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Religia lui Adam si a Evei!
O singuré religie §i un singur mesaj!

Din clipa creari lui Adam 5i Evei, in decursul istoriei, numai 0 singura religie adevarata, cu un singur
mesaj unic, a fost transmisa in mod repetat omenirii. Pentru a le reaminti oalnenilor (16 ea, si pentru a-i
readuce pe calea cea dreapta, mulgi profegi 3i mesageri au fost trimisi - printre care 5i Adam, Noe,
Avraam, Moise, Iisus si Muhammad - de catre Singurul Dumnezeu Adevarat pentru a transmite
acelasi mesaj si a urma aceeasi religie a lui Dumnezeu.

Togi acesti profegi 3i mesageri au predicat acelasi mesaj, asadar religia lor trebuie sa fie
aceeasi!

Supunerea faga de voinga lui Dumnezeu constituie esenga mesajului lor. Acest cuvant ‘SUPUNERE’
reprezinta insemnatatea cuvantului din limba araba ‘ISLAM’.

Coranul confirma faptul ca supunerea faga de Creator, sau “Islamul”, este adevarata religie a lui Adam
si a tuturor profegilor si mesagerilor lui Dumnezeu. Biblia mengioneaza multe indemnuri prin care Iisus
ii invaga pe cei care i1 urmau 55 se supuna voingei lui Dumnezeu 5i sa respecte poruncile Sale. Astfel,
Biblia mengioneaza aceste cuVinte spuse de fratele lui Iisus, Iacob, care face referire 1a insemnatatea
Islamului (supunerea faga de Dumnezeu) atunci cand spune: “Supunegi-Va deci lui Dumnezeu.” (Iacob
4:7)

Cuvantul “musulman” inseamna 0 persoana care 56 supune voingei Unicului Dumnezeu; asadar
musulmanii sunt cei care urmeaza calea lui Adam, Noe, Avraam, Moise, Iisus, Muhammad,
5i a celorlalgi profegi..





Un Singur Dumnezeu Adevérat in
Vechiul Testament al Bibliei:

Ascultfi, Israele: Domnul, Dumnezeu] nostru, este singurul Domn. (Deotronom 6: 4)

Eu sunt Dumnezeu si in afara de Mine nu este un altul. (Isaia 46: 9)

asa ca eu sfi Te preamiresc, Domn a1 meu; cfici nimeni nu este ca Tine, si'n afarfi de Tine nu este
Dumnezeu 1ntru tot ceea ce n01 am auz1t cu urechlle noastre. (2 Reg 7:22)

Figi—Mi V0i mfirturii 5i Eu tot asa sunt martor - zice Domnul Dumnezeu - si Servul Meu pe Care
L-am ales pentru ca mi 85 stigi si sfi credegi si sfi ingelegegi c5 EU SUNT: inainte de Mine n'a fost
alt dumnezeu si nici dupa Mine va mai fi vreunul. Eu sunt Dumnezeu si in afari de Mine nu este
mfintuitor. (Isaia 43: 10-11)

Doamne, nu-i nimeni asemenea Tie si nu e Dumnezeu in afarfi de Tine, dupa toate cfite am auzit
n0i cu urechile noastre. (1 Paralipomena 17: 20)

Eu sunt Cel-Dintfii si Eu sunt de azi inainte; in afarfi de Mine nu este Dumnezeu.
(Isaia 44: 6)

Eu sunt Dumnezeu, §i'n afarfi deMine nu este un altul; un [Dumnezeu] Drept §iMfintuitor nu este
in afarfi de Mine. Intoarcegi—vfi la Mine si V51 vegi mfintui, V0i, cei ce venigi de la marginile
pfimfintului; Eu sunt Dumnezeu, si un altul nu existfi! M5 jur peMine Insumi: Dreptate va iesi din
gura Mea, cuvintele Mele nu Mi le V0i lua inapoi, C5 Mie Mi se va pleca tot genunchiul si
toatfi limba I se va mfirturisi lui Dumnezeu. (Isaia 45: 21-23)





Un Singur Dumnezeu Adevérat in
Noul Testament al Bibliei:

Si iatfi, un tfinfir a venit la El si i-a zis: "Invfigatorule bun, ce bine Si fac ca sfi am Viaga vesnicfi?"
Iar El 3 zis: "De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun, decfit numai Unul Dumnezeu. Iar dacfi vrei
s51 intri in Viagfi, pfizeste poruncile. (Matei 19: 16-17, KJV)

Iar Viaga vesnicfi aceasta este: SE1 Te cunoascfi pe Tine, singurul Dumnezeu adevarat, si pe Iisus
Hristos, pe Care L-ai trimis. (loan 17: 3)

Domnului Dumnezeului tfiu $5 I te inchini 5i numai Lui sit-I slujesti! (Matei 4: 10)

Iisus i-a rfispuns c5 intfiia este: "Ascultfi, Israele, Domnul Dumnezeu] nostru este singurul Domn;
si: Sit iubesti pe Domnul Dumnezeu] tfiu din toatfi inima ta, din tot sufletul tfiu, din tot cugetul tfiu
si din toatfi puterea ta. Aceasta este cea dintfii poruncfi. Iar a doua este aceasta: Sfi iubesti pe
aproapele tfiu ca pe tine insugi. Altfi poruncfi mai mare decfit aceasta nu este. (Marcu 12: 29-31)

Si I-a zis cfirturarul: "Bine, invfigfitorule; adevfirat ai spus c5 unul este Dumnezeu si nu este altul
in afarfi de El. (Marcu 12: 32)

Atunci Iisus le-a rfispuns, zicfind: "Invfigfitura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M'a trimis.
(loan 7: 16)





