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Bible popisuje Satana jako žalobce brat?í. Ve Zjevení 12:10 se do?teme, že Satan bratry "dnem i nocí obvi?oval
p?ed Bohem". Kdykoli je o Satanu v Bibli zmínka, n?kdo je obvi?ován. Vidíme ho v podob? hada pokušitele v
Genesis a následn? se Adam a Eva vzájemn? drsn? obvi?ují. Lidé ve Starém zákon? si st?žovali, padli za ob??
ranám a apoštol varuje: "Také nereptejte, jako n?kte?í z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim
stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro pou?ení nám, kdo jsme se octli na konci v?k?" (1.Kor. 10:10-11)
"Nenechme se oklamat Satanem - jeho úmysly nám p?ece nejsou neznámé." (2. Kor. 2:11) Petr "obvinil" Krista a
ten mu odpov?d?l:"Odejdi ode m?, Satane! Nemyslíš na Boží v?ci, ale na lidské". (Marek 8:33) Duch žalobce je
skute?ný a hroziv? aktivní v dnešním sv?t?. Manželé obvi?ují manželky, d?ti obvi?ují rodi?e, a národy a celé
regiony jsou rozervány, jak jedna skupina, etnikum, národnost nebo barva neustále obvi?uje a napadá jinou. V??ící
napadají vedoucí a duchovní si s povzdechem st?žují jeden druhému, "v??ící dnes nejsou, co bývali". To je duch
žalobce. Ale my si m?žeme zvolit jiný život. M?žeme volat k Bohu, "Ot?e, napl? m? vírou se zjevením a duchem
Obhájce!"
Bible nás u?í, že "máme u Otce p?ímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.... je stále živ, aby se za nás
p?imlouval." (1. Jan 2:1 a Žid?m 7:25)
Také m?žeme být napln?ni a žít v Duchu, který se modlí, p?imlouvá, stojí p?i nás, miluje a odpouští. Každý den
máme na výb?r: rozd?lení nebo napln?ní, zloba nebo obnovení, rozbíjení nebo budování; zranit nebo uzdravit, být
zaho?klý nebo žehnat, osvobodit nebo donutit; malichernost nebo moc; moje zviditeln?ní nebo jeho autorita.
Žalobce nebo Obhájce!

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je ?astým ?e?níkem
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