IN MEMORIAM JIM SANDERS…
Hálaadó istentisztelet
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Varga István:
Drága mennyei Atyám, a mai napon azért jöttünk össze, hogy hálát adjunk Neked a Te szolgádért, James Lee Sanders életéért és szolgálatáért.
Nem embernek adjuk a dicsőséget mai napon sem, hanem azért adunk hálát, hogy elküldted
hozzánk Jim pásztort. Ma nem tapsolni, táncolni jöttünk össze, de nem is azért, hogy gyászoljunk, vagy szomorkodjunk, hanem az újra találkozás reményének örömében, illetve azért, hogy
tisztelettel megemlékezzünk az ő életéről, szolgálatáról, és megünnepeljük az ő hazaköltözését a
Mennybe. Megkérünk, drága Szent Szellem, Vigasztaló, hogy most, a megemlékezés nehéz perceiben is nyilvánítsd ki magad közöttünk.
A Jézus nevében, ámen.
James Lee Sanders 1942. január 17-én született az Egyesült Államokban, Texasban, Abeline
városban.
Édesapja farmer volt, édesanyja pedagógus. Egy istenhívő négygyermekes család harmadik
gyermekeként jött világra és nőtt fel az ún. Bibliaövezet (Bible Belt) erőteljes hitvilágában, bár
meghitt és élő kapcsolata Istennel csak később épült ki. A középiskola éveit a Texas A&M Mezőgazdasági és Katonai Egyetem elvégzése követte. Diplomája megszerzése után szülei kívánságát teljesítve édesapjával együtt gazdálkodott, de ekkor már érezte a szívén az Istentől való elhívását.
Barátai meghívására elment egy istentiszteletre, amely során megismerkedett az Úr gyógyító
kegyelmével, és itt fogadta be az Urat, újjászületett. Erős vágyat érzett a szívében, hogy megismerkedjen a hit mélységeivel, és beiratkozott a dallasi Krisztus a Nemzetekért (Christ for the
Nations) bibliaiskolába. Itt a hároméves képzés során szerzett lelkészi diplomát.
1978-ban misszionáriusként Izraelben szolgált, majd Ausztráliában kilenc éven át egy népes
helyi gyülekezet lelkipásztora volt. Ez idő alatt több neves gyógyító evangélista szolgálatában
tanulmányozta a gyógyító kenet működését.
Jim Sanders ebben az időben már tizenöt éves szolgálati tapasztalattal rendelkezett Izraelben,
majd később Ausztráliában.
James Lee Sanders prédikátor, bibliatanító apostoli szolgálata a rendszerváltás éveiben, közel
harminc évvel ezelőtt kezdődött meg Európában, miután megnyíltak a határok.
A kelet-európai vasfüggöny leomlását követően elsők között érkezett a volt szocialista országokba. Szolgálata az akkori Csehszlovákiában indult. Tízezres tömegek látogatták az evangelizációs és egyben gyógyító összejöveteleit, hogy csak a sportcsarnokok tudták befogadni az érdeklődőket. Az ott tapasztalható csodákról és gyógyulásokról a cseh napilapok címoldalain lehetett
olvasni, melyek hírére még az orvosok is buszokkal szervezték a betegeik számára a részvételt.
Szinte az összes nagyobb várost bejárta, főleg a mai Szlovákia területén, de szolgálata a cseh
nyelvű részekre is kiterjedt.
Isten őt választotta ki és hívta el hozzánk Magyarországra, és ő engedelmes lévén, igennel válaszolt a hívásra.
Először 1990-ben Déry János meghívására érkezett hozzánk. Első alkalma Budapesten a
Sportcsarnokban volt, ahol a magyar emberek is megismerkedhettek vele.
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Ezt követően 1991-ben áttelepült Magyarországra, és itt hirdette Isten Igéjét, amit jelek és
csodák sokasága követett. 1994-ben létrehozta a Krisztus Szeretete Gyülekezetet, amely 1998ban Krisztus Szeretete Egyházzá alakult.
Az egyik meghatározó személyisége, úttörője volt a ma is tartó karizmatikus keresztény megújulási mozgalomnak. Szinte az egyedüli volt abban az időben, aki a kegyelem és a békesség
evangéliumát hirdette Magyarországon, illetve az amerikai Kenneth Hagin által vezetett hitmozgalmat örökítette át.
Hazánkban több száz településen kezdett helyi gyülekezetet.
Járta az ország településeit és hirdette Jézus Krisztus evangéliumát a városokban és a falvakban. Szolgálata tömegek érdeklődését keltette fel, hiszen az evangéliumhirdetés részeként minden
alkalommal imádkozott a betegek gyógyulásáért, imáit jelek, csodák, erő megnyilvánulások és
gyógyulások követték. Akkor ez a fajta szolgálat teljesen új és ismeretlen volt Magyarországon,
csak a Bibliában olvastak ilyen történeteket az emberek, azt is csak azok, akinek volt Bibliájuk.
Magyarország akkori szellemi állapotára a szocializmus utáni teljes sötétség, Isten élő Igéjének hiánya volt a jellemző.
De a világosság legyőzi a sötétséget! Isten Igéje erőt és hatalmat vett, Jim Sanders szolgálata
dinamikusan kezdett növekedni. Az evangelizációs gyógyító alkalmakat legtöbb esetben szabadtéren kellett megrendezni a hatalmas tömegek miatt. Ahogy Jézust és követőinek szolgálatát, úgy
Jim Sanders szolgálatát sem kerülték el a támadások. Minden eszközzel igyekeztek lejáratni őt és
a szolgálatát. Pedig ő soha nem a maga tökéletességét prédikálta, hanem Jézus Krisztust, mint
tökéletes Bárányt, akiben mi is tökéletesnek állíttatunk elő Isten előtt.
