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Prevod te knjige posvečam Mariji,
materi našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Marko Čižman



Hudič nima matere

Hudič je hujši, kot si mislimo – 
toda Bog je še mnogo močnejši!
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Če te mučijo skušnjave ali težave življenja; če se ti 
dogajajo stiske, napadi in težave mimo vseh razlogov; če je 
tvoja družina v neprestanih težavah in je tvoja vera vedno 

bolj šibka; če tvoje srce vedno bolj preplavlja brezup, 
potem je to knjiga, ki jo moraš prebrati.

(Gary Wilkerson)

Nickyja Cruza imam rad in ga nadvse cenim. On je glas, 
ki nas opominja, da imamo sovražnika in da Bog našo 

generacijo kliče, da se s tem sovražnikom bori.
Čas je, da se prebudimo.

(John Bishop)

Nicky Cruz dobro razume nevarne strategije hudobnega 
duha. Njegovo pričevanje je eno najbolj prepričljivih,

kar sem jih kdaj slišal od človeka, ki je hudiču dobesedno 
ušel izpred njegovega žrela. Modro je pozorno prisluhniti 

nasvetom in opozorilom, ki jih je na teh straneh
zapisal ta Božji mož.

(Carter Conlon)

Knjiga Hudič nima matere je glasen klic avtorja Nickyja 
Cruza Cerkvi, naj prepozna resničnost satanovega 

diaboličnega delovanja v današnjem svetu in naj vstane 
v Kristusovi moči, da premaga njegove zvite načrte.

Ta knjiga je izšla ob pravem času, 
da nas pouči in navdihuje.

(Don Steiger)
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AVTORJEV UVOD

Čeprav bi imeli
na tisoče vzgojiteljev v Kristusu,

pa nimate mnogo očetov: v Kristusu Jezusu
sem vas namreč po evangeliju jaz rodil.

(Prvo pismo Korinčanom 4,15)

Mnogo let je že, kar sem se zaljubil v Jezusa, in mnogo let 
je, kar mu služim. Leta so minevala in sneg je pobelil moje 
lase, toda moj duh je še vedno mlad! Iskreno lahko pri-
znam, da brez vizije in poslušnosti Bogu gotovo ne bi bil 
tu, kjer sem.

Pred več kot pol stoletja je Božji Duh zavel v srcih mož in 
žena v malem mestecu v Pensilvaniji. David Wilkerson je od 
Boga po Svetem Duhu prejel posebno poslanstvo, ki mu ni 
dalo miru. Ta vizija in sočutje do pomoči potrebnih sta ga 
potegnila v enega od najbolj brezupnih obdobij razraščanja 
mladostniških tolp. Bilo je, kakor da bi bil vržen v levji br-
log. Vedno sem ugibal, kako je lahko šel ta človek oznanjat, 
doma pa je pustil ženo, ki je bila tik pred porodom. Toda no-
tranja nuja je bila tako močna, da ga je Gwen, njegova čudo-
vita žena, pustila oditi v New York s sporočilom upanja in 
odpuščanja. Sprejel je vsako ponižanje, zavrnitev in udarce, 
ki sem mu jih povzročil, in se vsemu navkljub utaboril le ne-
kaj centimetrov od pekla, da bi lovil duše. 

Davida Wilkersona poznam kot človeka poguma in 
vere. Sam lahko pričujem, da je bilo vse, česar se je lotil pri 
svojem oznanjevanju, blagoslovljeno od Boga. Glede na 
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njuni srci in glede na njuna dejanja lahko rečem, da sta Da-
vid in njegova žena Gwen ena najbolj radodarnih in razda-
jajočih se ljudi, kar jih poznam.

Nista iskala pohvale, slave in uspeha. V 80. letih prej-
šnjega stoletja smo ju tako rekoč prisilili, da sta se vrnila v 
New York, ustanovila skupnost Times Square Church in z 
njo zarezala v srce razvratnega Babilona.

Mnogi ljudje pravijo, da je za vsakim velikim Božjim 
možem velika ženska. Jaz se s tem ne strinjam. Velika žen-
ska ni nikoli za moškim; ona stoji ob njem! Za Davida je ta 
velika žena Gwen Wilkerson. Z mojo ženo Glorio sva pred 
kratkim nekaj časa preživela skupaj z Davidom in Gwen in 
bil sem osupel nad tem, kako je lepa in polna veselja. Nav-
kljub sedemnajstim operacijam je Gwen – moja duhovna 
mati – imela nasmeh do ušes, ne glede na bolečine, ki jih je 
morala vsakodnevno prenašati.

