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Dedic această carte, in memoriam, tatălui meu, 
Boris Vujicic, care a plecat acasă în 14 mai 2017

M-am luptat lupta cea bună, 
mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința.

—2 Timotei 4:7
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Dacă Dumnezeu poate folosi 
un om fără mâini și fără picioare 

pentru a fi mâinile și picioarele Lui,
atunci cu siguranță va folosi orice inimă

disponibilă pentru El!

—Nick Vujicic
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Probabil că primul gând care ți-a venit în minte când ai luat 
această carte în mână a fost: Cum poate o persoană care s-a născut 
fără membre să se considere a fi mâinile și picioarele lui Isus Cristos 

pe pământ?
Nu mă îndoiesc că este o întrebare foarte bună. Și eu mi-am pus 

aceeași întrebare de multe ori de-a lungul vieții. Ce scop poate avea 
Dumnezeu pentru un bărbat fără membre?

Citatul de mai sus al Sfintei Tereza de Ávila m-a marcat profund 
și îți poți da seama de ce. Cuvintele ei au constituit unul dintre 
nenumărații pași pe care i-am făcut pentru a-mi găsi scopul, acela de 
a motiva și de a fi un exemplu de urmat pentru alții prin împărtășirea 
credinței mele. Nu pot să fac orice, dar fac tot ce pot ca să-i silesc pe 
oameni să umple casa lui Dumnezeu. Acesta ar trebui să fie scopul 
nostru al creștinilor, al tuturor.

Modul nostru zilnic de viață dovedește cine suntem cu adevărat. 
Dacă vrei să îi influențezi pe alții, cel mai important lucru pe care 
îl poți face este să-ți trăiești viața conform principiilor, idealurilor 

Introducere

Pe pământ, Cristos nu are alt trup decât al tău, 
nici alte mâini și nici picioare decât ale tale.

Ai tăi sunt ochii prin care privește cu milă peste omenire; 
ale tale sunt picioarele cu care umblă să facă bine; 

ale tale sunt mâinile cu care binecuvântează întreaga lume.

—Sfânta Tereza de Ávila
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și credinței pe care le susții înaintea altora. Acesta este un adevăr 
important pentru credincioși. Nu există cale mai bună de a-ți împărtăși 
credința decât trăind-o în situații de criză, în mijlocul provocărilor și 
al greutăților care par să te copleșească.

Cei din jurul tău se uită cu luare aminte la modul în care 
reacționezi în cele mai dificile momente din viața ta. Ei observă 
modul în care îi iubești pe cei din jurul tău și cum te comporți 
cu. Ei îți evaluează sinceritatea după modul în care te raportezi la 
probleme și dacă te ridici la înălțimea principiilor tale când vin zile 
grele peste tine.

Înțelept este să știi când să reacționezi ferm și când să ignori 
lucrurile. Asta nu înseamnă să faci pe grozavul sau să afișezi un zâmbet 
dârz sau să fii pozitiv numai de dragul aparențelor. Ci înseamnă 
să găsești putere în adâncul ființei tale și, în loc să te bălăcești în 
disperare, să faci câte un pas în direcția corectă.

Am scris și am vorbit de multe ori despre încercările cu care 
m-am confruntat în viață pentru că la naștere mădularele mele n-au 
corespuns standardelor. În descrierea periplului meu, am pomenit 
despre crizele spirituale timpurii, despre disperarea și depresia care 
au provocat tentativa de suicid și cum am ajuns în cele din urmă să 
înțeleg faptul că nu eram greșeala lui Dumnezeu, ci mai degrabă că 
El avea un plan și un scop pentru „copilul Lui perfect imperfect“.

