دﻋﺎھﺎ و اﻋﻼﻣﯾﮫ ای ﺑرای اﻧﮑﺎر ﺷﮭﺎدﺗﯾن
ﻣن اطﺎﻋت و ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻏﻠطﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺣّﻣد ﺗﻌﻠﯾم داده ﺷده اﺳت را رد
ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن اﯾن ﻋﻘﯾده دروﻏﯾن ﮐﮫ ﻣﺣّﻣد ﭘﯾﺎﻣﺑر و ﻓرﺳﺗﺎده ﺧداوﻧد اﺳت را رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن اﯾن ادﻋﺎ را ﮐﮫ ﻗرآن ﮐﻼم ﺧداﺳت رد ﻣﯽﮐﻧم.
و ﺧواﻧدِن آن را در ﮔذﺷﺗﮫ ،و ﺷﮭﺎدﺗﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ درﺑﺎره آن داده ام را رد ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻣن ﺧواﻧدن ﺳوره اﻟﻔﺎﺗﺣﮫ ﻗرآن را رد ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن ادﻋﺎی دروﻏﯾن اﯾن ﺳوره ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﺧﺷم ﺧداوﻧد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮭودﯾﺎن اﺳت و
ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﮫ راه ﮔﻣراھﯽ رﻓﺗﮫاﻧد را رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن ﺗﻧﻔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮭودﯾﺎن را رد ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ آﻧﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺗﺣرﯾف
ﮐردهاﻧد را رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﯾﮭودﯾﺎن را رد ﮐرده اﺳت را رد ﻣﯽﮐﻧم و دروﻏﯾن ﺑودن اﯾن ادﻋﺎ
را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن از ﺑرﺧواﻧﯽ ﻗرآن را رد ﻣﯽﮐﻧم و اﻗﺗدارش ﺑر زﻧدﮔﯽام را رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن ھر ﮔوﻧﮫ ﭘرﺳﺗش اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس آن ،ﺗﻌﺎﻟﯾم و زﻧدﮔﯽ ﻣﺣّﻣد اﺳت را رد
ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن ھﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻏﻠط ﻣﺣّﻣد در ﺑﺎره ﺧداوﻧد را رد ﻣﯽﮐﻧم وھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ادﻋﺎی دروﻏﯾن در
ﻗرآن ﮐﮫ ﷲ ﺧداوﻧد اﺳت را رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در زﻣﺎن ﺗوﻟدم ﺑﮫ اﺳﻼم ﺗﻘدﯾم ﺷدهام ،اﯾن ﺗﻘدﯾم ﺷدﮔﯽ را رد ﻣﯽﮐﻧم ،و ﺗﻘدﯾم ﺷدن
اﺟدادم ﺑﮫ دﯾن اﺳﻼم را ﻧﯾز رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﻣﺣّﻣد را ﮐﮫ ﻣﺛﺎل و اﻟﮕوی ﺑدی ﺑود رد ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن ﺧﺷوﻧت ،ﺗﮭدﯾد،
ﻧﻔرت ،روح ﺗوھﯾن ،دﻟﺧوری ،رﻧﺟش،
ﻓرﯾب ،ﺗﺟﺎوز ،ﺳٔو اﺳﺗﻔﺎده از زﻧﺎن ،دزدی و ھﻣﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺣّﻣد ﻣرﺗﮑب ﺷده اﺳت را
رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن ﺷرﻣﺳﺎری و ﺷرﻣﻧدﮔﯽ را رد ﻣﯽﮐﻧم .ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ درﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ھﯾﭻ
ﻣﺣﮑوﻣﯾﺗﯽ وﺟود ﻧدارد و ﺧون ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﻣرا از ھﻣﮫ آن ﭼﮫ ﺑﺎﻋث ﺧﺟﺎﻟت و
ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﻣن اﺳت ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺑﮫ ﺧﺎطر ھﻣﮫ ﺗرسھﺎ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ اﺳﻼم وارِد زﻧدﮔﯽام ﺷده اﻧد ﻣن ﺑﺧﺷش ﺧداوﻧد
را ﻣﯽ طﻠﺑم ،و ھﻣﮫ ﺗرﺳﮭﺎﯾم را رد ﻣﯽ ﮐﻧم .و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا و ﭘدر ﺧداوﻧدم
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ در ھﻣﮫ اﻣور اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧم.
ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮔﻧﺎھﺎﻧم و ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺳﻧدی ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﯾروی از ﻣﺣّﻣد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺎﻣﺑر ﷲ
ﻣرﺗﮑب ﺷده ام ﻣن ﺑﺧﺷش ﺧداوﻧد را ﻣﯽ طﻠﺑم.
ﻣن اﯾن ادﻋﺎی ﮐﻔرآﻣﯾز ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﮫ ﻣردﻣﺎن زﻣﯾن را ﺟﻣﻊ
ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ از ﻣﺣّﻣد ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد را رد ﻣﯽﮐﻧم.
ﻣن ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧم ،و ﺗﻧﮭﺎ او را ﭘﯾروی ﮐﻧم.
ﻣن اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭘﺳر ﺧدا اﺳت ،و او روی ﺻﻠﯾب ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺎن
ﻣن ﻣرد و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧﺟﺎت ﻣن از ﻣرگ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﮐرد و در روز ﺳوم زﻧده ﺷد .ﻣن ﺑﮫ
ﺧﺎطر ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﺧداوﻧد را ﺷﮑرﮔذاری ﻣﯽﮐﻧم و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺻﻠﯾﺑم را
ﺑردارم و ﻣﺳﯾﺢ را ﭘﯾروی ﮐﻧم.
ﻣن اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ،ﺧداوﻧِد ھﻣﮫ ﮐس و ھﻣﮫ ﭼﯾز اﺳت .او ﺑر آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن
ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
ﯽ ﻣن اﺳت .اﻋﺗراف ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ او دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺧداوﻧِد زﻧدﮔ ِ ِ
ﻣردﮔﺎن و زﻧدﮔﺎن را ﻗﺿﺎوت ﮐﻧد.
ﻣن ﺑﺎ ھﻣﮫ وﺟود ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺗوﮐل ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﮫ او وﻓﺎدار ﻣﯽﻣﺎﻧم و اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم
آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن ،ﻧﺎم دﯾﮕری ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ آن
ﺑﺗواﻧم ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﮐﻧم.
ﻣن ﺧداوﻧد ،ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ام را دﻋوت ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣن ﻗﻠﺑﯽ ﺗﺎزه ھدﯾﮫ ﮐﻧد ،ﻗﻠب ﻣﺳﯾﺢ را
ﺑﮫ ﻣن ھدﯾﮫ ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﻣرا درھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾم و اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم ھداﯾت و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد،
ﻣن ھر ﭘرﺳﺗش اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم دادهام را رد ﻣﯽﮐﻧم ،و ھﻣﮫ وﺟود ﺧود را
ﺑرای ﭘرﺳﺗش ﺧدای زﻧده ،ﭘدر ،ﭘﺳر ،و روح اﻟﻘدس ،ﺗﻘدﯾم ﺧداوﻧد ﻣﯽﮐﻧم.