Davidu in Gwen bom za vedno hvaležen, ker sta mi po-
magala, ko sem bil v nekem obdobju svojega služenja v 
hudi stiski. To podporo mojemu poslanstvu izkazujeta vse 
do danes.

Nekateri ljudje mislijo, da so se z leti najine poti z Davi-
dom razšle. Temu ni tako – ostala sva povezana. Pravza-
prav sva si dandanes bližje kot kdajkoli. Še sedaj mi svetuje 
in me spodbuja kakor oče.

Še enkrat, hvala, David in Gwen, ker imata rada mojo 
ženo in moje otroke, pa tudi za to, ker sta po evangeliju po-
stala moja duhovna starša. Večno vama bom hvaležen. 
Skupaj z Glorio vama želiva povedati, da vaju imava rada z 
vsem srcem in vso dušo.

Nicky Cruz

Dragocena je v očeh Gospodovih smrt njegovih svetih.
(Ps 116,15)



PRVI DEL

UVOD
Trezni bodite in čuječi!

Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev
in išče, kóga bi požrl.
(Prvo Petrovo pismo 5,8)
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1. POGLAVJE

Spoznaj svojega sovražnika

Klic Cerkvi

Sredi popoldneva, 5. februarja 2009, sem v mestu Gvate-
mala City jedel kosilo skupaj s prijatelji in znanci na domu 
Roberta Lopeza, mojega duhovnega sina. Bili smo polni 
veselja zaradi tega, kar se je zgodilo prejšnji večer na stadi-
onu, kjer sem pridigal. Tisoči so odgovorili na vabilo,1 naj 
sprejmejo Jezusa Kristusa za svojega odrešenika, in so se 
kot reka vsipali s svojih sedežev proti odru. Zato ni bilo nič 
nenavadnega, da smo bili naslednjega dne vsi tako dobre 
volje. Polni navdušenja smo se smejali in se glasno pogo-
varjali.

Tedaj je zazvonil telefon. 
Pastor Bobby Cruz ml. (ki z menoj ni v sorodstvu) je dvi-

gnil telefon in mi povedal, da me kličejo iz domače pisarne 
v Koloradu. Bobby se je začel šaliti z mojo asistentko Ka-
ren Robinson, toda kmalu nato se mu je zmračil obraz in 
se je s telefonom umaknil v sosednjo sobo. 

Takoj sem vedel, da je nekaj narobe.
Ko je Bobby čez nekaj minut prišel nazaj, je imel žalo-

sten izraz na obrazu. Rekel mi je: »Dobro bi bilo, če pokli-

1 Avtor to vabilo imenuje »Altar call«.
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češ svojega nečaka Tata.« Tato je sin mojega mlajšega brata 
Rafaela iz Portorika.

»Pokličem naj nečaka? Čemu le?« sem vprašal. Nato sem 
začel jokati. »Mi je umrl brat?« Rafael je bil namreč pred krat-
kim operiran na srcu in bil sem prepričan, da je zdaj umrl.

Tudi Bobbyju je šlo na jok in videl sem, da mu je težko 
pri srcu zaradi novic, ki sem jih dobil. Pozneje sem izvedel, 
da mu je Karen zabičala, naj pokličem nečaka zato, ker 
morda novice, ki jih je dobila, niso bile točne.

»Pokliči Tata,« je ponovno dejal Bobby.
In sem ga. Kar nekaj časa je trajalo, da sem dobil nečaka 

na telefon, in v svojem srcu sem že žaloval za bratom Rafa-
elom. Toda ko se je Tato končno oglasil na telefon, mi je 
povedal, da je umrl moj starejši brat Frank.

Bil je umorjen. 

