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Sa Ngalan ng Al lah( t ) ,
Ang MaPagPala,  Ang Mahabagin

Ang lahat ng papuri ay sa Al lah lamang, dff9 lumikha sa
tao sa p inakamagandang hubog.  Siya ang lumikha ng
sanlibutan. Ni l ikha Niya ang kalupaan para sa Kanyang
mga a l ip in  upang d i to  n i la  gugu l in  ang kan i lang
pansamantalang buhaY, dt dito r in si la magwawakas at
ibabangong mul i .  Ako'y sumasaksi  na walang tunay na
Diyos na dapat sambahin maliban sa Al lah, f l f ,9 walang
katambal. Sumasaksi din ako na si Muhammad.4E*(z) af l9

Kanyang hul ing sugo at Propeta. Nawa'y igawad ng
Uakilang Allah ang Kanyang kapayapaan at pagpapala
kay Propeta Muham madffi, sa kanyang pamilya at

gayundin sa lahat  ng sumusunod sa tamang landas
hanggang sa Araw ng Pagbabangong-muli .

Sinumang ginabayan ng Daki lang Al lah sa tuwid na
landas,  h ind i  s iya  mai l i l i gaw ng s inuman.  A t  s inumang
nasa l igaw na landas,  h indi  s iya maigagabay ng
s inuman mal iban sa  A l lah  -  Ang Dak i la  a t  ang tang ing
Hukom sa Araw ng Paghuhukom.

Isang banal  na tungkul in at  gawain ng bawa' t  Musl im
ang magbigay paalaala at mag-anyaya sa kanyang
kaf iwa tungo sa landas ng Al lah ang Daki lang
Lumikha. Ang gawaing i to ay kalugud-lugod sa Al lah at

(1) Allah - Ang Tangi at Nag-iisang Tunay na Diyos. Ang Kataas-taasan at

tanging Tagapaglikha ng lahat ng nakikita aI di-nakikita. Ang tanging

sinisarnba at pinasasarnba ng lahat ng Propeta mula kay Adan, ang taong

Kanyang unang nilikha.

(2) Msallalahu Alaihi Wa Sallam. Isang kataga na binabanggit sa tuwing

sinasambit o naririnig ang pangalan ni Propeta Muhammad na ang kahulugan

ay "Nawa'y itampok ng Allah ang pagbanggit sa kanya at ilayo siya sa

anumang paninira at iligtas siya sa anumang kasamaan'
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walang al in langang magagawaran i to ng b iyaya sa
Kabi lang Buhay sa s inumang matapat  at  dal isay na
nagsasagawa ni to nang dahi l  lamang sa Al lah.

Dalangin ko sa Al lah na tanggapin Niya ang munt ing
babasahing i to b i lang pagl i l ingkod sa Kanya at  nawa'y
biyayaan Niya sina kapatid na Khalid Evaristo at Ahmad
Jibreel  Salas at  ang lahat  ng mga kapat id na tumulong
at  naging daan upang maisakatuparan ang paglathala
ng mensahing i to.  (Ameen)

Omar Salcedo Penalber
July 2OO4
Saudi Arabia
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Panimula

Hindi ha sumagi sa iyong isipan ang dahilan kung
bakit ang tao ay narito sa mundo? Hindi mo ba
na i ta tanong sa  iyong sar i l i . . . ' tBak i t  ako  n i l i kha '  a t
anong dahi lan ng aking pananat i l i  d i to sa mundo?"
Hindi ha sumagi man lamang sa iyong isipan kung
bakit ang tao ay isinisilang at binabawian ng huhay?
fran siya hahantong pagkaraan ng kamatayan?
Ano ang mangyayari sa tao pagkaraang l isanin niya ang
pansamantalang buhaY na i to?

Hindi mo ba naitanong sa iyong sarili kung hakit
nitikha ng AIIah ang mundo at ang mgd nilalaman
nito? Bakit ni l ikha ng Makapangyarihang Diyos ang
arawr buwan, mga bituin at iba pang nasa kalawakanZ

Ano ha ang narara4at gawin ng tao ,sa kanyang
buong huhay? Inaakala ba ng tao na siyaT nilikha
nang walang dahitan? Inaakala ha niyang hindi siya
magkakaroon ng Pananagutan pagkatapos ng
kamatayan? Dapat nating pag-isipang mabuti at usisain
nang buong katapatan ang mga naturang katanungan.

Ang masal imuot  na s is temang k inabib i langan ng tao at
ng mundo na kung saan s i la  nananat i l i  ay isang
pagpapahiwat ig lamang na may Isang nag-aangkin ng
Pambihirang Kapangyarihan at Lakas na lumikha sa
kan i la ,

Ang mga bahagi ng at ing katawan katulad ng mata,
i long, tainga, utak, puso at iba pa na may kanya-
kanyang galaw, takbo at kahalagahan ay i i lan lamang
sa kagi la-g i la las at  kamangha-manghang disenyo na
dapat  pag-ukulan ng pagmuni-muni  ng tao.  Ang lahat



ay gumagalaw ayon sa pansar i l ing pagkakal ikha n i to
upang mapanat i l ing buhay ang kabuuan ng tao.

Kaya,  napakahalagang malaman ng tao kung Sino anq
Tunay na Lumikha at  malaman din n iya ang mga
kaakibat  na tungkul in ng kanyang pananat i l i  d i to sa
mundo.

Tao! Bakit ka Narito sa Mundo?

Dapat malaman ng tao ang tunay na dahi lan kung baki t
s iya nar i to sa daigdig.  I tanong nat in nang buong
katapatan sa at ing sar i l i :  Ano ang tunay na dahi lan
kung baki t  tayo n i l ikha ng Al lah? Ano ang layunin ng
pagkakalikha sa at in? Mayroon ba tayong tungkulin sa
at ing Tagapagl ikha? Nar i to ba tayo upang maghanap-
buhay,  kumain,  mabuhay,  magpal igsahan,  magl ikom
ng materyal na bagay, mag-asawa, magpakaligaya,
magkaanak at  pagkaraan ay mamamatay na lamang?
Dapat malaman ng tao na ang kanyang buong buhay
ay utang niya sa kanyang Tagapaglikha (Al lah) at ang
layunin ng kanyang pagkakal ikha ay ang sumamba
lamang sa  A l lah .

Sa Banal  na Qur 'af l ,  dng Al lah ay nagwika:

At hindi Ko nilikha ang Jinn at ang Tao malibang sila
ay sumamba lamang sa Akin," (Adh-Dhaariyaat-
5  1 :55)

Ano ang Kahulugan ng Pagsamba?

Ang pagsamba sa pananaw ng ibang tao at ng ibang
rel ihiyon ay tumatalakay lamang sa pagsagawa ng mga
pang-rel ihiyong r i tuwal katulad ng pagdarasal, pag-
aayuno,  kawanggawa at  iba pa.  Sa Is lam, ang pag-



samba ay may malawak na kahulugan. I to ay binubuo
ng lahat ng mga gawain at salita ng tao na may tanging
layuning ma kapag bigay ng kasiya han sa Dakilang
Lumikha. Ang pagsamba sa Islam ay sakop ang lahat ng
aspeto ng buhay ng tao.

Gayunpaman, ang pagsamba ng tao sa kanyang
Tagapaglikha (Al lah) ay hindi ganap at hindi r in
tinltanggap kung ito ay hindi naaayon sa utos ng Allah at
sa pamamaraang i t inuro ng mga Propetang ipinadala
Niya sa sanl ibutan,

Ang buhay sa mundong i to ay sadyang maik l i  lamang.
nng lahat ng nilikha ay tiyak na magwawakas. Subalit
habang nabubuhay ang tao, siya'y makararanas ng ibat
ibang pangyayari katulad ng kaligayahan at kalungkutan,
lakas at kahinaan, karangyaan at kahirapan, kalusugan at
karamdaman, tagumpay at kabiguan, at marami pang
maaaring maganap. Sa kabi la nito, ano ang dapat gawin
at paghJndaan ng tao habang siya'y nananatil i sa daigdig
na i to? Hindi maipagkakaila na ang laging ini isip at
inaasarn ng tao ay ang kanyang tagumpay sa ibabaw ng
mundo. Subali 't hindi niya dapat kaligtaan na ang
tagumpay ay hindi lamang kinabibi langan ng maka-
mundong bagay, bagkus sakop din nito ang tagumpay sa
Kabilang Buhay ang makamtan ang tunay at walang
hanggang kal igaYahan sa Paraiso.

