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Pentru Gloria,

„Inima bărbatului se încrede în ea...”
Proverbe 31:11
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Prefaţă

Când am preluat proiectul, Catherine Marshall a făcut
observaţia că a scrie o carte de această natură este ca şi cum ai da
naştere unui copil. Aveam să-i port povara până în momentul
venirii ei pe lume.

În acest caz, nu numai eu a trebuit să o port, ci şi familia mea
şi Tabernacle Baptist Church pe care o păstoream. Ei au trecut
împreună cu mine prin fiecare moment de greaţă matinală, prin
fiecare durere din travaliu, ba chiar şi printr-o serie de false
contracţii. Dar, atât familia cât şi biserica au înţeles că această
carte a fost inspirată de Duhul Sfânt, că a fost scrisă cu rugăciune
şi lacrimi şi că avea să fie publicată spre gloria lui Dumnezeu.
Practic, biserica m-a scutit de toate obligaţiile până ce cartea a
fost terminată, ba câţiva membri s-au oferit chiar să mă ajute să
o tehnoredactez.

Totuşi moaşele cărţii mele au fost John şi Tibby Sherrill,
împreună cu editorii revistei Guideposts. Sfatul şi încrederea lui
John m-au determinat să iniţiez proiectul, iar observaţiile critice
ale lui Sherrill au dus la forma finală a dificilei, dar frumoasei
poveşti de viaţă a lui Nicky Cruz.

Însă, pentru evoluţia reală a poveştii, îi sunt îndatorat lui
Patsy Higgins care şi-a oferit serviciile pentru gloria lui
Dumnezeu. Ea a trăit manuscrisul, l-a respirat în calitate de
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critic, editor şi tehnoredactor, manifestând o inspiraţie specială
în eliminarea sau rescrierea unor pasaje – inspiraţie care nu
putea veni decât de la Dumnezeu.

Cartea însăşi sfidează una din legile literare de bază. Finalul
acesteia rămâne deschis. Nu are un final drăguţ, strălucitor şi
atrăgător. De fiecare dată când stăteam de vorbă cu Nicky, îmi
povestea câte o întâmplare fantastică prin care trecea. Şi acesta
este material pentru un alt volum – poate chiar mai multe. Deci,
Fugi, băiete, fugi! este istoria, relatată cu acurateţe, a primilor
29 de ani din viaţa unui tânăr ale cărui zile strălucite îi stau încă
în faţă.

Jamie Buckingham
Eau Gallie, Florida

�� Fugi, băiete, fugi!



Introducere

FUGI, BĂIETE, FUGI!, povestea lui Nicky Cruz, este o po-
veste remarcabilă. Are toate elementele unei tragedii – violenţă,
intrigă – plus cel mai important ingredient dintre toate: puterea
Evangheliei lui Isus Cristos.

Primele capitole constituie fundalul întunecat, prevestitor, pe
care se conturează deznodământul emoţionant al acestei poves-
tiri neobişnuite. Deci, nu disperaţi la contactul cu atmosfera
sângeroasă din prima parte a romanului!

Nicky este un tânăr care are astăzi un mare impact asupra
unei importante categorii a tinerilor noştri americani. Populaţia
adultă nu îi mai poate ignora pe tineri şi problemele grave ale
secolului al XX-lea în care aceştia trăiesc. Tinerii caută sensul
vieţii. Nu se dau în vânt după şabloanele noastre sociale
învechite. Ei caută cu insistenţă sinceritatea în credinţă, ones-
titatea în politică şi dreptatea pentru cei mai puţin privilegiaţi.
Ceea ce este încurajator la aceşti tineri din „noua generaţie” (care
până în 1970 va depăşi populaţia adultă) este faptul că ei caută
cu disperare răspunsuri. În contactele mele cu sutele de studenţi
din campusurile universităţilor noastre, am fost impresionat de
faptul că ei sunt în căutarea adevărului, a răspunsurilor oneste.
Tinerii care trăiesc în ghetourile americane doresc cu ardoare
dreptatea socială. Unii dintre ei sunt influenţaţi de cercurile
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violente şi de presiunea grupului şi sunt cu uşurinţă atraşi în
vârtejul rebeliunii care arde şi distruge totul în jur. Nicky Cruz
este un exemplu strălucit al faptului că tinerii rebeli pot găsi
sensul şi scopul vieţii în Cristos.

La cruciadele noastre, aproape jumătate din cei prezenţi au
sub 25 de ani. Aceşti tineri nu vin cu o atitudine denigratoare, ci
caută cu sinceritate adevărul şi scopul în viaţă. Ei răspund cu
sutele chemării lui Cristos.

