„MI-AM DAT SEAMA CĂ EL MĂ IUBEŞTE ŞI MĂ
ACCEPTĂ”
Mă numesc Iulian, am 26 de ani, sunt catolic şi m-am născut în Bucureşti.
Înainte de a-l întâlni pe Isus cel viu în inima mea, eram o persoană negativistă,
stresată, tristă, neliniştită, invidioasă pe cei din jur, plin de ură şi duşmănie. În viaţa mea
era pe primul loc partea materială, banii, hainele scumpe, distracţiile, beţiile, dorinţele
trupeşti.
Datorită problemelor profesionale, materiale, familiale, am început să pierd sensul
vieţii, îmi plângeam de milă, începusem să-l judec pe Dumnezeu pentru viaţă şi pentru
problemele care erau în viaţa mea.
Am început să caut fericirea, crezând că o prietenă ar putea să mă facă fericit şi să
mă simt iubit prin satisfacerea dorinţelor trupeşti.
Am început să caut răspunsuri în horoscop, în ghicitul în cafea, în învăţăturile
orientale. La Biserică mergeam aproape în fiecare duminică, dar mergeam din obişnuinţă.
Mergeam la biserică să mă rog rozariul, însă tristeţea şi necazurile nu dispăreau şi am
ajuns să-mi pierd încrederea în Dumnezeu. Rugăciunile mele deveniseră foarte scurte şi
nu le mai dădeam atenţie pentru că în timpul rugăciunii mă gândeam la problemele şi
iluziile mele deşarte.
Totul era o catastrofă, un dezastru, un om fără speranţă. Dar Dumnezeu m-a
luminat şi mi-am dat seama că numai El mă poate ajuta ca să-mi schimb viaţa.
Şi am început în sfârşit să-l caut pe Dumnezeu prin discuţiile cu diferiţi preoţi şi
citirea cărţilor despre sfinţi. Iar Domnul a vrut să mă ridice repede, caci a avut şi are un
plan minunat cu mine, şi iată că m-a chemat la un seminar de Viaţă nouă în Duhjul Sfânt.
Participând la acest seminar viaţa mea a început să se schimbe, am întâlnit un Dumnezeu
milostiv, iertător, bun şi iubitor ca un tată.
În timpul unei rugăciuni de laudă, când se invoca Duhul Sfânt, în inima mea s-a
produs ceva ca o explozie de bucurie, până la sufocare, a fost o întâlnire foarte puternică
cu Isus, mi-am dat seama că El mă iubeşte şi mă acceptă aşa cum sunt.
După această experienţă viaţa mea s-a schimbat, am simţit o dorinţă tot mai mare
de a cunoaşte şi de a pătrunde Cuvântul său, de a-l descoperi întru totul.
Treptat Domnul a început să dea un sens vieţii mele şi să mă vindece de ideile
mele greşite. M-a ajutat să-mi schimb până şi limbajul şi să mă accept pe mine în
întregime, să accept trupul meu, intelectul meu; m-a învăţat să iert şi am reuşit s-o iert şi
s-o accept pe mama mea cu care nu mai vorbisem de paisprezece ani. Am început să
accept suferinţa care devenise mai uşoară.
Viaţa mea este acum mai liniştită, am început să am o relaţie mult mai profundă
cu Domnul şi vreau ca El să fie centrul vieţii mele. Amin!
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