Kami ay malugod na nag-aanyaya sa inyo na maging
isang tunay na mananampalataya sa pamamagi tan ng
pagki la la at  pagsamba lamang sa Panginoong Diyos na
Tagapagl ikha ang Al lah,  Hangad namin ang inyong
tagumpay di to sa mundo at  gayundin sa Kabi lang
Buhay.  At ing a la lahanin na ang lahat  ng tao ay
nagmula sa Al lah at katiyakang si la ay magbabalik sa
Kanya upang magsuli t .  Ang tunay na mananampalataya
ay yaong tapat na nag-i isip kung bakit  siya narito sa
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daigdig at  p inananat i l i  n iyang malakas ang antas ng
kanyang panin iwala sa kabi la ng mga pagsubok at
pa ngyaya r ing nagaga na p. Lag i  niya ng a laa la ang
kanyang Daki lang Lumikha,  humihingi  ng b iyaya at
patnubay. Lagi siyang tumatal ima at umaasa ng
pagl ingap sa lahat  ng mga pagsubok na dumarat ing sa
ka nya ng bu hay. Gayu nd in, siya'y mata pat na
nagsis ikap upang makamtan niya ang tunay na
tag u m pay.

Ang tunay na mananampalataya ay yaong marunong
tumanaw ng utang na loob at nagpapasalamat sa lahat
ng kahanga-hangang mga biyayang ip inagkakaloob sa
kanya ng Daki lang Lumikha.  Gayundin,  s iya ay
nagpapakita ng tunay na pagti t i is at buong pagtanggap
sa panahon ng kapighat ian,  kahirapdn,  paghih ikahos at
iba pang mga pagsubok na maaar ing dumat ing at
maranasan sa kanyang buhay.

Dapat  malaman ng tao na i t inakda ng Daki lang Lumikha
dito sa lupa ang kapighatian at kahirapang dumarating sa
buhay ng bawa't tao mananampalataya man o di-
mananampalataya. Kadalasan, kung ang tao ay hindi
mananampalataya, ang kahirapan at kapighatian ay
malaking sagabal at kaguluhan sa kanyang pamumuhay.
Sa kabilang dako, itinuturing ng mga mananampalataya
na ang lahat na nagaganap dito sa mundo ay mga
pagsubok lamang. Gayundin, tinatanggap ng isang tunay
na mananampalataya ang anumang pagsubok na darating
sa kanyang buhay sapagkat alam niyang bahagi ito ng
kapalaran at batid niyang ang lahat ng pangyayari ay mga
paraan ng paglil inis at pagpapatawad ng mga kasalanan.

Sa katunayan,  ang karamdaman o kahirapan sa buhay
ay h indi  dapat  i tur ing ng tao b i lang isang madi l im o
masaklap na tagpo,  bagkus isang malaking kabut ihan
sa ka nya sa Ka bi la ng Bu hay. Isa ng ma la king
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gant impala ang naghih intay sa kabi lang buhay sa isang
mananam-palatayang nananati l ing mati isin at hindi
nawawalan ng pag-asa sa tulong ng Al lahff i  sa kabi la ng
dalamhati,  siphayo at sakit  na kanyang dinadanas. Ang
mga pagsubok na i to ay nagsis i lb ing paraan upang
mig-isip, mag-alaala at magbalik- loob sa Al lah ang
Oakilang Lumiffra. Sa kanyang paggunita at paghingi

ng sal i lolo (pagl ingap) sa Lumikha, ang kanyang
mga kasalanan ay nahuhugasan sa pamamagitan ng

mga pagsubok na i to at buong pusong nagti t iwala na

ang tahat ng pangyayari ay may kaakibat na
magandang dah i lan .

Kaya nararapat na ang tao'y matutong magti is at

tumanggap sa anumang pagsubok at  kahirapang
dumarit ing sa kanyang buhay upang siya'y biyayaan
ng Daki lang Lumikha -  ang Mapagbigay at  ang Tanging
Hukom sa Araw ng Paghuhukom. Ang nagaganap sa
buhay ng tao ay p inahih intu lutang mangyar i  ng Al lahde
bi lang pagsubok.  Kung malalampasan i to ng tao,
katotbhanang siya'y mapapabilang sa mga magta-
tagumpay sa mundong i to at  sa kabi lang buhay'

si Muha mmadg ang hul ing Propeta ng Al lah s6 ay

nagsab i :

Kahanga-hanga ang huhay ng isang mananam-
palatafia, lahai ng nangyayari sa Ranya ay mabuti at-mayroon 

siyang biyaya dito, At walang sinuman
ang magkakaroon ng ganyang biYaya malihan sa
nananampalataya, Ang mananampalataya Rung
tumanggap ng biyaya at kasaganaanf siya ay

nagpaiasalamat, Kung siya naman ay datnan ng
paisubok at kapighatian, siya'y nagtitiis. (Sahih

Bukhari)



Bi lang pagpapal iwanag,  kung ang mananampalataya ay
may mga biyaya at kasaganaang dumarating sa
kanyang buhay,  kaagad s iyang nagpapasalamant sa
Allah sH, sapagka't  batid niya na ang lahat ng i to ay
ipinagkakaloob lamang Niya sa kanya. Sa kanyang
pagbib igay pasa-salamat,  katotohanang malulugod ang
Allah t$ni sa kanya at siya'y higit  pang bibiyayaan. Kung
ang pagsubok naman ang dumat ing sa kanyang buhay,
t inatanggap niya i to nang buong puso, sapagka't  batid
niyang i to 'y  bahagi  ng kapalaran na p inahih intu lutan ng
Allah Str at nakatakdang maganap i to sa kanya. Sa
kanyang matapat na pagti t i is at pagtanggap sa mga
pagsubok,  i t inutur ing i tong isang pagsamba at  dahi l
dito'y may gantimpalang nakalaan para sa kanya.

Subal i ' t  sa mga di -mananampalataya,  kung datnan s i la
ng biyaya at karangyaan sa buhay, si la'y magsasabi:t 'Kaya ako nagkaroon ng ganito dahi l  sa sari l i  kong
pagsisikap". Siya'y naging makasari l i  at marupok.
Nakal imutan n iya na ang mga biyayang dumarat ing sa
kanya ay ipinag-kakatiwala lamang sa kanya ng
Daki lang Lumikha.  Kung datnan naman s iya ng mga
pagsubok at kahirapdf,,  siya'y walang pagti t i is. Dahil
d i to,  mag- i is ip s iya ng mga di -kanais-nais na gawain
upang maibsan o makal imutan ang kanyang sul i ranin.
Kung minsan,  s is is ih in pa ang kanyang Lumikha sa mga
nangyayar i

Sadyang hindi  maipagkakai la na ang tao ay madal ing
makal imot  sa kanyang Lumikha na Siyang nagkaloob sa
lahat ng kanyang t inatamasa sa buhay. Kaya lahat
tayo'y laging isa-isip ang Allah d* at laging magpasalamat
sa lahat ng ibinibigay Niya sa at in.

Sa Banal  na Qur 'an,  ang Daki lang Al lahtH ay nagwika:
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Magkagayo,y alalahanin ninyo Ako (sa pama-

magitin ng- pagdarasal at pagpupuri), aalapltanin
Ko-kayo, At- mlging rnapagpasalamant sa Aktn (sa

di-mabilang na- bilaya Ko sa inyo) at kailanma'y
huwag mawalan ng pasdsalamat sa Akin. (Al-

Baqarah-2:152)

Kaya mga minamahal  na mambabasa,  huwag nat ing

tu laran ang karamihan sa tao,  na naalaala lamang ni la

ang Tunay na Diyos (Al lah i ls) kung si la ay may sakit  o

ka iamda ma n, su l i ra n in o kaya'y nasa bing i t  ng

kamatayan. Ano man ang ating katayuan o kalagayan

sa buhay,  lagi  nat ing sambahin ang at ing Daki lang

Lumikha. mituto tayong kumilala, magpasalamat at

tumanaw ng utang na loob sa Kanya. Katotohanan,

tayong lahit  ay magwawakas sa mundong i to at

magUinal i t< sa Kanya upang l i t is in sa lahat ng at ing

mga ginawa.

sa Banal na Qur' ,an, ang Daki lang Al lahtg ay nagwika:

Ang bawa't kaluluwa aY makararanas ng Rama-

tafan, At pagkaraa'y sa Amin kayo magbahalik.
(Al-Ankabut-29:57)

Dapat nating tandaan na hindi ni l ikha ang tao na
paiang laruan lamang.  Ni l ikha ng Al lah{k ang tao na

may klukulang layunin sa buhay, kaya gampanan natin

nang buong f i tapatan ang layunin ng pagkakal ikha sa

at in.

