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„Mily áldottak vagytok, akik válaszoltatok meghívásotokra. Mily szerencsés a nyáj, aki 
meghallja Pásztora hangját. Mesteretek szeretetlakomáján barátaival fogtok ti is enni. Cecília 
vagyok, nővéretek és barátotok.  
 
A Mester, Jézus Krisztus szerető üzenetével jöttem. Azért jöttem, hogy nektek adjam a 
tökéletességnek azt a szintjét, amit a Szárazság Fő Órájának neveznek. Ez a tökéletességnek 
azon szintje, amely a megváltás útja mentén vezet. 
 
A szárazság, a szeretet próbatételének ideje. Az az időszak, amikor az ember megtapasztalja 
Isten kegyelmének hiányát. Isten mindig az ember mellett áll kegyelmeivel, de az ember 
nem érzékeli azt ebben az órában. 
 
Az élet minden területe oly száraz, hogy az ember híján van minden vigasznak. Aminek örömet 
kellene számára okoznia, szomorúságot fog számára adni. Azok, akik a múltban szerették Őt, 
az ellenséghez fognak pártolni ebben az időszakban. Az Istentől jövő békesség úgy tűnik majd, 
mintha vissza lenne vonva. Nehézséget okoz majd imádkozni, mert Isten jelenléte nem érződik 
abban az időben.  
 
Krisztus barátai, az ember megtapasztalja majd a szárazság pillanatait életének különböző 
alkalmaikor, és szakaszaiban. Létezik olyan szárazság, amelyet az ember akkor érez, amikor a 
tökéletességnek az egyik szintjéről a másikára lép. Első próbatételként jelentkezik, hogy 
alkalmassá tegye az embert a tökéletesség következő szintjére. Egy másik szárazságot az ember 
akkor érez, amikor elszakad a tökéletesség egyik szintjétől, egy másik eléréséért. Ez még 
fájdalmasabb, mint az előzőek, mert hordozza a bűnök súlyát is, azok megbánásával együtt. 
Krisztus barátai, tudnotok kell, hogy a szárazság megtisztítja az embert, hogy az 
illeszkedhessen életének következő szintjéhez vagy a tökéletességre vezető út vagy a 
kárhozatra vezető út mentén. Ha elérkezik ez az idő, és túléli az ember, akkor a békesség egy 
új szintjén találja magát; ha azonban kétségbe esik, akkor az összenyomja és szétzúzza.  
 
Azért jöttem most közétek, hogy minden szárazság atyjáról beszéljek most nektek, amelyet a 
Szárazság Fő Órájának hívnak. A tökéletességnek e szintje döntő próbatétel az összes 
szint között. Hasonlóan a kisebb szárazsághoz, ha túlélitek a szárazság legmagasabb 
fokát, akkor a végén, rendkívüli reményetek lehet a győzelemre. Azonban, ha megtörtök, 
és összeroppantok alatta, akkor mindent újra elölről kell kezdenetek, vagy elveszítetek mindent. 



A küzdelem, amit megtapasztaltok ezen a szinten, nem körülöttetek, hanem bennetek zajlik. Ez 
az a pillanat, mikor a pokol összes erői ellenetek munkálkodnak bennetek. Ez az a pillanat, 
amikor az érzéki, buja vágy, amely felhalmozódott bennetek bűnös múltjaitok miatt, 
legnagyobb küzdelmét vívja bennetek. Ez az a pillanat, amikor a saját énetek, a világ, és a sátán 
legizzóbb küzdelmüket vívják bennetek. Ez az a pillanat, amikor az emberek cserbenhagynak, 
és elpártolnak tőletek. Ez a teljes elhagyatottság órája. Valóban, ez a szeretet próbatételének 
legnagyobb pillanata.  
 
Krisztus barátai, az ember mindig elfelejti az ezt megelőző szintet, vagyis Isten Országának 
igaz értékének a szintjét. Azon a szinten Isten kinyilatkoztatja barátainak a boldogság 
teljességét, és az Ő országa békéjének jótéteményeit. Mindez felkészít titeket erre a döntő 
fontosságú szintre (a szárazság fő órájának szintjére). Ha nem élveztétek az ezt megelőző 
szintet, akkor ezt sem fogjátok könnyen teljesíteni. Értsétek hát meg, hogy minden szint 
vezérfonalatok, és útmutatásotok a tökéletességre vezető út magasabb szintjéhez. 
 