Fugi, băiete, fugi! este o poveste emoţionantă! Speranţa mea
este că aceasta va fi citită de mulţi şi aceştia vor ajunge să-L
cunoască pe Cristos, Cel care a schimbat inima rebelă a lui Nicky
Cruz, transformându-l într-o legendă creştină a vremii sale.

Billy Graham

�� Fugi, băiete, fugi!



Cuvânt înainte

Povestea lui Nicky este poate cea mai dramatică din istoria
mişcării penticostale, dar nu este unică. Nicky este doar un
reprezentant plin de culoare al unui mare număr de oameni
care, în ultimele decenii, au fost eliberaţi din mrejele
delincvenţei, ale alcoolismului, ale dependenţei de droguri, ale
prostituţiei, ale homosexualităţii şi ale oricărui alt tip de perver-
siune şi degenerare umană. Ajutorul psihiatric, tratamentul
medical şi consilierea spirituală nu au dat roade în vieţile acestor
oameni. Cu o uimitoare rapiditate, ei au fost eliberaţi din
legăturile lor prin puterea Duhului Sfânt şi au ajuns să ducă o
viaţă de slujire şi de rugăciune.

Este natural să te îndoieşti de durabilitatea schimbărilor atât
de rapide şi radicale. Dar nu există niciun motiv teologic pentru
a le diminua importanţa. Harul lui Dumnezeu poate pune stăpâ-
nire pe un om într-o clipă şi poate transforma un păcătos într-un
sfânt. „Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să
ridice fii lui Avraam” (Luca 3:8). Omul nu poate produce astfel
de schimbări, nici în el însuşi, nici în alţii, pentru că natura are
nevoie de timp pentru a evolua treptat; dar Dumnezeu poate
realiza într-o clipă ceea ce omul realizează în ani de zile.

Astfel de convertiri au avut loc în istoria creştinismului încă
de la începuturi. Zacheu, Maria Magdalena (sau femeia
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păcătoasă din Luca 7:37), tâlharul de pe cruce, sfântul Pavel şi
chiar sfântul Matei sunt doar începutul unei lungi liste. Totuşi
numărul mare de astfel de convertiri care au loc astăzi în cadrul
a ceea ce a fost numit „mişcarea penticostală” este, cred eu,
fără precedent. Care este însemnătatea acestor evenimente
uimitoare?

Deseori mi-am pus întrebări în legătură cu aceasta, şi ceea ce
mi-a revenit în minte de fiecare dată a fost pilda nunţii (Matei
22:1–14). Atunci când oaspeţii invitaţi nu au venit, stăpânul a
spus slujitorilor lui: „Duceţi-vă degrabă în pieţele şi uliţele
cetăţii, şi aduceţi aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi” (Luca
14:21). Când nici aceia nu au fost suficienţi, slujitorii au fost
trimişi încă o dată, de data aceasta pe drumuri şi pe uliţele
cetăţii, cu porunca: „siliţi-i să intre, ca să mi se umple casa” (Luca
14:23).

Cred că aceasta se întâmplă astăzi. „Oaspeţii invitaţi” la masa
Domnului, adică cei „născuţi creştini”, cei drepţi, cei care
respectă legile s-au dovedit prea adesea a fi nedemni. Ei „s-au
dus la biserică”, dar nu s-au făcut cu adevărat părtaşi la ospăţul
oferit de Rege. De aceea, Biserica, în loc să fie un Trup viu şi un
adevărat martor, este de multe ori un loc unde oamenii merg
dintr-un obicei pios, dar ineficient.

Dar, în timp ce cărturarii discută ce vocabular nou ar putea
să-L readucă pe Dumnezeu la viaţă (pentru că tot ceea ce cunosc
despre El sunt cuvinte) şi ce simboluri noi ar putea face liturghia
mai plină de sens (pentru că tot ceea ce văd ei în religie este ceea
ce face omul), Dumnezeu adună în tăcere noi invitaţi la ospăţul
Său. El îi acceptă cu bucurie pe aceia care, după standardele
umane, sunt săraci, orbi şi paralizaţi din punct de vedere
spiritual şi moral. Prin puterea Duhului Său, El îi „sileşte” să
intre, răpindu-i de pe străzile degradării şi ale perversiunii.