Sa Banal na Qur'an, ang Dakilang Allah &i ay

nagpahayag:

Inaakala ha ninyo na kayo ay Aming nilikha 5a

isang laro lamang (nang walang makabuluhang
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Iayunin) at kayo ay hindi muling ihabalik sa Amin
(upang magsulit)? (Al-Mu'minun -Zg: 1 tS)

Ang tamang pagsamba sa Al lah t$# ang Daki lang
Lumikha ay matatagpuan at matatamo lamang sa
pamamagi tan ng pagtanggap at  pagsabuhay ng
pananampalatayang nagtuturo ng buong pusong
pagsunod, pagsuko at pagtal ima sa Kanya. At ang
Is lam lamang ang s iyang pananampalatayang nagmura
sa Al lah Sid,  na nanganga-hulugan ng matapat  na:
Pagsunod, Pagsuko at Pagtal ima sa Kanyang mga utos
at batas. Nararapat na ipamuhay ng tao nang may
katapatan ang mga aral ng Islam upang kalugdan siya
ng kanyang Panginoon - ang Allah ff i .

Mga Pangunahing Aral  ng fs lam
Bilang Gawaing pagsamba

Ang Islam ay nagtuturo lamang ng matapat at tuwirang
pagsamba sa Al lah f l#  ang Daki lang Lumikha.  Siya
ang lumikha ng lahat  ng bagay na at ing nakik i ta at  d i -
nakik i ta.  s iya ang nagbigay buhay sa lahat  at  s iya
lamang ang tanging nakaaalam kung kai lan Niya
babawian ng buhay ang tao. Kaya nararapat ramang
na kung Sino ang nagbigay ng buhay sa tao,  Siya
lamang ang tanging dapat  pag-ukulan ng pagsamba.

Sa Islam, bilang bahagi ng pagsamba, kailangang
paniwalaan nang buong katapatan ang mga sumusunod:
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1. Paniniwala at Pagsamba Lamang sa Al lah.

I to ay nangangahulugan na ang Al lahlk lamang ang
dapat  sambahin sapagka' t  tanging Siya lamang ang
Panginoong Diyos na Lumikha at  nagbigay buhay sa
lahal .  Siya ang Nag- i isang Tagapagl ikha,  dt  ang lahat
ay Kanyang Ni l ikha.  Ang pagsamba sa Kanya ay
nararapat na naaayon Sa Kanyang utos at ayon Sa
pagtuturo at pamamaraan ng mga Propetang Kanyang
isinugo, I to ang dahilan kung bakit  Siya nagpadala ng
mga sugo at Propeta. Ang mga Propeta ang nagturo
kung Sino ang tunay na Diyos at  kung papaano Siya
dapat  sambahin.  Kaya naman, ang mga katuruan at
pamamaraan ng mga Propeta ang dapat na maging
batayan natin sa pagsamba sa AllahSs.

2.  Panin iwala sa mga Anghel '

Ang mga Anghel ay ni l ikha ng Al lah SE mula sa l iwanag.
Mayroon si lang ibat ibang tungkulin na ginagampanan
ayon sa pag-uutos ng Allah iH. Mayroon sa kanila ang
nagtatala sa lahat ng mabubuting gawa ng tao at
mayroon ding nagtata la ng masasamang gawa.Ang
talaang ito, ang siyang ihaharap sa tao sa darating na
Rraw ng Paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang
kanyang nagawa, siya ay mapupunta sa Paraiso. Subali 't
kung matimbang ang masamang nagawa, siya'y mapu-
punta sa Impiyerno. Katotohanang ang lahat ng
ginagawa ng tao ay walang makalalampas, bagkus
naisusulat  ng Anghel .

3,  Panin iwala sa Lahat  ng Or ih inal  na

Kapahayagall .

Ang Allah $# ay nagpadala ng mga Kapahayagan at
Kautusan sa pamamagitan ng Kanyang mga Propeta sa
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kani-kanihng panahon. Siya ay nagpadala ng kapahayagan
kay Propeta Abraham (Ibrahim) na tinatawag na Suhuf o
Kalatas; kay Propeta David (Dawood) ay ibinigay ang
Zabur o Psalmo; kay Propeta Moises (Musa) ay ipinahayag
ang Torah o Batas na kung saan matutunghayan ang
pangunahing sampung kautusan; kay Propeta Hesus
(Eissa) ay ipinadala ang Injeel o Ebanghelyo (Magandang
Balita) at kay Propeta Muhammad ffi ay ipinahayag ang

Qur'an. Nararapat na paniwalaan ang lahat ng orihinal na
mga naturang kapahayagan, sapagka't ang Allah flnr ang
nagpadala sa mga ito. Nguni ' t  sa mga kapahayagang
nabanggit,  tanging ang Qur'an na lamang ang nananati l i
sa orihinal na anyo. Ito ay puro at dalisay na Salita ng
Allah lls bilang patnubay sa tunay na mananampalataya
na nag mama ha I at suma-samba sa Kanya, sa
pamamagitan ng pagsunod, pagsuko at pagtal ima sa
mga utos na napapaloob dito.

Ang Banal  na Qur 'an ay ip inahayag sa hul ing propeta
na s i  Muhammad f f i  sa kanyang sar i l ing wikang Arabik.
Kung mayroon mang pagsasal in sa iba ' t  ibang wika,
ang or ih inal  na wikang Arabik ay naroroon pa r in.  Ang
pananat i l i  ng Qur 'an sa or ih inal  n i tong anyo ay
nangyar i ,  sapagka' t  ang Daki lang Lumikha mismo ang
nangako na i to (Qur'an) ay Kanyang pangangalagaan
laban sa anumang pagbabago o panin i ra na maaar ing
gawin ng tao.

At ing matutunghayan sa Banal  na Qur 'an:

Ito ang Aklat (Qur'an), na (kung saan ay) walang
pag-aalinlangan, isang patnuhay sa mga may
takot sa AIIah. (Al-Baqarah-2..2)

Gayundin,  nasusulat  sa Banal  na Qur 'an:
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Kototohanan, Aming ipinahaydg ang Dhikr (ang
Qur'an) at katiyakan, pangangalagaan Namin ito
(lahan sa katiwalian). (Al-Hiir-15:9)

4. Paniniwala sa mga Propeta Nang Walang
Pagtatangi-tangi.

Ang Allah S# ay nagpadala ng mga Sugo at Propeta
upang i turo ni la sa tao kung papaano isakatuparan ang
tunay at wagas na pagsamba sa Kanya (Al lah ei).  Ang
lahat ng Propeta ay nararapat sundin, tularan at
pamar isan sapagka' t  s i la  ang tamang daan,  i law at
gabay tungo sa tamang pagsamba sa Daki lang
Lumikha. Sa katotohanan, ang lahat ng Propeta ay mga
Musl im, sapagkat  s i lang lahat  ay nagturo ng pagsamba
lamang sa Nag- i isang Tunay na Diyos (Al lah S6).  Ang
kani lang s inasamba ay i isa at  maging ang pamamaraan
ng kani lang pagsamba ay isa. Ang pagsamba ng tao ay
tatanggapin lamang ng Al lahtk kung i to ay ayon sa
pamamaraan na i t inuro at ginawa ng mga Propetang
Kanyang is inugo.Ang pamamaraan ng  pagsamba sa
Al lah M ay p inagbuklod at  nagkaroon ng kaganapan sa
mga it in u ro ng Ka nyang hu l ing Pro peta na si
Muhammad ff i .  Kaya sa pamamagitan ng matapat na

pagsunod kay Propeta Muhammad ff i ,  makaaasa ang

tao ng Paraiso - ang tunay na tagumpay sa darating na
Araw ng Paghuhukom,

5.  Panin iwala sa Araw ng Paghuhukom

Mahalaga ang maniwala sa Araw ng Paghuhukom
sapagka't katotohanang ang lahat ng ni l ikha ay
mamamatay.  Kung hindi  panin iwalaan ng tao ang Araw
ng Paghuhukom, ang buhay sa mundong i to ay walang
saysay o kabuluhan.  Walang al in langang maraming tao
ang gumagawa ng mabut i  subal i ' t  h indi  nagagan-
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t impalaan,  dt  marami r in  namang gumagawa ng
masama na hindi  napaparusahan.  Sa bawa' t  araw sa
buong daigdig,  maraming pangyayar i  ang nagaganap
sa buhay ng tao - may mabuti  at masaff id, nguni ' t  ang
tao ay h indi  nagagawaran ng tunay na katarungan.

