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Aqueles que acreditam que a verdade é relativa e que todas as crenças são corretas
consideram que não é possível dizer que as crenças de uma pessoa estão erradas, porque
a religião para elas é uma crença puramente individual.  A falsidade dessa afirmação é
muito aparente e não precisamos investigar detalhadamente para prová-la.  Se uma
religião acredita que Jesus foi um falso profeta, a outra afirma que ele é Deus, e outra
ainda que ele foi um humano especialmente escolhido para ser um profeta, podem todas
serem verdadeiras?  Jesus, que Deus o exalte, deve inevitavelmente ser uma das três
coisas mencionadas acima, e todas as três afirmações não podem estar corretas.  Portanto,
assim como apenas uma dessas afirmações pode estar correta, o que for estabelecido
como verdade determina que as outras devem ser consideradas como falsas.

Isso não significa, entretanto, que uma pessoa não tem o direito de acreditar no que
quiser, já que esse é um direito que Deus concedeu a todos os humanos.  Mas ao mesmo
tempo, não significa que se deva adotar o outro extremo e dizer que todas estão corretas,
e que ninguém tem o direito de formar um julgamento sobre elas.  Além disso, dar a uma
pessoa o direito de acreditar no que quiser não requer que ela tenha o direito de
abertamente praticar ou divulgar essas crenças, porque as leis implementadas na
sociedade sempre focam nos efeitos das ações a um nível maior da sociedade e se essas
ações são vantajosas ou prejudiciais para a sociedade como um todo.

A partir do que discutimos, podemos inequivocamente chegar à conclusão de que
todas as religiões encontradas hoje no mundo ou são falsas, ou existe uma entre elas que
é a Verdade abrangente; porque embora várias religiões contenham semelhanças, elas
também têm diferenças fundamentais. 

Se dissermos que nenhuma religião no mundo hoje está correta, isso implicaria em
acreditar que Deus é injusto porque nos deixou vagando na terra em pecado e
transgressão sem nos mostrar o caminho certo para fazer as coisas, e isso é impossível
para um Deus Justo. Conseqüentemente, a única conclusão lógica é que há uma Uma
Religião Verdadeira, que contém orientação em todas as esferas da vida: religiosa, moral,
social e individual.

Como sabemos qual é essa religião verdadeira?  Cabe a cada ser humano investigar
essa questão.  Os humanos foram criados para cumprir um grande propósito, não apenas
comer, dormir, sair atrás de seu sustento diário e saciar seus desejos.  Para cumprir esse
propósito, deve-se tentar descobrir qual é esse propósito, e isso só pode ser feito através
de investigação.  Se acreditamos que existe um Deus, e que Deus não deve ter deixado os
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humanos vagando em desorientação, então devemos procurar pela religião e modo de
vida que Deus revelou.  Além disso, essa religião não estaria oculta ou seria difícil para os
humanos encontrarem e entenderem, porque isso destruiria o propósito da orientação. 
Em acréscimo, a religião deve conter a mesma mensagem através dos tempos, uma vez
que mencionamos que tudo retorna para uma verdade absoluta.  Essa religião também
não pode conter falsidades ou contradições, porque falsidade ou contradição em uma
questão de religião prova a falsidade da religião como um todo, já que duvidaríamos da
integridade de seus textos.

Não existe outra religião que cumpra as condições mencionadas acima exceto a
religião do Islã, a religião que está de acordo com a natureza humana, a religião que foi
pregada por todos os profetas desde o surgimento do homem.  Outras religiões
encontradas hoje, como o Cristianismo e o Judaísmo, são reminiscências da religião
trazida pelos profetas em seu tempo, que era o Islã. Entretanto, com o passar do tempo,
elas foram alteradas e perdidas, e o que é encontrado hoje dessas religiões é uma mistura
de verdade e falsidade.  A única religião que foi preservada e prega a mesma mensagem
trazida por todos os profetas é a religião do Islã, a verdadeira religião, que regula todas
as esferas das vidas humanas - religiosa, política, social e individual - e cabe a todos os
humanos investigarem essa religião, apurarem sua verdade e segui-la.
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