Ma Európában ezrek, de inkább tíz-, sőt százezrek köszönhetik neki a legfontosabbat, a JÉZUSSAL, az élő Igével való találkozásukat: 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 jó földbe hullottak, és tovább növekednek – pásztorok generációit nevelte fel, és küldte ki a gyülekezetek vezetésére. Napjainkban is a Jim Sanders szolgálatában kinövekedett szolgálók százai hirdetik számos országban Jézus Krisztus evangéliumát.
Vendégszolgálóként kiváló világhírű szolgálókat hívott meg, hogy épüljünk az ő szolgálatuk
által. Hogy csak néhányat említsek: Chuck Flynn, Benny Hinn, Bill Kaiser, Dick Mills, Joe
Christian, Raymond Cox, és még nem teljes a sor.
Jim Sanders könyvei több nyelven is elérhetők. Sok száz tanítása audio és video formában ma
is Isten Igéjének világosságát közvetítik, ezek egyházunk honlapján ma is elérhetőek.
Izraelnek pártfogója és támogatója volt. Mind szellemben, mind a hétköznapi életben nagy
hangsúlyt adott Izraelhez való kötődésének. Nagyon a szívén viselte a zsidó néppel, Jézus népével való kapcsolattartást. Zarándokutakat szervezett az egyházon belül, ahol lehetővé tette több
száz embernek, hogy azokon az utcákon járhassanak, ahol az Ur Jézus, és imádkozhassanak
a szent helyeken.
Teljes szívvel elkötelezett volt Izrael mellett. Buzgalmát az Izraeli Turisztikai és Idegenforgalmi Minisztérium elismerő oklevelekkel és kitüntetésekkel jutalmazta.
Tolmácsot, szolgálótársat és feleséget talált Dr. Kovács Erzsébetben, aki hűséggel és alázattal
segítette munkáját, majd távozásakor, 2015. januárjában – Sanders pásztor kérésére – átvette tőle
az Egyház további vezetését. Ily módon szolgálata utolsó négy évének az Egyházunk nem volt
ugyan részese, azonban az ő szolgálatán, munkáján keresztül az elvetett jó magok tovább tudnak
növekedni Isten dicsőségére.
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Életének utolsó éveiben sokat tartózkodott családjával, gyermekeivel és unokáival Ausztráliában és az Egyesült Államokban.
Jim Lee Sanders 2018. december 23-án, 26 nappal a 77. életévének betöltése előtt földi sátorházát levetette és hazaköltözött az örök dicsőségbe az Úrhoz.
Köszönjük Istennek és hálát adunk a mi Atyánknak az ő életéért, szolgálatáért. Nagy kegyelem Istentől, hogy ismerhettük őt, és megtanulhattuk a hit és szeretet üzenetét az apostoli szolgálata által, aki maga is a hit harcait harcolta életének utolsó pillanatáig. Köszönetet mondunk és
hálát adunk azért is, hogy további gyümölcsöket teremhetünk Isten országában és szolgálhatjuk
Jézus Krisztus evangéliumát. Mindazt, amit jót tett, megőrizzük a szívünkben és nem engedjük,
hogy hibái, melyek mindenkinek vannak, elhomályosítsák szeretetteljes emlékét és munkájának
elévülhetetlen érdemeit. 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.
Emlékét a szívünkben őrizzük, a családnak pedig és mindenkinek, aki csak ismerte és szerette,
vigasztalást kérünk, Jézus Nevében!
Búcsúznak tőle gyermekei: Hollyn, Lee, Rachel, Nathan és Sarah. Búcsúzik tőle az újratalálkozás reményében Egyházunk minden tagja. Emléke felejthetetlenül a szívünkben él. Élő reménységünk, a mi Urunk Jézus Krisztusunk szavai: Én vagyok a feltámadás és az élet. Az újratalálkozás örömében búcsúzunk most tőle, köszönjük az órákat, a napokat, amit együtt tölthettünk
vele. Áldjuk az Úr szent nevét, hogy ismerhettünk és szerethettünk őt. Köszönjük, mennyei
Atyánk, köszönjük Úr Jézus a kegyelmét, amit az evangélium hirdetése által megismertetett velünk. Hisszük, hogy egy napon mi is mindnyájan elmondhatjuk:
2Timótheus 4,7–8.
7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam:
8. Végezetre eltétetett nékem a megigazultság koronája, melyet megád nékem az Úr ama
napon, az igaz Bíró;
Kribus Magdolna:
Az Úr kegyelméből a romániai gyülekezetek nevében szeretném tisztelettel és szeretettel leróni hálámat egyház alapító apostolunk, Jim Lee Sanders emléke előtt, és az előtt a munka előtt,
amit az Úr általa létre hozott.
A munkájának gyümölcse, apostolságának pecsétje mi vagyunk, mindnyájan. Krisztusnak az ő
szolgálata által szerzett levele vagyunk, nem tintával, hanem az elő Isten Szellemével írva, nem
kőtáblákra, hanem szívunk hústábláira, amit olvas minden ember.
Mindez körülbelül 23 éve kezdődött, amikor eljutott hozzánk egy tanító kazetta az újjászületésről, és feljöttünk Budapestre személyesen is megkeresni. Ezt követően meghívtuk Romániába,
Nagyváradra, ahol kihívott néhányunkat kézrátételes imára szolgálati felkenetésre, amit mi nem
is értettünk, hogy mi az, de engedelmeskedtünk.
