
A könyörgésetekre nem Nekem, Jézusnak van szükségem, hanem nektek, hogy ki tudjátok 
fejezni kétségbeeséseteket, erőtlenségeteket. Igenis az elveszettséget, az elviselhetetlen 
fájdalmakat, a kilátástalanságot, a meg nem értettséget őszinte ember csak szívből jövő 
könyörgéssel tudja kifejezni. Olyan ez az idézet, mintha azt akarnám nektek megtiltani, hogy 
sírjatok! Igenis sírjatok, mert a könnyek adománya Szent Lelkem ajándéka is lehet! Nincs 
valódi bűnbánat könyörgés és könnyek nélkül! Aki nem tudja, vagy nem akarja fájdalmát 
kifejezni, az mérhetetlen gőgje által nem hisz az irgalmas Istenben! Enyhülését mindenki csak 
Nálam találja meg! Minél mélyebben élitek át fájdalmaitokat, annál nagyobb lesz utána a 
megnyugvás. 
 
 
Azoknak, akiknek az átlagnál nagyobb szükségük van arra, hogy tisztábban halljanak 
szívükkel - nem csupán önmaguk, hanem a közösségek, a többi ember számára is - azoknak 
Lelkem megadja ezt a karizmát. Átlagnál nagyobb empatikus, mások sorsába beleérző szívvel 
kezdenek rendelkezni, s nagy érzelmi gazdagsággal képesek átélni szeretetem hatékonyságát, 
értetek vállalt szenvedéseim áldozatát. 
Kell, hogy tanúságtevőm légy. Kell, hogy ne légy a körülmények könnyű eszköze, hanem az 
Én szeretetem bemutatója minden bántó körülmény ellenére. A könnyek adománya is az Én 
adományom. Megkönnyíti életedet. 
 
 
Könnyeid, meghatódásod, az Én adományom, de ezzel is kicsit úgy kell bánnod, mint a 
nyelveken való imával. Bátran szabad folyást kell engedned könnyeidnek, mikor egyedül 
vagy. Ez nagy benső megtisztulást, megkönnyebbülést fog eredményezni benned. De 
közösségben, mások előtt nagyon törekedned kell arra, hogy uralkodni tudjál az ilyen 
elérzékenyülésen. 
 
 
A könnyek adománya Lelkem ajándéka azoknak, akiknek szükségük van arra, hogy 
növekedjen bennük az empátia, vagyis a beleérzés mások problémáiba. Persze lehet 
idegkimerültség jele is, ha valaki könnyen meghatódik.   
Te olyan lelki élményeken mentél keresztül, melyek ugyancsak elősegítették ezt az 
idegállapotot. De nyugodj meg, nem ez a fő oka könnyeidnek, csak ez is benne van. Az 
mindig jó és hasznos, ha valaki próbál uralkodni feltörő érzelmein. 
 
 
A könnyek adománya kegyelem! Ezt akkor ismered fel, ha nem fáradságod hatására 
érzékenyülsz el, hanem annak hatására, hogy át tudod élni, bele tudod élni magad bizonyos 
történésekbe, amelyek ezt kiválthatják belőled.  
A könnyek adománya azt jelzi, hogy olyan feladatot kaptál Istentől, amelyhez szükséges az 
empátia, a beleérzés mások gondjaiba. A könnyek adománya felkészít arra, hogy képes légy 
olyan keresztek elviselésére, amelyek passzivitást kívánnak tőled. Tehát arra képesít, hogy 
tudj hallgatni, meghallgatni, együtt érezni szavak nélkül, tudj vigasztalni másokat már pusztán 
jelenléteddel. De arra is felkészít, hogy örülni tudj az örvendezőkkel, s ezáltal másokban is 
öröm ébredjen irányomban.  
 Adj tehát hálát könnyeidért, még akkor is, ha e könnyeket gyakran vissza kell tartanod, 
nehogy mások megbotránkozzanak rajtad. 
 
 



A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájdalomtól könnyező szívemet. Ma 
sokfelé jelennek meg könnyeim. A te szemedben is, általad is e világért ontom szeretetem 
könnyeit. A világ összes édesanyjának szeretete sem éri el azt a fokot, ahogyan Én szeretlek 
téged! 
 
 
A könnyek adománya nagyon jótékony hatást vált ki abból, aki ebben részesül. De erőltetni 
nem szabad. Sőt, amennyire lehet, inkább törekedj uralkodni ilyenkor is magadon! Ha ezt 
teszed, a jótékony hatása nem csökken. 
 
 
A könnyeknek általában mindig görcsöket, feszültséget feloldó hatása van. Joggal 
beszélhettek könnyek adományáról is. Igen, ez külön ajándék olyanok számára, akiknek 
Istentől kapott szerepük megkívánja azt az empátiát, amely segíti őket a szeretni tanítást 
megvalósító hivatásuk gyakorlásában. 
 
 
A könnyek adománya isteni adomány. Felold, megtisztít, megértőbbé, alkalmazkodóbbá 
képes tenni azt, aki birtokában van ennek az adománynak. 
 Nem arról van tehát szó, hogy ennek egyedüli forrása az érzékeny idegrendszered. Bár 
ez is. De nemcsak ez! Velem vagy együtt érző olyankor, amikor a könnyekig meghatottan 
átélsz bizonyos külső vagy belső helyzeteket. 
 
 
Bízom abban, hogy a Rám gondolásod nem csupán sírást, hanem erőt, vigasztalást, bátorítást 
is eredményez benned. Ez az Én, a te Jézusod szíve-vágya! 
 A könnyek adománya is Isten adománya ugyan, de semmiben sem jó a túlzás. Kivéve 
a hitet, reményt, szeretetet. Ezeket nem lehet eltúlozni, csak esetleg elrontani. 
 
 
 
 
 


