
 

 

 

Več kot zmagovalci  

v Jezusu Kristusu 
 

 

» …, da nas ne bi ukanil satan. Njegove misli pa nam niso 

neznane.« 

 

 

KDO JE TOŽNIK? 
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Satanove tri najpomembnejše vloge 

 

Naš nasprotnik je prekanjen (Genesis 3:1; Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse 

živali na polju), zato si pri napadu na Božje otroke ne poslužuje samo ene metode.  

V Svetem pismu odkrivamo več različnih vrst napadov na Božje ljudi.  

Jezus je svoje sledilce spodbujal, naj bodo »torej preudarni oziroma premeteni  kakor 

kače« (Matej 10:16) 

 

Satan ima tri glavne vloge, ko napada vernika: 

1. Skušnjavec 

2. Prevarant 

3. Tožnik  

 

 

Ad1. Skušnjavec 

Satan se je najprej približal človeku (Adamu in Evi) v vlogi skušnjavca. Kača je skušala 

Evo z besedami: Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu?« (Genezis 

3:1) 

V tej vlogi se je tudi satan približal Jezusu. 

 In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« 

(Matej 4:3) 

Te satanove taktike so se zavedali prvi Kristjani, zato je Pavel pisal: 

Zato tudi jaz nisem več strpel in sem dal poizvedeti, kako je z vašo vero, ali vas ni morda 

skušal skušnjavec in pojde naš trud v nič. (I. Tesaloničanom 3:5) 

Napadi skušnjavca so zelo resnični in večkrat uspešni, če jih kristjan ne PREPOZNA in se jim 

ne UPRE! 

Jezus je skušnjavca premagal s citiranjem pisane Božje besede.  

Jezus je odgovoril : »Pisano je: …      Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano je:  

…. (Matej 4, 3-10) 

 



Ad2. Prevarant 

 Satan pogosto lažje škoduje vernikom v vlogi prevaranta kot skušnjavca, saj je ta 

metoda bolj pretkana.  

Pavel o tej satanovi metodi piše v 2. Korinčanom 11: 13-15 

13 Taki so namreč lažni apostoli, zvijačni delavci, ki se preoblačijo v Kristusove apostole. 

14 Nič čudnega, saj se tudi sam satan preoblači v angela luči. 15 Nič posebnega torej ni, če se 

tudi njegovi služabniki preoblačijo v služabnike pravičnosti. Toda njihov konec bo po meri 

njihovih del. 

Boj je luč in Njegovi angeli so angeli luči. Satan je angel teme, vendar ima posebno 

»spretnost« preoblačenja (prevare) v angela luči.  

Bistvo prevare je v tem, da napadena oseba zamenja LAŽ za RESNICO. Laž usužnjuje, 

resnica pa osvobaja.  

Tako vernik lahko sprejme laž kot »veliko razodetje od Boga«. Tako satan prevrača 

Božjo besedo (ko je skušal Jezusa je prevračal Psalm 91: 11-12).  

Kako se Božji otrok lahko obrani pred to metodo napada? 

S proučevanjem Božje besede, ko Božji Duh sam verniku razlaga svojo besedo (osebno 

preučevanje).  

 

Ad 3. Tožnik 

Zelo pomembna satanova vloga, ki jo uporablja neprestano, je tožnik.  

Gre za tri glavna področja njegovega tovrstnega delovanja: 

1. Satan obtožuje vernika pred Bogom in obtožuje Boga verniku 

 Napočil je dan, ko so prišli Božji sinovi in se postavili pred GOSPODA. Med njimi je prišel 

tudi satan (tožnik).  GOSPOD je rekel satanu: »Od kod prihajaš?« Satan je odgovoril 

GOSPODU in rekel: »Potikal sem se po zemlji in se sprehajal po njej.« GOSPOD je rekel 

satanu: »Si kaj mislil v svojem srcu na mojega služabnika Joba? Ni mu enakega na zemlji, 

mož je popoln in iskren, boji se Boga in se varuje hudega.« Satan pa je odgovoril 

GOSPODU in rekel: »Mar se Job zastonj boji Boga? Mar ne varuješ ti (si ga ogradil) njega, 

njegove hiše in vsega, kar je njegovega naokrog? Blagoslavljaš delo njegovih rok in 

njegova posest se širi v deželi. Samo iztegni svojo roko in se dotakni vsega, kar ima, 

resnično, v obraz te bo preklinjal!« Job 1: 6-11; 2:5 

Satan toži Boga verniku (preko njegove žene): 
Tedaj mu je rekla njegova žena: »Ali se boš še oklepal svoje popolnosti? Boga prekolni 

in umri!« (Job 2:9) 



2. Satan toži verniku druge kristjane 

Žal verniki te satanove vloge pogosto ne prepoznamo. Pogosto ocenjujemo brate in 

sestre s kritičnim, obstojevalnim očesom. Jezus je to imenoval »hudobno oko«.  

1 »Ne sodite, da ne boste sojeni! 2 S kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni, in s 

kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo. 3 Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega 

brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? 4 Ali kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, da 

vzamem iver iz tvojega očesa,‹ če imaš sam bruno v očesu? 5 Hinavec, odstrani najprej bruno 

iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver iz očesa svojega brata.« Matej 7: 

1-5 

 

3. Satan obtožuje vernika (njemu samemu) 

Satan vernika napada z občutkom obsodbe in krivde, tudi ko se je za greh spokoril in mu 

ga je Gospod oprostil. 