Sadyang napakaraming pangyayari ang ating nasasak-
sihan at nababali taan katulad ng pagpatay,
pagnanakaw, panggagahasa at  iba ' t  ibang karahasan.
At in d ing mapapansin na kapag ang salar in ay masalapi
o maimpluwensya/  na dapat  sanang hatu lan ng
habang-buhay na pagkakulong o kamataydh, siya'y
nakal i l ig tas at  napawawalang-sala.

Ang mga gani tong kaganapan ay lantad na sa l ipunan,
Dahi l  d i to,  nananat i l ing api  ang mga bikt ima ng
gani tong di -makatarungang pangyayar i .  Nguni ' t  kung
ang tao 'y nanin iwala sa Araw ng paghuhukom,
katiyakang sa Araw na iyon lamang igagawad at
matatamo ang tunay na kabayaran mula sa Al lahflk
ang Daki la at  Tanging Hukom.

Sa Banal na Qur'al ' t ,  ang Daki lang Al lahds ay nagwika:

Ang hawa't kaluluwa ay makararanas ng
kamatayan at sa Araw ng Paghuhukom lamang
kayo hihigyan ng huong kabayaran. (Al-'Imraan-
3 :185)

6.  Panin iwala sa Tadhana (Qadar) .

At ing mapapansin na may mga bagay tayong minimi th i
sa buhay na hindi natin makamtan sa kabi la ng at ing
pagsusumikap.  May mga pangyayar ing h indi  kanais-
nais subal i ' t  dumarat ing sa buhay nat in gaano man ang
at ing pag- i ingat .  Ang mga i to ay bahagi  ng Tadhana
(Qadar). Nararapat tanggapin ng tao ang lahat ng
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nangyayari sa kanyang sari l i ,  mabuti  man o masama.
Ang iahat  ng nagaganap ay p inapangyar i  ng Al lah+H.
tvlabkagayon, ang tao ay magkakaroon ng kapanatagan
at kapayapaan sa sari l i  kung t inatanggap at
p inanin iwalaan niya nang tapat  na ang lahat  na

nangyayar i  sa kanyang buhay ay nai takda na.  Kung
mauuti ang nangyayari,  siya'y nagpa-pasalamat at

kung hindi naman, siya'y nagti t i is. At sa kanyang
paglging mapagpasalamat at pagkamati isin, siya ay

biniylyian ng Allah $Hi sa Kabilang Buhay, Dapat
paniwalaan din ng tao na kahi t  h indi  n iya nakik i ta ang

Allah S*, siya naman ay nakikita Niya. Kaya hindi dapat
isipin ng tao na mayroong nakalalampas sa kanyang
mga ginagawa dahi l  ganap na nakik i ta,  f ldr i r in ig at

nalalaman ng Al lah $* ang lahat, maging i to ay l ingid sa

kaalaman ng Kanyang mga ni l ikha'

Sa Banal  na Qur 'an,  ang Al lah tH ay nagwika:

..,Batid Niya ang nangydri sa kanila (sa mundong
ito) at ang mangyayari sa kanila (sa Kahilang
Buhay), ai kaitanma'y hindi nila matatarok ang

anumang Kaalaman Niya malihan lamang kung
nanaisii niya. Ang Kanyang Kursi (Lukluka_n) ay

ahot ang mgd kalangitan at kalupaan. At Siya ay

hindi niXadarama ng kapaguran sa pdngangalaga

at pagpapanatili sa kanila, sapagka? siya ang

Kataas-taasan, ang Dakila. (Al-Baqarah-21255)

Karagdagan sa mga naturang anim (6)  na panin iwala,

ang fs lam ay may l imang (5)  hal ig i  na dapat  gampanan

o i iabuhay ng isang tunay na mananampalataya b i lang
pagsamba sJ Allahg*. Sa pagsasabuhay ng mga ito,

makaaasa ang tao ng mabuting gantimpala mula sa

Allahss sa Kabilang Buhay - sa Araw ng Paghuhukom'
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L imang (5 )  Ha l ig i  ng  Is lam
Bilang mga Tungkulin ng Tao sa Diyos

1.  Pagsaksi  o Panunumpa na Walang Tunay
na Diyos na Dapat Sambahin Maliban sa
Af lahtkf i ,  at si  Muhammad W ay Kanyang Huling

Propeta,

Ang pagsaksi ng tao na walang tunay na Diyos na dapat
sambahin maliban sa Allah iki ay nangangahulugan at
nagpapatunay na tanging ang Dakilang Lumikha lamang
ang kanyang dapat pag-ukulan ng pagsamba. Samakatuwid,
nararapat niyang sambahin ang Allah S# ayon sa Kanyang
utos at sa pamamaraang itinuro at isinagawa ni Propeta
Muhammad W.Walang karapatan ang taong sumamba sa
kanyang Tagapaglikha nang ayon sa saril i niyang
pamamaraan. Dapat siyang sumamba batay sa utos ng
Allahik at sa pamamaraan ng huling sugo at propeta na si
Muhammad W sapagkat ang pagsunod sa pamamaraan

na itinuro ni Propeta Muhammad M ay tanda ng pagsunod
na rin sa pamamaraan na itinuro ng mga naunang propeta
sa kanya. Dala ng lahat ng Propeta ang iisang aral dahil
ang AllahtH lamang ang nagpadala o nagsugo sa kanilang
lahat. Silang lahat ay sumamba nang tapat at wagas sa
Nag-iisang Tunay na Diyos at sa pamamaraang ipinag-
utos sa kanila ng Allah{H na Kanyang binigyan ng
kaganapan sa pagtuturo ng huling propeta na si
Muhammad ff i .

2. Pagsagawa ng Limang (5) Ulit na pagdarasal
(Salaah) sa Buong Maghapon.

Ang Salaah ay mahalaga sa buhay ng isang mana-
nampalataya sapagkat i to'y malinaw na pagganap niya
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sa kanyang tungkulin ang sumamba sa kanyang
Lumikha bi lang isang matuwid na al ipin. Sa katunayan'
ang pagdarasi l  ay h indi  kai langan ng Al lahds,  bagkus
dapat gampanan i to ng tao para sa sari l i  niyang
kapakanan at kabutihan. I to'y pagkain ng ispir i tuwal

na katawan at pagpapatawad sa mga kasalanan.
Karagdagan Fd, i to ay nagsisi lbing i law at l iwanag sa
puso;t isipan ng tao. Sa pagdarasal, nadarama ng tao

sa kanyang isi f  at puso ang kapayapaan at kasiyahan'
GayunOin,-kanyang ip inadarama sa Tagapagl ikha ang

matapat na pag-aalaala, paniniwala at pasasalamat,

Mababasa sa Banal na Qur'an:

Yaong mga naniniwala, at ang mga puso nila'y

taglay ang katiwasaYan sa pag-alaala sa Allah;

tunay, sa pag-aalaala sa Allah matatagpuan ng
puso ang ganap na kapayapaan, (Ar-Ra'd-13:28)

Gayundin,  dn9 Daki lang Al lah iss ay nagwika:

Katotohanan Ako ang Attah, walang ibang diyos

malihan sa ARin. Raya paglingkuran AkO at mag'

alay ng salaah (itinakdang pagdaraffil) bilang
paj-aliala sa Akin- (Ta-Ha-2O:14)

.,.€tt mag-alay ng salaah (itinakdang pagdar_asal).