Povestea vieții mele a fost relatată în amănunt în cărțile pe care 
le-am scris anterior, în cartea tatălui meu în care descrie modul în 
care m-a crescut și în multele mele discursuri și filmări. Această carte 
tratează câteva evenimente majore – și câteva temeri – din ultima 
perioadă din viața mea, dar abordează în mod deosebit viața mea de 
slujire, cum mi-am descoperit chemarea de a fi mâinile și picioarele 
lui Isus în lumea aceasta și cum mi-a fost confirmată și întărită această 
chemare de câteva dintre provocările recente din viața mea. Cartea 
oferă de asemenea o perspectivă asupra modului în care putem să 
ne extindem influența și să aducem mai mulți oameni la Dumnezeu 
trăind prin credință, inspirând, iubind și slujindu-i pe alții.

Mă gândeam să intitulez această carte Peripeții în evanghelizare, 
dar, din păcate, termenul evanghelizare a primit o conotație negativă 
în ultimii ani. Și înțeleg de ce.
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Prea mulți oameni au fost puși la zid de credincioșii mult prea 
zeloși, care probabil aveau intenții bune, dar i-au abordat pe oameni 
într-o manieră nu tocmai potrivită. S-ar putea să fi fost prea insistenți 
sau mult prea preocupați să își atingă scopurile, decât să fie atenți la 
sentimentele și convingerile celor pe care i-au abordat.

Cred că toți credincioșii au responsabilitatea de a împărtăși 
Evanghelia și de a aduce alți oameni la Cristos. Urmașii Lui sunt 
în definitiv „pescari de oameni“. Nu putem fi doar pasageri în barcă. 
Trebuie să ne aruncăm undițele în oceanul acela de oameni care 
au nevoie de puterea răscumpărătoare a dragostei lui Dumnezeu. 
Speranța mea este că această carte te va inspira să găsești o cale de a 
pescui care să te definească cel mai bine și care să fie vrednică de Tatăl 
nostru ceresc.

Se fac multe rugăciuni pentru trezire, un alt cuvânt care și-a 
pierdut semnificația în Statele Unite, dar și în alte țări din Occident. 
Dar cum arată trezirea aceea până la urmă? În ceea ce mă privește, nu 
vreau decât să-mi împlinesc mandatul de a propovădui Evanghelia și 
de a vedea că oamenii se întorc la Isus, că încep o relație vie cu El care 
îi înnoiește în fiecare zi și îi transformă în adevărați ucenici ai Lui. 

Mulți așteaptă o astfel de trezire, când de fapt sarcina principală 
pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu – să le spunem altora că El 
trăiește – nu ne-o îndeplinim întotdeauna. Ne mulțumim să ne 
rugăm „Dumnezeule, lucrează!“, dar Dumnezeu ne spune „Voi lucra 
prin tine când vei lucra tu.“





partea i



Lasă lumina ta
să strălucească
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Cu siguranță nu mi-a venit dintr-odată gândul să fiu „mâinile 
și picioarele lui Dumnezeu“, un evanghelist care să proclame 
vestea cea bună. De fapt, chiar dacă am crescut într-o familie 

cu principii creștine sănătoase, cu un tată pastor, mărturisesc faptul 
că, pentru o vreme, m-am regăsit printre adolescenții care se fereau de 
„grupul lui Dumnezeu“ din școală. Voiam să fiu grozav, iar să vorbești 
despre credința ta altor adolescenți nu te făcea deloc grozav.

Înainte să pot împărtăși altora despre credința mea într-un mod 
eficient și fără reținere, a trebuit să mă accept pe mine și convingerile 
mele. Chiar și după ce L-am acceptat pe Isus Cristos ca Domn 
și Mântuitor, nu am avut din prima dorința de a merge și de a le 
vesti oamenilor mântuirea. Îmi doream să fiu un jucător de fotbal 
profesionist, dar pentru că eram așa mic de statură, antrenorii din ligă 
au considerat că nimeni nu mă va putea opri. Așa că, a trebuit să mă 
orientez spre o altă carieră, doar ca să fiu corect față de acești indivizi.

Dar nu știam ce altceva să fac din moment ce posibilitatea 
de a juca pentru Manchester United a fost exclusă. Tatăl meu, 

unu



Chemat
la slujire
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pastorul, a considerat că m-aș descurca mult mai bine dacă aș studia 
contabilitatea și, pentru că nu aveam alte opțiuni, am ales-o pe 
aceasta.