Hogy győzedelmeskedjetek ezen a szinten, szeretnetek kell imádkozni! Imádkozzatok! 
Istenetek mellettetek van, még akkor is, ha ti nem érzitek jelenlétét. Isten tekintete megpihen 
rajtatok. Kezeit kiterjeszti felettetek, hogy védelmezzen titeket. Mindig veletek van. Ne 
keressetek vigasztalást a világtól! Ne keressetek vigaszt és örömet önmagatoktól! Ne adjátok 
meg magatokat a sátán kísértéseinek. Inkább keressétek a békét, amely a tökéletes 
csendességből származik. Szükségetek van a csendességre ebben az órában. Szükségetek van 
az egyedüllétre és a magányra. Krisztus barátai, maradjatok nyugodtak és várjatok az Úrra.  
 
Bizalmatokat ne az emberekbe helyezzétek ebben az órában, mert úgyis csalódtok majd bennük. 
Ne utáljatok senkit, és ne hibáztassatok másokat, ne tartsátok őket problémátok okozójának. 
Nem az emberek vagy a barátaitok, hanem a szeretet tesz próbára titeket. Küzdjetek keményen 
a csendességben, hogy győzelmet arathassatok. Növeljétek akaraterőtöket, és küzdjetek. 
Győzelmetek akaratotokon és elhatározásaitokon, valamint döntéseiteken alapszik. Személyes 
erőfeszítéseiteken keresztül Istenetek segítségetekre siet, és megment titeket. Ő mindig veletek 
van. Megáld titeket, s én most távozom tőletek.” 
 
 

ELMÉLKEDÉS 
 
Amint azt a tanításból is láthattuk, a szárazság órája a szeretet próbatételének ideje. Ebben az 
órában érzett szenvedéseket és kínokat nem az Isten óhajtja, de megdicsőül ezek által akkor, 
amikor szeretettel fogadjuk el megpróbáltatásainkat. Isten minden jónak forrása, és semmilyen 
gonoszság nem származik tőle. Szent Ágoston mondta azt, hogy az ember élete a földön 
hadviselés. Minden napnak megvan a maga keresztje és dicsősége, öröme és fájdalma. Amikor 
valaki fizikailag és lelkileg növekszik, folyamatosan megtapasztalja a megpróbáltatást, 
szárazságot és az elhagyatottságot, amely általában egy örömtelibb, hálával teltebb időszak előtt 
vagy után jelentkezik. Az Isten az Ő végtelen bölcsességében tudja, hogy miért engedi meg 
ezeket a nehézségeket, mindezek az emberek javára válhatnak. A szárazság óráiban az ember 
megtapasztalja majd, hogy mindig az életének a leginkább rendezetlen területe igyekszik 
önmagára irányítani a figyelmét. Ez fedi fel az ember ürességét és gyengeségét. Ez az 
időszak leplezi le az ember bűnös természetét. Az ember felfedezi, hogy Isten nélkül 
semmit nem tehet.  
 
Ebben az órában az Isten megvonja kegyelmét, amely az ájtatosságokat édessé tenné. Minden 
kegyes cselekedet íztelenné és érdektelenné válik. Krisztus követésére és a Tőle kapott küldetés 



teljesítésére érzett buzgóság többé már nem található meg az emberek szívében. Amint az 
elmélkedés is mondta, az ellenség az ember bensőjéből támad, saját magunk ellenségei 
vagyunk. Megkísértjük majd önmagunkat, hogy visszatérjünk azokhoz a bűnös 
dolgainkhoz, melyek már legyőzöttnek tűntek. Mindezek a bűnök és vétkek hatalmas 
erővel tomboló háborút indítanak ellenünk. Ó mily borzasztó lesz ez azok számára, akik 
nem tanulták meg hogyan harcoljanak önállóan. Barátaitok mindegyike magatokra hagy majd, 
azok, akik közel voltak hozzátok, eltávolodnak tőletek. Azok, akiknek bátorítást kellene adni 
számotokra, elbátortalanítanak majd. Ahol az igazságot keresnétek, ott hazugságot fogtok 
hallani, s még az imából sem szereztek vigasztalást. S valóban, az ember teljesen egyedül lesz, 
és a teljes elhagyatottságot fogja megtapasztalni.  
 