Katotohanan, ang pagdarasal aY nakapipigil sa

Fahsha (gawaini 
- 
mahahalay) at Munkar (di-

panini*ali, pag{amha sa diyus'diyusatu at lahat'ng 
gawaing di-makatarungan), At ang pag'alaala

si ntan ang siyang tunay na pinakadakila.. At

batid ng Ailah ing lahat ng inyong ginagawa- (Al-

Ankabut-29:45)
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Anuman ang kalagayan ng isang mananampalataya
habang s iya 'y  nabubuhay sa ibabaw ng mundo,  dapat
niyang gampanan ang l imang Salaah bi lang pag-alaala,
pakik ipag-ugnayan,  pagpur i ,  pagluwalhat i ,  paghingi  ng
tawad, pasasalamat at pagtanaw ng utang ng loob sa
Al lahf$# -  ang Daki lang Lumikha.  Magkagayon,  anumang
oras mamatay ang tao, hindi siya dapat matakot o
mangamba sapagka' t  g inagampanan niya ang layunin
ng pagkakal ikha sa kanya ang sumamba lamang sa
Allah S#.

3. Pagbibigay ng Zakat o l t inakdang Taunang
Kawanggawa.

Ang Zakat  ay in iutos ng Al lah ss b i lang pagl i l in is  sa
naitabing yaman na umabot sa pamantayang sukat ng
pagbabayad ng Zakat. I to'y taunang tungkulin ng mga
may kakayahan upang ibahagi  ang dalawat kalahat ing
bahagdan (2.5)  ng nat i t i ra n i lang yaman bi lang
pagl i l in is  n i to.  I to  ay nagsis i lb ing tu long sa mga
nagh ih ikahos  a t  nanganga i langan.

Ang Dakilang Allah ffi ay nagwika:

"As-Sadaqat (ang Kawanggawa) ay para lamang
sa mga Fugara (kapus-palad) at Al-Masakin
(dukha) at yaong mga kawaning nagli l ikom (ng
limos) at sa mga taong ang mga puso ay
malalapit (sa Islam); at sa Fagpapalaya ng mga
bihag at sa mga may pagkakautang; at sa Landas
ng Alfah (Mujahideen na nakikipaglaban) at sa
mga l{aglalakbay (na nawalan ng kakayahang
magpatuloy sa paglalakbay); isang tungkulin sa
Allah. At ang Allah ay Lubos na Maalam, Tigib ng
Karunungan." (At-Tawbah 9:6O)
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Ang hindi pagtupad sa tungkuling i to ay isang
kasalanan at isang pananagutan sa Al laht$ls sa Kabilang
Buhay. Dapat ding malaman na ang lahat ng karangyaang
tinatamasa ay ipinagkaloob at ipinagkatiwala lamang sa
tao, kaya nararapat gugulin ito sa paraang kalugud-
lugod sa Daki lang Al lah S#.

4. Pag-aayuno sa Buwan ng Ramadan'

Ang pag-aayuno ay ipinatutupad sa lahat ng Muslim na
nasa tamang gulang, may mabuting kalusugan at may
mat inong pag- i is ip.  I to  ay g inagampanan bi lang
pagtupad sa utos ng Al lah$s. Ipinadarama nito ang
pagkakapantay-pantay ng lahat. Ano man ang
katayuan ng tao sa buhay, si lang lahat ay umiiwas sa
pagkain, inumin at maging sa pakikipagtal ik sa asawa
sa panahon ng pag-aayuno.  I to ay g inagampanan
magmula sa pagbukang- l iwayway hanggang tak ip-s i l im
na may hangaring matamo ang daki lang biyaya o
gantimpala mula sa Al lah tk. Sa katunayan, ang pag-
aayuno ay kautusan ng Allah tkt na Kanyang ipinatupad
maging sa mga naunang Propeta at sa kani lang
tagasunod.

Ang Dakilang Allah {k ay nagsahi:

O kayong Mananampalataya (mga Muslim)! Ang
(pagsskatuparan ng) #wm (pag-aayuno) ay
ipinag-uutos n inyo katulad ng ipinag'utos ffi mga
nauna n inyo upang kayo ay magkanoon ng (tunay
na) takot (n Allah #';'), Ang (pagsasakatuparan ng)
Sawm (pag-aayuno) (ay) para sa itinakdang
hilang ng araw subaliT sinuman sa inyo ang may
karamdaman (sakit) o nasa paglalakhay, ang
itinakdang hilang ng pag-aayuno ay dapat (ding)
tuparin sa ihang araw (bilang kabayaran sa
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paglihan), At sa mga taong (labis ang katandaan)
nakakaranas ng kahirapan sa pag-aaYuno, sila ay
dapat magpakain ng isang dukha (kapalit ng pag-
aayuno sa bawa't araw). SuhaliT, sinuman ang
gumawa ng kahutihan ayon sa kanyang
kakayahan, higit itong nakahubuti sa kanya, At
higit na mahuti sa inyo ang mag'aYuno kung inyo
Iamang nalalaman (ang kahalagahan at kabutihan
nito). (AI Baqarah 2t783-784)

Ang matapat na pagsagawa nito ay isinasaalang-alang
bilang isang pagsamba ng tao sa Al lah SH nang may
pagki la la at  pag-asam na ang tanging magkakaloob ng
biyaya sa kanya sa Kabilang Buhay ay ang AllahtH
lamang.

5. Hajj  o Peregrinasyon (Paglalakbay sa
Makkah) .

Ang Hajj  ay isang tungkulin na dapat isagawa ng isang
Musl im minsan sa kanyang buong buhay.  Sa pagsa-
sagawa nito, i to ay may mga patakaran: a) kai langang
siya ay nasa maayos o mabut ing kalusugan;  b)  may
sapat  na salaping gugugul in;  k)  nasa tama o mat inong
kais ipan.  Sa kababaihan,  ang karagdagang patakaran
ay ang pagkakaroon ng makakasama bi lang kanyang
tagapangalaga,  katu long o a la lay,  hal imbawa ang
kanyang asawd, dff id, anak na lalaki o kapatid na falaki.

Ang Dakilang AIIah tk ay nagwika:

".,,At ang Haii sa Tahanan (Kaba'ah) ay isang
tungkulin (na dapat gampanan) ng sangkatauhan
sa Allah, yaong may kakayahang gumugol (ng
kanilang paglalakhay), At sinuman ang magtakwil
(tungkol dito), samakatuwid, ang AIIah ay walang
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pangangailangan ng anuman sa sinuman sa
Kanyang mga nilikha,.," (AI Imran'3:97)

Ang Haj j  ay g inagawa bi lang pagguni ta sa aral  n i
Propeta Abraham (Ibrahim) na kini lalang Ama ng mga
Mananampalataya.  Sa pagsagawa ng Haj j ,  ip inadarama
ang pagkakaisa ng mga rnananampalataya at ang
pagla larawan ng Araw ng Paghuhukom. Makik i ta ang
pagkakaisa sa dahilang ang lahat ng nagsasagawa nito
ay i isa ang kani lang kasuotan,  i isa ang pamamaraan'
i isa ang s inasamba at  i isa ang layunin.  Si lang lahat  ay
magkakapat id at  walang s inuman ang natatangi  sa
kanila, Si lang lahat ay pantay-pantay at buong pusong
humihi l ing sa Al lah S# na ipagkaloob sa kani la ang
kaligayahan at kapayapaan sa mundong i to at higit  sa
lahat, ang ipagkaloob sa kani la ang Paraiso.
Ip inadarama o ip inahih iwat ig d in d i to ang Araw ng
Paghuhukom sapagka' t  ang s inumang nagsasagawa ng
Hajj ,  dng tanging dala niya ay ang kanyang katawan
lamaflg, dng nakatakip sa kanyang katawan at sapat na
salapi  upang gugul in habang is inasagawa ang mga
pamamaraan ni to,  Kung ang isang tao ay mayaman at
maraming ar i -ar ian,  h indi  n iya i to madadala.  Paalaala
din naman na kung s iya ay babawian ng buhay,
anuman ang kanyang nal ikom na yaman i to 'y  kanyang
i iwanan.

