
1. Illés helyreállított mindent 

Jöjjetek, nyissuk ki a Bibliánkat a Zsoltárok könyvének 23. fejezeténél. Imádkozzunk: 

Mindenható Istenünk, mennyek és föld megteremtője, minden jó ajándéknak az adományozója. 

Köszönjük Úr Jézus, hogy lépéseinket idevezetted a Te házadba. Ó, mindenható Istenünk,  hálát 

adunk neked az énekekért és az egész imádatért, amelyet Tehozzád emelünk fel. Most viszont eljött 

az idő, amikor mi hallgatni akarjuk a Te szavadat. Félreteszel-e engem Uram és megbénítod-e az én 

érzéseimet, hogy átvegyed az ellenőrzést, Uram, és hogy szólj a Te népedhez? Uram, engedd meg, 

hogy ez az Ige éledjen fel a mi lelkünkben. Mi az Úr Jézus Krisztus nevében kértük ezt Tőled. 

Ámen. 23. Zsoltár: 

„Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 

Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 

Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te 

vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. 

Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a 

poharam. 

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában 

lakozom hosszú ideig.” Zsolt. 23 

Isten áldja meg a felolvasott Igét. Szeretnénk itt arról beszélni, amiről Dávid beszél a harmadik 

versben: „Lelkemet helyreállítja.” Vagy lelkemet megvidámítja. Mindez idő alatt, amelyet együtt 

töltünk, szeretnék veletek megosztani egy kis témát, ezt a témát pedig így szeretném megnevezni: A 

lélek helyreállítása. A lélek helyreállítása az Illés szolgálata által van. A lélek helyreállítása, amely 

a Malakiás negyedik rész által történik. Látni fogjátok, amit Pál a Zsidókhoz írt levél kilencedik 

részben mond: 

„Azt jelentvén ki ezzel a Szent Lélek, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még 

az első sátor. 

A mi példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek 

nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt…” Zsid. 9,8-9 

 És ti tudjátok, hogy a sátor az emberi lény modellje. Amit tehát Mózes mutatott a pusztában a 

sátor által, az az ember lényének egy modellje volt, az ember jelképe. A sátor külső része a testet 

szimbolizálja, a szent hely az emberi szellem modellje, a Szentek Szentje pedig az ember lelkének a 

modellje. A Szent Szellem azt jelenti ki ezzel, hogy a Szentek Szentjében vezető út még nem lett 

nyitva, megnyitva, addig ameddig az első sátor fennáll, vagy még létezik. Pál így írja tovább a 

kilencedik és tízedik versben: 

„A mi példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek 

nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt, 

Csakis ételekkel meg italokkal és különböző mosakodásokkal - melyek testi rendszabályok - a 

megjobbulás idejéig kötelezők.” Zsid. 9,9-10 

A reformálás idejéig. Tehát csak a reformálás korszakáig, vagyis a restaurálás, a helyreállítás 

korszakáig. Mert Isten helyre kellett állítsa. Mindezek csak modellek, árnyékok maradtak. Ezt a 

helyreállítást pedig, amiről beszélünk, várták, mert maga Péter az Apostolok cselekedete harmadik 

részében a 19. versben, megemlíti és beszél is erről a helyreállításról. 



„Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a 

felüdülés idei az Úrnak színétől. 

És elküldje a Jézus Krisztust, a ki néktek előre hirdettetett. 

Kit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, a mikről 

szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.” ApCsel. 3,19-21 

Az angol fordítás így írja: minden dolgok helyreállítása. Tehát látjátok?! Még maga az Úr Jézus 

visszajövetele is alá van vetve ennek a helyreállításnak. Tovább pedig azt mondja a 21. vers: „kit az 

égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míglen helyre állítatnak mindenek.” Itt tehát, addig 

ameddig nincsenek mindenek helyreállítva, Krisztust nem kaphatjuk meg. Tehát mindenek 

helyreállítása! Úgy olvassuk mindenek helyreállításának idejéig. Nem csak egy bizonyos résznek, 

nemcsak 50 %-nak, hanem mindenek helyreállítása. Tehát minden dolognak helyre kell állíttatnia. 

És ha itt azt írja mindenek, akkor ez azt jelenti mindennek. Ez 100 %-ot jelent, nem 90 %-ot. Ámen! 

Egy érdekes dolog, ti ismeritek ezeket az írásokat, együtt megyünk át azokon. Máté 17,9-11: 

„És mikor a hegyről alájövének, megparancsolá nékik Jézus, mondván: Senkinek se 

mondjátok el a mit láttatok, míg fel nem támadt az embernek Fia a halálból.  

És megkérdezék őt az ő tanítványai, mondván: Miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb 

Illésnek kell eljőnie?  

Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljő előbb, és mindent helyreállít;” Máté. 17,9-11 

Testvéreim, első alkalom ez, amikor Krisztus egyetért az írástudókkal. Legtöbbször, ott 

ellentétek voltak Jézus és az írástudók között. Amikor az írástudók mondtak valamit, Jézus ellenük 

szólt. De ez alkalommal, Jézus most először egyetért az írástudókkal. Még az írástudók is tudták, 

hogy „Illésnek előbb el kell jönnie”. Jézus ezt mondta: „igaz, hogy Illésnek előbb el kell jönnie.” 

Teljesen igaz, hogy Illésnek előbb el kell jönnie és… tegyen mit? Állítson helyre mindent. Tehát 

amit Peter mondott az Apostolok cselekedetének könyvében, egy értelemben volt azzal, amit Jézus 

mondott nekik az előtt. Péter nem tett más egyebet, mint, hogy megismételje azt, amire tanította 

őket Jézus, amikor jöttek le a hegyről, mert Péter is ott volt a tanítványok közt, akik ezt a kérdést 

feltették Jézusnak: miért mondják az írástudók, mert ők látták Jézus visszajövetelét, mondták: 

Hááát… Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Jézus pedig ezt mondta: 

igaz, hogy előbb Illésnek kell eljönnie, és mindent helyreállítania. 