Most visszatekintve döbbenetes az a szellemi előrelátás, amivel az Úr őt megajándékozta. Látta a láthatatlant, amiről nekünk még fogalmunk sem volt. Az Úrban bízva dobott be bennünket a
mélyvízbe, a szolgálatba, rábízva bennünket a kegyelem Igéjére. Mint bölcs építőmester, tégláról
téglára építettek fel bennünket a tanító kazetták és az áldott könyvek, amelyek később román
nyelvre is le lettek fordítva.
Ahogyan Isten Igéje elkezdett növekedni, a tanítványok száma sokasodott. Egymás után születtek a magyar és román nyelvű gyülekezetek a szorgalmas evangelizációk során. Említésre mél3

tó, hogy azokra, akikre ott rátette a kezét, hogy felkenje őket a szolgálatra, a mai napig is kitartóan szolgálnak, hála az Úrnak.
Bizony eljegyzett bennünket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítson a Krisztus elé.
Ahogyan keresztelő János is mondja, akinek jegyese van, vőlegény az, és a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm immár betelt.
Jézusnak növekednie kell, nekem pedig alább szállnom. Bemutatott bennünket a legjobb barátjának, Jézusnak, és tanítványokká tett minket. Kiképzett minket Krisztus katonáinak, aratómunkásainak, imaharcosainak, pásztoroknak és meg sorolhatnám.
Most tisztelgünk az ő emléke előtt köszönettel, és halával áldozunk az Úrnak az életéért és az
elvégzett munkájáért, végezetre eltétetett neki az igazság koronája: az üdvözültek sokasága.
Mindnyájunknak sok személyes élményünk és emlékünk gyűlt össze Sanders pásztorral az
évek hosszú során. Ezúton szeretnék két személyeset megosztani a sokból.
Ez még akkor történt, amikor elkezdték a szolgálatot Romániában. Nagy örömömre rendszeresen nálam szálltak meg. Olyankor szabadnapot vettem ki, gyönyörűen kitakarítottam, mintha
magát az Úr Jézust vártam volna vendégségbe. Bevásároltam mindent, amit kellett, és egy alkalommal kifutottam a keretből, így kávéra már nem jutott. Mondtam magamban: majd holnap reggelig, amire kell, az Úr kegyelméből az is meglesz!
Megérkeztek, és amint kinyitom az ajtót, nem is köszönt, hanem egyenesen berohant a konyhába a szekrényhez, ahol a kávét szoktam tartani, kinyitotta és látta, hogy nincs kávé. Mikor láttam, mit tesz, gondoltam magamban: kész vagyok, lebuktam! De ő akkor elővett egy kiló kávét.
Erzsébet, ahogyan mindig is tette, és ezúttal köszönjük neki a hűséges áldott szolgálatát, elmagyarázta, hogy nem szoktak ajándékot vinni senkinek, akiknél megszállnak, de most Biharkeresztesen Sanders pásztor hirtelen megállt az autóval az egyik kisboltnál, és vásárolt egy kiló kávét.
Amikor megérkeztek, az első dolga az volt, hogy leellenőrizze, jól vette-e a vezetést az Úrtól.
Hát ilyen volt a mi Sanders pásztorunk! Félelmetesen pontosan vételezett az Úrtól, a barátjától, Jézustól. Akkor ott azt gondoltam magamban, hogy jó lesz vigyázni ezzel az emberrel, mert
még a gondolataimat is képes leolvasni! És bizony előfordult többször is!
A másik emlék, amit szeretnék megosztani, azokkal az időkkel kapcsolatos, amikor elkezdtük
a sátoros evangelizációkat országszerte, településről településre járva egy kis teherautóval, technikával, székekkel és teljes felszereléssel, le az autóról, fel az autóra. Egy nap két különböző helyen is tartott gyógyító összejöveteleket. Sátrainkat felállítva, mikrofonnal kihangosítva, és hangosbeszélővel körbejárva a környéket, hívogattuk az embereket Jézushoz. Ők jöttek is, hála az
Úrnak, csapatostól. Üdvösségre vezettük az embereket, imádkoztunk a gyógyulásukért és hirdettük az Evangéliumot. Kezdett elterjedni a híre az emberek között a gyógyulásoknak. Egy ilyen
alkalommal, amikor megérkeztünk az egyik településre, az emberek odajöttek hozzánk és azt
kérdeztek: A doktor úr megérkezett már?
Rendkívül sokat nevettünk és örvendeztünk együtt az Úrban az évek folyamán, csodálatos sok
emlékünk van, hála legyen az Úr Jézus Krisztusnak minden percért és minden pillanatért! Köszönjük, Sanders pásztor!
Szekeres Aranka:
Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, drága testvéreim. Nagyon hálás a
szívem, hogy a mai napon is kaptam lehetőséget, hogy egy pár gondolatban én is megemlékezzek
Jim Sanders pásztorunkra, egyházunk apostolára. Túlcsorduló hála van a szívemben, hogy 2000ben másodjára is ránk talált az Úr Sanders pásztor és drága Erzsike, a felesége szolgálata által.
Újjászülettünk, és lényegesen megváltoztatta, átformálta az életünket Isten Igéje, és azok a gyö4

nyörű tanítások, amiket hallottunk, ahogy növekedtünk, az Úr kegyelméből. 2001-ben az Úr
Szerbiába hívott el bennünket szolgálatra, Isten kegyelméből hat éven át heti rendszerességgel
kijártunk Szerbiába szolgálni. Köszönjük az Úrnak! Lehetőséget kaptunk, hogy szolgáljunk, és
lehetőség nyílt arra is, hogy mindez mellett heti rendszerességgel Szerbiába kijártunk. Feljöttünk
Budapestre, hogy elvesszük mindazokat az üzeneteket, amit az Úr elkészített a számunkra, drága
Erzsike és Jim Sanders szolgálata által. Mindazokat megelégítették, akik éhezték és szomjúhozták az igazságot. Ámen.
