
  كه مسيح را مالقات كردمتا اين  تا سوئدزندگي من از افغانستان

  

 قرآن در مدرسه. بدنيا آمدمكشور افغانستان من در يك خانواده مسلمان در باميان   

و  زندگي برايم خيلي دشوار شده بود، .ي پدر و مادر و خواهرم كشته شدند سالگ19درس خواندم و در سن 

از خدا دلسرد شده بودم . ن رفتم و بعد به تركيه و از آنجا عازم كشور سوئد شدمهيچ امنيتي نداشتم به ايرا

چرا . فكر مي كردم اگر خدايي وجود دارد .و فكر مي كردم خدايي وجود ندارد و اصال خدا را قبول نداشتم

  .من اين همه سختي و مشكالت دارم

تند به كليسا مي رفتم ولي باز فكر با دوستاني آشنا شدم كه مسيحي بودند و از مسيحيت برايم گف 

 مي .هر چه در مورد معجزات مسيح شهادت مي دادند باور نمي كردم. مي كردم اين همه مثل اسالم است

 ود آمده احساس آرامش در كليسا در من بوجگفتم تا معجزه در زندگي خودم اتفاق نيافتد باور ندارم تا اينك

  .زه اي نديده بودماما هنوز معج. به عيسي ايمان آوردمو 

نمي خواهي تعميد بگيري آن شخص از تعميد آب و روح برايم گفت، يكروز دوستي از من پرسيد  

د چيزي نگذشته بو. جواب دادم من آمادگي ندارم پس او برايم دعا كرد كه اين اشتياق در من بوجود آيد

آن روز بيرون آمدن از آب را از .  تعميد بگيرم پس تعميد گرفتمكه احساس كرده هر چه زودتر بايد

  .هيچوقت فراموش نمي كنم

انگار هيچ . و شادي عجيبي بوجود آمده بود و خود را در كليسا نمي ديدممن يك نوع سبكي، آرامش، در 

چهار روز بعد از تعميد ساعت چهار صبح . مشكلي نداشتم و از آن لحظه زندگي نو در مسيح را شروع كردم

لحاف را از روي سرم كنار زدم، اتاقم از نوري شديد . دم كسي مرا بيدار كرددر خواب بودم احساس كر

 نور تمام بدنم مي لرزيد و خيس عرق شده بودم فهميدم با مسيح زنده روبرو شده ام و آن. روشن شده بود

به  او را مي پرستم و ايمان دارم كه او زنده است و هر روزه من عاشقانه. مسيح بود و زندگي من عوض شد

  .همه اعالم مي كنم

من شاگرد عيسي مسيح . دعا مي كنم همه انسانها او را مالقات كنند و زندگي خود را به او بسپارند 

  .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

  

  .بركت بدهدخداوند به همه شما 
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