Hangsúlyt szeretnék erre helyezni. Álljunk meg egy pillanatra. Ez az igevers, kizár minden 

más szolgálót, amikor a helyreállítás jön szóba, minden más szolgálat ki van zárva, az Illés 

próféta kivételével. Nekünk lehetnek jó szolgálataink. Ti értékelhettek engem. És azt 

mondhatjátok: Figyelj! Milyen jó prédikátor! Viszont az én szolgálatomnak semmi köze a 

helyreállításhoz! Csak egyetlen egy helyreállító szolgálata van, ez pedig Illés próféta. Minden 

más szolgálat építésre, bátorításra való, hogy az embereket jó irányba utasítsa. 

A helyreállításnál viszont nincs két szolgálat. Illés helyreállít mindent, minden dolgot. Ez egy 

erős, hatalmas kijelentés az Úr részéről, hogy tegye egy ember kezében ezt a mindent helyreállító 

szolgálatot. Miért adott Illésnek ilyen szolgálatot? Mert Illés a leghűségesebb szellem. Még 

egyszer: mert Illés szelleme a leghűségesebb szellem. Ámen! Hiszitek ti ezt? 

Hogy helyreállítson! Ó, ez olyan csodálatos, ez megvédi, védelmet biztosít a 

Menyasszonynak! Állást biztosít a menyasszonynak minden más szolgálattal szemben. Mi 

hiszünk az öt szolgálatban. Ma vannak emberek, akik ezt mondjak, hogy ők csak az Üzenetben és 

a hírnökben hisznek, de nem hisznek a szolgálatokban. De ha ti hiszitek az Üzenetet, az Üzenet az, 

ami beszél az öt szolgálatról. Ti nem tudtok hinni az Üzenetben úgy, hogy annak egy részét 

elutasítjátok. Ez az Üzenet azért jött, hogy helyreállítson mindent. Senki semmit nem állíthat 

helyre ezen az Üzeneten kívül. Nem vagyok itt, hogy valamit is helyreállítsak. Nem! Nem! Nem! 

Én egy szolgáló vagyok, egy helyreállított szolgáló ez által az Üzenet által. Ha van egy 

gyülekezetetek - azt jelenti, hogy tinektek van egy helyreállított gyülekezetetek. Helyreállított 

családotok, helyreállított férjetek, helyreállított feleségetek. Ha létezik valahol helyreállítás, 



akkor az csak ebben az Üzenetben van. Illés egyáltalán nem hozott semmi újat! Nem! Helyreállít, 

ez azt jelenti, hogy minden ott volt már. Az Üzenet nem egy új kijelentés! Nem egy új világosság! 

Hanem olyan valami, ami már létezett. Ez az Üzenet csupán visszavisz minket az eredetihez. Az 

Üzenet elvezet, visszavezet minket az eredetihez. Ez nem valami új! Tudtok ti erre áment mondani? 

Mert a helyreállítás azt jelenti: visszahozni az eredeti állapotba. Visszahozni az eredeti 

formába, az eredeti állapotára, oda ahol eleinte volt. Visszahozni valamit az ő helyére, ez 

viszont azt szeretné mondani, hogy: visszaadni az eredeti tulajdonosnak. 

Látjátok! Isten az, aki helyreállít mindeneket, viszont ezt Illés szolgálata által cselekszi, mert 

maga Isten lép bele ennek a prófétának a szolgálatába. Illés, azt jelenti, az örökkévaló Isten. Az 

én Istenem örökkévaló. Ámen. Látjátok, Illés neve is azt mutatja, hogy Isten vele van. Illés 

szolgálata nem azért van, hogy új dolgokat hozzon, hogy új jelentést hozzon. Nem! Háromszor is 

nem! Nem jön, hogy egy új könyvet adjon nekünk. Visszavisz minket a kezdethez. Visszavisz 

minket az Édenkertbe. Oda, ahol Isten és ember közösségben voltak egymással hűvös 

alkonyatkor. Visszahoz minket ismét az életnek fájához, visszahoz minket ismét az örök élethez, 

visszahoz minket az Istennel való közösséghez. Visszahozza Isten tökéletes harmóniáját az 

emberével. Ámen! Ez az Illés szolgálatának a célja, hogy helyreállítson minket.  

Ti most mondhatjátok, hogy Illés elhagyta a színpadot anélkül, hogy befejezte volna küldetését. 

Isten nem hasonlik meg önmagával! Isten őrködik az Igéje fölött, és ilyen módon Istennek őrködnie 

kellett, hogy Illés helyreállítson mindent, és amikor visszavonul a színpadról - ez azt akarja 

mondani, hogy: minden helyre lett állítva. Minden ki lett javítva! Viszont szeretném, ha ti látnátok 

azt, hogy mindent helyreállított. Nem csak az ember és Isten közötti közösséget, amely tönkre lett 

téve. Hanem, hasonlóképpen az emberi testet is helyre kellett állítsa. Mert mindent helyre 

kellett állítson!  

Ami a testemet illeti, tudom, hogy még gyógyszert kell szednem, orvoshoz kell mennem én az én 

testemben még nem vagyok helyreállítva, de van egy ígéret mely szerint a testem is helyre lesz 

állítva. Ámen! Ma este e tanításban meg szeretném nektek mutatni, hogy minden helyreállíttatott, 

de ez a lélek helyreállításával kezdődik. Ez belül kezdődik, kifelé. 

Mielőtt folytatnánk, szeretnénk nektek egy dolgot megmutatni. Ez az Üzenet nem egy egyetemi 

tanárra lett bízva. Olyan embernek lett odaadva, akinek a képzése az elemi szinten állt meg és sokan 

nem értik azt, hogy miért tette ezt Isten. Ti ma sok olyan embert találtok, akik megpróbálnak hibát 

találni az Üzenetben, mert az Üzenetet az elmével ítélik meg. De nektek tudnotok kell, hogy Isten 

nem egy intellektust, képzett embert használt. Mert Istennek valami különöset kellett cselekednie 

attól, mint amit tett Luther idejében, vagy Wesley idejében.  

Mert ott négy kenet van, mindegyik kenet egy-egy korszaknak adatott, egy bizonyos időre. 