Nu am crezut niciodată faptul că această credință a mea va deveni 
slujba mea, pentru că era un aspect al vieții mult prea personal și 
intim. Împreună cu familia, frecventam Biserica Creștină Apostolică 
Nazarineană din Keilor Downs, statul Victoria. În cele mai multe 
amintiri care mă leagă de biserica aceea se regăsesc părinții mei, 
fratele și sora mea și toate mătușile, unchii și verișorii mei. Închinarea 
era o experiență socială pentru mine.

Tatăl meu era tenor și unchiul Ivan, bas în corul bisericii. Fiindcă 
erau pastorii fondatori ai bisericii, ei stăteau în rândul din față alături 
de ceilalți membri ai corului. Eu obișnuiam să-i acompaniez neoficial 
la percuție. Țineam ritmul bătând cu piciorul meu mic într-o carte 
de imnuri care ținea locul unei tobe. Mai târziu, mi-au cumpărat un 
sintetizator de ritm și, în cele din urmă, o orgă la care puteam să cânt 
cu piciorul. Iubeam muzica; ea era una dintre activitățile mele preferate 
din biserică. Îl asociam pe Dumnezeu cu tot ceea ce îmi plăcea.

Tatăl meu vorbea întotdeauna despre Dumnezeu la un nivel 
foarte personal și am învățat și eu acest lucru de la el. Vorbeam cu 
Dumnezeu tot timpul. El era foarte real pentru mine, ca un membru 
al familiei sau ca un prieten apropiat. Simțeam că El mă cunoaște 
cu adevărat și că pot să vorbesc cu El despre orice. El era real pentru 
mine și întotdeauna gata să îmi vină în ajutor. Dumnezeu nu era un 
fel de tată pământesc sau o putere răzbunătoare, ci mai degrabă un 
bătrân, un mentor înțelept și un prieten.

Mă rugam în fiecare seară, dar nu mă consideram o persoană 
religioasă. Nu visam să devin pastor. Familia mea era pur și simplu 
credincioasă. Pentru mine, să fiu creștin, sau sârb, sau australian era 
totuna. Nu credeam că a fi creștin e ceva special și cu siguranță nu 
simțeam că sunt mai sfânt decât ceilalți.

Ani de zile m-am simțit vinovat pentru că am gândit rău despre 
prietenii noștri de familie, Victor și Elsie Schlatter, când ne-au 
prezentat în PowerPoint misiunea lor din jungla Noii Guinee. Ei 
traduseseră Biblia în engleza „pidgin“ pentru nativi și sute de oameni 
s-au convertit la creștinism. Era greu de crezut că mai existau oameni 
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care nu auziseră niciodată despre Isus Cristos. Am presupus că toată 
lumea știa despre El.  

Totuși mărturisesc faptul că singurul lucru care m-a impresionat 
din prezentarea lor au fost pozele femeilor goale din Noua Guinee. 
Probabil că nu asta sperau ei să țin minte din prezentarea lor, dar 
până la urmă eram un băiat care era băiat. Eram foarte ușor distras. 
În special de domnișoara Isabell, învățătoarea de la școala duminicală. 
Era blondă, cu ochi albaștri mari și un zâmbet fermecător. Credeam 
că este foarte frumoasă. M-am îndrăgostit de ea!

Nu eram un sfânt, crede-mă. Nu o dată am fost admonestat pentru 
că mestecam gumă în biserică. Într-o duminică, m-am înecat cu o 
bomboană chiar înainte să înceapă programul. Și cum stăteam în față 
la cor, întreaga adunare l-a văzut pe tata cum m-a apucat, m-a întors 
cu capul în jos și m-a pocnit peste spate ca să-mi iasă bomboana din 
gâtlej.

