Para Deus a religião é o Islam
Em Nome de Allah, O Misericordioso, O Misericordiador
Louvado seja Allah, Senhor do Universo, testemunhamos que não há divindade
exceto Allah, o Glorificado, O Único, e testemunhamos que Muhammad é Seu
servo e Mensageiro, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o
Mensageiro de Allah, sua família, e seus companheiros.
A palavra Islam significa "submissão, rendição e obediência a Deus, o Senhor dos
mundos. Então o islam é a religião que Deus todo-poderoso aprovou e revelou
para seus nobres mensageiros, onde por sua vez foi transmitida para as pessoas,
assim Deus nos revelou na SURATA AL-IMRAN versículo 19: “Para Deus a religião
é o Islam.” Deus Todo-Poderoso não aceitará qualquer outra religião, como nos
revelou também na SURATA AL IMRAN versículo 85: “E quem quer que almeje
(impingir) outra religião, que noa seja o Islam, (aquela) jamais será aceita e, no
outro mundo, essa pessoa contar-se-á entre os desventurados.”, e Deus
Altíssimo nos revelou na SURATA LUQMAN versículo 22: “Mas quem se
submeter a Deus e for caritativo ver-se-á apegado à verdade inquebrantável. E
em Deus e for caritativo ver-se-á apegado à verdade inquebrantável. E em Deus
reside o destino de todos os assuntos.” O Islam é a religião de Deus TodoPoderoso desde o nosso Pai Adão (Que a paz esteja com ele) até que Allah herda
a terra e tudo que há nela, além de ser a religião de todos os profetas, assim como
Allah revelou para o Profeta Ibrahim (Que a paz esteja com ele) na SURATA AL
BAQARA versículo 131: “E quando o seu Senhor lhe disse: Submete-te a Mim!,
respondeu: Eis que me submeto ao Senhor do Universo!” e também foi revelado
na SURATA AL BAQARA versículo 132: “Abraão legou esta crença aos seus filhos,
e Jacó aos seus, dizendo-lhes: Ó filhos meus, Deus vos legou esta religião;
apegai-nos a ela, e não morrais sem serdes submissos (a Deus).” O TodoPoderoso nos informou através o seu Profeta Noah (NOUH) (Que a paz esteja
com ele) na SURATA YUNUS versículo 82: “Deus estabelece a verdade com as
Suas palavras, ainda que isto desgoste os pecadores.”, também nos revelou
através do seu Profeta Mussa (Moises) (Que a paz esteja com ele) na SURATA
YUNUS versículo 84: “E Moisés disse: Ó povo meu, se realmente credes em
Deus, encomendai-vos a Ele se sois submissos.”, nos revelou através do seu
Profeta Issa (Jesus) (Que a paz esteja com ele) na SURATA AL IMRAN versículo
52: “E quando Jesus lhes sentiu a incredulidade, disse: Quem serão os meus

colaboradores na causa de Deus? Os discípulos disseram: Nós seremos os
colaboradores, porque cremos em Deus; e testemunhamos que somos
muçulmanos.” e nos revelou através do seu Profeta Mohammad (que a paz e as
bênçãos de Allah recaiam sobre ele) na SURATA AL IMRAN versículo 20: “E se
eles discutirem contigo (ó Mohammad), dize-lhes: Submeto-me a Deus, assim
como aqueles que me seguem! Pergunta aos adeptos do Livro e aos iletrados
(140): Tornai-vos-ei muçulmanos? Se se tornarem encaminhar-se-ão; se
negarem, sabe que a ti só compete a proclamação da Mensagem. E Deus é
observador dos Seus servos.”. O Islam é a religião que Deus enviou com todos os
profetas e mensageiros, e é uma única estrutura desde o nosso Pai Adão (Que a
paz esteja com ele) e termina com o profeta Mohammad (S.A.A.W), todos os
profetas e mensageiros se complementam, e sua mensagem era para a unicidade
de Deus todo-poderoso, assim como nos foi revelado na SURATA AL ANBIYA