Miközben rendszeresen részt vettünk istentiszteleteken, ha a környékre jöttek szolgálók, akár
Jim Sanders, akár az evangélisták, mindig nagy-nagy örömmel mentem el a párommal azokra az
alkalmakra, ahol Isten szent, tiszta Igéjét hirdették. Mindenkor csodálatos jelek, csodák, gyógyulások jöttek elő, Isten dicsőségére. Sanders pásztor, az egyházunk vezetője, nagyon szívén viselte Izraelt, és az Isten által választott zsidó népet. Ezért az egyházban sok zarándokutat szervezett
Izraelbe, a szent földre. Így lehetőség nyílt sok kereszténynek, köztük nekünk is, hogy végigjárjuk azokat az utakat, ahol Jézus Krisztus járt. Ahol hordozta a keresztet, ahol szolgált. Hálás
szívvel emlékezik Sanders pásztorra mindaz a 350 fő, akik kint voltunk Izraelben egy gyönyörűséges úton, akiket ő vezetett végig, és ő szervezett meg. A zarándokutunkon, Jeruzsálemben, végigvezetett bennünket ezeken az utakon, és még számos helyen. Ezt nem sorolnám fel, aki ott
volt, tudja, hogy az valami csodálatos alkalom volt, ahol 350 ember együtt dicsérte az Urat! Dicsőség Istennek!
Sanders pásztor sok-sok imautat is szervezett Izraelbe, ahol kisebb csoportokban és együtt
imádkoztunk feleségével, drága Erzsikével, és az imaköröket idehaza áttörések követték, a szolgálatok után. Hála van a szívünkben, hogy a zarándokútjainkhoz vendégszolgálók is csatlakoztak
kint Izraelben, és egy-egy személyhez szóló Igével, próféciával ajándékozták meg mindazokat,
akik ott jelen voltak. Mindezek gyönyörű emlékként élnek a szívünkben, amiért nagyon hálásak
vagyunk Sanders pásztornak.
Ami még ennél is fontosabb, hogy megbizonyosodtunk arról, amiről ők tanítottak: akik hálaadással és elváró hittel a szívükben utaznak ki a Szentföldre, utána áttörés jön az életükben. Minden alkalom után. A mi életünkben is így volt. Köszönöm Istennek, és hálát adok érte, hogy
ahányszor kint voltunk, mindig egy újabb áttörés jött az életünkbe. Újabb és újabb áldás követte
azt. Isten szent népeként kell áldanunk Izraelt, keresztényként pedig áldássá kell, hogy váljunk
mások számára. 2004-ben, egy izraeli utunk során, az Úr kegyelméből Sanders pásztor és Erzsike
által felkérést kaptunk a szegedi gyülekezet pásztorlására, amit hálás szívvel és örömmel fogadtuk el, és amit ma is hálás szívvel végzünk. A szolgálat átvételekor Sanders pásztor és Erzsike az
Apostolok cselekedetei 20,28-as Igéjével indított el bennünket ezen az úton.
Apostolok cselekedetei 20,28.
28. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten Gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével szerzett.
Ámen.
Mindenkor hálás volt a szívünk, amikor Sanders pásztorék a szolgálatukkal megtisztelték a
szegedi gyülekezetet, és még hálásabbak voltunk, amikor külföldi vendégszolgálókat hoztak,
akiktől építő és felemelő tanításokat kaptunk, akik egy-egy Igével, egy-egy próféciával megajándékozta mindazokat a szolgálókat, akik eljöttek arra az alkalomra. Dicsőséges alkalmak voltak
azok az Úr jelenlétében, csodák és jelek, gyógyulások követték az ő szolgálatát, Isten dicsőségére. Ámen.
Sanders pásztor, miután átadta az Úr üzenetét, az alkalom végén boldogan ült le a nyáj által
készített szeretetasztalhoz, ahol mindig talált az általa kedvelt ételekből, amit boldogan fogyasz5

tott el azokkal a szolgálótársakkal, akik az ő szolgálatában növekedtek fel. Úgy gyűjtötte szárnyai
alá az övéit, mint a tyúkanyó az ő csibéit. Ámen.
Drága testvéreim! Nincs rá szó, amivel ki tudnánk fejezni, és hálás szívvel megköszönni a
könyveket, amelyeket Sanders pásztor a gyülekezet épülésére kidolgozott. Különböző bibliai
üzeneteket témánként, hogy mélyebben megértsük. Mindezt a családjuk mellett, az evangelizációs munkák mellett, és a vasárnapi tanítások mellett. A nyáj szellemi növekedésére kidolgoztak
egy 180 alaptanításból szóló sorozatot. 2005-ben is heti 2-3 alkalommal tanítottak különböző
témájú igei tanításokat, és azt az Ige mélységeiben kifejtve, mindezekről felvételek is készültek.
Ez által újból és újból meghallgathatók, amely mindnyájunk szellemi épülését szolgálja Isten
kegyelméből. Köszönöm Istennek, hogy az újak is épülhetnek a tanítások, a könyvek, az imakönyvek, és mindazok által, amit kaptunk tőlük. Ilyen tanítássorozat volt például az „Isten királysága” 2005-ben, vagy „Az Úr adományai”, vagy „Szellemi felnövekedés”. A Római levélről, a
bölcsességről tanított, vagy „Az életnek útja tanító feddések”, erről is hallhatunk, dicsőség Istennek.