Mučenec
Frank je bil štiri leta starejši od mene. V New York je prišel 
pred menoj, okrog leta 1950, in ko sem prišel v mesto, sem ne-
kaj časa bival pri njem. Postal je kristjan nedolgo za menoj in 
je 42 let služil kot pastor v New Yorku in Portoriku. Čeprav je 
imel možnost, da bi se lahko upokojil in umiril, je namesto 
tega v najinem rojstnem mestu Las Piedras v Portoriku odprl 
rehabilitacijski center. Rock Christian Center, kot ga je poime-
noval, je postal zelo uspešen v zdravljenju odvisnikov od ma-
mil. Prek Jezusa so mnogi odkrili boljšo pot skozi življenje.

Kot sem izvedel pozneje, je Franka ubil eden od odvisni-
kov, ki je bil nekaj časa povezan z rehabilitacijskim centrom. 
Ime mu je bilo Jomar Otero in je bil takrat  star 22 let. Le ne-
kaj mesecev pred tem je Frank želel pomagati Oteru in mu 
večkrat spregovoril o Jezusu, vendar je mladenič izstopil iz 
programa odvajanja od odvisnosti. Tisti večer, 4. februarja, 
se je mladenič nenadoma pojavil na bratovem domu. Otero 
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mu je rekel, da mu je nedaleč stran zmanjkalo bencina. Če-
prav se sliši neverjetno, je Otero nekaj časa sedel s Frankom 
in njegovo ženo Mario ter se z njima pogovarjal o Svetem 
pismu. Sedel je tam, v mislih je koval grozljiv načrt, medtem 
pa veselo debatiral o Jezusu! To me spominja na Juda, ko je 
skupaj z Jezusom jedel zadnjo večerjo.

Otero je nato prosil Franka, če ga lahko zapelje do ben-
cinske črpalke po nekaj goriva. Maria je Franka posvarila, 
naj bo previden. Ulice v soseski so bile ponoči precej nevar-
ne, nič manj nevarna pa ni bila vožnja z mladeničem, kot je 
bil Otero. Frank je ljudem pomagal skoraj vseh svojih 74 let 
in tudi sedaj je mislil na druge, tako rekoč do svojega zadnje-
ga diha. Najverjetneje se je tisti večer odvijal nekako takole: 
na nekem mestu je vstopil v Frankov avto še nekdo, najbrž 
Oterov prijatelj. Skupaj sta obvladala Franka, ga odpeljala 
na neobljuden kraj, ga pretepla in zadavila z njegovim pa-
som. Njegovo truplo sta vrgla v prtljažnik, avto pa uporabila 
za nekaj ropov. Hotela sta dobiti denar za mamila.

Policija je naslednjega dne zgodaj zjutraj našla Frankov 
avtomobil zapuščen blizu reke. Bratovo telo je bilo še ve-
dno v prtljažniku, napojenem s krvjo, njegov obraz je bil 
skoraj nerazpoznaven od udarcev, pa tudi od razpadanja, 
ki se je že začelo zaradi močne vročine v Portoriku. Ura-
dno potrditev bratove identitete so naslednji dan opravili 
forenziki. Grozljiva novica je prišla do mene ravno takrat, 
ko sem bil v mestu Gvatemala City, na poti v Kolorado.

Je bilo potrebno, da je Otero skupaj z domnevnim sostoril-
cem ugrabil mojega brata in ga ubil, da bi se dokopala do avta, 
s katerim sta opravila nekaj ropov? Seveda ne. S prijateljem bi 
lahko s precej manj tveganja ukradla katerokoli drugo vozilo. 
Tudi če vračunamo zaradi mamil zmedeno pamet, ni v nju-
nem dejanju ničesar logičnega. Čeprav je žalostno, je edina 
logična razlaga za brutalni umor mojega brata tale: hudič je 
zapeljal mladeniča, da je zanj uničil tega Božjega služabnika.
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Vsa naša družina je obrnila hrbet hudiču, ki smo mu 
prej služili. Mnogo let smo se po najboljših močeh trudili, 
da bi se čim bolj oddaljili od njega in se kar najbolj pribli-
žali Kristusu. In zato – ne da bi želel zmanjševati krivdo 
mladeniča, ki je zagrešil umor –, verjamem, da je bila bra-
tova smrt posledica hudičevega napada na nas. Napad je 
bil nepričakovan in nadvse boleč.

