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Mit is csinálunk tulajdonképpen, amikor szabadító szolgálatot végzünk? Keresztyéneket vezetünk
Krisztushoz. A segítséget kérők többsége ugyanis újjászületett hívő ember, akiknek valójában az a
legnagyobb bajuk, és ezért vannak az ördög által megkötözve, hogy nem hiszik el mindazt Krisztusról
és Krisztus bennük munkálkodó erejéről és hatalmáról, amit a Bibliában Isten kijelentett.
Hisznek ugyan Jézusban, de nincsenek tisztában azzal, hogy kik ők valójában Krisztusban és milyen
hatalmat kaptak Tőle, a Szentlélek által. Sok keresztyén egyszerűen nem él mindazzal a hatalommal
és erővel, ami már az övék Krisztusban. A szabadító szolgálat lényege, hogy megtanítsuk a
keresztyéneket arra, hogy higgyenek abban a Krisztusban, aki hatalmat és erőt adott nekik arra, hogy
legyőzhessék a bűnt, a testet és a sátánt, akiket Krisztus a kereszten már legyőzött. Azaz hogy ne csak
Krisztusban higgyenek, hanem az ő hatalmas erejében is azáltal, hogy személyesen is átélik az őket
fogva tartó és zaklató démonoktól való szabadulást, majd pedig azt, hogy Krisztusban ők is képesek
ellenállni az ördögnek és győzelmet aratni a sátán naponkénti támadásaival szemben. A cél, hogy ők
maguk is elkezdjenek élni azzal a krisztusi erővel és hatalommal, amit az újjászületésükkor kaptak, de
ami mindeddig csupán bennük szunnyadt és vajmi keveset tapasztaltak csak meg annak valóságából.
A szabadító szolgálat célja, hogy a hívők öntudatra ébredjenek, azaz hogy megértsék, "milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének munkája szerint" (Ef 1:19) és
hogy ezáltal "hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben" (Ef 3:16). Hogy végre
elkezdjék maguk is megtapasztalni azt, hogy van egy mennyei Apukájuk, aki "kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint" (Ef
3:20).
A szabadító szolgálat tehát a hitmélyítés egy meglehetősen gyakorlati formája. Mit kell hinnie annak,
aki szeretne megszabadulni az ördög rabságából és szeretne valóban győztesként élni?
Azt, hogy van egy ellenségünk, aki mindmáig nagyon is valóságosan támad bennünket, hívőket is.
Ordító oroszlánként jár szerteszét, hogy elnyeljen bennünket (1 Pét 5:8).
Hogy Krisztus nem csak a Megváltónk, hanem Királyunk és Szabadítónk is, aki a kereszten már
legyőzte a sátánt (Kol 2:15; Zsid 2:14-15).
Hogy mi nem csak Isten szeretett gyermekei vagyunk, hanem Krisztus katonái is, akik Krisztusban
minden hatalmat megkaptak arra, hogy legyőzzék ezt a legyőzött ellenséget.
"Íme, hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok és az ellenség minden erején, és
semmi sem árthat nektek." (Lk 10:19) "A békesség Istene pedig hamarosan összetöri a Sátánt a ti
lábatok alatt." (Róm 16:20).
Jó példa erre a hitmélyítésre egy egykori jógatanár bizonyságtétele, aki egy szabadító szolgálat során
az ún. okkult bűneit megvallva és átélve az azokhoz kapcsolódó démonoktól való szabadulást a
következőket írta: "Igazából valami olyat éltem meg tegnap, hogy Jézus hatalmas. Hozzá képest ezek
a démonok nem olyan óriásiak és hatalmasak, mint azt eddig hittem (azt hiszem hatalmasabbnak
képzeltem őket eddig Jézusnál... tegnapig)! Bár folyamatosan ólálkodik körülöttem a "Biztos,hogy
szabadultál?" kérdés, de ez már nem olyan jellegű támadás,mint amiket azelőtt éltem meg...
Éjszakáim pihentetőek végre!... érzem, hogy valami más lett (vagyis hogy sok minden: belső
feszültség, nyomás, depresszió, reménytelenség megszűnt)…"
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Egy az evangéliumban hívő, komoly megkötözöttségekkel küzdő bibliatanító és gyülekezetvezető
ismerősöm írta a következőket, egy szabadító szolgálat után:
„Bátorító, hogy hiteles embertől hallok olyan területekről és élem át az evangélium erejét olyan
területeken, amik eddig ismeretlenek voltak előttem!!! Én is hiszem, hogy eddig az evangélium kis
szeletét láttam csak, inkább az intellektuális részét, amely megmentett ugyan és elegendő volt a
felszínen maradáshoz, de régóta tudom, hogy ennél még többre van szükségem ahhoz, hogy abban a
győztes életben járjak, amelyet Krisztus biztosított a számomra. Főleg most lett ez fontos igazán,
hogy embereket vezetek... Szóval nagyon köszönöm a szolgálatodat, hálás vagyok érted!”
Óriási öröm látni, ahogy hívő emberek, a Krisztusban nyert új identitásukban megerősödve,
elkezdenek ráébredni arra, hogy nincsenek kiszolgáltatva többé visszatérő bűnöknek, gyötrő és
sokszor megmagyarázhatatlanul rájuk törő gondolatoknak, érzéseknek és testi tüneteknek, melyekkel
a sátán támadja őket. A Jézusba vetett hit által, Jézus nevében parancsolva, képesek ellenállni,
felülkerekedni azokon és képesek meg is szabadulni tőlük.
Azért hát "legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében! Öltsétek magatokra az Isten teljes
fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben! Mert nem vér és test
ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak." (Ef 6:10-12)
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