Amikor a Sátán jött valamilyen módon, Isten ellen elküldte egyik kenetét. Ilyen módon, amikor jött 

a Sátán, Isten ellene küldte az oroszlán kenetét és az oroszlán kenete működött abban az időben, 

hogy ellene álljon a sátáni szellemeknek. De amikor az idő betelt, az oroszlán kenete továbbá nem 

működhetett. Akkor Istennek mást kenetet kellett küldenie, ezt pedig a borjú kenete volt. Az áldozat 

kenete. Ha először az oroszlán kenete jól működött a következő időben ez már nem működött. Ezért 

volt szükség új kenetre, a borjú kenetére, az áldozatéra.  

A következő korszakokban ez a kenet már működött. Viszont amikor a sötét korszak 

következett, az áldozat kenete már nem működött. Most más kenetre volt szükség, amely ellene 

tudott állni, ez pedig az ember kenete volt. Az értelmi korban ez nagyon jól működött. Abban az 

időben sok bibliakommentárt írtak, mert abban a korban erre volt szükség, hogy Luther ellene 

tudjon állni a katolikus egyháznak, és ez nagyon jól működött. Viszont most, ma, a fakó, a szürke ló 

ellen ebben a korszakban az már nem működik. Az ember kenetének kora ma már nem 

működik.  De itt van a sas kenete. Többé már nem vehetitek ezt és azt és összehasonlítjátok… 

Nem! Ez a sas kenete!  



A kijelentés, természetfeletti látomás, a láthatatlan látomása. Ezért vesz Isten egy gyermeket az 

elemi iskolából, azért, mert ez a gyermek meg tudja fogni azokat a dolgokat melyekhez ti nem 

vagytok alkalmasak, a ti elmétekkel, mert ő felemelkedik az Isten gondolatai módjába. Istennek 

gondolatait pedig az ember gondolatai fölött vannak. Ha ebben az Üzenetben, valaki az emberi 

kenettel jön, az megbotránkozik, mert nagyon sok hibát fog látni. De egy sas nem fog hibát 

látni, mert az Üzenet az ő számára panoramikus látás, és amikor felemelkedik akkor mindent 

összefüggően lát. Ámen. Hiszitek ti ezt?  

A sas, amikor felemelkedik, azt mondja nekünk, hogy ez a könyv nem más, mint egy szerelmi 

történet, a megváltás terve. Ami ezért kell, hogy megértsük, hogy csak Illés a Malakiás 

négyből kellett, hogy helyreállítson mindent. Ámen? Ha Isten Illésről beszél, akkor Illésre 

utal! Bizony, igaz, előbb el kell jönnie Illésnek. Ez azt jelenti, hogy neki meg kellett ezt tennie 

egy másik Illéssel. Amikor az első Illést látjuk, miben állt az ő szolgálata?  1 Királyok 17-et ha 

elolvassátok, akkor megfogjátok ezt látni. 

„És szóla Thesbites Illés, a Gileád lakói közül, Akhábnak: Él az Úr, az Izráel Istene, aki előtt 

állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen; hanem csak az én beszédem 

szerint. 

És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván: 

Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérith patakja mellett, mely a Jordán 

És a patakból lesz néked italod; a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged 

ott.  

Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék; és elméne és leüle a Kérith patakja 

mellett, a mely a Jordán felé folyik.  

És a hollók hoztak néki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.  

És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak; mert nem volt eső a földre.  

És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván:  

Kelj fel, és menj el Sareptába, a mely Sídonhoz tartozik, és légy ott; ímé megparancsoltam ott 

egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. 

 És felkelvén, elméne Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, ímé egy özvegyasszony 

volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt, monda néki: Hozz, kérlek, egy kevés vizet 

nékem valami edényben, hogy igyam.  

De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és monda néki: Hozz, kérlek, egy falat 

kenyeret is kezedben.  

Az pedig monda: Él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok 

lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és 

haza megyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük és azután 

meghaljunk.  

Monda pedig néki Illés: Ne félj, menj el, cselekedjél a te beszéded szerint; de mindazáltal 

nékem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide; magadnak és a te fiadnak pedig 

azután süss;  

Mert azt mondja az Úr, Izráel Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli 

olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt ád a földnek színére.  

És ő elméne, és az Illés beszéde szerint cselekedék, és evék mind ő, mind amaz, mind annak 

háznépe, naponként.  

A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg, az Úrnak 

beszéde szerint, a melyet szólott Illés által.  

És lőn ezek után, hogy megbetegedék a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette 

nagy vala, annyira, hogy már a lélekzete is elállott.  

Monda azért Illésnek: Mit vétettem ellened, Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy 

eszembe juttassad álnokságomat, és megöljed az én fiamat?  

És monda néki: Add ide a te fiadat. És ő elvevé azt az ő kebeléről, és felvivé a felházba, a 

melyben ő lakik vala, és az ő ágyára fekteté.  



Akkor kiálta az Úrhoz, és monda: Én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, 

a kinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd?  

És ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz, mondván: Én Uram, Istenem, 

térítsd vissza e gyermek lelkét ő belé!  

És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede.  

És felvévén Illés a gyermeket, alávivé őt a felházból a házba, és adá őt az ő anyjának, és 

monda Illés: Lássad, él a te fiad!  

És monda az asszony Illésnek: Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak 

beszéde a te ajkadon: igazság.” 1Kir. 17 

 

Látjátok? Illés egy olyan korban jelent meg, amikor Izráel trónján egy olyan király ült, akit egy 

pogány nő irányított. Nekünk egy ilyen modellünk van az Egyesült Államokban, amelyben az 

államot egy Jézabel nevezetű katolikus egyház irányítja, aki egy asszony. Hasonlóképpen Isten 

felemelte Illést az utolsó idők végén. Illés megátkozta az eget Izraelben, hogy ott ne legyen sem 

eső, sem harmat. Tehát ott volt egy éhség-idő. A próféta elmondja, hogy ma ugyanolyan szellemi 

éhség van. Tehát Illés egy szellemi éhség korszakában jött, mert azok az emberek, akik az ő atyáik 

tanításaira alapoztak, ők elutasították és elfordultak a katolikus egyház bálványai felé. Isten eljött 

Illés próféta által, hogy megátkozza azt az egész színdarabot és Izraelt.  

Amikor jött az éhség, Isten azt kérte Illéstől, hogy menjen a Kérith patakhoz, hogy igyon a 

pataktól és megparancsolta a hollóknak, hogy etessék őt. Branham testvér azt mondja, hogy ezek 

a hollók Istennek a szolgái voltak, azoknak a szolgáknak az előképei, akik megtartották 

elevenen Illés próféta hangját a szellemi éhség ideje alatt. Ámen. Ezek a hollók Istennek a 

szolgái.  

