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Nicky CruzJanuary 17, 2015
Kun ensi kertaa antauduin Herralle, minulla ei ollut antaa Hänelle mitään muuta kuin sydämeni. Olin nokkava ja
sosiaalisesti taitamaton jengiläinen. Kadun nuori.
Menin Raamattukouluun, Californiaan suoristaakseni elämäni, päästäkseni pois New Yorkista ja jengielämästä
Vaikka olin Raamattukoulussa, en ollut kiinnostunut pääsemään saarnaajaksi tai evankelistaksi. Paksulla
latinoaksentillani en olisi voinut kuvitella Jumalan kutsuvan minua tekemään yhtään mitään. Oikeastaan en uskonut
Hänen voivan käyttää minua yhtään mihinkään. Mikä hyvä minä olin? Mitä hyvää saattaisin tehdä Jumalalle? Olin
tosi sekaisin ja eksyksissä.
Eräänä yönä olin huoneessani, koin itseni eksyneemmäksi kuin koskaan ennen. Makasin lattialla, selälläni ja
tuijottaen kattoon. Aloin rukoilla: ”Jumala, miksi minun pitää kärsiä niin paljon? Mitä haluat tehdä minulle? Minä
rakastan sinua, Jumalan, mutta en tiedä, mitä Sinä haluat minusta! Anna minun tuntea ohjauksesi ja anna minulle
rauha. Näytä minulle, mitä Sinä haluat!”
Makasin tuntikausia lattialla pyytäen Jumalaa katkaisemaan hiljaisuuden. Yhtäkkiä tunsin ihmeellisen rauhan
hengessäni. Se tuli ylleni kuin aalto. Suljin silmäni ja hengitin syvään. Saatoin kokea Jumalan läsnäolon ja tuntea
Hänen puhuvan sydämelleni. ”Nicky”, Hän sanoi hengelleni, ”poikani, älä ole huolissasi. En ole unohtanut sinua.
Olen tuonut sinut tähän kohtaan tarkoituksellisesti. Olen erottanut sinut ystävistäsi ja menneisyydestäsi. Nyt annan
sinulle uuden tulevaisuuden. Minulla on sinulle suunnitelma, Nicky. Tahdon sinun luottavan minuun. Minä teen
sinusta evankelistan. Aion käyttää sinua koskettamaan nuorten ihmisten elämää. Sinun pitää vain uskoa. En
koskaan hylkää sinua. Olen aina juuri tässä, sinun vieressäsi.”
Kerroin Jumalalle, kuinka paljon rakastin Häntä ja kuinka halusin palvella Häntä. Mitä enemmän puhuin, sitä
enemmän koin Hänen sanovan: ”Luota vain minuun, Nicky. Pysy uskollisena, niin minä näytän sinulle, mitä haluan
sinun tekevän. Sinun pitää kuunnella ja seurata, kun minä johdan.”

Nicky Cruz, kansainvälisesti tunnettu evankelista ja tuottoisa kirjailija, kääntyi Jeesuksen Kristuksen luokse väkivallan ja rikoksen elämästä kohdattuaan David
Wilkersonin New Yorkissa v. 1958. Hänen dramaattinen kääntymiskertomuksensa julkaistiin ensi kerran David Wilkersonin kirjassa Risti ja Linkkuveitsi ja
myöhemmin hänen omassa suosikkikirjaksi muodostuneessa Juokse poika, juokse.
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