
marturii 

 
Exodus Global Alliance   PO BOX 21039 Ajax, Ontario, Canada L1S 7H2   TEL 416.283.9797      www.exodusglobalalliance.org 

Isus a împlinit cele mai adânci dorinţe ale sufletului meu 
de Jonathan (India) 

 

M-am născut în 1950 şi am crescut ca şi creştin şi am 
frecventat biserica şi şcoala duminicală. Cum amândoi 
bunicii mei erau „slujitori” ai Cuvântului, din fragedă copilărie 
am cunoscut bine Scripturile şi am vrut să cunosc sensul 
vieţii. 

Dar tatăl meu era o persoană dominantă care a făcut o 
mulţime de greutăţi atât mamei, cât şi fraţilor şi surorilor 
mele, dar mai ales mie, ca fiul cel mare. 

Apoi la vârsta de 5 ani, am fost trimis la casa unei rude ca 
să studiez la o şcoală publică din Delhi, deci ca şi copil nu 
am experimentat dragostea părinţilor mei. 

Până în anii adolescenţei am fost abuzat homosexual de 
mai multe ori de bărbaţi. Mă simţeam „murdar” şi „folosit” pe 
dinăuntru. La vârsta de 13 ani, am început să mă masturbez 
după ce am citit accidental o carte sexuală pentru adulţi. 

Mă masturbam de câteva ori pe zi cu fantezii, văzând cărţi 
şi imagini pornografice şi aceasta mă lăsa epuizat fizic, 
simţindu-mă foarte vinovat şi cu o stimă de sine scăzută. 

Eram dedicat facerii răului şi sexul era cea mai irezistibilă 
forţă în lumea mea. Cu cât eram mai implicat în el, cu atât 
mai frustrat deveneam (ca şi cum urmăream un miraj). 
Credeam că Isus este o Persoană care strică bucuria altora 
şi că nu vroia ca eu să mă bucur de viaţă. 

De asemenea îmi lipsea încrederea şi evitam contactul 
vizual cu fetele, astfel încât aceasta m-a condus la 
voyeurism. 

Aşa că următoarea problemă a fost că am început să 
merg în zonele rău famate şi să experimentez cu 
prostituatele. Aceasta a devenit o dependenţă teribilă. După 
câteva experienţe sexuale cu prostituate, am rămas cu 
gonoree cronică. Totuşi nu a ştiut nimeni, deoarece m-am 
tratat cu doze masive de penicilină. 

În mijlocul tuturor acestor păcate, Dumnezeu încerca încă 
să ajungă la mine. Uimitor, la vârsta de 23 de ani am devenit 
creştin... Dar viaţa mea păcătoasă a continuat. 

Când aveam cam 28 de ani, am intrat într-o relaţie 
adulteră cu o rudă feminină, ceea ce ştiam că este greşit. 
Părea că Domnul a îngăduit „unei legiuni de demoni” să 
pună stăpânire pe mintea mea şi am fost chinuit luni şi ani de 
zile. Eram într-un oraş mare, departe de casă, fără slujbă, 

fără bani şi fără prieteni. Viaţa era un iad şi şapte ani m-am 
împotrivit dragostei lui Dumnezeu. 

În disperarea mea m-am dus la vrăjitori, terapişti prin 
hipnoză şi psihiatri ca să găsesc alinare, dar ei nu au înţeles 
prin ce treceam. Un psihiatru mi-a spus că am o psihoză 
totală a minţii şi că aveam nevoie să stau într-o instituţie tot 
restul vieţii mele. Mi-a îngăduit să trec prin terapia convulsiei 
electrice (tratament cu şocuri). Aceasta doar a complicat 
lucrurile. Mai târziu, pe când eram într-o călătorie oficială 
deoarece slujba mea îmi cerea să călătoresc, am coborât 
dintr-un autobuz, m-am urcat pe un pod de cale ferată şi am 
sărit de la vreo 40 de picioare (12,20 m.), într-un râu secat 
de dedesubt. Am căzut pe călcâiul stâng şi mi-am rupt 
glezna. Era ca şi cum Satan încerca să mă distrugă. 

În sfârşit, după şapte ani în care m-am împotrivit lui 
Dumnezeu, am strigat la Domnul Isus să-mi mai dea „doar o 
şansă” ca să-mi vindece mintea şi să-mi salveze viaţa. I-am 
promis că Îl voi asculta şi că mă voi întoarce de la toate căile 
mele rele. Domnul Isus mi-a auzit strigătul şi încet şi sigur 
vindecarea, care a avut nevoie de mai mulţi ani, a venit. Am 
simţit prezenţa răului lăsându-mă în timp ce zi de zi 
rămâneam aproape, urmându-L pe Domnul Isus şi citind 
Biblia. 

Isus mi-a schimbat viaţa când m-a scos dintr-o groapă 
îngrozitoare, şi mi-a pus picioarele pe stâncă. Mi-a dat un 
cântec nou în timp ce mi-a schimbat atitudinile şi 
comportamentul sexual imoral. Am fost în stare să obţin o 
slujbă, m-am căsătorit la 35 de ani cu o persoană minunată 
şi fiica şi fiul meu iubiţi sunt acum adolescenţi! Am tot ceea 
ce lumea numeşte succes – o casă, o maşină şi respect în 
societatea unde mai înainte fusesem un paria. Dar numai 
Isus este Cel care a împlinit cele mai adânci dorinţe ale 
sufletului meu. 

Lucrez acum într-o organizaţie, consiliez oameni. Pot 
înţelege multe din toate greşelile vieţii mele trecute pentru a 
aduce sens, bucurie şi transformare în vieţile lor. Dumnezeu 
foloseşte totul spre bine. 

 