Paghahanda sa Kabilang BuhaY

Bilang paalaala, kung tayo ay nagsusumikap upang
umunlad sa mundong i to,  h ig i t  nat ing pagtuunan ng
pansin ang paghahanda sa Kabilang Buhay. Huwag
tayong padadala sa tukso at kinang ng yaman at
anumang materyal na bagay. Maging ang paghangad
ng katanyagan at  kapangyar ihan ay h indi  dapat  lubos
na pagsu mikapa n at pag -aksayaha n ng panahon
sapagka't ang lahat ng i to ay bulong lamang mula kay
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Satanas upang kanyang ibul id ang tao sa
makamundong pagnanasa at  i l ih is  sa tamang landas.

Lagi nating tandaan na ang lahat ng bagay sa mundo
ay may hangganan.  Hig i t  nat ing paghandaan ang Araw
ng Paghuhukom na kung saan ang lahat  ng tao ay
haharap sa Al lah t$ig ang Daki lang Lumikha, upang
magsul i t  sa kanyang mga ginawa. Kung ang tao ay
kumiki lala at sumasamba sa Al lah d*i,  ang walang
hanggang kal igayahan at kasaganaan sa Paraiso ang
nakalaang gant impala sa kanya.  Subal i ' t  ang h indi
kumik i la la at  gumaganap sa layunin ng pagkakal ikha sa
kanya ng Al lah $ id,  dng magig ing hantungan niya ay ang
Impiyemong Apoy at doon siya maninirahan magpakailanman.
Kaya bago tayo bawian ng buhay, higit na mahalaga na
lahat tayo'y nakahanda. Si Propeta Muhammad W, ang

huling Propeta ng Allah $* ay nagsabi:

Inyong ituring na ang buhay ng tao sa mundong
ito ay katulad ng isang manlalakbay lamang,
(Sahih Bukhari)

I to ay isang pahiwatig na dapat isipin ng tao na siya ay
pansamantala lamang sa ibabaw ng mundo at sadyang
maikl i  ang kanyang pananati l i  r i to. Kaya kung siya ay
nagsusumikap sa pansamantalang buhay,  h ig i t  n iyang
pagsikapan ang kabi lang buhay sapagka't  naroon ang
hul ing hantungan at  doon s iya mamumuhay nang
walang hanggan.

Bago maging hul i  ang lahat ,  gampanan nat in ang
layu n in ng pag ka ka likha sa atin ng Alla h SH at
paghandaan ang Kabi lang Buhay.
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Mahalagang Paalaala

Sa buong buhay ng tao,  s iya ay lagi  nang bin ib igyan ng
paul i t -u l i t  na paalaala tungkol  sa pagkakaroon ng
Paraiso at Impiyerno na kai langan niyang paghandaan.
Magkagayunmaf l ,  dng mga di -mananampalataya ay t i la
walang pandin ig sa mga paalaala.  Sa pagharap ni la  sa
kamataydn, ang sanhi ng kani lang pagsisisi  ay ang
katotohanang s i la  ay tumahak sa mal ing landas.
Ipinahayag ng Al lah tkt sa Banal na Qur'an:

At kung inyo lamang masilayan ang mga
makasalanan na nasa kasakit-sakit na (paghi-
hingato) kamataYdn, habang dng mga Anghel aY
iniunat ang Ranilang kamay (at nagsasahing)
'Ilabas ninyo ang inyong kaluluwa! Sa oras na
itoT pagbahayarin kayo ng kaaha-ahang Parusa
dahil sa lagi ninyong sinasahi laban sa AIIah na
sadyang taliwas sa katotohanan.,.' (Al-An'am-
6:93)

Bagaman hindi  nat in nararanasan ang nararamdaman
ng isang naghihingalo, ipinahihiwatig ng Al lah tH sa tao
ang kalagayan ng naturang tagpo upang maiwasan ang
gayong hantungan,

Gayundin,  ang Daki lang Al lah S# ay nagwika:

O Sang katauhan! Magkaroon ng takof sa inyong
Panginoon, Katotohanan, ang lindol sa Oras na
yaon (Araw ng Paghuhukom) ay isang kasindak-
sindak na bagay.

Sa Araw na (yaon afi iyong makikita; ang hawaT
nagpapasusong ina aY kanyang kalilimutan ang
kanyang (sanggol) na pinasnsuso, at ang hawaT
nagdadatang-tao ay ilalaglag niya ang kanyang
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dinadala (sa sinapupunan), at iyong makikita ang
sangkatauhan na nasa nalalangong kalagaYErfrr
suhaliT hindi naman mga lango, sadyang luhhang
mahapdi ang parusa ng Allah. (Al-Haii'22=1-2)

Gayundin,  at ing mababasa sa Banal  na Qur 'an:
O Sangkatauhan! Matakot sa inyong Panginoon at
pangambahan ang Araw na walang magulang ang
makatutulong sa kanyang anak; at wala ring anak
ang makatutulong sa kanyang magulang. Katoto-
hanan, ang pangako ng Allah ay totoo; Kaya
huwag hayaang kayo'y malinlang ng huhay sa
mundong kasalukuyan, ni huwag kayong
palilinlang sa pinuno ng manlilinlang (Satanas)
tungkol sa Al lah. (Luqmaan-31:33)

Sa oras ng ka mataya n la ma ng ma u unawaa n at
makik i ta nang lubos ng mga di -nananampalataya ang
mat inding parusa.  Ang taong in i layo ang sar i l i  sa
babala ng Al lahS* ay magsusumamo ng kapatawaran at
magmamakaawa na ibal ik  s iyang mul i  sa daigdig upang
gumawa ng kabutihan at magkaroon ng bagong
pagkakataong manalig sa Al lahtH.

Ang Dakilang AIlahM ay nagwikat

Hanggang sa dumating ang kamatayan sa rsa sa
kanila (sa mga nagtatambal sa pagsamba sa
AIIah), siya ay magsasahi; "Aking Panginaon!
Ibalik akong muli (sa mundo), upang makagawa
ako ng kahutihan na aking tanalikdan noon!"
Hindi! Tunay na ito ay isa lamang salita nd
namutawi sa kanya... (Al-Mu'minun-23:99-fOO)

At sinabi rin ng AIlah'Ni ang magiging kalagayan
ng mga walang pananampalataya sa Kanya:
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"Kung inyo lamang silang makikita sa sdndali na
sila ay nakatindig sa harap ng Apoy at nagsa-
sabingr-Ahh! Kung kami lamang ay muling maka-
habalik (sa mundo), hindi kami magtatakwil sa
mga paalala (tanda o kapahayagan) ng aming
Panginoon at kami ay mapdpahilang sa (hanay
ng) mga mananampalataya'* (AI-An'am 6:27)

Karagdagan pa:

At kanitang sasabihin (nang may pagsisisi at
panghihinayang): "Rung nakinig lamang kami o
ginamit ang aming talina, sana ay hindi kami
napabilang sa mga mananahan sa Naglalagablah
na Apoy!" (AI Mulk 67:7O)

Kaya, bago mag ing h u l i  a ng lahat, mu l i  a kong
nananawagan at nag-aanyaya sa lahat na tayo'y
magkaisa sa pagsamba lamang sa at ing Tagapaglikha.
Huwag nating bigyang kaakibat ang Allah$* sa
pagsamba sapagka't  i to ang kasalanang hindi Niya
patatawarin sa sinumang namatay na nasa ganitong
kalagayan.

Ang Daki lang Al lahse aY nagwika:

Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang
pagbibigay katambal sa (pagsamha sa) Kanya.
Datapwa't pinatatawad Niya ang ibang kasalanan
hukod dito sa kaninumang Kanyang nais' (An-
Nisa ' -4:116)

.,.Katotohanan! Ang sinumang magbigay
katambal (sa pagsamba) sa Allah, magkagaYo'Y
ipagkakait ng Allah sa kanya ang Paraiso, at ang
Apoy ang kanyang magiging tahanan- (Al-
Maa' idah-51721
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Subali ' t  sa mga matatapat sa Daki lang Lumikha,
katotohanang may gant impalang nakalaan sa kani la.

