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Minha Esposa Anuncia o Islã!
Então, subi as escadas para pensar um pouco e comecei a conversar com minha
esposa sobre o assunto. Ela então me disse que ela também ia entrar no Islã, porque
sabia que era a verdade.

Chocado!
Estava realmente chocado agora. Desci e acordei Mohamed e pedi a ele para sair
comigo para uma discussão. Caminhamos e falamos aquela noite toda.

A Verdade Tinha Chegado!
Quando ele estava pronto para fazer a oração de Fajr (a oração da manhã dos
muçulmanos) eu sabia que a verdade finalmente tinha chegado e que agora dependia de
mim fazer a minha parte. Fui para trás da casa de meu pai e encontrei um velho pedaço
de compensado sob uma marquise e ali mesmo coloquei minha cabeça no chão voltado
para a direção que os muçulmanos oram cinco vezes ao dia.

Guie-Me, Meus Deus! Guie-Me!
Naquela posição, com meu corpo esticado no compensado e minha cabeça no chão,
pedi: "Ó Deus. Se estiver aí, me guie, me guie."

Sinal Dentro de Mim
Depois de um tempo levantei minha cabeça e notei algo. Não, não vi pássaros ou
anjos saindo do céu, nem ouvi vozes ou música, nem vi luzes ou flashes brilhantes. O que
notei foi uma mudança dentro de mim. Estava mais consciente agora do que nunca de
que era hora de parar de mentir e fazer qualquer coisa sorrateira. Era hora de realmente
ser um homem honesto e justo. Sabia agora o que tinha que fazer.

Lavar o "VELHO"
Então subi as escadas, tomei um banho com a idéia clara de que estava "lavando" a
antiga pessoa pecadora que tinha sido ao longo dos anos. Estava agora entrando em uma
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vida nova. Uma vida baseada na verdade e em provas.

E Tornar-me Novo!
Por volta das 11 da manhã me apresentei perante duas testemunhas, uma o ex-padre,
antes conhecido como padre Peter Jacob, e a outra Mohamed Abel Rehman, e anunciei
minha "shahada" (testemunho à Unicidade de Deus e missão profética de Muhammad,
que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre ele).
"Testemunho que não há divindade merecedora de adoração exceto Deus
Todo-Poderoso e Ele não tem parceiros e testemunho que Muhammad é Seu Mensageiro
e servo."

Minha Esposa foi a Próxima
Poucos minutos depois minha esposa deu o mesmo testemunho. Mas o dela foi na
frente de 3 testemunhas (eu fui a terceira).

Então Meu Pai
Meu pai era um pouco mais reservado sobre o assunto e esperou mais alguns meses
antes de fazer sua shahada (testemunho público). Mas ele finalmente se comprometeu
com o Islã e começou a oferecer as orações junto comigo e outros muçulmanos na
mesquita local.

As Crianças Também!
As crianças foram tiradas da escola cristã e colocadas em escolas islâmicas. E agora,
dez anos depois, estão memorizando muito do Alcorão e dos ensinamentos do Islã.

Esposa do Pai (Madrasta) Foi a Próxima
A esposa de meu pai finalmente reconheceu, antes de morrer, que Jesus não podia ser
um filho de Deus e que ele devia ser um profeta poderoso de Deus, mas não Deus. Ela
faleceu poucos meses depois dessa declaração com a idade de 86 anos. Que Deus aceite
sua declaração de fé, amém.

Casa Cheia de Novos Muçulmanos - O que vem a seguir?
Agora pare e pense. Uma casa inteira com pessoas de vários históricos e grupos
étnicos se unindo na verdade para aprender como conhecer e adorar o Criador e
Sustentador do Universo. Pense. Um padre católico; um ministro de música e pregador
do Evangelho; um ministro ordenado e construtor de escolas cristãs; e as crianças, até
mesmo uma bisavó - todos entraram no Islã!

Sua Misericórdia e Orientação
Somente por Sua Misericórdia fomos todos guiados para ver a verdade real do Islã,
pela remoção do que cobria nossos ouvidos e da cegueira de nossos olhos, sem os selos
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sobre nossos corações - Ele nos guiava agora.
Assim, agora você tem a introdução à história de minha entrada no Islã e de como me
tornei muçulmano. Existe mais na internet sobre essa história e existem mais fotos
também. Tire um tempo para visitá-lo e então tire um tempo para me enviar um e-mail e
vamos nos reunir para compartilhar em todas as verdades baseadas em provas, para
compreensão de nossas origens e nossos propósitos e objetivos nessa vida e na vida
futura.
Desde que escrevi minha história e a publiquei na internet muitos outros sites
pegaram essa história e a tornaram um exemplo famoso de como "padre e pregadores
estão vindo para o Islã".
De novo, obrigado pela visita. E agradeça ao seu amigo cristão pelo e-mail dele. Se
ele não o tivesse enviado, provavelmente eu não teria completado essa tarefa de escrever
de uma vez por todas a história de como minha família, amigos e eu mesmo viemos para o
Islã.
Fique à vontade para compartilhar essa história com outros. Você deve imprimi-la e
fazer cópias para todo mundo. Dê nossos links, adicione nossa história ao seu site ou blog
e envie e-mails para todos que conhece. Talvez ela faça a diferença para outros como nós,
se Deus quiser.
Que Deus guie você em sua jornada para toda a verdade. Amém. E que Ele abra seu
coração e sua mente para a realidade desse mundo e o propósito dessa vida, amém.
Para você, Paz e Orientação de Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de tudo
que existe.
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