A Jézabel vallása című prédikációban, Branham testvér ezt mondja: „Mit tett Illés? Talált egy 

forrást ott fent a hegyen, az élet vizének a forrását, isteni kijelentésnek a forrását Istentől. Amint 

ott volt Istennek az ereje alatt, ezek a kijelentések parányi források voltak a számára, ez időben a 

többiek éheztek és Isten megáldotta az ő szolgáit, a hollókat és azok hoztak neki valamit, amit 

egyen, miközben el volt szigetelve az emberektől. Azok ott lent éheztek egy ébredés után és minden 

csak ilyen állapotban volt. Ó, mi nem hallottunk már semmit az ébredés szolgálatairól! Ó, hol van 

most az a keményfejű öreg, aki ellene szólt a mi felekezeteinknek? Hol van most? De ők nem tudták, 

hogy félrevonult Istennel egy rejtett helyre, ahol ők már nem hallották az ő hangját. De egy idő után 

ismét látták őt.” 

Ugyanabban az Üzenetben, Branham testvér így folytatja: „Amikor Isten küldött egy Üzenetet és 

elmondta az embereknek, de az emberek elutasították őt, akkor Isten visszavonta az ő szolgáját és 

elküldte a csapásokat, éhséget, halált. Szellemileg szólván és fizikailag hasonló módon. Testvérem, 

csak figyelj meg egy hanyatlást és te érezni fogod, várj egy ideig. Te még nem láttál semmit. Te az 

gondolod, hogy meghalsz az ébredés után. Várj még egy keveset! Sírni fogsz, hogy hallhasd Isten 

Igéjét. A Biblia mondja ezt: Éhség lesz az utolsó időkben, mondja a próféta, de nem kenyér és bor 

után, hanem az Isten igaz igéjének a hallása után. Ámen. De az a hang hallgatni fog.” Tehát 

Illésnek a hangja néma lesz valahol a pusztába elrejtve.  

Isten rendelte azokat a hollókat, szolgákat. Áldottak legyenek azok a szolgáló madarak, amelyek 

megtartották elevenen Illésnek a hangját, ami el volt különítve a gyülekezettől. A hollók hoztak 

neki húst és kenyeret reggel, húst és kenyeret este és ivott vizet abból a kicsiny forrásból, miközben 

a többiek ott lent minden szellemi eledel és víz nélkül éltek. Ámen! Tehát mi hisszük, hogy Isten ott 

etette Illést és vigyázott rá a Kérith patak mellett és jöttek a hollók és etették őt addig a pillanatig, 

amíg Isten kiapasztotta azt a patakot. Mert Isten azt akarta most, hogy Illés elmenjen egy 

özvegyhez, és amikor Isten elküldi Illést egy özvegyhez, Branham testvér azt mondja, hogy Isten 

megvárta, amíg az asszony férje először meghal, mert ha élt volna megakadályozta volna az 

asszonyt, hogy hallgasson Illésre.  



Tehát Istennek szét kellett rombolnia a befolyást az asszony felett. Istennek fel kellett 

szabadítania a gyülekezetet attól a befolyástól, amely megakadályozta volna őt, hogy előre 

menjen Illés felé. Ha létezik ma egy szolgáló, amely meg akarja akadályozni a Menyasszonyt, 

hogy elfogadja ezt az Üzenetet, Istennek megvannak a módszerei, hogy megszabadítsa a 

menyasszonyt minden befolyástól, hogy a Menyasszonynak akadálymentes hozzáférése legyen 

Illéshez. Egyetlen szolgálat sem lehet akadály az Üzenet előtt, hogy a Menyasszonyhoz 

eljusson.  

Amikor Isten elküldte Illést ahhoz az özvegyhez, a legelső dolog, amit ti észrevehettek, amikor 

Illés odaér a városhoz, látja, amint az özvegy megy ki, hogy szedegessen valamennyi fát. Akkor 

Illés megkéri az asszonyt, hogy hozzon neki vizet, egy pohár vizet. Az asszony úgy tűnik, mintha 

elgondolkodna, de azután minden alkudozás nélkül, azonnal alárendeli magát, azért hogy 

megmutassa, hogy ő eleve el volt rendelve, hogy elfogadja ezt a szolgálatot. Nem haragudott meg 

mérgesen ezt mondva: Ó, hát te vagy az aki átkot szórtál! Mi te miattad szenvedünk! Nézd, nekem 

már semmim sincs! Nem! Alárendelte magát! Isten mindig próbára tesz titeket, hogy meglássa a ti 

engedelmességeteket az Üzenet felé, hogy ti akartok-e engedelmeskedni, vagy sem. És amikor ez a 

nő engedelmeskedett, elment vizet keresni. Illés pedig utána szólt: nemcsak vizet, hanem kenyeret 

is. Látjátok? Amikor Isten próbára tesz titeket, akkor egy kicsivel tovább próbál és nehezebb 

lesz a próba: nem csak vizet, hanem kenyeret is. A megpróbáltatás fokozódik.  

Itt van az, amikor az asszony megáll, és ezt mondja: él az Isten, hogy nem maradt nekem csak 

egy maroknyi liszt és kevés olaj. Azért jöttem ide ki, hogy fát szedjek, és hogy készítsek egy 

kenyeret magamnak és a fiamnak, megesszük, aztán meghalunk. Illés pedig ezt mondta: Tedd, 

amint mondtad, de először nekem! Ámen! Te először adj nekem! Aztán csináld úgy, ahogy 

mondtad. Mindenekelőtt Istennek országa! És az ő igazsága! Mindenekelőtt és aztán ezek 

felett minden megadatik nektek. Először nekem! Először én! Mindenekelőtt én! Tegyétek ezt 

az Üzenetet mindenek ellenében az első helyre! Ámen! Nem számít, hogy mi történik veletek, 

mindenekelőtt Istennek országa! Mindenekelőtt az Üzenet! Mindenekelőtt a Mondott Ige! 

