KÖSZÖNJÜK SANDERS PÁSZTOR!
Krisztus Szeretete Egyház Budapest, 2018. december 30.

Fájó szívvel tudatjuk minden testvérünkkel, hogy James Lee Sanders – ahogy mi ismerjük őt, Jim
pásztor – életének 77. évében 2018. december 23-án földi sátorházát levetette, hazaköltözött a
dicsőségbe az Úrhoz. Őt hatalmas nyereség érte, mindazoknak pedig, akik ismerték és szerették,
maradt veszteség és a búcsú fájdalma. Hiszünk az Úr jelenlétében való újra találkozásban, és abban,
hogy az örökkévalóságot vele együtt töltjük majd a vigasztalás Istenével, aki eltöröl a szemeinkről
minden könnyet.
Néhány apróbb mozzanatot szeretnék az ő életéből, a teljesség igénye nélkül megosztani. James
Lee Sanders prédikátor, bibliatanító apostoli szolgálata a rendszerváltás éveiben, közel 30 évvel
ezelőtt kezdődött meg Európában. Elsők között érkezett a volt szocialista országokba, ahogy
megnyíltak a határok. Szolgálata az akkori Csehszlovákiában indult, ahol tízezrek látogatták az
evangelizációs, és egyben gyógyító összejöveteleit. Az ott tapasztalható csodákról, gyógyulásokról a
cseh napilapok címoldalain lehetett olvasni. Isten őt választotta ki és küldte el hozzánk
Magyarországra, ő pedig engedelmesen igennel válaszolt a hívásra. Egyik meghatározó személyisége,
úttörője volt a ma is tartó karizmatikus keresztény megújulási mozgalomnak. Jim Sanders ebben az
időben már 15 éves szolgálati tapasztalattal rendelkezett, melyet Izraelben, majd később
Ausztráliában szerzett a bibliaiskola elvégzése után. Járta az országot, és hirdette Jézus Krisztus
Evangéliumát a városokban és a falvakban. Szolgálata tömegek érdeklődését keltette fel, hisz az
Evangélium hirdetés részeként minden alkalommal imádkozott a betegek gyógyulásáért, és az Igét
jelek, csodák, erő megnyilvánulások, gyógyulások követték. Akkor ez a fajta szolgálat teljesen új és
ismeretlen volt Magyarországon. Csak a Bibliában olvastak ilyesmit az emberek, ilyen történeteket,
már akinek abban az időben egyáltalán volt Bibliája. Magyarország akkori szellemi állapotára a
szocializmus utáni teljes sötétség, Isten élő Igéjének hiánya volt jellemző. De a világosság legyőzi a
sötétséget! Isten Igéje erőt, hatalmat vett, és Jim Sanders szolgálata dinamikusan kezdett növekedni.
Az evangelizáló, gyógyító alkalmakat legtöbb esetben szabadtéren kellett megrendezni a hatalmas
tömegek miatt.
Ahogy Jézust vagy az őt követők szolgálatát, Isten minden emberének szolgálatát, úgy Jim Sanders
szolgálatát sem kerülték el a támadások. Minden eszközzel igyekezték őt lejáratni. Őt, és a szolgálatát
is. Jim Sanders soha nem a maga tökéletességét prédikálta, hanem Jézus Krisztusét, mint tökéletes
Bárányét, akiben mi is tökéletesnek állíttatunk elő Isten előtt. Szinte egyedül volt abban az időben,
aki a kegyelem és a békesség Evangéliumát hirdette, illetve az amerikai Kenneth Hagin által vezetett
hitmozgalmat örökítette át Magyarországra. Ma Európában ezrek, tízezrek, vagy inkább százezrek
köszönhetik neki a legfontosabbat: a Jézussal és az élő Igével való találkozásokat, az üdvösségüket.
Ma is számos gyülekezetben, egyházban, tömegével vannak jelen olyan hívők, akik az ő szolgálatán
keresztül lettek Isten gyermekévé. Többen már hazaköltöztek, és együtt örvendeznek odaát az örök
dicsőségben.
Ezzel azonban nem ért véget semmi, mert az elvetett magok nem hullanak terméketlen földre, és
tovább növekednek. Jim Sanders szolgáltában kinövekedett szolgálók százai hirdetik ma is számos
országban Jézus Krisztus Evangéliumát. Vendégszolgálóként meghívott sokakat, így sokan
épülhettünk olyan kiváló világhírű szolgálótól, mint Chuck Flynn, Benny Hinn, Bill Kaiser, Dick Mills,
Joe Christian, Raymond Cox, és talán még nem teljes a sor. Jim Sanders könyvei több nyelven is
elérhetők, sok száz tanítás audio- és videó formátumban, melyek ma is Isten Igéjének világosságát
közvetítik. Ezek egyházunk honlapján ma is elérhetőek.

Jim Sanders szolgálata több mint 20 évvel ezelőtt egyházzá nőtte ki magát. Ő az egyházunk – a
Krisztus Szeretete Egyház – alapító pásztora, és a tiszteletbeli elnöke. Nagyon a szívén viselte Izraelt,
és a zsidó népet. A Jézus népével való kapcsolattartást, zarándokutakat szervezett egyházunkban,
ezzel lehetősége lett több száz embernek, hogy azokon az utcákon járjanak, ahol Jézus járt, és
imádkozhassanak a szent helyeken. Teljes szívvel elkötelezett volt Izrael mellett.
Tolmácsot, szolgálótársat, és feleséget talált dr. Kovács Erzsébetben, aki hűséggel és alázattal
segítette munkáját, majd Jim Sanders távozása után, kérésére átvette tőle az egyház további
vezetését. Hálát adunk az Úrnak az ő életéért, szolgálatáért. Nagy kegyelem Istentől, hogy
ismerhettük, és az ő szolgálatán keresztül további gyümölcsöket teremhetünk Isten országában, és
szolgálhatjuk Jézus Krisztus Evangéliumát. Nem engedjük, hogy hibái, melyek mindenkinek vannak,
elhomályosítsák szeretetteljes emlékét, és munkájának elévülhetetlen érdemeit. Amikor a hírt
hallottam, egy Ige jött föl bennem, szeretném megosztani veletek:
2Timótheus 4,7–8.
7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégezem, a hitet megtartottam:
8. Végezetre eltétetett nékem a megigazultság koronája, melyet megád nékem az Úr ama
napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik várva várják az Ő
megjelenését.
Földi sátorházát az eddigi ismereteink szerint az Amerikai Egyesült Államokban helyezik örök
nyugalomra, a magyarországi búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást. Köszönjük Istennek, a mi
Atyánknak, hogy ismerhettük őt, hogy tanulhattuk a hitet, a szeretetet, átvehettük az üzenetet az
apostoli szolgálata által, aki maga is a hit harcait harcolta életének utolsó pillanatáig. Emlékét a
szívünkben őrizzük, a családnak és mindenkinek, aki csak ismerte és szerette, vigasztalást kérünk, az
Úr Jézus Krisztus nevében. Most pedig megkérlek benneteket, hogy egy egyperces néma felállással
tisztelegjünk az ő élete, emléke előtt, majd egy kedves dalával búcsúzzunk tőle.