Kot nekdanji član tolpe sem se velikokrat soočal z ne-
varnostjo in mnogokrat sem izzival smrt. Zato sem vedno 
mislil, da če bo kdo od naših domačih umorjen, bom to jaz, 
ne pa Frank. Popolnoma nerazumljivo mi je bilo, da bi moj 
brat, ki je bil tako olikan in ljubeč in je v naši družini ve-
dno skrbel za pomiritev in spravo, končal življenje na tako 
nasilen način. Toda bilo je res. V resnici se je tako zgodilo.

Novinarji so mojega brata imenovali mučenec in prepri-
čan sem, da so imeli prav. V času svojega življenja je veliko 
ljudi osvojil za Kristusa. Še več pa jih je osvojil in jih še ve-
dno osvaja za Kristusa zaradi svoje smrti. Ta resnica vsaj 
nekoliko lajša težo izgube vseh, ki smo ga imeli radi.

Dragi, prečudoviti Frank. Kot otroka sva se skupaj igra-
la. Kot mlada moška sva si delila stanovanje. Bogu sva slu-
žila z ramo ob rami. Ostala sva v stiku skozi vsa ta leta in 
najini družini sta ostali blizu druga drugi. Bil je moj brat. 
Sedaj pa ga ni več.

Ena proti nič za temno stran.

Žeja po maščevanju
Obstaja še ena žalostna resnica. Zlo ni samo tam zunaj. Je 
tudi tu notri – v naših srcih. Četudi smo bili odrešeni, pa 
je naša grešna narava še vedno pripravljena sodelovati s 
pretkanimi hudičevimi načrti. Na to resnico sem se spo-
mnil, ko sem se tisto leto vrnil v Portoriko, da bi na sodi-
šču prisostvoval zaslišanju bratovega morilca.
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Čeprav je v moji ljubljeni domovini nasilje nekaj vsakda-
njega, pa je umor starejšega moža, ki je bil vrh vsega še pa-
stor, v ljudeh zbujal ogorčenje. Celo župan se je osebno an-
gažiral pri tem, da bi čim prej odkrili morilca. Ni minilo 
dolgo časa, ko so prijeli Jomarja Otera in ga privedli pred 
sodišče. (Njegovega sostorilca, če je v resnici sploh obsta-
jal, še ni dosegla roka pravice.)

Moram priznati, da sem se pred zaslišanjem moral zelo 
boriti s svojo grešno naravo. 

Bolečina moje žalosti je bila neverjetna, skoraj nevzdr-
žna. Tako je bolelo! Zato me ni presenečalo, da v noči pred 
zaslišanjem nisem zatisnil očesa. Če bi bili to stari časi, ko 
sem bil še v tolpi, bi Otera brez pomisleka ubil. Sedaj sicer 
nisem razmišljal o tako skrajnih ukrepih, sem se pa resno 
bojeval s svojo človeško naravo, ki je čutila sovraštvo in 
zahtevala maščevanje. Na srečo ima Jezus oblast tudi nad 
našo človeško naravo!

Ko sva se naslednje jutro srečala z mojim nečakom Ta-
tom, sem mu povedal o sovraštvu in maščevanju, ki ga nisem 
mogel izbiti iz svojih misli. Tri leta pred tem me je Bog upora-
bil, da sem Tata pripeljal do vere (o tem bom pripovedoval v 
enem od naslednjih poglavij). In Tato mi je sedaj odgovoril: 
»Stric, ne smeš storiti tega. Toliko bi izgubil. Saj imaš pravič-
nega Boga. Imaš družino in ugled. Ti moraš odpustiti.«

Vedel sem, da ima prav. Velikokrat sem pridigal, da je v 
primeru, ko te je nekdo prizadel, odpuščanje tista odloči-
tev, ki jo moraš narediti za svoje dobro duhovno počutje. 
Ko odpustimo, se odpovemo pravici, da bi se drugemu ma-
ščevali. Ne moremo vrniti milo za drago. 

Nedolgo zatem sem imel intervju na javni televiziji v Por-
toriku. Povedal sem jim, da sem veliko premišljeval, kako bi 
se maščeval možu, ki je umoril mojega brata. Toda omenil 
sem jim tudi, da sem tistega dne, ko sem govoril z nečakom 
Tatom, odpustil morilcu Jomarju Oteru. V bistvu je bilo ena-
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ko tudi pri ostalih članih naše rodbine – pri Frankovi vdovi, 
mojih bratih, moji sestri, mojih nečakih in nečakinjah. Vsi 
smo odpustili temu mlademu fantu. To pričevanje na TV-ju 
je naredilo velik vtis po celotnem Portoriku.

