
Kiedy diabeł puka do drzwi – Tydzień 2

Oskarżyciel

Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z
władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Efezjan 6:12

• Szatan jest ZWODZICIELEM, który atakuje twój umysł kłamstwami.
• Szatan jest NISZCZYCIELEM, który atakuje twoją wolę pychą. 
• Szatan jest OSKARŻYCIELEM, który atakuje twoje serce oskarżeniami. 

Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko
tobie wystąpi, zadasz kłam. Izajasza 54:17

OSKARŻYCIEL

I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga
naszego,  i  władztwo Pomazańca jego,  gdyż zrzucony został  oskarżyciel  braci  naszych,  który
dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Apokalipsa 12:10

• Kiedy diabeł mówi do ciebie o Bogu – kłamie.
• Kiedy diabeł mówi o tobie – oskarża. 

Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po
jego prawicy, aby go oskarżać. (2) Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan,
szatanie, niech cię zgromi Pan,  który obrał  Jeruzalem! Czyż nie jest  ono głownią wyrwaną z
ognia? (3) A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. Zachariasza 3:1-3

• Diabeł jest oskarżycielem.
• Jezus jest adwokatem.

Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u
Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. 1 Jana 2:1

A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę! Do
niego zaś rzekł:  Oto ja  zdjąłem z ciebie twoją winę i  każę cię przyoblec w szaty odświętne.
Zachariasza 3:4

Potem rzekł: Włóżcie mu na głowę czysty zawój! I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyoblekli
go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. (6) Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu: (7)
Tak mówi  Pan Zastępów:  Jeżeli  będziesz  chodził  moimi  drogami  i  będziesz pilnował  mojego
porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do
tych, którzy tu stoją. Zachariasza 3:5-7

• Diabeł wie, jak się nazywasz, ale określa cię poprzez twój grzech.
• Bóg zna twoje grzechy, ale mówi do ciebie po imieniu.

Bo chociaż  żyjemy w ciele,  nie  walczymy cielesnymi  środkami.  (4)  Gdyż  oręż  nasz,  którym
walczymy,  nie  jest  cielesny,  lecz  ma  moc  burzenia  warowni  dla  sprawy  Bożej;  nim  też
unicestwiamy  złe  zamysły  (5)  i  wszelką  pychę,  podnoszącą  się  przeciw  poznaniu  Boga,  i
zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi... 
2 Koryntian 10:3-5



Pytania do dyskusji

• Jakie oskarżenia słyszysz w swoich myślach? Podaj przykład jaki mogą one mieć na ciebie
wpływ.

• Jaką  różnicę  dostrzegasz  pomiędzy  oskarżeniami  szatana  a  przekonaniem  Ducha
Świętego?

• Jaką biblijną prawdę musisz zapamiętać, aby zniszczyć powracające oskarżenia?

Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie 
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z 

przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok


