


ANG TUNAY
NA

RELIHIYON

ABu ATEENA$L,LAL PHrLrPs

Srtin rr Wlktng Plltgtno

n9

'SCAG 
. PHIIJPPINES

I shrnla SMcs, C aI &, Gfulcc
ottrcPhiffires



(c) TANGGAPANG KOOPERATTBA NG BATHA PARA
SA PAT.IAWAGAT.I AT PAMAMATNUBAY, 1905
HARING FAHD AKI.ATANG PAT'BANSA TAIAAN
NG PAGLILIIIBAG
PHIL|PS,B ll-AL, (ABU AMEEI.|A)
ANG TUI{AY }.|A RELIHIYOFUTSINALIMBAG NG
tscic.
tP.t cm
ISBN; 906G'798.O$7

l-tslam 2- Aralin ea lsbm A-ISCAG(ISINALIMBAG) B-
pamaget 214,27 DV 196215

Depoaitong Legnl Blg: 1982115
ISBN : 996&798{0b7



ANG TUNAY NA RELIHIYON

Ang unang dapat malaman at lubos
na maunawaan ng sinuman tungkol sa

f sf am ay kung ano mismo ang
kahulugan ng katagang fslam. Ang
refihiyong lslam ay hindi ipinangalan
batay sa pangalan ng tao na kag aya ng

Kristianisrno na hinango sa pangalan ni

Hesus Kristo: Budismo sa pangafan ni

Buddha; Konpusianismo sa pangafan
ni Confucius at Marsisrno sa pangalan
ni Karl Marx. Ni hindi ito hinango sa

pang alan ng tri bo na kag aya ng

Judaismo na hinango sa tri bo ng

Judea; at Hinduismo sa tribo ng
Hindus.

Ang f slarn ay ang tunay na relihiyon

ng Diyos (Allah) at kaya naman ang



pangalan nito ay kumakatawan sa
pangunahing panuntunan ng retihiyon
ng Diyos (Alfah).... ang ganap na
pagsuko sa kafooban ng Diyos (A!lah).
Ang katagang Arabik na "fslam" ay
nangangahuf ugan ng pagsuko o
pagpapasakop ng kalooban ng
sinuman sa tanging Tun ay na Diyos na
karapatdapat na sambahin .. Alfah. At
ang sinumang tumutupad nito ay
tinatawag na "Musfim". Ang safitang
fslam ay nangangahufugan din ng
kapayapaan na siyanE f ikas na
kahihinatnan ng ganap na pagsuko at
pagsunod sa kalooban ng Alfah. Kaya
naman, ito ay hindi na bagong ref ihlyon
na dinala ni ProPeta Mohammad
(sumakanya nawa ang kapayapaan) sa
Arabia noong ika-pitong daang taon,
bagkus ito ay tunay na refihiyon ng



Alfah na ipinaki|ala sa kanyang
kabuuang anyo.

Ang lsfam ay ang relihiyon na

ibinigay kay Adam, ang unang tao at

ang unang propeta ng Af fah. lto ay siya

ding relihiyon na ibinig ay sa f ahat ng

propeta na isinugo ng Alf ah sa

sangkatauhan. Ang pangalan ng
relihiyon ng Diyos, lsfam, ay hindi
kathanel-isip ng mga huling salinlahi ng

tao. lto ay pinili mismo ng Aflah at

maliwanag na nababanggit sa Kanyang
huling kapahayagan sa tao. Sa Huling

Banal na Kapahayagan-Ang Kor'an,
ang Aflah ay nagsasabi ng mga
sumusunod:

"Sa araw na ito aY Aking binigyan ng

lubos na katuparan ang inyong



refihiyon parasa inyo, Aking ginawang

ganap ang tufong sa inyo, at pi nili ang
lsfam bifang inyong refihiyon".

(Su rah Al-Maa'idah 5:3)

"Sinuman ang magnais ng ibang
relihiyon maf iban sa lsf am (pagsuko sa

Af fah), kailanman hindi ito tatanggapin
sa kanya."

(Su rah Aal'lmraan 3:85)

"Si Abraham ay hindi Hudyo o
Kristiano, bagkus isang rnatuwid na
Musf im"

f S urah Aal'lmraan 3:67 )

Hindi ma.ki.kita sa alin mang pahina
ng Bibliya na sinasabi ng Allah na
Judaismo ang reliniyon ng angkan ni



Moses o rnaging ang kanifang mga lahi.
Ni hindi rin sinasabi sa Bibliya na

Kristianismo ang refihiyon ng mga
tagasunod ni Kristo. Sa katunayan
hindi niya pangalan ang Kristo. ni hindi
ito Hesus. Ang pangalang Kristo ay

hango sa salitang Griyego na "Cristos"
na ang ibig sabihin ay pinahiran
("Annointed"). Kaya ang Kristo ay salin
sa G rayego batay sa Hebreo na
"Messiah". Ang pangalang "Hesus" sa
kabilang dako ay isang salitang Latin
ng pangalang Hebreo na Esau.

Upang madaling magkaunawaan,
ipag papatu loy an g paggarn it ng
pangalang Hesus bifang pangalan ni

Esau. Tungkol naman sa kanyang
relihiyon, ito ay siyang panawagan niya
sa kanyang mga tagasunod. Gaya ng



mga propetang nauna sa kanya,
inaanyayahan niya ang tao na isuko
ang kanilang sarili sa kafooban ng
Af lah (ibig sabihin nito ay lslam),at siya
ay nagbigay ng babafa sa kanila na
f umayo sa mga huwgd na mga diyos na
f ikhang-isip ng tao.

Ayon sa Bagong Tipan, tinuruan ni
Hesus ang kanyang mga tagasunod na
magdasaf ng ganito: "Sundin ang
kalooban Mo dito sa lupa gaya ng sa
lan git."

ANG MENSAHE NG ISLATT'I

Sapagka't ang ganap na pagsuko ng
sinuman ng kanyang kalooban sa Allah
ay naglalarawan ng pinakabuod na



diwa ng pagsamba, ang pangunahing

mensahe ng lslam aY ang pagsarnba sa

Allah lamang at ang pag-iwas sa

pagsamba na iniuukol sa tao, Pook o

bag ay. Sapagka't ang lahat ng bagay

maliban sa Allah ay Kanyang mga

nilikha, masasabi natin na ang lslam, Sa

diwa nito, aY naghihikayat Sa tao na

lumayo sa pagsamba ng ano mang

nilikha at inaanYaYahan itong
Sumamba larnang sa kanYang
Lumikha.

Siya lamang ang . karapat-dapat sa

pagsamba ng tao at siya lamang ang

may kaloobang magbigay pahintulot

sa katuparan ng lahat ng panalangin.

Kung ang tao aY sumasamba sa

punongkahoyatangkanyangmga
panalangin ay natupad, hindi ang
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punongkahoy ang nagbig ay ng
katuparan sa kanyang mga panaf angin
bagkus ang Diyos ang Siyang
nagbigay pahintulot upang maganap
ang mga bagay na ito. M aaaring
sabihin ninuman na "lto ay maliwanag
at siyang tun ay", ,subali't sa mga
sumasamba sa punongkahoy ay
maaari ng hindi ganito ang paniniwala.

Katulad din ng mga panalangin na
iniuukol k ay Hesus, Buddha, Krishna,
St. Jude, St. Christopher o maging kay
Mohammad, hindi nila sinasagot ang
mga ito, bagkus ang mga ito ay
pinan gyayari ng Af lah.

Hindi sinabi ni Hesus sa kanyang
mga tagasunod na sambahin siya,
bagkus inutusan sifang sumamba

l0



lamang Sa Af f ah. Ang Banal na Kor'an

ay nagsasaad:
"At masdan! Ang Allah aY magsasabi:

O Hesus anak ni Maria! Sinabi mo ba sa

tao, 'sambahin ako. at ang aking Ina

bilang mga diyos bukod sa Allah?'Siya

ay magsasabi. 'Purihin KaYol

Kailanman aY hindi ko masasabi ang

bagay ng wala akong karapatan (na

magsabi)" 
q

f S urah Al-Maa'idah 5:116)

Hindi sinamba ni Hesus ang kanyang

saril i nang siYa aY nag-alaY ng

pagsamba, bagkus sinasamba niya ang

Allah Ang pangunahing panuntunang

ito ay napapaloob sa Pambungad na

kabanata ng Banal ng Kor'an. ang Al

Faatihah (1 :5)

tl



"lkaw famang ang sinasamba namin
at sa lyo lamang kami hihingi ng
tuf ong".

Sa ibang dako ng Panghuling Kapa-
hayagan - ang Banal na Kor'an, ang
Allah ay nagsabi :

"At ang inyong Panginoon ay
nagsasabi: Dumalangin kayo sa Akin at
kayo'y Aking didinggin".

(Su rah Mu'min 40:60)

Mahafagang bigyan ng pansin ang
pangunahing mensahe ng lslam na ang
Allah at ang Kanyang mga nilikha ay
rnaliwanag na magkaiba sa isa't isa.

Ang Allah ay hindi maaaring maging
Kanyang nilikha o kaya'y maging
bahagi nito, ni ang Kanyang mga

t2



nilikha ay maging Diyos o maging

bahagi N iya
Ito ay sadyang napakalinaw, ngunit

ang pagsamba ng tao sa nilikita sa halip

ng Lumikha aY kadalasa'Y batay sa

kam angmangan ng naturang
konsepto. Ang paniniwala na ang diwa

ng Allah ay naroroon Saan mang dako.

o kaya'y ang kanyang Pagka DiYos aY

na roroon o nananatili Saan man Sa

kanyang mga nilikha ay nagbibigay

dahilan sa pagsamba sa Allah sa

pamarnagitan ng Kanyang mga nilikha

Datapwa't, ang mensahe ng lslam na

dinala ng mga propeta ng Allah aY ang

pagsamba sa Allah lamang at ang pag-

iwas sa pagsamba sa Kanyang mga

nifalang maging tuwiran man ito o
hindi.

l3



Sa Banaf na Kor'an, ang Affah ay
mafiwanag na nagsasabi:

"Tunoy, Ifumi ay nagpadala ng Sugo
sa bawa't Tao ( na nag-uutos),
sambahin ang Allah at umiwas sa
huwad, na diyus-diyosan".

fSurah Al-Nahl 16:36)
Kapag tinatanong ang mananampa-

lataya sa diyus-diyosan kung bakit siya
yumuyuko sa mga idolo na gawa ng
tao, ang kadalasang sagot ay hindi sila
tun ay na surnasamba sa batong
imahen bagkus sa Allah na
kumakatawan sa mga ito. Sinasabi'nila
na ang mga batong imahen na ito ay
tampufan lamang ng diwa ng Allah at
hindi ito nangangahulugan na sifa ay
Diyos! Sinuman ang tumanggap sa

paniniwala na ang pagka-Diyos ng

l4



Allah ay napapaloob sa ano mang

Kanyang nilikha aY maPiPilitang
tanggapin ang pangangatuwiran ng

pagsamba Sa diyus-diyosan. Datapwa't

ang sinuman na nakakaunawa Sa

mahalagang menSahe ng lslam at

kahulugan nito ay hindi kaifanman
tatanggapin ang pagsamba sa diyus-
diyosan kahit gaano pa ito
ipangatwiran.

Ang paq-aangkin ng iba sa Pagka-
diyos sa kanilang sarili simula pa ng

mga unang panahon ay kadalas a'Y

nakasalalay sa maling paniniwala na

ang Allah aY nananahan Sa tao.

Kailangan nilang igiit, ayon sa kanilang

maling haka-haka, na kahit ang Allah

ay nananahan sa ating lahat, ang Allah

ay higit na nananahan sa kanila. KaYa
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naman, gaya ng kanif ang pag-aangkin,
dapat daw nating isuko ang ating
kafooban sa kanila at sambahin sila
dahif sif a ay diyos sa pagkatao o diyos
na nakapisan sa loob ng tao.