Türelem és bátorság a két fegyver, amely legyőzi a megpróbáltatás kritikus óráját. 
Türelmesnek kell lenned, és várnod kell az irgalom órájára. Mindig emlékezz arra, hogy 
egyetlen állapot sem állandó. Nem számít az, hogy mennyire felhős az ég, amikor esik, az eső 
elmúltával ismét kitisztul és ragyog. Nem számít, mennyire sötét az éjszaka, a nappal majd 
megtöri azt. A legsötétebb éjjel előzi meg mindig a hajnalt. A legbiztosabb jele annak, hogy az 
örömünk hamarosan elérkezik, az a pont, amikor a szárazság órája a legnagyobb és 
legkeményebb. Legyetek bátrak és várjatok az öröm és szabadság elérkező órájára. 
 
Az ilyen típusú megpróbáltatásokban az ember nem veszíti el Isten iránt érzett szeretetét. A 
lénye kitart az Isten felé megalapozott létben, csak a szeretet érzését veszíti el. A szeretet 
létezik, de csak a küzdelem érezhető. A szenvedések megélése teszi képtelenné az embert arra, 
hogy megérezze a szeretetet. Ezeknek a megpróbáltatásoknak a haszna egyszerűen az, hogy 
visszatartsa az embert mindazon lehetőségektől, amikor abban bízik, amire képes, azért, hogy 
az isteni irgalom váljék életének egyetlen alapjává. Ez valódi, gyökeres belső átalakulást 
eredményez, vagyis megtanít minket arra, hogy ne az Isten iránt érzett szeretetünkben bízzunk, 
hanem bizalmunkat kizárólagosan abba a szeretetbe vessük, amelyet Isten érez irántunk. 
Amikor többé már nem hiszel abban, amit Istenért tehetsz, folytasd azzal, hogy hiszel 
abban, amit Isten képes érted tenni.  
 
Ezen a szinten az Isten feltétel nélküli szeretetének, irgalmának végtelen gyengédségének, 
gondoskodó atyai mivoltának a megtapasztalása, alapvető fordulatot eredményez a 
tökéletességre vezető utunkon, Istennel való kapcsolatunkban. Bármi, ami a szárazságban 
előfordulhat: elesések, gyengeségek, betegségek, depresszív érzelmek, pszichés és valós 
eshetőségek, legyen bármi is az eredetük – beleértve a bűnt, vétket, hibát – lelki életünk 
fejlődéséért van. Megnyugtató tudni, hogy nagy lelki előnyökre tehet szert az ember olyan 
megpróbáltatásokból is, melyekben semmiféle spiritualitás sincsen, mert végül is nem sok 
különbség van a lelki próbatételek és az egyéb próbatételek között, mert Isten mindent 
felhasznál, még a mi bűnünk következményeit is.  
 
Minden legyőzött megpróbáltatás erősíti az embert, hogy a jövőbeni keményebb 
megpróbáltatásokat is legyőzze. Viszont amikor egy megpróbáltatás legyőzi az embert, az úgy 
meggyengíti őt, hogy a sokkal kisebb megpróbáltatások is legyőzik majd. Ne engedjük hát meg 
magunknak, hogy legyőzöttek legyünk. 
 

Krisztus: 
„Gyermekeim, még ebben az órában is legyetek teljes tudatában annak, hogy veletek vagyok. 
Én nem hagyom cserben gyermekeimet. Nem vagyok képes elhagyni őket, hisz drágák ők 
nekem. Szeretem őket. Így hát megáldom gyermekeimet, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek 
nevében! Ámen” 



IMA:   
Ó Világosság Ura, mutass nekem utat. Siess segítségemre, és ments meg engem a sötétség 
mélységéből. Ne hagyj magamra engem, különben elesem, és elveszek. A Te kegyelmed az 
én erőm, és hatalmam. Tarts életben engem a Te kegyelmeddel, oltalmazz engem 
szereteteddel és vezess engem igazságoddal. Add meg nekem a győzelmet, Jézus Krisztus 
kereszten aratott győzelmének érdemein keresztül. Ezt a mi Urunk, Jézus Krisztus 
nevében kérem Tőled. ÁMEN. 