versículo 25: “Jamais enviamos mensageiro algum antes de ti, sem que lhe
tivéssemos revelado que: Não há outra divindade além de Mim. Adora-Me, e
serve-Me!”. São as leis que variam, o Mensageiro de Allah (S.A.A.W) comparou a
religião dos Profetas, o monoteísmo como um pai único para filhos de mães
diferentes e comparou as várias e deferentes leis dos profetas com as várias e
deferentes mães, assim como os irmãos de mães diferentes pertencem a um
único pai, assim são os profetas, todos com leis diferentes, mais pertencentes a
uma única religião, que é o Islam. Foi relatado que Profeta Muhammad (S.A.A.W)
disse: “Eu sou o mais próximo de Issa (Jesus- que a paz esteja com ele) filho de
Mariam (Maria) na vida mundana e no dia do juízo final. Não há profetas entre
nós, os Profetas são irmão de mães diferentes, mais a religião é única.” (BUKHARI)
A religião de Deus Todo-Poderoso para a humanidade é como uma construção,
onde cada Profeta levantou um pilar e o nosso Profeta Muhammad (S.A.A.W)
completou a última parte, então a construção ficou firme e forte, por isso Islam
se tornou o conhecimento por sua mensagem, e nós conhecidos como
muçulmanos porque seguimos o último dos profetas e mensageiros que as
bênçãos e misericórdia de Allah estejam com todos eles. O Profeta Muhammad
(S.A.A.W) esclareceu dizendo: “Meu exemplo e o dos Profetas anteriores, para
mim, são como um homem que construiu uma casa, com grande perfeição,
exceto pelo espaço de um tijolo; as pessoas a rodeariam e a olhariam com
respeito por sua perfeição e diriam: Se não fosse por este espaço! O Profeta disse:
Eu sou esse tijolo, eu sou o último dos Profetas. (BUKHARI)

O Islam é a religião do conhecimento inato, natural do ser humano, porque
admite o reconhecimento da existência de Deus Todo-Poderoso, seu domínio
sobre o universo, e a necessidade de dirigir-se somente a ELE, onde por sua vez a
natureza humana pura, livre das impurezas do politeísmo, tradições e os desejos
mundanos, e por esta natureza formos criados por Deus Todo Poderoso, assim
como foi revelado na SURATA AR-RUM versículo 30: “ Volta o teu rosto para a
religião monoteísta. É a obra de Deus, sob cuja qualidade inata Deus criou a
humanidade. A criação feita por Deus é imutável. Esta é a verdadeira religião;
porém, a maioria dos humanos o ignora.”. A criança emerge de o ventre de sua
mãe para a vida como ser muçulmano, e o que acontece depois dessa de
mudança é uma recaída no senso comum por causa da família e dos fatores que
a cercam, assim disse que a paz esteja com ele: " Toda criança nasce de acordo
com a fitra (conhecimento inato, natural do ser humano ) então seus pais tornálo um judeu, um cristão, ou um Zoroastra ". Em outro hadith o profeta (S.A.A.W)
disse: É a obra de Deus, sob cuja qualidade inata Deus criou a humanidade. A
criação feita por Deus é imutável. Esta é a verdadeira religião; porém, a maioria
dos humanos o ignora.”
Com base nisso, as pessoas devem voluntariamente, não obrigadas a se submeter
a Deus, o Senhor dos Mundos, e aderir à lei do Todo-Poderoso, que foi dirigida
ao Seu Mensageiro Muhammad (S.A.A.W), para comunica-las a todas as pessoas;
pois ele direciona a mente, o coração, e cuida de todas as condições dessa
criatura, que Deus preparou para ser seu sucessor na terra, o universo se constrói
com a obediência de Deus, pois o Islam é o sistema geral e a lei universal da vida
que implica seguir ou violar terá a recompensa ou a punição.