Nektek prioritásaitok vannak az életetekben, de a prioritások listáján az első helyen legyen a 

Mondott Ige! Ez az Üzenet! Testvéreim! Mindenekelőtt! Mindenekelőtt! Figyeljetek meg!  

Ez az özvegyasszony a pünkösdi gyülekezet előképe volt, mert maradt neki csupán egy kevéske 

lisztje, amely Krisztust jelképezi; csupán egy kevéske olajjal, amely a Szent Szellem előképe. Csak 

egy kevés maradt neki, hogy éljen. Amikor ebben a korszakban jött Illés a pünkösdieknek csupán 

ennyi maradt Krisztusból, csupán ennyi maradt a Szent Szellemből. Minden az elmúlás állapotába 

jutott! Ha ez az özvegyasszony túl akarta élni, akkor neki mindenről le kellett mondania, mindent 

Illés kezére kellett, hogy bízzon. Ha azt akarta, hogy élete folytatódjon, neki mindenről le kellett 

mondania. Ha azt akarta, hogy örök élete legyen! Ha azt akarjátok, hogy örök életetek legyen, 

mondjatok le mindenről és tegyétek Jézus Krisztus szent kezébe. Adjatok oda mindent 

Istennek! Ámen! Adjátok oda teljesen az értelmeteket Jézus Krisztusnak, hogy azt átvegye és 

betöltsön titeket az Ő ismeretével! Ez az özvegy mindent oda kellett adjon Illésnek. Ha ebben a 

korban a pünkösdiek túl akarták volna élni, ők mindent Illés kezében kellett volna letenniük, hogy 

el tudják fogadni azt, amit Illésnek kellett volna adnia nekik: Így szól az Úr. Így szól az Úr, a liszt 

nem fogy el és az olaj nem apad el. Így szól az Úr! Ámen! A helyreállítás első jele! 

A liszt fogytán volt, de Illés szava helyreállította a lisztet! És Illés szava helyreállította az olajat! 

Előbb eljő Illés és helyreállít mindeneket! Ámen! De nem csak ennyit! Nemcsak a lisztet és az 

olajat, hanem amikor ezek helyre lettek állítva, a Biblia azt mondja, hogy az özvegyasszonynak 

meghalt a fia. 1 Királyok 17,17: 

„És lőn ezek után, hogy megbetegedék a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette 

nagy vala, annyira, hogy már a lélekzete is elállott.” 

„És lőn ezek után…” a liszt és olaj helyreállítása után.  

1 Királyok 17,21 :  „én Uram, Istenem térítsd vissza a gyermek lelkét belé!”  



Zsoltárok 23,34 : „Lelkemet helyreállítja.”  

Eljön Illés és helyre állít mindent. Mi a lélek helyreállításáról beszélünk, Illés profetikus 

szolgálata által. 1 Királyok 17,22: 

„És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede.” 

Tudtok áment mert mondani erre?  Illés nemcsak a lisztet és az olajat állította helyre, hanem 

a gyermek lelkét is! Visszahozta ezt a lelket. És látni fogjuk a mai szolgálatban, hogy 

hasonlóképpen nekünk is szükségünk van erre az imára, mindannak ellenére, hogy az Üzenetben 

vagyunk, a lélek térjen vissza. Ámen! Szükségünk van, mert mi élünk, de nagyon sok élet levált 

az Ő Lelkéről. Mi nagyon is lekapcsolt lélekkel élünk. Mi uraljuk a testünket, némelyek a 

szellemüket is, de nagyon sokan mellőzik a lelküket. Sokan mellőzik. Ezt az üzenetet sokan az 

emberi szellem szintjén hiszik el, fogadják el. A mi lelkünk viszont magára van hagyva.  

De mi fel kell, hogy ismerjük, hogy az Üzenet elsődleges célja a lélek, az emberi lélek volt. 

Ámen. Ezért mondja az írás: Malakiás 4,5 : „Ímé elküldöm nektek Illést, a prófétát, hogy 

visszafordítsa…” Mit? A szíveket!!! Miért a szíved? Mert ott lakozik a lélek! Az Üzenet azt 

mondja, hogy a hét mennydörgés az a hét rejtelmes igazság, mely betű szerint visszafordítja a 

gyermekek, a fiak szívét. Ámen. Nem a fejeket, nem az elméjüket, nem a szellemeket, hanem a 

szíveket. Illésnek ez az imája érvényes mind a mai napig. Ti tudjátok, hogy a szellem, amelyik 

Illésben volt, az Istennek a szelleme volt.  

Amikor Jézus ezt mondja Márk 5,41-ben : „Talita Kumi!” A Biblia azt mondja, hogy ez azt 

jelenti: leányka, kelj föl. De a próféta, Branham testvér, aki tovább látott, ezt mondta: „De az Úr 

Jézus, olyan erőnek a hatalmában volt, mely túllátott ezeken a földi határokon, igen uram! 

Előrement ahhoz a halott leánykához, amely ott feküdt mozdulatlanul, megfogta annak kezét, 

körültekintett mindenkin. Azok csak ott ültek kint és nevettek rajta és kritizálták őt, de olyan erőnek 

a hatalmában volt, hogy képes volt átszólni egy másik világba. Megszólalt nyelveken is ezt mondta: 

Talita Kumi, ami azt jelenti, élet fordulj vissza ebbe a leánykában.” Látjátok mit mond a Biblia: 

„Talita Kumi!” Vagyis: leányka, neked mondom kelj fel! De a próféta látja és nézi és ezt mondja: 

„Lélek, térj vissza!” Ámen. Ez ugyanaz, amit Illés tett az Ószövetségben. Tudtok áment mondani 

erre?  

A helyreállítás szolgálattal nem áll meg itt. Látjuk őt, Illést, amint összehívta az embereket a 

Kármel hegyére. Most csak néhány dolgot érintünk meg abból, ami ott történt. Tehát Illés 

összehívta az embereket és egy kihívást bocsátott a Baál prófétáinak, ezt mondta: „Most be fogjuk 

bizonyítani ki az igaz Isten.” Ti ismeritek az egész történetet, hogyan kérte a Baál prófétáit, hogy 

hozzanak egy tulkot, vágják le és áldozzák fel, tegyék fel az áldozatot és imádkozzanak. Most jól 

figyeljetek. Ezt mondta: „Tegyétek fel az áldozatot az oltárra, de ne tegyétek tüzet alá! Ilyen módon 

amelyik Isten tűz által fog válaszolni, az legyen az igaz Isten. Én ugyanúgy elkészítem az áldozatot, 

imádkozni fogok és meg fogjuk látni melyik az az isten, aki tűzzel fog válaszolni.”  