Gayon din , ang pagpapakif ala nila sa
pagkadiyos ng mga iba pagkatapos ng
pagkamatay ng mga ito ay
nakatatagpo ng mayamang pastulan

sa mgtr tumatanggap sa maf ing
paniniwala na ang Alf ah ay nananahan
sa tao. Ang sinumang nakakaunawa
6a mahaf agang mensahe ng f sf am at sa
kahufugan nito ay hindi kaifanman
sasang-aYon na sumamba sa tao sa
ano mang kaf ag ayan. Ang diwa ng
relihiyon nang Diyos ay mafiwanag ng
pagtawag sa pagsamba sa Lumikha at
ang pagtakwif sa pagsamba ng ano

t6



mang uri ng nilalang,. lto ang

kahulugan ng Salawikain sa lslam:

,.Laa Elaaha lllallaah,,
(Walang diyos maliban sa Allah)

Ang paulit-ulit na pagbigkas nito aY

kusang naghahatid sa sinuman sa

ilalim ng relihiyong lslam at ang

matapat na paniniwala rito aY may

katiyakan Sa paraiso. K aYa naman ang

pinakahuling Propeta ng lslam aY

iniulat na nagsabi, "Ang sinuman na

magsabi: Walang diyos maliban sa

Allah at namatay na pinanghahawakan

ang paniniwalang yaon ay makapapa'

sok Sa pa raiso" (iniulat ni Abu Darr at

inipon ni lmam Al Bukh aaree at lmam

Muslim).
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Ito ay kinapapaf ooban ng pagsuko sa
Af lah bilang isang Diyos,pagtalima sa
Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa
Kanyang mga utos, at ang pagtakwif sa
pagsamba ng mga diyus-diyosan.

ANG MENSAHE NG HUWAD NA
RELIHIYON

Maraming sekta, kuf to, ref ihiyon,
pilosopiya at kilusan sa daigdig ang
nag- aangkin ng tamang landas o ng
tanging daan patungo sa Af lah. P aano
malalaman ng sinuman kung sino ang
tama o kung sila kayang lahat ay ta ma?
Ang paraan upang malaman ang
kasagutan ay ang pagbibigay liwanag
sa mababaw na pagkakaiba sa mga
itinuturo ng maraming nag-aangkin sa

r8



tun ay na katotohanan, at kilalanin kung
ano ang kanilang sinasamba na

kanilang itinuturo, tuwiran man o hindi.
Ang mga huwad na relihiyon ay may

iisang batayan sa pagkakilala sa Allah

Sila ay nagpapahayag na ang lahat ng

tao ay diyos o kaya'y may mga

natatanging tao na naging Allah o

kaya'y ang kalikasan aY ang Allah o

kaya'y ang Allah ay isang bungang-isip
lamang ng tao.

Kaya naman masasabi natin na ang

puntong mensahe ng huwad na

relihiyon aY ang pagsarnba sa Allah sa

pam amag itan ng pagsam ba sa

Kanyang mga nilikha. Ang mga huwad

na'relihiyon aY nag-aanyaYa Sa tao Sa

pagsamba sa nilikha at tinatawag

nilang Allah ang nilikhang ito o kaYa'Y

l9



bahagi nito. Bilang halimbawa, si
Propeta Hesus ay inanyayahan ang
kanyang mga tagasunod sa pagsamba
sa Allah subali't ang mga taong
nagsasabing tagasunod niya ngayon
ay nag-aanyaya sa tao na sambahin si
Hesus, at nagsasabi na siya ay si Allah!

Si Buddha ay nagsagawa ng
maraming pagbabago tungkol sa
makataong panuntunan sa relihiyon ng
India. Hindi niya inangkin na siya ay
Diyos, ni hindi siya nagsabi sa kanyang
mga tagasunod na siya'y sambahin.
Gayunman hanggang sa mga araw na
ito, k arermihan sa mga Budismo na
matatagpuan sa labas ng India ay
tinatanggap siya bilang Diyos at
nagpapatirapa sa mga istatwa na



kanilang ginawa sa pagkakilala sa

kanyang wangis.

Sa paggamit ng natu'rang
panuntunan na makilala ang paksa ng

pagsamba, kapansin - pansin ang huwad

na ref ihiyon at maliwanag ang likas na

pinagmulan nito. GaYa ng nasasaad Sa

banal na Kor'an:
"Ang inyong sinasamba bukod sa

Kanya aY mga pangalan na kathang-

isip ninyo at ng inyong mga ninuno na

hindi ipinadaf a ng Allah na may

kapahintulutan. Ang kautusan aY sa

Alfah lamang.

