
Keluar Dari Islam 

Doa-Doa 
Saya menolak keberserahan palsu yang diajarkan dan didemonstrasikan oleh Muhammad. 

Saya meninggalkan dan menolak keyakinan palsu bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah. 

Saya menolak klaim bahwa Qur’an adalah Firman Tuhan. 

Saya menolak dan meninggalkan syahadat dan setiap bacaan darinya. 

Saya meninggalkan pengucapan Al-Fatihah, Saya meninggalkan klaimnya bahwa Yahudi berada dibawah 
kemurkaan Allah, dan Kristen telah tersesat.  

Saya meninggalkan kebencian terhadap Yahudi. Saya menolak klaim bahwa mereka telah merusak Alkitab. 

Saya menolak klaim bahwa Allah menolak Yahudi, dan menyatakannya sebagai kebohongan. 

Saya meninggalkan mengucapkan Qur’an dan menolak otoritasnya atas hidup saya. 

Saya meninggalkan semua penyembahan palsu berdasarkan contoh Muhammad. 

Saya meninggalkan/menolak semua pengajaran palsu tentang Allah yang dibawa oleh Muhammad, dan anggapan 
bahwa Allah sebagai gambaran dalam Qur’an adalah Tuhan. 

Saya meninggalkan/menolak pengabdian saya kepada Islam ketika saya lahir, dan dedikasi nenek moyang saya. 

Saya secara khusus menolak dan meninggalkan contoh Muhammad. Saya meninggalkan/menolak kekerasan, 
intimidasi, kebencian, roh ketersinggungan, penipuan, pemerkosaan, penyiksaan terhadap wanita, pencurian dan 
semua dosa-dosa yang Muhammad lakukan. 

Saya menolak dan meninggalkan hal yang memalukan. Saya menyatakan bahwa tidak ada kutukan dalam Kristus 
Yesus dan darah Kristus mennyucikan saya dari semua yang memalukan. 

Saya menolak dan meninggalkan semua rasa takut oleh Islam. Saya meminta pengampunan Allah untuk telah 
mempertunjukkan rasa takut kepada Islam, dan memilih untuk percaya kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus 
dalam segala hal. 

Saya mencari pengampunan Allah atas semua perbuatan tak beriman yang saya lakukan dikarenakan mengikuti 
Muhammad sebagai seorang utusan Allah. 

Saya menolak dan meninggalkan klaim penghinaan bahwa ketika Yesus kembali Dia akan memaksa semua orang 
di bumi untuk mengikuti Syariah Muhammad. 

Saya memilih untuk mengikut Kristus dan hanya Dia saja.  

Saya mengaku bahwa Kristus adalah Anak Allah, Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosaku, dan telah bangkit 
dari kematian untuk keselamatanku. 

Saya mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dari semua mahluk. Dia memerintah di sorga dan di bumi. Dialah 
Tuhan di dalam hidupku. Saya mengakui bahwa Dia akan datang lagi untuk menghakimi yang hidup dan yang 
mati. Saya bergantung pada Kristus dan menyatakan bahwa tidak ada nama lain di surga dan di bumi yang 
olehNya saya diselamatkan. 



Saya mengundang Allah Bapa untuk memberikan dan mengaruniakan kepada saya hati yang baru, hati dari 
Kristus, untuk menuntun saya di segala yang saya lakukan dan ucapkan. 

Saya menolak semua penyembahan palsu, dan menyatakan tubuh saya untuk menyembah Allah yang hidup, Bapa, 
Anak dan Roh Kudus. 

 