A Baál prófétái hozták az áldozatot és elkezdtek kiáltani és ugrálni és voltak nekik érzelmeik. De 

Illés csak nézte őket és ezt mondta: „Csinálhatok bármit, csak tüzet ne tegyétek az áldozat alá.” Ma 

ugyanúgy ezt látjuk sok vallásnál. Ugrálnak, érzelmileg felhevülnek és miért cselekszik ezt? Hogy 

szálljon alá a tűz. Ha ti figyelemmel követitek, akkor megértitek, hogy ez a Szent Szellem 

keresztségének a kinyilatkoztatása érzelmek nélkül. Illés szinte ezt mondta nekik: mi most meg 

fogjuk látni, az istenek közül melyik lesz az, amelyik tűzzel fog válaszolni, egy valódi Szent 

Szellem keresztséggel.  

Ezek az emberek azt hitték, hogy szenzációs érzelmek által tudnak tüzet teremteni. Ők 

reggeltől ott imádkoztak, és az áldozat még mindig ott volt. A helyzet nem változott meg, az áldozat 

természete nem változott meg. Az emberek ugrálnak, és körbe-körbe forognak, nyelveken 

beszélnek, de az áldozat még mindig ott van, az még nem volt felemésztve. Az élet még ott volt, a 

rossz dolgok, még ott voltak, mert a felhevült érzelmek nem tudják a természetet megváltoztatni. 

Az érzelmek nem tudják az áldozatot felemészteni. Szükség van a természetfeletti tűzre, hogy 



alászálljon, amikor a feltételek teljesítve vannak, be vannak tartva. Ha ti nem tartjátok be a 

feltételeket, ott nincs jelen az Istennek az igaz Igéje, nincs jelen Isten tiszta Igéje. Hogyan vártok a 

csodára, egy igazi csodára, amelyben az áldozat felemésztetik emberi kéz segítsége nélkül? „Láttam 

egy követ, amely levált egy hegyből, emberi kéz érintése nélkül.” 

Tudtok áment mondani?  Mi akarjuk az életet a hívőkben, a pásztor segítsége nélkül, emberi kéz 

segítsége nélkül, természetfeletti életet a Szent Szellemtől. Ámen! Nem kívánjuk azt, hogy az 

emberek ugráljanak, mert ha ugrálnak is és kiabálnak is és mindenféle jelenetet csinálnak is, nincs 

az életükben semmilyen változás. Továbbra is arrogánsak, és ez azt bizonyítja, hogy Baálnak a 

vallása alatt vannak még mindig, mert Baál nem emészti fel az áldozatot, amelyet neki hoztak.  

Ezt csupán az élő Isten tudja megtenni, Izraelnek Istene. Az élő Isten tudja az életet 

felemészteni, a teljes természetet, az emberből és belé helyezi a Szent Szellem életét, hogy belé 

helyezze ennek az Üzenetnek az életét emberi kezek segítsége nélkül. Jézus, a József segítsége 

nélkül született. Azt akarjuk, hogy a Szent Szellem emberi kezek segítsége nélkül jöjjön, hogy Isten 

tudjon közreműködni. És ők elkezdtek ugrálni, de ott nem történt semmi sem, akkor Illés kinevette 

őket és estefelé ezt mondta: Elég volt! Most én következek. Jöjjetek hozzám! Ámen.  

Figyeljetek! Jézus ezt mondta a tanítványoknak: „Jöjjetek közelebb hozzám!” Ne maradjatok 

nagyon távol testvéreim! Jöjjetek közel ehhez az Üzenethez! Legyetek hozzá a lehető legközelebb! 

Hallgassátok ezt az Üzenetet a ti házaitokban, az autótokban, közeledjetek hozzá! Olvassátok 

ezt az üzenetet. Ha látni akarjátok, hogyan változik meg a ti életetek, legyetek közel az 

Üzenethez! Tartsátok meg ezt a ti szívetekben. Ne maradjatok túl távol ettől, a politikában, a 

boltokban, a magazinokban… Nem! Közeledjetek hozzá! Ámen. Branham testvér ezt mondja: „Ti 

közeledtek Istenhez, hogyan? Amikor gondoltok rá. Amikor Istenre gondoltok, ti éppen közeledtek 

hozzá . ’Közeledjetek hozzám, és én is közeledni fogok hozzatok!’” 

Az emmausi úton haladó két tanítvány úgy közeledett hozzá, hogy Rá gondoltak, beszéltek Róla, 

és Ő hasonló módon közeledett hozzájuk. Amikor Mária közeledett Istenhez, erre az ígéretre 

gondolt: „És a szűz fogan az ő méhében” - ahogy éppen ment a kút felé, közeledett Istenhez, akkor 

Gábriel angyal is közeledett Máriához. „Közeledjetek hozzám és én is közeledni fogok hozzátok.” 

Közel ehhez az Üzenethez. Közeledjetek az Üzenethez. Gondoljatok az Üzenetre. 

Elmélkedjetek az Üzeneten. Legyen az én szívem elmélkedése kedves te előtted Uram! „És hozzá 

méne az egész sokaság.” Én boldog vagyok, hogy ebben a korszakban vannak lelkek, akik közel 

vannak ehhez az Üzenethez, akik szeretik a prófétát, akik szeretik ezt az Üzenetet. 

Figyeljetek! Illés helyreállította a Szentnek, az Örökkévalónak az oltárát, amely le volt 

rombolva. Angolul úgy írja: megjavította.  Megjavítani, helyreállítani, restaurálni ugyanazt jelenti. 

Ámen. Látjátok? Illés szolgálata a helyreállítás. Helyre kellett állítsa az oltárt, amely le volt 

rombolva. „Illés eljő előbb és helyreállít mindent.” Tehát mi itt láttuk, hogy Illés szolgálata a 

helyreállítás szolgálata volt. Illés tudta, azért, hogy Isten válaszoljon, először helyre kellett 

állítani az oltárt. Ámen.  Mert az oltár az a hely, ahol imádjuk az Istent, ahol találkozunk Istennel, 

ahol magasztaljuk Istent. Ha az oltár le volt rombolva, fel volt borítva, meg volt hamisítva, Isten 

nem küldhette válaszát erre az oltárra. Tehát mindenekelőtt az oltárt meg kellett javítani, 

helyre kellett állítani.  