Az Igében meg van írva: akit szeret az Úr, megfeddi azt. Az alázatos, engedelmes szívű tanítvány pedig elfogadja azt. Ámen. Sanders pásztor is időnként megfeddett bennünket, amikor ő
szükségét látta. Soha nem haragudtam, nagyon hálás volt a szívem. Elmondtam egy-két testvéremnek, amikor pásztortalálkozó volt, akkor megfeddett bennünket olyan dolgokért, amit meg
kellett, hogy tegyen, és ezért mindenkor hálás voltam. Tudjuk azt, mindnyájunknak van családja,
van gyermekünk, akiket Isten ránk bízott, és hogyha meg nem feddjük őket, akkor nem fognak
úgy nevelkedni, hogy az az Úr kedvezésére legyen. Mi csak úgy tudtunk nevelkedni, növekedni,
dicsőség Istennek, hogy közben szükség volt arra a kiigazításra, amelyik az életünket jobbá tette.
Nagyon hálás a szívem.
De a komoly tekintet mögött ott volt az Úrnak odaszánt, szerető szív, amely által sok hűséges
testvér számára ő áldás volt. Mi személy szerint különösen hálásak vagyunk Sanders pásztor
személyes ajándékáért, ami nagy áldást jelent a számunkra, és a gyülekezeti tagjaink számára.
Mielőtt elment, az utolsó alkalmon, amin még együtt lehettünk vele, megáldotta ezt a gyülekezetet, itt ültem szemben vele, emlékszem rá, de nem gondoltam, hogy ez az utolsó találkozás. Az
utolsó alkalmon, amikor együtt lehettünk vele, megáldotta a gyülekezetet, Isten akaratát szólta a
gyülekezet felett, és ezt mondta: A Szent Szellem vezéreljen benneteket! Ámen. Most is a Szent
Szellem kell, hogy vezéreljen bennünket, és az Úr Jézus Krisztusra kell tekintenünk. Mi igazán
örvendezünk azon, amit szólt a gyülekezet felett. Csak arra nem gondoltunk, hogy most utoljára
szólt hozzánk.
Ezzel a dallal búcsúzott tőlünk: Döntött a szívem, követlek, Jézus! Hálát adunk Istennek Sanders pásztor életéért, a szolgálatáért, akit tisztelünk és szeretünk. Nagyon sok gyülekezet szívében
sok-sok bizonyság őrzi az ő emlékét. Hála és dicsőség Istennek mindezekért! Ámen.
Szekeres József:
Krisztusban kedves testvérek, az Úr időtlen és legyőzhetetlen szeretetével köszöntelek benneteket. Nagyon hálásak vagyunk a mai napért, hogy Isten jelenlétében összejöhettünk, hogy együtt
lehetünk szeretetben, egységben, békességben, a Jézus nevében. Ámen.
Drága testvéreim! Emlékezni jöttünk ma. Emlékezni jöttünk ma arra, aki elhozta számunkra az
örömhírt, amely megváltoztatta az életünket. Sanders pásztorra emlékezünk, az Úrnak hálát
adunk az ő életéért, az ő szolgálatáért. Kedves testvéreim, nagyon nehéz itt állnunk ezen a szent
helyen, mert én azt mondom, szent az a hely, ahol Isten Igéjét hirdetik, Isten jelenlétében, dicsőség Neki!
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Kedves testvéreim, nehéz itt állni azon a helyen, ahol Sanders pásztort és drága Erzsikét láttuk
és hallgattuk 25 éven át! Láttuk őket és hallgattuk, hogyan hirdették Isten élő Igéjét. Nagyon
megtisztelő számunkra, hogy most itt állhatunk, de nagy fájdalom van a szívünkben, amiért itt
vagyunk. De ugyanakkor mégis hála van a szívünkben Sanders pásztor életéért és szolgálatáért.
Kedves testvéreim, hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy a keresztények számára egyedüli
reménységünk az Úr Jézus Krisztusban való hit. Én hiszem, hogy a mai napon, amikor Sanders
pásztorra emlékezünk, tudjuk, hogy ő hozta el a számunkra azt, amit egyedül Isten Igéjében ismerhetünk meg. Azt, hogy az igaz ember hitből él. Ahogy Pál apostol írja a zsidókhoz írt levelében, 10. fejezet 38. Igéjében.
Zsidó 10,38.
38. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.
Megvallom, hogy mielőtt újjászülettem volna, fogalmam sem volt arról, hogy egyáltalán mi
az, hogy Ige. Vagy mi a hit. Fogalmam sem volt róla. De nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy
Sanders pásztor az élő Igét hirdette a számunkra. Az ő szolgálatában megismerhettük az Igét, és
megismerhettük a hitet. Drága testvéreim, nagyon hálás a szívem, hogy elmondhatok azért egy
bizonyságot. Amikor drága párom mondta, hogy Szerbiában kezdtük a szolgálatunkat, sok drága
testvér odajött hozzánk, és mondta, hogy én már ötven éve koptatom a templom küszöbét, de
eddig nem tudtam azt, hogy mi az Ige! Nagyon örültek annak, hogy Sanders pásztor által ezt
megismerték. Mi ebben erősítettük őket, egyre tovább. Hála és dicsőség van a szívünkben, hogy
megismerhettük általa Isten Igéjét. Pál apostol azt mondja a zsidókhoz írt levelében, hogy a világ
Isten beszéde által teremtetett, hogy ami a látható, a láthatatlanból állott elő. Ámen.
Drága testvéreim, hála van a szívünkben, hogy Sanders pásztor ezt az isteni fajta hitet hirdette.
