; 8 éves 

korában). Mégis újra és újra előfordult velem, hogy szüleim az imából 

egy feladat teljesítésére elhívtak. Nem tettem eleget azonnal szüleim 

hívásának, folytattam az imát. Az ima mintha megszakadt volna 

bennem, erre megijedtem, és a keresztre te kintettem. Azonnal egy 

belső hangot hallottam meg, amely ezt mondta: „Az engedelmesség 

kedvesebb nekem, mint az imádság” …Ettől a perctől fogva 

makacsságomat és önzésemet le tudtam győzni (Leben I/35; 12 éves 
korában).  

Imádság:  

Istenünk, Atyánk, bátoríts minket, hogy életünket átadjuk az emberré 

lett isteni szeretetnek, és hagyjuk, hogy alakítson minket! Tégy 

velünk úgy, mint Mária Alfonza Anya azokkal az emberekkel, akik 

nyitottak örömhíredre, és így megváltó tervedben részt vesznek! 

Országodat miközöttünk akarod felépíteni, az élet kultúráját hozva 

létre. Szabadíts meg minket az önzéstől és a túlzott büszkeségtől, 

amely eltávolít Tőled! Tégy minket érzékennyé hívásodra 

a mindennapi helyzetekben, amely az idős, beteg, reményvesztett 

emberek segítésében, és így a Te közelséged érezhetővé tételében 

kell, hogy megmutatkozzon!  

Elmélkedés:  

A keresztény élet akkor sikeres, ha a Szentírás alapján fejlődési 

folyamatban vesz részt. Pál például azt írja, hogy a tesszalonikaiak 

hite nagyon erősödik (2 Tessz 1,2). A növekvő hittel egészen szoros 

kapcsolatban áll ebben a sze retetben való gyarapodás. 

A kolosszeieket arra inti, hogy Isten isme retében növekedjenek 

(Kol 1,11). Péter pedig a korabeli keresztényeket buzdítja, hogy 

a megváltó úr Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében haladjanak 

előre. Ránk is érvényes az 1 Kor 15,58 apostoli intelme: „Tegyetek 
mindig minél többet az Úr ügyéért!” 

Napi imádság:  

Urunk, Istenünk,  

Te Mária Alfonza Anyának gyermekkorától fogva megadtad 

a kegyelmet, hogy mindjobban megértse a kereszt titkát; felismerte 
benne irgalmas szeretetedet, mely minden embert üdvözíteni akar. 

A Te indításodra kongregációt alapított, hogy annak tevékenysége 

által segítségére legyen a testileg és lelkileg szenvedő embereknek. 
Az Oltáriszentség által adtál neki erőt, hogy részt vehessen 

a megváltás művében. 

Kérünk, ébreszd fel bennünk a készséget, hogy Alfonza Mária Anya 

példája szerint mi is átalakuljunk a Megváltó Krisztus szeretete által, 

és életünkkel tegyünk tanóságot Róla mindazok előtt, akikkel 

találkozunk. 
Az Ő közbenjárására kérünk, hallgasd meg imánkat... és ha Te is úgy 

akarod, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Mária Alfonza Anyát 
mihamarább a boldogok közt tisztelhessük. 

Ezt kérjük Megváltónk, Jézus Krisztus által. Ámen. 