Ma, Istennek az oltára a te szíved! Az embernek a szíve, az Istennek az oltárra. Mindenekelőtt, 

Istennek helyre kell állítania a te szívedet. A te szívednek helyre kell állíttatnia. Ez a szív, mely le 

lett rombolva, még egyszer, vagy ismét helyre kell legyen állítva. Vissza kell jusson Istenhez. 

Ezek a szívek melyek megkövesedtek, érzéketlen szívek, az Isten édes hangjával szemben, a halk és 

szelíd hangon szemben. Durva, kőkemény szívek.  Isten azt mondja: „én kiveszem a kő szívet, a 

kemény szívet, amelyek nem értik a hívást, Istennek a hívását.” Érzéketlen szívek, Isten szívével 

szemben. Szívek, melyek lábbal tiporják Isten Igéjét, nem éreznek semmit belőle. De ha a te szíved 

egyetért Isten szívével, akkor te érezni fogod azt, amit Isten érez, átérzed, amit Isten is átérez. Isten 

az Ige és Istent nem tiporhatod lábbal, Isten Igéjét anélkül, hogy azt ne éreznéd. Mert ha valakiben 



Isten szíve lakozik, még hogyha hibát is követel, annak szíve érintve lesz és visszafordul Istenhez, 

hogy bocsánatot kérjen.  

Mindenekelőtt Isten helyre kell, hogy állítsa a szíved. Mert ő mondja ezt: „én hús szívet adok 

belétek.”  Branham testvér azt mondja, hogy ezek a szívek érzékenyek a Szent Szellemre, ezek hús 

szívek. Illésnek helyre kell állítania, de hogyan állítja helyre ezt az oltárt? A 12 db kővel. Halleluja! 

Az volt az alap, az apostolok és próféták tanításai. Ámen. Mert a próféták tanításai helyre tudják 

állítani a mi lelkünket, szívünket. Az ilyen tanítás, mint Jézus Krisztus istensége, hogy nem 

létezik más Isten csak egy és rajta kívül nincs más Isten. 

Ami feleségünk nem a mi Istenünk. Az autónk nem a mi Istenünk. A pásztorunk nem a mi 

Istenünk. A pénzünk nem a mi Istenünk. 

Nem létezik más Isten, csak egy: a Mondott Ige, az Óra Üzenete, a Fenséges Isten. 

Halleluja! Mindenekelőtt az emberek meg kell, hogy tudják és meg kell, hogy ismerjék ki az igazi 

Isten. Ki az az Isten, akit mi imádunk: nem más, mint az Úr Jézus Krisztus! Helyre kellett állítani, 

mert ez az apostolok tanítása! Tudtok áment mondani? Értékelitek az Urat?  

Testvéreim! Illés eljött, tanításokat hozott, hogy helyreállítsa a mi hitünket. Nektek tudnotok 

kell, hogy kiben hisztek, hogy kit szolgáltak. Ez volt Illés helyreállító szolgálatának kezdete! 

Tudtok áment mondani? És ezt mondta: „Íme a tanítások, a 12 alap, az összes helyreállított tanítás: 

a kígyó magva, a bemerítés, Krisztus Istensége…” És a többi mind. Illés azt mondta: most már 

hozzatok ide a fát. Mert semmit sem fognak használni mindezek a tanítások, ha ti nem veszitek 

fel a ti kereszteteket, és ha nem feszítitek meg önmagatokat, és ha ti magatok meg nem haltok. 

Ámen. Meg kell halnotok ti magatoknak, önmagatoknak. „Ha valaki az én tanítványom akar lenni 

vegye fel az keresztjét és kövessen!” Tudtok áment mondani erre? Ha nem haltok meg önmagatok 

számára, sohasem fog tudni élni bennetek. 

Ott, ahol az én van, Isten oda nem tud bemenni. A te számodra halott. Neked meg kell halnod, 

hogy élhessen benned. Ez egy valódi kijelentés. Ez a kijelentések csúcsa, amely a harmadik 

húzás modellje. Amikor a próféta odajut a harmadik húzás legtitokzatosabb helyére ezt mondja: 

„Az irányítás kiment az én kezemből. Most már mi nem lehetünk ketten a színpadon, az egyiknek alá 

kell szállnia, míg a másiknak növekednie. Én el kell tűnjék, de őneki növekednie kell.” Ámen. 

Tudtok áment mondani? Branham meg kell haljon teljesen! Branham el kell tűnjön, hogy Krisztus 

átvegye a helyét! Ez a nagy titok. Tudtok ti áment mondani? Minél mélyebbre haladtok e 

titokban annál inkább megsemmisültök önmagatok számára és annál inkább Krisztus veszi át 

a ti helyeteket! Ez az igazi titok. Tudtok ti áment mondani?  

Ezért nevez titeket Branham testvér űrhajósoknak. Szellemi űrhajósok vagytok. Halleluja! Mert 

az űrhajós élő energián navigál az űrben, az atomenergián. Az űrhajó az egyetlen jármű, amely élő 

energiával működik. Minden más jármű autó, hajó, repülő satöbbi halott energiával működnek, 

olajjal. A rothadt energiával melyet a földből veszünk ki. Az egy rothadás. De az atomenergia egy 

élő energia. Branham testvér azt mondja, hogy az atomenergia az a mi hitünk, élő hitünk! Ámen! 

Nektek tökéletes hitetek van! Ezért vagytok űrhajósok! Ámen.  

És még egy dolog, az űrhajós az egyetlen pilóta, járművezető, amelynek nincsen kormánya. 

Ámen! Karba tett kézzel vezet. Őt a központokból vezérelik. Ha ti űrhajósok vagytok, akkor ti 

már nem vezetitek önmagatokat. „Legyen meg a te akaratod, nem az én akaratom.” Mert ti most 

már űrhajósok vagytok. Ámen! Ti egy űrhajóban vagytok, nem a ti akaratotok az, amely vezet 

titeket, hanem a mennyei központ! Halleluja!  A ti mennyei Atyátok akarata az, amely titeket vezet. 