Nicky Cruz şi miile de oameni ca el nu sunt numai exemple
vii ale iubirii credincioase arătate lor de Bunul Păstor, ei sunt
semne ale unor vremuri pe care trebuie să le înţelegem. Ei
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reprezintă o dovadă încurajatoare a faptului că Dumnezeu
lucrează cu o nouă putere în zilele noastre, pentru a nu ne fi
teamă să mărturisim plini de curaj Evanghelia. De asemenea, ei
sunt un semn de avertizare pentru cei care cred că, datorită
obiceiurilor pioase sau a lucrării sacre de slujire, sau a orice
altceva au un titlu şi au asigurat un loc la ospăţ. „Căci vă spun
că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea” (Luca 14:24).
Căci „nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea”
(Matei 22:8).

Prof. Edward D. O’Connor, C. S. C.
Universitatea Notre Dame

Cuvânt înainte ��





Capitolul 1

Nimănui nu-i pasă

— Opriţi-l pe puştiul acela nebun! a strigat cineva.
Uşa avionului companiei Pan American s-a deschis şi m-am

năpustit pe scări, către terminalul aeroportului JFK din New
York. Era 4 ianuarie 1955. Simţeam cum vântul rece îmi înţepa
obrajii şi urechile.

Trecuseră câteva ore de când tatăl meu mă îmbarcase la
bordul avionului în San Juan. Nu eram decât un rebel puşti
portorican de 15 ani. Fusesem dat în custodia pilotului şi mi se
spusese să rămân în avion până când aveam să fiu preluat de
fratele meu, Frank. Dar, când uşa s-a deschis, eu am fost primul
care a ieşit, sărind energic peste pragul de ciment.

Trei însoţitori de bord m-au înconjurat rapid şi m-au prins
lângă gardul de protecţie de la poartă. În timp ce încercam să
mă eliberez, simţeam vântul aspru biciuindu-mi trupul, deoa-
rece trecuse cu uşurinţă prin hainele mele subţiri. Poliţistul de la
poartă m-a înhăţat de braţ, iar însoţitorii de bord s-au grăbit să
se întoarcă la slujbele lor. Totul era doar o joacă pentru mine, aşa
că m-am uitat la copoi cu un rânjet satisfăcut.

— Portorican nebun! Ce naiba crezi că faci? a zis el.
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Simţind ura din vocea lui, rânjetul meu a dispărut repede.
Obrajii lui graşi erau roşii de gerul de afară, iar ochii îi erau
umezi din cauza vântului. Între buzele flasce ţinea un muc de
ţigară neaprins. Ură! O simţeam inundându-mi trupul. Aceeaşi
ură pe care o avusesem faţă de tatăl meu şi mama mea, faţă de
profesorii mei, de poliţiştii din Puerto Rico. Ură! Am încercat
din nou să mă eliberez din prinsoare, dar copoiul îmi ţinea
braţul ca într-o menghină de fier.

— Hai, puştiule, să ne întoarcem la avion! M-am uitat la el şi
am scuipat.

— Porcule! a mârâit el. Latin împuţit! Şi-a slăbit strânsoarea
şi a încercat să mă prindă de guler. Strecurându-mă pe sub
braţul lui, am reuşit să fug către poarta deschisă a terminalului.

În urma mea auzeam strigăte şi paşi gonind. Alergam prin
mulţimea de oameni ce se îndreptau spre avioanele lor. Deodată,
am ajuns într-o cameră mare către capătul terminalului. Obser-
vând o uşă care se deschidea către exterior, m-am năpustit afară
în stradă.

Un autobuz mare era chiar în faţa mea, cu uşile deschise şi
motorul pornit. Oamenii se îmbarcau, iar eu mi-am făcut loc cu
coatele până în mijlocul lor. Şoferul m-a apucat de umăr şi mi-a
cerut biletul. Am ridicat din umeri şi i-am răspuns în spaniolă.
M-a împins cu asprime afară din rând, prea ocupat pentru a-şi
pierde timpul cu un puşti neghiob care de-abia înţelegea
engleza. În timp ce-şi îndrepta atenţia către o femeie care-şi
scotocea poşeta, m-am aplecat şi m-am strecurat prin spatele ei
până am ajuns în autobuzul aglomerat. Aruncând o privire
peste umăr ca să mă asigur că nu mă văzuse, mi-am făcut loc
până în spate şi m-am aşezat la fereastră. În timp ce autobuzul
pleca, l-am văzut pe poliţistul cel gras împreună cu alţi doi
poliţişti apărând la uşa de la capătul terminalului şi privind
nedumeriţi în toate direcţiile. N-am putut rezista impulsului de
a bate în geam, făcându-le cu mâna şi rânjind răutăcios.
Reuşisem.

�� Fugi, băiete, fugi!