Siya ay nag-utos sa inYo na

sambahin f amang SiYa; lto ang tun aY

na ref ihiyon, subali't karamihan sa tao

ay hindi nakakaunawa"

f S urah Yaos uf 12:40)
2l



Ma aaring ipangatwiran na lahat ng
relihiyon ay nagtuturo ng mabuting
bagay, kaya't bakit pa mahalaga kung
alin man sa kanifa ang sundiry, Ang
kasagutan dito ay ang lahat ng huwad
na relih iyon ay nagtutu,ro ng
pinakam alaking kasalanan: ang
pagsamba sa nilikhang bagay Ang
pagsamba sa nilikha ay ang
pi nakamabi gat n a kasalanang
magagawa ng tao dah il ito ay
surnasalungat sa mismong layunin ng
kanyang pagkakalikha. Ang tao ay
nilikha upang sambahin lamang ang
Af lah at ito ay maliwan ag na sinabi ng
Af lah sa Banal na Ko r'an:

"Aking nilikha lamang ang Jinns at

ang Tao upang Ako'y kanifang
sambahin" .L' 

f S urah Zaareeyaat 51 :56)
22



Samakatwid, ang pagsamba sa

n if ikha na nag bibigay - d iwa sa

pagsamba sa diyus-diyosan ay ang
tanging kasalanan na hindi
mapapataWad. Ang sinuman na

namatay sa ganitong uri ng pagsamba

ay isinara ang kanyang tadhana sa

kabilang buhay. f to aY hindi haka-haka

f amang, bagkus ito aY tunaY na

ipinahayag sa tao ng Af lah sa Kanyang

Huling Kapahayagan:

"Katotohanan hindi pinapatawad ng

Allah ang pagbibigay ng katambal sa

Kanya, subali't Siya ay nagpatawad ng

ibang kasalanan b u kod di to sa

kaninumang Kanyang nais"

f S urah An-nisaa 4:48, 116)
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ISLAM:
BILANG PANGKALAHATANG

MENSAHE

Dahil ang kahihinatnan ng huwad na
relihiyon ay napakalubha, ang tun ay na
relihiyon ng Allah ay dapat na
maunawaan at maisagawa ng
pandaigdigan at hindi ito na aayon
famang sa isang uri ng tao, pook o
panahon. Hindi ito nakasalglay sa ano
mang uri ng kondisyon tulad ng
pagbibinyag, paniniwala i-a tao bilang
isang tagapagligtas at iba pa upang
ang nananampalataya ay makapasok
sa paraiso. Sa pinakabuod na
panuntunan ng Islam at sa kahulugan
nito, (ang pagsulco sa kalooban ng

24



,f

sinuman sa Diyos) nakasalalay ang

ugat ng pangkalahatan ng lslam. Sa

tuwing darating sa tao ang Pagka-
unawa na ang Allah ay iisa at kaiba'sa
Kanyang mga nilikha at isuko ang sarili
sa Allah, siya ay magiging Muslim sa

katawan at Sa diwa at siya aY isa sa

hinirang na makapasok sa Paraiso.

Kaya't ang sinuman sa ano mang

panahon kahit sa pinakaliblib na pook

ng daigdig ay maaaring maging
Muslim, isang tagasunod ng ref ihiyon

ng Diyos, lslam, sa pamamagitan
famang ng pagtakwil sa pagsamba sa

nilikha at ibaling ang sari li sa Allah
lamang. Gayunpaman, n ararapat
lamang na bigyan ng pansin na ang
pagkif ala at pagsuko sa Allah aY

25



nangangailangan sa sinuman na pumili
sa tama at mali at ang parnimiling ito ay
nangangahulugan ng pananagutan.
Ang tao ay may sagutin sa kanyang
pagpili, kaya naman, nararapat lamang
gawin niya ang lahat na kanyang
makakaya na gumawa ng mabuti at
umiwas sa paggawa ng masama. Ang
pangunahing paggawa ng mabuti ay
ang pagsamba lamang sa Allah. At ang
pangunahing paggawa ng masama ay
ang pagsamba sa Kanyang nilikha
bilang katambal o bilang kapalit Niya
Katunayan, ito ay nasasaad sa Huling
Kapahayagan nang gan ito :