Ang Daki lang Al lah SH, ay nagwika:

At silang nananampalataya at gumagawa ng
mabuti, sila ang mga mananahanan sa Paraiso.
Doon sila mamamalagi magpakailanman! (Al-
Baqarah-2:82)

Walang sinumang nakahabatid kung anong
kaligayahan ang naghihintay para sa kanila bilang
gantimpala sa mga ginawa nila noon, (As-
Sajdah-32: 17)

At katotohanan, ang gantimpala sa Kabilang
Buhay ay higit na mahuti sa mga
nananampalataya at may takot (sa AIIah).
(Yusuf-12:57)

Ang sinumang gumawa ng kasamaan ay walang
matatamong kahayaran maliban sa kabayaran ng
kanyang ginawa, At sinumang gumawa ng
kahutihan lalaki man o babae at tunay na
nananampalataya, ang mga ito ang papasok sa
Paraiso. Bibigyan sila roon (ng lahat ng hagay
nang masa,gana at) nang walang hangganan.
(Ghaafir-4O:4O)

Katotohanang walang maipagmamalaki  ang tao kai lan-
man sapagka't  ang lahat ng kanyang t inatamasa at
inaangkin sa sar i l i  ay pansamantala at  ip inagkat iwala
lamang. Maging i to man ay kapangyar ihan o
kayamanan,  ang lahat  ay may katapusan at  h indi
pakik inabangan nang habang panahon.  Kaya ang
pinakamainam, habang nabubuhay ang tao,  s iya ay
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dapat sumunod, sumuko at tumalima sa kanyang
Tagapagl ikha.  Tanggapin n iya ang Is lam at  sumaksi  na
walang ibang Diyos na dapat  sambahin mal iban sa
Allah Sd. at gampanan nang buong katapatan ang
tungkul in n iya sa Al lah iH b i lang paghahanda sa Araw
ng Paghuhukom.

Si Propeta Muhammad ff i  ay nagsabi:

Ang mga hindi mananampalataya ay tatanungin
(sa Araw ng Paghuhukom)t 'Halimhawang ffiaY
kayamanan ka at kaya nitong punuin ang mundo,
papayag ka bang gawing pantubos ito sd iyong
sarili (upang mailigtas ka) sa Impiyernong Apoy?'
Siya'y sasagot, "Oo", At sasahihin sa kanya: 'Ang

kahilingan sa iyo noon ay isang bagaY na higit na
magaan at madali (na huwag kang magbigay
katambal sa pagsamba sa Allah), na iyong
tanggapin ang Islam, suhali't ikaw ay tumanggi.
(Sahih Bukhari)

Kaya hal ina at magbalik- loob sa Al lah f l6 - ang Daki lang
Lumikha.  Dapat  nat ing is ip in na ang tao at  ang lahat
ng bagay ay n i l ikha Niya mula sa wala,  kaya
katotohanang wala tayong maipagmamalaki.  Siya ang
tumutustos sa lahat  ng at ing pangangai langan upang
mabuhay;  ang tubig,  ang hangin,  dng araw ang iba ' t
ibang prutas,  isda,  hayop,  mga gulay,  halaman at
marami pang iba.  Ang lahat  ng i to ay nagdudulot  ng
ginhawa sa tao habang s iya 'y  nabubuhay.  Ang iba pang
mga patunay ay ang kalangi tan at  kalupaan at  ang
lahat ng mga nilikha sa pagitan nito. Ang Allahffi ay
nagpahayag sa pamamagitan ng Kanyang mga Sugo na
Siya ang Tagapaglikha at Nagmamay-ari  ng lahat.

Ating matutunghayan sa Banal na Qur'an:
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AIIah, Siya ang lumikha ng mga kalangitan at
kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan nito,,' (As-
Sajdah-32:4)

Mababasa r in sa Banal na Qur'an

Siya ang AIIah, walang tunay na Diyos malihan sa
Kanya, Siya ang Maalam sa (lahat ng hagay na)
nakikita at di-nakikita. Siya ang Maawain, ang
Mahahagin. Siya ang AIIah, walang tunay na
Diyos maliban sa Kanya, Siya ang Hari, ang
Banal, ang Rapayapaary ang Tagapaghantay ng
Pananam-palataya, ang Tagapangalaga, ang
Makapang-yarihan, ang Rataas-taasan. Purihin
ang Allah! (sadyang mataas Siya) sa lahat ng
mga itinatamhal sa Kanya. Siya ang Allah, ang
Lumikha, ang Tagapaghubog, ang Tagapaghugis'
Sa Kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng
magagandang pangalan. Ang lahat ng mga nasa
kalangitan at kalupaan ay nagpupuri sa Kanya. At
Siya ang Flakapangyarihan, ang Maalam"' (Al-
Hashr-59:22-24)

Bilang pangwakas, lagi nating tandaan na dapat nating
gamit in ang ta l ino at  kais ipan na ib in igay ng Daki lang
Lumikha sa at ing pagpasiya at pagtahak sa tuwid na
landas tungo sa kal igtasan.  Ang maalam na tao ay
yaong lagi  n iyang in i is ip at  p inaghahandaan ang
kamatayan at  ang Kabi lang Buhay.  Kaya paghandaan
nat in ang Araw ng Paghuhukom, na kung saan ang
bawa't isa ay mananagot sa sari l ing gawa.

Hal ina at  at ing gampanan ang layunin ng pagkakal ikha
sa atin ng Allah st{ ANG SUMAMBA LAMANG SA
KANYA, Huwag nating ipagpaliban ito... NGAYON NA!
Katotoha-nang sa bawa't sandali  ay papalapit ang tao
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sa kanyang l ib ingan.  Huwag nat ing sayangin ang
panahong ip inag-kaloob sa at in ng Al lah S6.  Gugul in
nat in i to  sa paghahanda sa Kabi lang Buhay.

Ang Allah d# - ang Daki lang Lumikha ay nagwika:

O kayong nananampalataya, iligtas ang inyong
sarili at ang inyong pamilya laban sa Apoy
(Impiyerno) na ang panggatong ay tao at bato,,,
(At-Tahreem-66:6)

Gayund in :

Dapat ninyong malaman na ang huhay sa
mundong ito ay isang (panandaliang) Iaro at
aliwan lamang, isang (pansamantalang)
pagtatanghal at pagpa-paligsahan ukol sa inyong
mga sarili, sa inyong yaman at anak. (Ito ay)
Kahalintulad ng mga pananim pagkaraan ng ulan,
ang pagyabong nito ay kasiya-siya sa (paningin
ng) mga magsasaka nguniT hindi magtatagal ito
ay matutuyo; at maninilaw, at pagkaraan ay
magiging dayami. Subali't sa Kabilang Buhay ay
may nakalaang matinding parusa (sa mga hindi
nananampalataya) at may nakalaan namang
kapatawaran mula sa Allah at (igagawad ang
Kanyang) mahuting kasiyahan (sa mga
nananampalataya). At ang buhay sa mundong ito
ay isang nakapanlilinlang na kasiyahan lamang.
(Al-Hadeed-57:2O)

Wafang al inlangang ang buhay na i to ay isang
pagsubok na nangangai langan nang matapat  at
masusing pagsasaalang-alang kung ano ang iyong
dada lh in  tungo sa  hu l ing  hantungan.  Tang ing  ang
tamang pananam-palataya sa Nag- i isang Tunay na
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Diyos at mabubuting gawa kalakip ng pag-asa sa habag
ng Allah&u ang siyang daan tungo sa kal igtasan,

Ang pagbabal ik- loob o pagsis is i  ay napakahalaga upang
maiwasan ang panlulumo sa mundong i to at pagsisisi
sa Kabilang Buhay. Tayo ay nararapat na maging
maingat sa pagsasakatuparan ng at ing pananagutan sa
Al lah. i$* t .  Lagi  tayong maging masunur in sa lahat  ng
Kanyang kautusan. Ang kamatayan ay katiyakang
darat ing sa at ing lahat  anumang oras kaya hindi  dapat
ipagwalang-bahala o ipagpal iban ang pagsagawa ng
kabut ihan.

Isaalang-alang nat in ang kahalagahan ng panahon.
Nararapat  samantalahin at  pakinabangan nang lubos
ang panahon sapagkat  i to 'y  h indi  na magbabal ik  pang
mul i  hanggang sa pagdat ing ng Araw ng Paghuhukom.
Sa bawat paghinga ng tao,  ang panahon ng kanyang
buhay ay nababawasan.  May isang tunay na
mananampalataya (Musl im) ang nagsabi :  Sana ang
panahon ay nabibi l i  ng kayamanan. Kung
mabibi l i  lamang i to, bibi lhin ko ang panahon ng
mga taong sinasayang ang kani lang panahon at
walang pasasalamat, upang gugulin ko sa
paglingkod sa aking Panginoon (AIlah tk).