Hirdette falvakban, városokban, de hirdette határokon túl is. Határon innen, határon túl is. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt a hitet megismerhettük, és mi is 18 éve hirdetjük a gyülekezetek
épülésére. Az evangelizációs alkalmakon is természetesen. Hála és dicsőség van a szívünkben,
hogy Sanders pásztor szolgálatában negyedszázad alatt sok-sok jel és csoda történt. Sok betegségből gyógyultak meg az emberek, és sok gyógyíthatatlan betegségből is meggyógyultak. Hála
van a szívemben, hogy akik a gyógyíthatatlan betegségekből meggyógyultak, azok között egy
vagyok én is. Dicsőség Istennek. Nem mondom el most, mert egy kicsit hosszabb lenne, de gondolom, hogy elhiszitek nekem. Bizony sok bizonyság fűződik Sanders pásztor nevéhez a gyülekezetekben, ahol szolgált. Hálát adunk az Úrnak, hogy a szolgálata nem ismert határokat. Túlment falvakon, túlment városokon, országokon, de még azon is túl. Kontinenseken ívelt át. Általa
megismerték Isten dicsőséges Evangéliumát, és általa nyerték el Isten, üdvözítő kegyelmét, és az
örök életet. Ámen.
Erre ékes bizonyíték az, hogy Sanders pásztor szolgálatában sok-sok szolgáló itt járt, nálunk.
Sok szolgálót meghívott, és hirdették Isten Evangéliumát. Sanders pásztor nem csak az országon
belül, hanem ahogy elmondtam, határokon túl is szolgált. Elment a híre az ő szolgálatának. Az ő
gyógyító evangelizációjának. Ismerték az ő szolgálatát, kelettől-nyugatig, északtól-délig, és hirdették azt. Hirdették azt, több nyelven is, szlovákul, angolul, németül, románul, ahogy a drága
testvérünk is elmondta. Nagyon hálásak vagyunk, hogy az ő szolgálatának a gyümölcsei mi vagyunk, akik felnövekedtünk, és mai napig is sok-sok városban, és az ország határokon kívül is
hirdetjük Isten Evangéliumát. Kedves testvéreim, engedjétek meg, hogy azzal fejezzem be, amit
Sanders pásztortól hallottunk és tanultunk. Isten Igéjében.
1Thessalonika 4,13–14.
13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.
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14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza
a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.
Ámen.
Dicsőség Istennek! Kedves Jim, ama harcot megharcoltad, futásodat bevégezted, a hitet megtartottad. Többé nem a nap lesz néked a nappali világosságod, fényességül nem a hold világít
néked, hanem az Úr lesz neked örök világosságod, és Istened lesz az ékességed. Nyugodjál békében. Ámen.
Antal Csaba:
Hálát adok a drága mennyei Atyának, hogy ismerhettem Jim Sanderset, akit mi a legtöbbször
csak Jim papaként emlegettünk.
Hálás vagyok, hogy az ő szolgálatán keresztül az az Isten, akiben valamikor igazán nem is hittem, aki olyan távoli volt, akihez csak fohászkodtam, de mindig csak nagy csend volt a válasz –
az az Isten Jim Sanders szolgálata által valóságossá vált a számomra. Az Ő szolgálata által Isten
sok szellemi halottat feltámasztott, akik közül voltam én is egy. A drága Szent Szellem beköltözött a szívembe, és általa az Atya eleinte szerves része lett az életemnek, majd később
Ő lett az életem középpontja. A Szent Szelleme által valóságos, bensőséges kapcsolatba kerülhettem a teremtő mennyei Atyámmal, aki a legdrágább kincs az életemben. Jézus azt mondta: Én
azért jöttem, hogy az ördög munkáit lerontsam.
Jim Sanderset is ez a cél vezérelte, mert benne is az Ő Szelleme munkálkodott. Amerre járt,
végezte Isten munkáját: lerontotta az ördög királyságát. Hirdette az evangéliumot, betegeket gyógyított, halottakat támasztott.
Először azt gondoltam, hogy nem túlzás ez egy kicsit, hogy halottakat támasztott? De úgy hiszem, hogy nem! Nemcsak a szellemi halálból támasztott fel sokakat, de úgy hiszem, hogy én
magam sem élnék már, ha nem kerültem volna be Isten családjába, ha az angyalai nem őriztek
volna. Az életem során többször kerültem életveszélybe, és ha az Úr nem mentett volna meg, én
ma nem élnék. Azért, hogy ma itt állhatok, és gyönyörködhetem a három csodálatos lányomban,
és szerethetem a kedves, gyönyörű feleségemet, az Úr után neked köszönhetem, Jim papa. Köszönöm!
Többeket ismerek, akik halálos betegség kapcsán kerültek kapcsolatba Jim Sanderssel, akik az
orvosi előrejelzések ellenére, és Isten dicsőségére nem haltak meg, hanem ma is élnek közöttünk.
Azt hiszem, hogy mondhatjuk az ő nevükben is, hogy köszönjük, Jim!
Én csupán a 2000-es évek elejétől kerültem kapcsolatba vele, és jó néhány évig csak távolról
ismertem őt, de a későbbiek során Isten kegyelméből közelebb és közelebb kerültünk egymáshoz.
Közelről, első kézből győződhettem meg arról, hogy ő Isten hatalmas felkentje volt. Isten
Szellemének az erejével szolgált, olyan felkenetésben, amilyenben csak kevesek részesülhettek.
Egy szerető, nevető, mosolygós, máskor meg szigorú, de mindig egy életvidám ember volt.