"Katotohanan, sila na ( nagsasabing)
naniniwala (sa Banal na Kor'an), at

silang mga Hudyo,at mga Kristiano at
ang mga Sabiano, sinuman sa kanila

26



(ang may tamang) pananampalataya

sa Allah at sa H'uling Araw, at
gumagawa ng matuwid, ay matatang-
gap ang kanilang gantimpala sa

kanilang Panginoon. Sa kanila ay

walang pagkatakot 'ni hindi sila
mafulungkot"'r, 

urah Ar-Baqarah 2:62)
"Kung lumupad lamang sifa (Hudyo

at Kristiano) sa Tawrat (Batas), sa
lnjeel (Ebanghelyo), at sa lahat ng
Kapahayagan na ipinadala sa kanila
mula sa kanilang PangJ noon,
nakamtan sana nila ang kasiyahan
mula sa kalangitan at kalupaan.
Mayroong pangkat sa kanifa na nasa
tamang landas, subali't karamihan sa
kanila ay sumusungd sa landas na
masama". (su rah Al-Maa'idah s;69/

27



ANG PAGKAKILALA SA ALLAH

Ang tanong tungkol dito ay ganito:
"Paano maaasahan ang f ahat ng tao na
maniwala sa Allah samantalang sila ay
may kanya-kanyang karanasan,
f ipunan at kultu ra?" Upang ang tao ay
magkaroon ng pananagutan sa
pagsamba sa Allah, n ararapat lamang
na sila'y magk aroon ng daan sa
kaalaman tungkol sa Kanya. Ang
Huling Kapahayagan ay nagtuturo na

ang sangkatauhan ay mayroong
pagkakilafa sa Allah na nakaukit sa
kanif ang kaluluwa, isang bahagi ng
kanilang kalikasan bilang mga nililkha.

Sa Surah Al-A'raat (7'.172,173); Ang
Allah ay nagbigay ng paliwanag nang

28



likhain Niya si Adan,pinapangyari
Niyang bigyan ng bu'hay ang lahat ng

lahi ni Adan at nagtakda ng kasunduan
mula sa kanila na nagsasabi: "Hindi ba

Ako ang inyong Panginoon" At tungkol
dito sila ay nagsisagot, "Oo, kami ay

surnasaksi ukol d ito". At saka
ipinaliwanag ng Allah kung bakit
hinayaan niya ang lahat ng
sangkatauhan na sumaksi na Siya ang

Ea kanila'y Lumikha at ang Tanging
Tunay na Diyos na na rarapat
sAmbahin. Siya ay nagsabi: "lyon ay
kung sakaling kayo (sangkatauhan),
pagdating ng Araw ng Paghuhukom,
ay magsasabi: 'Tunay, wala kaming
kamalayan sa lahat ng ito!'. Na ang ibig
sabihin ay wala kaming kaalarn-olam

na lkaw ang Allah ay aming Diyos.

29



Walang nagsabi sa amin na lkaw
lamang ang dapat naming sambahin.
Ang Allah ay nagpatuloy na
nagpafiwanag, "lyon ay kung sakafi
lamang na inyong sabihin:
'Katotohanan, ang aming mga ninuno
ay ang mga gumawa ng katambaf (sa

Allah) at karni lamang ay kanilang mga
supling; kami ba'y lyong parurusahan

sa mga ginawa nilang kasinungali-
ngan?"

Kaya ang bawa't bata na isinilang ay

mayroong likas na paniniwala sa Allah
at mayroon siyang likas na pagnanais

na sambahin lamang Siya. lto a,/

tinatawag na "Fitrah" sa wikang Arabik.
Kung ang bata ay iiwanang mag-isa,

siya ay sasamba sa Allah sa kaniyang

30



sariling kusa, subaf i't ang lahat ng bata

ay naaapektuhan ng mga bag ay sa

kanifang pal igid, nakikita man ito o
hindi. Sinabi ni Propeta Mohammad

(sumakanya nawa ang kapayapaan) na

ang Allah ay nagsabi:

