
5. nap: A szeretet útján maradni  

 

Lk 11,1-4 

Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, 

egyik tanítványa kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint 

ahogy János is megtanította tanítványait.” Erre így szólt hozzájuk: 

„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg 

a neved. Jöjjön el az országod. Add meg a szükséges kenyerünket 

minden nap. Bocsásd meg a bűneinket, amint mi is megbocsátunk 
minden ellenünk vétőnek. És ne vigy' minket kísértésbe.” 

Az Alapítónő szavai: 

„Minél gyermekibb módon és minél egyszerűbben szólunk 

az Istenhez, annál szíve sebben egyesül velünk” (Lebensornung 

23. oldal; a továbbiakban: LO)1 . „Lehetnek Önök között, akik az ima 

lényegét a kimondott szavakban látják. Ez azonban nem így van: az 

igazi imádság a szívből jön. Minden foglalatosságuk folytonos ima 

kell, hogy legyen” (LO 22).  

Imádság:  

Istenünk, Atyánk, Krisztus élete a szeretet Veled folytatott, 

megszakítatlan párbeszéde volt a Szentlélekben. Benne választottál 

ki minket arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Mária Alfonza Anyához 

hasonlóan tölts el bennünket az imádság lelkületével, ajándékozz 

meg minket kegyelmeddel, hogy az isten gyermekség szellemében 

éljünk, és szívünket a Te művednek szenteljük! Tégy minket 

készségessé, hogy akaratodat kövessük, és minden esetben, 

                                                                            
1 „In der Nachfolge Christi: Lebensordnung der Schwestern vom göttlichen Erlöser”, Oberbronn, ʻ’ 1975, 1984, ( Krisztus 

követésében: Az Isteni Megváltóról nevezett Nővérek Életszabálya ).  

bármilyen élethelyzetben, találkozásban felismerjük a Te isteni 

jelenlétedet.  

Az Alapítóanya szavai:  

„Ha imánk nem rögtön talál meghallgatásra, tovább kell mennünk 

a kérésben, amíg meg nem kapjuk, amit kértünk. Az imádság 

sohasem veszik kárba, és ha valamit nem kapunk meg rögtön, amint 

azt kérjük, akkor bizonyára megkapunk valami mást, ami lelki üdvünk 

számára sokkal hasznosabb. Az Isten mindig sokkal jobban tudja, 

mire van szükségünk.” (Entfache die Gnade Gottes, 1. kötet, 36. 
oldal) 

 

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. 