În căutare de răspunsuri

Și nu doar de această dată am fost salvat în biserică. Dacă alți 
copii obișnuiau să-și descarce energia în timpul slujbelor lovind 
cu picioarele în suporturile de lemn pentru genunchi sau bătând 
darabana în băncile din biserică, eu, când îmi pierdeam răbdarea, 
mergeam în ultima bancă din biserică și mă frecam cu capul de 
zidul din cărămidă. Ciudat, nu? Din cauza acestui prost obicei, la un 
moment dat, eram cel mai tânăr membru din biserică cu chelie.

Eram prostuț, dar și ușor de dus în eroare. Am fost complet derutat 
când în clasa I a venit la noi la școală un băiat emigrant din America 
de Sud pe nume Isus.

— De ce te cheamă Isus? l-am întrebat, gândindu-mă că a venit 
vremea sfârșitului și urma să se arate Isus ca Mesia.

Eram foarte suspicios pentru că învățasem la școala duminicală că 
atunci când diavolul se va arăta, va pretinde că el este Cristosul. Așa 
că, eram foarte atent la impostori. Săracul Isus, colegul meu de clasă, 
nu înțelegea de ce îl tot interogam în legătură cu numele lui.

Luam foarte în serios învățăturile de la școala duminicală. 
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După ce am învățat despre a doua venire a lui Isus Cristos, pe 
când aveam șase sau șapte ani, am visat răpirea. În visul meu, eram 
în vizită la casa bunicilor, chiar după colț de biserică, și vedeam 
toți acei îngeri care coborau și răpeau oamenii la cer. Am văzut 
pe unul dintre membrii familiei mele cum se ridică la cer și am 
așteptat, dar niciun înger nu a venit după mine. Mă gândeam cu 
disperare și tristețe: Unde este îngerul meu? Apoi m-am trezit; 
ce ușurare! Nu voiam să fiu lăsat în urmă, așa că mi-am dublat 
eforturile în încercarea de a fi un creștin bun. În fiecare duminică 
la biserică pastorul ne întreba dacă Îl avem pe Isus în inimă și 
întotdeauna strigam cât puteam de tare „Da!“ în caz că îngerii 
ascultau. Am fost învățați că avem nevoie de Dumnezeu în fiecare 
zi a vieților noastre pentru a fi credincioși. Nu îmi era teamă să 
le spun oamenilor că merg la biserică, dar nu eram învățați să le 
spunem despre Isus prietenilor noștri care nu erau credincioși. Se 
presupunea că-L păstrăm doar pentru noi și că îi iubim pe toți 
oamenii. Nu îmi aduc aminte să ne fi rugat pentru prieteni în mod 
deschis să Îl accepte pe Cristos în viețile lor. În schimb, am făcut-o 
în privat, ca ei să nu știe ce i-a lovit!

Singurii evangheliști despre care vorbeam erau misionarii 
eroi, precum prietenii familiei noastre, familia Schlatter. Victor și 
Elsie au devenit mentorii mei mai târziu. Ei au fost primii soldați 
adevărați ai lui Cristos pe care i-am cunoscut. Victor arăta ca un 
personaj din Biblie, un uriaș cu păr cărunt și barbă grizonantă 
mai mare decât capul meu. Ei au făcut ca slujba de misionar să 
sune extraordinar. Ne spuneau povești incredibile despre viața din 
pădurea tropicală și despre cum erau urmăriți de oameni cărora nu 
le plăceau creștinii.

Îi admiram de-a dreptul. Erau atât de exotici, ca Indiana Jones 
la întâlnire cu Billy Graham. Când au fost mai tineri, părinții mei 
s-au gândit să se mute în Noua Guinee și să lucreze ca misionari 
împreună cu Victor și Elsie. În luna de miere chiar au vizitat familia 
Schlatter să vadă cum e acolo, dar tatăl meu le-a zis că stilul de viață 
era prea primitiv pentru el. De multe ori îmi imaginam cum ar fi 
arătat viața mea dacă s-ar fi hotărât să rămână în Noua Guinee. Sunt 
recunoscător că familia mea a rămas în Melbourne.