Mindig is lenyűgözött a szolgálat iránti odaszántsága. Sokszor szinte elszégyelltem magam,
amikor többnapos evangelizáció sorozaton együtt szolgáltunk vele. Fáradhatatlan volt, néhány
nap után késő este fáradtan estem bele az ágyba alig harmincegynéhány évesen, és ő akkor már
hetven fölött volt, de úgy tűnt, mintha el sem fáradt volna. Mint egy faltörő kos, haladt előre. Az
odaszántsága, az elszántsága, a fáradhatatlansága szinte leírhatatlan. Mindenre van erőm a Krisztusban!
Egész közelről azt láthattam, hogy az emberek iránti mély szeretet, irgalom és könyörület, ami
által Jézus is szolgált, az hajtotta őt. Köszönöm, Jim, hogy hittél bennem, hogy szerettél, és hogy
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példát adtál elénk. Habár az utolsó négy évben már nem szolgálhattam veled, de az a sok szeretet,
az a sok támogatás, az a sok tanítás és kijelentés, amit rajtad keresztül adott nekem az Atya, az
örökké velem marad.
Néha úgy éljük az életünket, mintha örökké élnénk itt. De a Jim életét is látva az nyomatékosult bennem, hogy az életünk olyan, mint a pára. Fel kell, hogy ismerjük, hogy az időnk a földön
véges, minden nap, óra és perc egy újabb lehetőség, hogy szeressünk, hogy megbocsássunk, és
hogy elvégezzük mindazt, amire csak elhívott minket Isten.
Hiszem, hogy hamarosan találkozunk a mi Atyánk országában, addig is megőrizzük szívűnkben szeretetteljes emléked. Ahogy Jézus mondta: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha meghal is él.
Köszönöm szépen.
Fábián Attila:
Engedjétek meg, hogy egy rövid verssel kezdjem. A címe: Meglátjuk!
Mikor gyermek fogan a méhben, úgy várjuk!
Megszületik, felnő, megőszül. Meglátjuk.
De eljön ez az idő is, amiben most állunk. Ezt nem vártuk!
Ki e földre születik, jön, szolgál, elmegy – meglátjuk.
Akkor mind hiányt érzünk majd, és ezt nem várjuk.
De újra találkozunk majd vele fent, és ezt is meglátjuk!
Akik ma itt vagyunk, egyikünk sem várta ezt a napot. Tudtuk, hogy eljön egyszer ez a nap is,
de nem terveztük előre, hogy itt állunk majd és emlékezni fogunk.
Nem kell megerőltetnünk magunkat, hogy emlékeket keressünk vele kapcsolatban a múltból,
hiszen életünk oly mértékben összeforrt az övével az elmúlt 25-30 évben, hogy az emléke folyamatosan bennünk él!
Tanításai, prédikációi százait, ezreit hallgattuk éveken keresztül. Így tízezer hang közül is
megismernénk az Övét! Felismernénk jellegzetes hangos nevetését, kedves mosolyát, és a szigorú, erőteljes hangját is. Ha az Úr késik az eljövetelével és még sok évet kell is várni arra, hogy
találkozzunk vele újra a Mennyben, akkor is megismernénk a hangját, ha csupán a hátunk mögött, távolról hallanánk meg.
Egy nagy szellemi örökséget hagyott maga után! Az Ő szolgálata még generációk múlva is
hatással lesz az ország sok keresztényére. Ránk is! Ő az a karizmatikus ember volt, akinek a
szolgálata nemcsak egy helyi gyülekezet tagjaira volt hatással, hanem az egész országra, sőt határainkon túl is! És én tudom, hogy más gyülekezetek tagjaira is!
Hosszú éveken keresztül fáradhatatlanul járta a városokat, községeket, kisebb falvakat is
gyógyító alkalmakat tartva, ahol mindig az evangélium üzenetei voltak a középpontban: az újjászületés, a gyógyulás, a Szent Szellem keresztség. Ezek minden alkalmának szerves részét képezték. Nagyon sok ember szívét megragadta az Úr azok közül, akik korábban nem voltak istenhívők vagy vallásosak. Sok vallásos ember új hitre ébredt Krisztusban. Sok ezotériával vagy okkult dolgokkal foglalkozó ember fordult el régi életétől és lett Jézus követője. Sokan közülük ma
már pásztorok.
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Nem volt könnyű a szolgálata, gyakran kellett árral szemben haladnia, megvetés és elutasítások között. Annak ellenére kitartóan ment előre, hogy sokszor más keresztények próbálták útját
állni és akadályozni.
Jómagam 18 évesen, ifjúkori büszkeségtől duzzadóan, amikor az első alkalmán részt vettem,
számomra is meglepő módon felemelt kezekkel és könnyekkel a szememben dicsértem Istent!
Mert a Szent Szellem jelen volt! Bár nem értettem pontosan, hogy miről van szó, de azt pontosan
tudtam a szívemben, hogy amiről beszél, amit mond, az az igazság!
Amikor elkezdett ott imádkozni a betegekért, egy vonzást éreztem, hogy én is előremenjek.
Pedig nem voltam beteg. Amikor rám tette a kezét, egy addig ismeretlen melegség töltötte el a
testemet. Isten valóságos jelenléte. Azt hiszem, ilyen és ehhez hasonló bizonysága sokunknak
van. Sokan elmondhatjuk, hogy nem csak szellemi atyánk volt Ő a Krisztusban, hanem egy bizonyos értelemben egy kicsit fizikai is.
