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Biblia opisuje szatana, jako oskar?yciela braci. W Objawieniu 12:10 czytamy, ?e szatan „oskar?a? wierz?cych
przed Bogiem we dnie i w nocy.” Kiedykolwiek w Biblii wyst?puje szatan, kto? jest oskar?any.
w formie w??a jest w 1 Moj?. i widzimy, ?e Adam i Ewa okrutnie si? wzajemnie oskar?aj?. Ludzie w Starym
Testamencie szemrali, a wtedy dotkn??y ich plagi i aposto? ostrzega: „Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich
szemrali, i pogin?li z r?ki Niszczyciela. A to wszystko na tamtych przysz?o dla przyk?adu” (1 Kor 10:10-11).
„Jego zamys?y bowiem s? nam dobrze znane” (2 Kor 2:11). Piotr „oskar?a?” Pana, a Jezus mu odpowiedzia?,
„Id? precz ode mnie, szatanie, bo nie wiesz, z jakiego ducha przemawiasz” (patrz Mk 8:33). Ten duch oskar?yciela
jest rzeczywisty i strasznie aktywny w naszym ?wiecie obecnie. M??owie oskar?aj? ?ony, nastolatki oskar?aj?
swoich rodziców, narody i ca?e regiony tego ?wiata s? rozdzierane przez jak?? grup?, nacjonalizm, kolor lub klan,
bez ko?ca oskar?aj?c i atakuj?c siebie wzajemnie.. Wierz?cy i liderzy zwalaj? win? na pastorów, a kaznodzieje
narzekaj? jedni przed drugimi, „Dzisiejsi wierz?cy nie s? tacy, jak kiedy?.” To jest duch oskar?yciela. Jednak
mo?esz wybra? inne ?ycie. Mo?esz zawo?a?, Ojcze, nape?nij mnie wiar? i nowym objawieniem Ducha Obro?cy.”
Biblia uczy, ?e „mamy or?downika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy., bo ?yje zawsze, aby si?
wstawia? za nimi. (Patrz 1 Jan 2:1 i Hbr 7:25).
Mo?emy równie? by? nape?nieni i ?y? w Duchu, który si? modli, wstawia za nami, stoi z nami, kocha i przebacza.
Ka?dego dnia mamy wybór: podzia?y lub przysz?o??; odrzucenie lub odnowienie; burzenie lub budowanie;
ranienie lub uzdrawianie, by? zgorzknia?ymi lub b?ogos?awi?; uwalnia? lub poni?a?; ma?ostkowo?? lub moc; moja
racja i awans lub Jego autorytet; oskar?yciel lub Obro?ca!

Claude Houde jest g?ównym pastorem ko?cio?a Eglise Nouvelle Vie (ko?ció? Nowego ?ycia) w Montrealu,w
Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwin?? si? od garstki ludzi do ponad 3500 w tej cz??ci
Kanady, w której rozwija si? niewiele ko?cio?ów Protestanckich.
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