Sodnik je Otera obsodil na dosmrtno ječo brez možno-
sti pomilostitve. Od tedaj je v popolni izolaciji, da ga ka-
kšen od zapornikov ne bi mogel ubiti iz maščevanja, ker je 
ubil voditelja skupnosti. Če bi imel možnost, da bi govoril z 
Jomarjem (in upam, da jo bom dobil), bi mu rad povedal, 
da sem mu odpustil. Povedal bi mu, da mu želi tudi Jezus 
odpustiti. Vem, da bi Frank želel, da to storim.

Torej – ne bom se maščeval bratovemu morilcu. To pa 
ne pomeni, da ne bom udaril nazaj proti resničnemu sovra-
žniku. In kdo je on? Apostol Pavel je o njem dejal: »Naš boj 
se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, pro-
ti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, 
proti zlohotnim duhovnim silam v nebesih.«2 

Kri mojega brata vpije k meni, naj povem svetu o nevar-
nosti zlega, ki je v tem svetu na pohodu. Pravzaprav kri 
vseh tistih, ki jim je škodoval satan s svojimi demoni, vpije 
k temu, da bi se izvedela resnica. 

Satana je treba razkrinkati. On ni neškodljiva karikatura 
ali mit, ki bi preostal iz človekove primitivne preteklosti. On 
ni le simbol človeških nepravilnosti. Ni le poosebljenje neke-
ga splošnega zla. On je resnično živo bitje – in je bolj grozno, 
kot bi si ga sploh mogli zamisliti. Je brezupen primer.

Hudič nima matere
V španskem jeziku obstaja star rék, ki se ga spomnim še iz 
časov, ko sem bil mlad fantič v Portoriku. Z njim so odrasli 
označevali otroke, ki so bili nagnjeni k slabemu in k uniče-

2 Ef 6,12.



21

vanju – otroke, ki so se nenehno upirali avtoriteti. Ljudje bi 
rekli: »Ese hombre no tiene madre.« To v prevodu pomeni: 
»Ta fant nima matere.« To frazo sem si dobro zapomnil, ker 
so jo odrasli velikokrat izgovarjali, ko so govorili o meni. 
Drugače povedano – menili so, da sem izgubljen primer.

Ko sem bil mlad fant, je bilo moje srce polno zla in želje 
po uporu. Brez nadzora sem se potepal po ulicah Las Pie-
drasa in pozneje New Yorka, nenehno sem iskal težave in 
jih vedno tudi našel. Bil sem nagnjen k slabemu in k uniče-
vanju. Nenehno sem se upiral vsem, ki so predstavljali kakr-
šnokoli avtoriteto. Vedel sem, kaj si ljudje iz moje soseske 
mislijo o meni – videl sem prezir v njihovih očeh. Bali so se 
me, toda za mojim hrbtom so šepetali drug drugemu: »Ese 
hombre no tiene madre.« Bil sem kot otrok, ki nima matere. 

Podobno je tudi s hudičem – »nima matere«. Je brezupen 
primer. Nima nobene mehke točke, da bi ga lahko nagovori-
li k dobremu. Potika se po Zemlji in v svojem srcu nima nič 
drugega kot samo sovraštvo. Prezira vse, kar je dobro in 
zdravo, ter nenehno spletkari, da bi spridil in uničil vse, kar 
je Bog naredil. Njegovo bitje je pokvarjeno do obisti. 

On je naš resnični sovražnik.
On je tisti, ki »nima matere«. 
Dragi prijatelj, nihče od nas ni varen pred napadi hudi-

ča in njegovih sil. Čas je, da se tega zavemo.

Bojni krik
Že več kot pol stoletja se ukvarjam z oznanjevanjem Jezu-
sa Kristusa. V tem obdobju sem po Božji milosti obiskal 
številne države, prepotoval sem na tisoče kilometrov in go-
voril pred milijoni poslušalcev. In kot si lahko misliš, sem 
opazil mnoge spremembe, ki se dogajajo. 

Eden od najbolj zaskrbljujočih trendov, ki sem jih v za-
dnjih letih opazil znotraj Cerkve, je naraščajoča slepota 