Mayroon ding isang matapat  na Musl im ang nagsabi :
Hindi ako kai lanman nagsisi maliban lamang sa
lumil ipas kong panahon na hindi ko nararagdagan
ang aking mga mabubuting gawa at pagsamba sa
Daki lang Lumikha.

Gayundin,  isang matapat  na M usl im ang nagsabi :
Kung sakaling ako'y bigyan pa ng isang maikling
panahon ng buhay, gugugulin ko i to sa paggawa
ng bagay na kalugud-lugod at kasiya-siya sa Al lah
lnrj

t_i!?rr 
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Ang pinakamahalaga ay huwag nating kal imutan ang
at ing tungkul in bago maging hul i  ang lahat .  Dapat
nat ing tupar in ang pinakalayunin ng pagkakal ikha sa
at in ang sambahin ang Al lah S* i  nang buong puso at
kalu luwa habang tayo'y nabubuhay sa mundo.

Umaasa at dalangin ko sa Daki lang Al lah $*i na ang
bawa't mambabasa ay nagkaroon ng pang-unawa at
kaalaman sa tunay na dahi lan at  layunin kung Baki t
ang Tao ay Narito sa ilundo.

Ang pagtanggap ng Is lam ay h indi  nangangai langan ng
maraming seremonya. Ang sinumang tapat sa kanyang
isip at puso na siya ay sasamba lamang sa kanyang
Tagapaglikha, siya ay nararapat na manumpa na
walang Tunay na Diyos na dapat sambahin mallban sa
Allah $H, at paniwalaan na si Muhammad ff i  ang hul ing

Propeta.

Sinumang yumakap ng pananampalatayang Is lam nang
taus-puso, patatawarin siya ng Allah ilHt sa lahat ng
nagawa niyang kasalanan,  at  s iya ay maihahal intu lad
ng isang bagong s i lang na walang bahid kasalanan.
Di to magsis imula ang kanyang pagganap sa mga
tungkul in sa pamamagi tan ng tamang pagki los at
pagsagawa ng mga al i tuntunin ng Islam upang siya'y
matawag na Musl im -  yaong sumusunod,  sumusuko at
tumatal ima sa batas ng Al lah dw.

Upang maging matatag na mananampalataya,  mahala-
gang ipagpatuloy ang pag-aaral  h inggi l  sa Is lam nang
may tapat  na layuning mapalapi t  sa Al lah S6.

Ang Daki lang Al lah ds ay nagwika:
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Sahihin: 'Yaon bang may kaalaman ay katulad ng
mga walang kaalaman?' (Az-Zumar-39:9)

Maitutuwid at mapapatatag lamang ng tao ang kanyang
pagsamba kung siya ay may tamang kaalaman. Kaya
ha l ina  sa  Is lam ang pananampala tayang ip inamuhay
at i t inuro ng lahat ng Sugo at Propeta ng Al lah{}* - ang
tunay at  tanging daan tungo sa kal igtasan.

Ang Daki lang Al lah t IH ay nagwika:

At sinumang magnais ng ibang relihiyon maliban
sa Islam (pagsunod, pagsuko at pagtalima sa
AIIah) kailanma'y hindi ito tatanggapin sa kanya,
af sa Araw ng Paghuhukom, siya ay mahihilang sa
mga talunan. (Al-'Imraan-3r85)

Katotohanan, ang pananampalataya sa (paningin
ng) Allah ay Islam lamang (pagsunod, pagsuko,
pagtalima sa AIIah), (Al-'fmraan 3:19)

Kaya mul i  akong nag-aanyaya sa lahat  na mambabasa
na pag-ara lan  ang Is lam.  Huwag husgahan ang Is lam
batay sa pagkakamal i  ng tao,  bagkus a lamin ang mga
it inuturo nito na sadyang makatutulong sa inyong
katiwa saya n at ka ligta sa n .

Dalangin ko sa Al lah t$# na tayong lahat ay Kanyang
patnubayan sa katotohanan.

Maraming salamat at nawa'y patnubayan ng Al lahtH* ang
lahat  ng mambabasang tunay na naghahanap ng
katotohanan.  Nawa'y matagpuan ni la ang tuwid na
landas tungo sa kal igtasan.

Tanggapin nawa ng Al lah tJW ang pagsis ikap na i to b i lang
pagl i l ingkod sa Kanya lamang.  (Ameen)
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sumainyo ang kapayapaan,  Fdgpapala at  patnubay ng
Al lah tk i  ang Daki lang Lumikha at  tanging Hukom sa
Araw ng Pagbabangong-Mul i .

Omar Salcedo Penalber
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TALASALITAAN

Allah tH - Ang Tangi at Nag-i isang Tunay na Diyos.
Ang Kataas-taasan at tanging Tagapaglikha ng
lahat ng nakikita at di-nakikita. Ang tanging sina-
samba at pinasasamba ng lahat ng Propeta, mula
kay Adan, ang unang taong Kanyang nilikha,
hanggang sa huling Propetang si Muh ammad ffi

Muhammad #r - Ang panghuling Sugo at Propeta

ng Allah dH. Isinugo siya ng Allah l$*i upang ibalik
at ituro sa tao ang mga nangawalang katuruan ng
mga naunang Propeta.

Ibrahim - Ang kini lalang Ama ng mga mananam-
palataya. Siya ang ama nina Propeta Ismael at
Isaac.

Hesus - Isa sa dakilang Sugo at Propeta ng Allah
dw. Nil ikha siya ng Al lah $# sa sinapupunan ni
Birhen Maria sa pamamagitan ng Kanyang sal i ta.
Ang kahalintulad ng pagkakalikha sa kanya ay si
Adan.

Qur'an - I to ang panghuling kapahayagan o batas
ng Allah Srt na ipinadala sa huling Propetang si
Muhammad ff i  sa pamamagitan ni Anghel Gabriel,
Ito ay purong Salita ng AIlah iH at napapanatil i sa
orihinal na anyo at nasasaulo nang ganap ng
maraming Musl im.

Musl im - Ang mga
sumusunod, sumusuko
mga batas o kautusan.

nil ikha ng Al lah $# na
at tumatal ima sa Kanyang
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W) Sallal lahu Alaihi Wassallam. Mga katagang

binabanggit sa tuwing sinasambit o narir inig ang
pangalan ni Propeta Muhammadff i  na ang

kahulugan: "Nawa'y i tampok ng Al lah *t ang
pagbanggit sa kanya at i layo siya sa anumang
paninira at i l igtas sa anumang masama".

Islam - Hinango sa salitang "Salaam" na ang literal
na kahulugan ay "Kapayapaar'(', ngunit sa diwa ng
relihlyon, ito ay nangangahulugan ng Pagsunod'
Pagsuko, Pagtalima sa batas ng Allah $H. Ito ang
pananampalatayang itinuro at ipinamuhay ng lahat
ng mga Propeta at Sugo ng Allah .H.

Hadith - ].lga salaysay, paliwaf,69, gawa at hatol
ni propeta Muhammad# sa kapahintulutan ng
Allah ds.

Sahih Bukhari at sahih Muslim - Dalawa sa mga
dalubhasang nagtipon ng mga Hadith ni Propeta
lrf uhammadffi.
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Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Islam,
mangyaring makipag-ugnayan sa mga sumusunod na
tanggapan:

(ISCAG - Philtppines)
Islamic Studies, Call & Guidance-Philippines

Congressional Road, Salitran I,
Dasmarinas, Cavite

Philippines
Tel. (0063 46) 416-3371 / Fax 506-1451

www.isc&g.com

QL&ro)
Islamic Library & Information Offi,ce

P.O. Main Box 52916
Stall-E, HL Commercial Building

Pandan Citicenter - Phase 7
Magalang Road, Angeles City

Philippines
Tel. (0063 4s) 887-4577

E mail : w e blikis lm @ h otm ail, c o m

This book is edited by TT&ESS
Tagalog Translatinn & Editing Sapport Semices
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