Tudtok áment mondani? Halleluja! Ámen!  

Ti tudjátok azt, hogy a központnak vannak azok a parabola alakú antennái. Mit akar ez mondani? 

Amikor imádkoztok, amikor felemelitek kezeiteket ilyen módon, akkor a ti kezetek egy parabolát 

alkotnak a menny felé, csatlakoztat titeket a mennyhez, ti pedig vezérelve lesztek.  

Ezért mondta Illés: „hozzatok ide a fát!” És odavitték a fát. „Most már hozzátok az áldozatot. 

Daraboljátok fel.”  Meg kell halnod önmagadnak. Kell a halál, kell a vér kifolyása, kell a teljes 



halál. Meg kell halnod önmagad számára. Ámen! Az igazi halállal kell meghalnod! Nem egy hamis 

halállal, hanem egészen meg kell halnod! Ámen! 

Branham testvér azt mondja, hogy Jézus a tökéletes haláltól halt meg. A hold is bizonyította, 

hogy meghalt. A Föld is bizonyította, hogy meghalt. Minden azt bizonyította, hogy meghalt. Mert 

az orvos nem tudja kiállítani a halotti bizonyítványt, ha megállapítja, hogy te nem haltál meg 

igazából. Kell, hogy ott ne maradjon egy csöppnyi élet sem. Akkor alá tudja írni a halotti 

bizonyítványt. Tudtok áment mondani erre? Ami nagy orvosunk a Szent Szellem, és ha nem 

állapítja meg, hogy te meghaltál önmagadnak, sohasem írja alá a halotti bizonyítványt. Halleluja!  

Láttam olyan keresztényt, aki nagyon kedves, de abban a pillanatban amint a lábára taposol, 

felkiált: „Te most csúfot űzöl belőlem? Te még csak nem is ismersz!”  Az csak félhalott volt, a Szent 

Szellem pedig nem írja alá a halotti bizonyítványt. Ha valaki hallott, akkor az halott. Ha rátaláltok 

valakire, aki halott és ráestek és kinyitja az egyik szemét és ezt mondja: „Mi van? Ha te azt 

gondolod, hogy én halott vagyok, akkor te bármit tehetsz velem? Még ha halott is vagyok, te nem 

teheted ezt velem!” És akkor mindenki el fog szaladni. Ilyen embereket látunk ma mindenfelé. Félig 

hallottak. Viszont az Ige azt mondja, hogy felvagdalták az áldozatot. Ámen.   

És azt mondta: „Ássatok árkot az oltár körül!”, és ők ástak. Ásni azt jelenti, keresni, vallomást 

tenni. Keressétek meg azt életetekben a bűnt, a hibákat. Ássatok ki mindent önmagatokból, 

mindent, amit elkövettetek. Dobjátok ki! Takarítsátok ki! Vegyétek ki! Valljátok meg a ti 

életeteket. Péter azt mondta: „Térjetek meg!” Ámen! Térjetek meg! Változatok át! Javítsátok meg! 

Valljátok meg!  Ők pedig ástak egy nagy árkot. Kidobták az összes régi dolgokat! Sört, bort, 

cigarettát, a paráznaságot, hazugságot, mindent! Ássátok! Valljátok meg, mindazt, ami zavar 

titeket!   

És azt mondta Illés: „most már jöhet a bemerítés! Hozzatok vizet!” És ők hoztak vizet. És azt 

mondta: „még hozzatok!” Még egyszer! Az áldozat pedig már halott volt. Most pedig bele kell 

meríteni csak a vízbe! Bemerítés a víz alá való merítés által. Mert a Biblia azt mondja, hogy az 

áldozat alá volt merítve a vízbe! A bemerítés víz alá való merítés által történik, nem locsolás 

által, nem meghintés által. Ámen! 

Illés éppen tanította őket a bemerítésről. Helyreállította az igazi bemerítést az Úr Jézus 

Krisztus nevében. Ámen. Azt mondta: „töltsetek meg négy veder vizet és öntsétek az áldozatra. 

Tegyétek ezt még egyszer! És tegyétek még egyszer, harmadszor is!” És ők megtették harmadszor 

is. A víz pedig lefolyt az áldozatról az oltárra és megtöltötte az árkot is! Háromszor: az Atyának, a 

Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében, aki az Úr Jézus Krisztus. Ámen! Ugye tökéletes a 

Biblia?  Az áldozat bemutatásának pillanatában Illés próféta közelebb lépett és ezt mondta: „Ó, 

uram Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene hadd ismerjék meg a mai napon, hogy te vagy az 

Isten Izraelben és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból 

cselekedtem.” 1 Kir. 18,36 

Tehát az „Így szól az Úr” cselekedte. Ámen! Legyen tudtukra, hogy amit szóltam az nem más, 

mint „Így szól az Úr”. „Ó, Örökkévaló Isten! Válaszolj nekem! Úgy, hogy e nép megismerje, hogy 

te vagy az Örökkévaló, aki Isten vagy, és hogy Te fordítottad vissza az ő szívüket! Te vagy az, Aki 

visszafordítottad a szíveket!” Illés eljött és helyreállított mindent! Tudtok ámen mondani erre? 

Hiszitek ezt? Amint imádkozott, az örökkévaló Isten tüze alászállt és megemésztette az áldozatot, a 

fát, a köveket, a port is, felnyalta a vizet, amely az árokban volt. 

A Szent Szellem alászáll, amikor helyre van állítva minden. A felsőházban is a Szent 

Szellem alászállt a 10. nap. A próféta azt mondja, hogy az ő szívük helyre lett állítva. 10 nap 

kellett, hogy ők megtérjenek, egyik a másik előtt, vagyis hogy egymástól bocsánatot kérjenek. 

Amikor aztán a légkör jó lett a Szent Szellem, a tűzoszlop alászállt. 

Tudtok áment mondani erre? Hiszitek ezt teljes szívetekből? Isten áldjon meg titeket. Ámen! 

„Bizony, előbb eljön Illés és helyreállít mindent!” Folytatni fogjuk! Isten áldjon meg titeket. 

Ámen!  