Senkivel semmire nem cserélném el azokat az éveket, amikor láthattam Őt szolgálni, utazhattam vele a szolgálatban, tanulhattam testközelből a kenet működését a Szent Szellem mozdulásait. Sok szava, tanácsa valóságos hangként visszhangzik bennem ma is! Felbecsülhetetlen értékek
ezek a számomra. Azt hiszem, sokan így vagytok ezzel ti is! Sokaknak természetesen nem volt
lehetősége vele együtt járni az országot, de akiknek lett volna lehetősége erre, és nem tették, azok
lemaradtak valamiről! Szolgálata alatt megláthattam benne olyan értékeket, amelyeket a kritikusai soha nem láttak meg és soha nem értettek meg. És ezért nem értették meg Őt magát sem! Sem
azt a kenetet, amivel szolgált.
Ha figyelmesen figyeltük Őt, akkor a rendkívül sok szellemi igazságon kívül tanulhattunk Tőle olyan egyszerű gyakorlati dolgokat is, amelyeknek mély szellemi gyökere volt. Például: nem
tudok olyan esetről, amikor bármelyik evangelizációs vagy istentiszteleti alkalmáról elkésett volna. Pedig az elmúlt közel harminc évben több ezer alkalmat tartott! Sokszor egy vagy másfél órával a kezdés előtt jelen volt. Vagy például a hétköznapi életünkben a hitünk megélését az autónk
megtankolásában vagy a csekkjeink befizetésében. Azaz ha megvan rá a pénzünk, akkor ne halogassuk azt befizetni, ne várjuk meg az utolsó pillanatot. Az autót pedig tankoljuk tele, ha megvan
a rávaló. Ne két-háromezer forintonként aprózzuk el azt. Ezek egyszerű, apró dolgok, de sokat
elárulnak valakiről.
Ami vele jött Amerikából, az nem egy „különleges amerikai kenet” volt. Ő nem csupán egy
evangéliumi mozgalom szószólója volt. Fejlett szellemi képessége volt dolgokra. Képessége –
kenete – volt arra, hogy felismerje az Isten által belénk helyezett elhívást és ajándékokat. Még
akkor is, ha az olyan kicsi és fejletlen volt bennünk, hogy még mi magunk sem vettük észre. Ma
is állnak sokan szolgálatban olyanok, akikről előbb tudta, hogy szolgálati elhívásuk van, mint az
illető maga.
Nem volt félénk vagy gyáva. Nem félt az emberektől. Nem félt ifjakat szolgálatba állítani akkor sem, ha ebben benne volt a kudarc lehetősége is.
Ahogy visszatekintünk az életére, vegyük észre azt is, hogy Ő is mások tanításain nőtt fel. Ő is
tanulta valahol, valakitől, valakiktől, amit tudott. Engedelmes volt Istennek, amikor felvette a
szolgálat terhét és továbbadta azt, amire Isten elhívta. A mi felelősségünk ezt meglátni és a ránk
hagyott örökségből, amit kell, felvenni, és ha Istentől kapunk rá kegyelmet, akkor azt fejleszteni,
növelni és tovább adni.
Jim előrement. De az a kenet, amiben és amivel Ő szolgált, az itt maradt. Az Ő személyes elhívása az csak az Övé volt! De a kenet az Istené, a Szent Szellemé. Ez mérték szerint szét lett
osztva közöttünk.
Akad-e valaki, aki felismeri ezt?
Akad-e valaki, aki vállalja ezt és az ezzel járó felelősséget?
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Én hiszem, hogy igen! De én nem úgy gondolok erre, hogy te, vagy te, vagy te, vagy én. Hanem úgy hogy: mi a Krisztusban. Nincs helye egyéni ambícióknak! Isten javítson ki, ha tévedek!
Nem felejtjük el, hogy Jim plántált, öntözött, és Isten adta a növekedést! A Bibliából tudjuk, hogy
mind a plántáló, mind az öntöző a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.
És ezen a helyen áll most Jim. Jutalmait veszi át a maga munkája szerint.
Nekünk most lehetne sorolni lista szerint a hiányosságait is, gyengeségeit is, tévedéseit is.
De mi ezt nem tesszük! Nem tesszük, mert nem akarunk feledékenyek lenni azzal kapcsolatban, amit Isten mondott felőle. Mert aki feledékeny, az hűtlen is. Ne felejtsük el, hogy Isten Őt
választotta ki arra, hogy rajta keresztül kinyúljon hozzánk! Isten Őt hívta el arra, hogy Magyarországon több tízezer ember újjászülessen és meggyógyuljon az elmúlt harminc év alatt!
Nem mi választottuk Jim Sanderset magunknak. Isten választotta Őt nekünk!
Nem mi kértük fel Őt, hogy jöjjön ide! Isten küldte Őt Nekünk. Isten Őt választotta ki arra,
hogy tanítója legyen egy olyan nemzedéknek, akik képesek Isten világosságát megosztani a világgal. Ezek vagyunk mi!
Az Atya Isten mindenkinél jobban ismerte és ismeri Jim szívét. Sokkal jobban, mint bármelyikünk! Ő tudta, hogy kit választ, tudta, hogy mire számítson! Ne felejtsük ezt el! Jim megfutotta a
pályáját.
Amikor újra együtt leszünk vele, akkor vele együtt dicsőítjük Jézust.
Akkor talán majd beszélünk vele olyan dolgokról is, amikről nem volt lehetőségünk itt beszélni. Amiben biztos vagyok, hogy akkor is Jézus lesz a középpontban.
Most kérlek benneteket, hogy nézzünk meg együtt egy videó összeállítást az életéről és szolgálatáról.
(Videó bejátszás)
Varga István:
Ezzel a mai hálaadó összejövetelnek a végére értünk. Köszönjük az Úrnak, hogy együtt lehettünk.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal!
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