Un Singur Dumnezeu Adevérat in Coran
Domnul vostru este un Domn Unic. Nu exista divinitate in afara de El. E1 este cel Milostiv,
Indurator. (2: 163)

Spune: "El este Allah, Cel Unic! Allah-us-Samad! El nu zamisleste si nu este nascut si El nu are pe
nimeni egal!.” (112: 1-4)

“Nu exista alta divinitate in afara de Mine, deci adoragi-Ma pe Mine!.” (21: 25)

Acesta este Allah, Domnul vostru! Nu exista alta divinitate in afara de El, Cel care le-a facut pe
toate! Asadar, adoragi-L pe El! Si El este peste toate 0cr0tit0r!. (6: 102)

Oare exista alta divinitate alaturi deAllah? Allah Preamaritul este mai presus de ceea ce-I fac ei ca
asociagiL (27: 63)

Care exista alta divinitate alaturi de Allah? Spune: “Aducegi dovada V0astra daca V0i suntegi cei
care graiesc adevarulL” (27: 64)

Allah! Nu exista divinitate afara de El, Cel Viu, Vesnicul! Nici agipirea, nici somnul nu-L cuprind!
Ale Lui sunt cele din ceruri si de pre pamant! Cine este acela care ar putea mijloci la El fara de
ingaduinta Lui? Elle stie pe cele din faga lor §i pe cele din urma lor. Si ei nu pricep nimic din §tiin§a
Sa in afara de ceea ce El V0ie§te. Tronul Lui se intinde peste ceruri si peste pamant si nu-I este
grea pazirea lor. El este Preai‘naltul, Maregul. (2: 255)



Termeni 5i denumiri Islamice de bazé:

Allah: in limba araba, Allah este numele propriu al Unicului Dumnezeu Adevarat, Creatorul. Islamul
afirma caAllah este Dumnezeul Adevarat al lntregii omeniri. Evreii 5i arabii crestini folosesc acest
nume atunci cand se refera la Dumnezeu, 5i el este folosit in Biblia tradusa in limba araba.

Muhammad: ultimul profet al Singurului Dumnezeu Adevarat (Allah), trimis intregii omeniri
(Pacea §i binecuVantarea lui Allah fie asupra sa).

Coranul cel Glorios: Ultima revelagie a Unicului Dumnezeu Adevarat (Allah), asa cum a fost
pogorata profetuluiMuhammad.

Islam: supunerea faga de Unicul Dumnezeu Adevarat (Allah), Creatorul.

Musulman: acel individ care se supune voingei Singurului Dumnezeu Adevarat (Allah), Creatorul.

MUSULMAN RUGANDU-SE LA ALLAH CORANUL CEL NOBIL



Concluzie
To’gi profegii 5i mesagerii printre care 3i Adam, Noe, Avraam, Moise, Iisus 5i Muhammad au fost trimisi
de acelasi Dumnezeu, Creatorul, pentru a transmite omenirii acelasi mesaj:

ADEVARATUL DUMNEZEU ESTE UNUL SINGUR, ADORA Tl-L NUMAI PE EL $IP1\ZI]'I LEGILE LUI.

De vreme ce acesti profegi 5i mesageri au predicat cu togii acelasi mesaj, religia lor trebuie 55 f1 fost
aceeasi! Asadar, care este religia lor?

Supunerea faga de Voinga lui Dumnezeu este esenga mesajului lor. Acest cuVant, “supunere”, reprezinta
insemnatatea cuVantului din limba araba, “Islam”.

Coranul confirma faptul ca Islamul a fost adevarata religie a lui Adam 5i a Evei, si a urmasilor lor, pana
1a Ziua Judecagii.

in final, pentru a obgine mantuirea, trebuie sa primim si 55 credem in mesajul mai sus mengionat, din
proprie V0inga 5i din toata inima. insa acest lucru nu este suficient. Trebuie, de asemenea, sa credem si
in togi profegii sinceri ai lui Dumnezeu (inclusiV in profetul Muhammad), si 55 urmam adevarata lor
religie, calauzire 5i invagaturile lor.

ACEASTA ESTE POARTA CATRE o VIATA FERICITA $l ETERNA!



VREI SA AFLI MAI MULTE?

Dacz'l e§ti curios §i interesat s51 afli mai multe informagii §i detalii despre Islam, te
rugim s51 Vizitezi site-ul nostru:

www.discoveritsbeauty.com
Trimite-ne intrebfirile §i sugestiile tale la adresa de e-mai:

info@discoveritsbeauty.com

SERIA “DESCOPERA FRUMUSETEA SAN 7 MINUTE”
INCLUDE:

1. Doar Vfirful aisbergului http://WWW-allahsquran-C°m
2- Religia 111iAdam §i a EVei http://www.quranexplorer.com
3' ABC'M ISlaml‘lul http://www.islamhouse.com
4. Rfispuns la intrebfirile critice ale omenirii

_http://www.ed|alogue.org5. Frumoasele Sale nume
Ultima revelatie http://www.is|amre|igion.com

>19

Ultimul mesager http://www.newmuslimguide.com



MARTURISIREA DE CREDINTA
POARTA CATRE PARADIS

“Mérturisesc cé nu existé nicio divinitate demné de a fi adoraté in afaré de Allah,
§i mérturisesc cé Muhammad este trimisul lui Allah.”

in limba arabé ea este scrisé astfel:
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$i se pronunta astfel:

ASH-HADU ALLA ILAHA |LLA ALLAH,
WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN RASOOLU ALLAH.

Aceasta este mérturisirea ce trebuie rostita de cétre cel ce dore§te sé accepte Islamul;
ea insumeazé frumusegea, adevérul §i simplitatea Islamului.
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