2014. november 29-én, egy összevont országos imakonferencia alkalmával az Úr
Jézus apostoli kenettel ruházta fel Sandersné dr. Kovács Erzsébetet, valamint
átruházta rá az egyházat. Jim Sanders kiemelte, hogy Erzsébet eztán tudni fogja,
hogyan védelmezze meg a gyülekezetet. Ennek értelmében az egyház 2015.
januártól Sandersné dr. Kovács Erzsébet vezetése alatt végzi hitéleti
tevékenységét.
A fenti dátumon elhangzott angol szavakat egyik kedves testvérünk fordította az
egybegyűlteknek, amiért igen hálásak vagyunk. Talán a hirtelen jött feladatnak
tudható be az, hogy egy-két mondat nem került lefordításra akkor, ezért az
alábbiakban adjuk közre az angol eredeti szöveget, és annak magyar megfelelőjét.

Church Transfer and Anointing
– Az egyház átruházása és felkenetés –
And then the other one is my wife - the prophecy comes better you know.
The prophecy comes later sometimes, because I jumped. This is a big day for
her, the Lord is gonna transfer this ’egyhaz’ (church).

A másik jelölt a feleségem. A prófécia néha később érkezik, most
ugrottunk egyet (a témák között - kieg.: a fordító) ugyanis. Ez egy nagy
nap Erzsébet életében, az Úr most átruházza rá az egyházat.
I was talking about earlier … Charles Finney in India… and this is the same
thing here

Már korábban is mondtam, hogy Charles Finney kint van Indiában,
ugye. És 38 ezer pünkösdi egyháznak lesz a felülvizsgálója. 50 éve a
családban van.
…és ugyanaz a dolog történik most itt is.
So the Lord’s gonna transfer this apostolic anointing to Elizabeth and the
coaching of this ’egyhaz’ (church).

Tehát az Úr most átadja, átruházza ezt az apostoli kenetet és az
egyház felülvigyázását Erzsébetre.
Because people come up with ’I’m an apostle’, but there’s an apostle that’s
gonna running it. That’s already been, that’s what I rendered laying hands on
her, so that’s what we’re doing here. She’ll protect it, she knows how to work
it. She’s been running it anyway … officially

Mert sok esetben megjelennek emberek, akik azt állítják magukról,
hogy ők apostolok. De ezt a munkát egy valódi apostolnak kell
vezetnie. Így volt eddig is, és most így rendelkeztem, hogy a kezeim
rátevésével ezt most megteszem (átruházom rá). Meg fogja védelmezni

az egész egyházat, tudja, hogyan tegye meg ezt. Egyébként is ezt
csinálja már sok-sok éve, és most is, és most már hivatalosan is
megteheti ezt.
… not to done completely retired. I’m going up I think with something else.

Persze ez nem jelenti azt, hogy én teljesen nyugdíjba vonulok, csak
úgy gondolom, valami másba kezdek.
I’m not going up anyway, I’ve already transferred these anointings… I’m
learning about this, I keep learning, the Lord’s teaching.

Itt már egyébként sem fogok tevékenykedni, a keneteket már átadtam.
Én is tanulom ezt, folyamatosan tanulok, az Úr tanít.
Just like here Csilla, she stands there and she can start new churches. The
Lord wants everything growing…

Ahogy itt van Csilla, aki elindult benne, és most új gyülekezeteket
indíthat. Az Úr növekedést akar mindenben……Lehet, hogy erről
holnap (lásd: vasárnapi istentisztelet - kieg.: a fordító) fogok beszélni, a
Titus levelében. Mindenkinek van helye a jó munkában. Hallelúja.
Énekeljünk az Úrnak!
It’s something new, she was back there to make decisions, she did sometimes
I knew exactly what to do and she’s already done it, so the Spirit was
speaking to her already, particularly a lot of business, a lot of business all the
time.

Ez valami új, eddig is ott volt a döntéshozatalokban. Sokszor azt tette,
amit már addigra pontosan tudtam, hogy azt kell tenni, és ő addigra
elvégezte/már megtette; vagyis a Szellem addigra már szólt hozzá, soksok ügymenettel kell foglalkoznia, sok minden van folyamatosan.
Everybody say ’Praise the Lord!’. A big day. … a big month, November.
We’ve been severly, wonderfully blessed by the Lord …… Amen.

Dicsőség Istennek. Nagy nap a mai! Egy nagy-nagy, igazából fontos
hónap a november. Csodálatosan megáldott már minket az Úr és a
Szent Szellem rajta keresztül. Továbbmegyünk, és ezeket az
ajándékokat az örökkévalóságban is élvezni fogjuk. Ámen!

