
இஸ்லாமை நிராகரிப்பதற்கான ஜெபம் 

 

முஹம்ைது பபாதித்து, வாழ்ந்து காட்டிய ஜபாய்யான கீழ்ப் படிதமல 

நிராகரிக்கிபேன். 

முஹம்ைது பதவனிடமிருந்து வந்த இமேத்தூதர் என்பமதப் புேக்கணித்து, அது 

ஜபாய்ஜயன நிராகரிக்கிபேன். 

குர்ஆன் கடவுளுமடய வார்த்மத என்கிே கூற்மே நிராகரிக் கிபேன். 

ஷஹாதாமவயும், அதில் ைனப்பாடைாகச் ஜ ால்லப் படுகிே ஒவ்ஜவான்மேயும் 

புேக்கணித்து, நிராகரிக்கிபேன். 

அல்-ஃபாத்திஹா ஜ ால்வமத நிராகரிக்கிபேன்.  

யூதர்கள் பதவனுமடய பகாபத்திற்கு ஆளாகியிருக்கிோர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் 

வழிதப்பிப் பபானார்கள் என்று அது ஜ ால் வமத நிராகரிக்கிபேன். 

யூதர்கள் ஜவறுக்கப்படுவமத நிராகரிக்கிபேன். அவர்கள் பவதா கைத்மதத் 

தீட்டுப்படுத்தியதாகச் ஜ ால்லப்படுவமத நிராக ரிக்கிபேன். 

பதவன் யூதர்கமளப் புேக்கணித்துவிட்டார் என்று ஜ ால்லப் படுவமத 

நிராகரிக்கிபேன்; அது ஒரு ஜபாய்ஜயன அறிவிக் கிபேன். 

குர்ஆமன ைனப்பாடைாக ஓதுவமத நிராகரிக்கிபேன்; என் வாழ்க்மகபைல் அது 

அதிகாரம் ஜ லுத்துவமதப் புேக்கணிக் கிபேன். 

முஹம்ைதுவின் முன்ைாதிரிமய அடிப்பமடயாகக் ஜகாண்ட  கலவித 

ஜபாய்த்ஜதாழுமககமளயும் நிராகரிக்கிபேன். 

முஹம்ைது ஜகாண்டுவந்த பதவமனப்பற்றின  கல ஜபாய்ப் பபாதமனகமளயும், 

அல்லாஹ் கடவுள் என்று குர்ஆனில் சித்தரிக்கப்படுவமதயும் நிராகரிக்கிபேன். 

நான் பிேந்தபபாது இஸ்லாத்துடன் ஜ ய்துஜகாண்ட அர்ப் பணிப்மபயும், என் 

முன்பனார்கள் இஸ்லாத்துடன் ஜ ய்த அர்ப்பணிப்மபயும் நிராகரிக்கிபேன். 

நான் குறிப்பாக முஹம்ைதுவின் முன்ைாதிரிமயப் புேக்கணித்து, நிராகரிக்கிபேன். 

வன்முமே, அச்சுறுத்தல், ஜவறுத்தல், பகாபங்ஜகாள்தல், வஞ்  மன, பைலாதிக்கம், 

பலாத்காரம், ஜபண்களின் துஷ்பிரபயா கம், திடுட்டு ைற்றும் முஹம்ைது ஜ ய்த 

 கலவமக பாவங் கமளயும் நிராகரிக்கிபேன். 

அவைானத்மதப் புேக்கணித்து, நிராகரிக்கிபேன். இபயசு கிறிஸ்து வுக்குள் நாம் 

ஆக்கிமனக்குள்ளாகத் தீர்க்கப்படுவதில்மல; கிறிஸ்துவின் இரத்தம்  கல 

அவைானங்களிலிருந்தும் என் மனச் சுத்திகரிக்கிேது என்று அறிவிக்கிபேன். 

இஸ்லாத் தூண்டிவிடுகிே  கல பயங்கமளயும் புேக்கணித்து, நிராகரிக்கிபேன். 

இஸ்லாத்தின் நிமித்தம் எனக்குள் பயத்மத வளரவிட்டதற்காக பதவனிடம் 



ைன்னிப்மபக் பகட்கிபேன்;  கலத்திலும் பதவனும், என்னுமடய கர்த்தராகிய 

இபயசு கிறிஸ்துவின் பிதாவுைானவமரபய நம்பத் தீர்ைானிக்கிபேன். 

முஹம்ைதுமவ அல்லாஹ்வின் தூதவராக எண்ணி பின் பற்றினதின் நிமித்தம் நான் 

ஜ ய்த ஒவ்ஜவாரு அவபக்தியான கிரிமயகளுக்காகவும் பதவனிடம் ைன்னிப்பு 

பவண்டுகிபேன். 

இபயசு திரும்ப வரும்பபாது பூமியிலுள்ள  கல ெனங்கமள யும் முஹம்ைதுவின் 

ஷரியத்மதப் பின்பற்றும்படிச் ஜ ய்வார் என்கிே பதவதூஷணைான 

அறிக்மககமளப் புேக்கணித்து, நிராகரிக்கிபேன்.  

கிறிஸ்துமவ, அவமர ைட்டுபை பின்பற்ேத் தீர்ைானிக்கிபேன்.  

கிறிஸ்து பதவனுமடய குைாரன், என்னுமடய பாவங்களுக் காக அவர் 

சிலுமவயில் ைரித்தார், என்னுமடய இரட்சிப் புக்காக ைரணத்திலிருந்து 

உயிர்த்ஜதழுந்தார் என்பமத அறிக் மகயிடுகிபேன். கிறிஸ்துவின் சிலுமவக்காக 

பதவமன ஸ்பதாத்தரிக்கிபேன்; என் சிலுமவமய எடுத்துக்ஜகாண்டு, அவமரப் 

பின்பற்ேத் தீர்ைானிக்கிபேன். 

கிறிஸ்துபவ  கலத்திற்கும் ஆண்டவர் என்பமத அறிக்மக யிடுகிபேன். அவர் 

வானங்களின்பைலும் பூமியின்பைலும் அர ாட்சி ஜ ய்கிோர். அவர் என் 

வாழ்க்மகயின் ஆண்ட வராக இருக்கிோர். உயிபராடிருக்கிேவர்மளயும் ைரித்தவர் 

கமளயும் நியாயந்தீர்க்கும்படி அவர் ைறுபடியும் வருவார். நான் கிறிஸ்துமவப் 

பற்றிக்ஜகாண்டு, நான் இரட்சிக்கப்படு வதற்கு பரபலாகத்திபலா பூமியிபலா 

பவஜோரு நாைம் அருளப்படவில்மல என்று அறிக்மகயிடுகிபேன். 

என்னுமடய பிதாவாகிய பதவன் எனக்கு கிறிஸ்துவின் இருதயைாகிய ஒரு புதிய 

இருதயத்மதக் ஜகாடுக்கவும், நான் ஜ ய்கிே, ஜ ால்கிே அமனத்திலும் என்மன 

வழிநடத்தவும் பவண்டிக்ஜகாள்ளுகிபேன். 

 கலவித ஜபாய்த்ஜதாழுமககமளயும் புேக்கணிக்கிபேன்; ஜீவ னுள்ள பதவனாகிய 

பிதா, குைாரன், பரிசுத்த ஆவியின் ஆல யைாக என்  ரீரத்மத அர்ப்பணிக்கிபேன். 

 


