زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﻮﺋﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺢ را ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮدم
ﻣﻦ در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪﻧﻴﺎ آﻣﺪم .در ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮآن
درس ﺧﻮاﻧﺪم و در ﺳﻦ  19ﺳﺎﻟﮕﻲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮم ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاﻳﻢ ﺧﻴﻠﻲ دﺷﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد ،و
ﻫﻴﭻ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﻪ اﻳﺮان رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ و از آﻧﺠﺎ ﻋﺎزم ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺪم .از ﺧﺪا دﻟﺴﺮد ﺷﺪه ﺑﻮدم
و ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدم ﺧﺪاﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺻﻼ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدم اﮔﺮ ﺧﺪاﻳﻲ وﺟﻮد دارد .ﭼﺮا
ﻣﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﺸﻜﻼت دارم.
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﺮاﻳﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻣﻲ رﻓﺘﻢ وﻟﻲ ﺑﺎز ﻓﻜﺮ
ﻣﻲ ﻛﺮدم اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﺰات ﻣﺴﻴﺢ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دادﻧﺪ ﺑﺎور ﻧﻤﻲ ﻛﺮدم .ﻣﻲ
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﺠﺰه در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮدم اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ ﺑﺎور ﻧﺪارم ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ در ﻛﻠﻴﺴﺎ در ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ
و ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻲ اﻳﻤﺎن آوردم .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺠﺰه اي ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدم.
ﻳﻜﺮوز دوﺳﺘﻲ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮي آن ﺷﺨﺺ از ﺗﻌﻤﻴﺪ آب و روح ﺑﺮاﻳﻢ ﮔﻔﺖ،
ﺟﻮاب دادم ﻣﻦ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﺪارم ﭘﺲ او ﺑﺮاﻳﻢ دﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﻴﺎق در ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ .ﭼﻴﺰي ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﺮده ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮم ﭘﺲ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻢ .از آن روز ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از آب را
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ.
در ﻣﻦ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﺒﻜﻲ ،آراﻣﺶ ،و ﺷﺎدي ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮد را در ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻧﻤﻲ دﻳﺪم .اﻧﮕﺎر ﻫﻴﭻ
ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و از آن ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻮ در ﻣﺴﻴﺢ را ﺷﺮوع ﻛﺮدم .ﭼﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺢ
در ﺧﻮاب ﺑﻮدم اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﺴﻲ ﻣﺮا ﺑﻴﺪار ﻛﺮد .ﻟﺤﺎف را از روي ﺳﺮم ﻛﻨﺎر زدم ،اﺗﺎﻗﻢ از ﻧﻮري ﺷﺪﻳﺪ
روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ ﻣﻲ ﻟﺮزﻳﺪ و ﺧﻴﺲ ﻋﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻓﻬﻤﻴﺪم ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ زﻧﺪه روﺑﺮو ﺷﺪه ام و آن ﻧﻮر
ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﻋﻮض ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ او را ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻢ و اﻳﻤﺎن دارم ﻛﻪ او زﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ روزه ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.
دﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ او را ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﻣﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ
ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ او و ﻓﺮزﻧﺪان او را ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﻢ.
ﻣﻦ اﻛﻨﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را در ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادران در اﻳﻤﺎن ﺷﺮوع ﻛﺮده ام.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻛﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
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