"N ilf kha Ko ang Aking mga
tagapaglingkod sa tamang relihiyon
subali't sila'y niligaw ng demonyo". Si
Propeta Mohamrnad (sumakanYa

nawa ang kapayapaan) aY nagsabi rin:
"Ang lahat ng sanggof ay isinilang sa

kalag ayan ng 'Fitrah' nguni't ang

kanilang mga magulang aY ginawa

silang Hudyo, Kristiano o Zorastri ano,

katulad ng hayop na nagsilang ng

karaniwang supling, nakakita na ba

kayo nang anuman na isinilang ng putof-
putof "
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(fnipon ni lmam Bukhaaree at fmam

Musfim)

K aya't g aya ng bata na sumusuko sa

batas na inif ag ay ng Af f ah sa kaf ikasan,
ang kanyang kaluluwa ay likas na

sumusuko sa dahif ang ang Allah ayang
kanyang Panginoon at Lu mikha.
Subali't ang kanyang mga magulang ay

pinasunod nila sa kanya ang kanilang
pamamaraan at ang bata ay wala pang

lakas sa maagang baitang ng kanyang
buhay upang labanan o tutulan ang
pagnanais ng kanyang mga magulang.
Ang relihiyon na sinusunod ng bata sa

gayong panahon ay isa lamang
kaugaliang kinagisnan at kinalakihan
at ang Allah ay hindi nagbibigay sa

kanya ng pananagutan o kaparusahan
tungkol sa relihiyong ito.
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Sa buong buhay ng tao mula sa

kanyan g kabataan hanggang sa

panahon ng kanyang kamatayan, may

mga tanda o mga Pahiwatig na

ibinibigay sa kanya hanggang maging

maliwanag na mayroon lamang nag-

iisang tun ay na Diyos (Allah). Kung

ang tao ay tapat sa kanyang sarili,

itakwil ang mga huwad na diYos at

hanapin ang Allah, ang landas aY

magiging magaan sa kanya.

Subali't kung siya ay magpatuloy na

itakwil ang mga tanda mula sa Diyos at

magpatuloy na sumamba sa nilalang,

ay lalong higit na mahirap upang siya

ay rnakawala Sa maling pananampala-

taya. Halimbawa, Sa dakong timog-

silangan ng gubat ng Am azon sa Brazil,

timog ng America, isang tribo ang
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nagtayo ng bagong templo ng kanifang
pangunahing idof o na si skwatch, na sa
kanifang paniniwala ay kumakatawan
ng kataas-taasang Diyos ng lahat ng
nilikha. Nang sumunod na araw isang
binata ang pumasok sa templo upang
magbigay galang sa kanilang diyos.
Habang siya ay nakatirapa, isang
mabaho at gusgusing aso ang
pumasok sa templo. Nang ang binata
ay tumingala sa kanyang pagkakatira-
pa ay tamang-tamang nakita niya ang
aso na iniihian ang idolo.Sa matinding
gaf it, hinabol ng binata ang aso palabhs
sa templo. Subali't nang ang kanyang
galit ay mapauri, kanyang naisip na ang
idolo ay hindi nararapat na maging
Panginoon ng sanlibutan. Ang Allah ay
nararapat lamang na nasa ibang pook.

Siya n g ay on ay mayroon nang
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pagpipilian upang kurnilos ayon sa

kanyang tafino at hanapin ang Aflah, o

maging sinungaf ing sa sari li at manatili

Sa huwad na paniniwala ng kanyang

tri bo. Kahit na ito aY tila kataka-taka, ito

ay isang palatandaan mula sa Allah
gara Sa binata. Napapaloob doon ang

isang banaf na Patnubay na ang

kanyang sinasamba aY huwad.

Gaya ng nasabi sa una, ang mga

Propeta ay isinugo sa lahat ng bansa at

tri bo upang patotohanan ang likas na

paniniwala ng tao sa Allah at sa likas na

pagnanais ng tao upang sumamba Sa

Kanya. Gayundin uPang PagtibaYin
ang mga banal na patnubay sa mga

pang-araW-arhw na tanda na

ipinapahayag ng Allah. Kahit na ang

mga pangaral ng mga ProPeta aY
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kadalasa'y sinira. ang ifang bahagi ay
nananatili na nagpapakita ng tama sa
maf i. Halimbawa , ang, sampung utos sa
Torah ay pinatutunayan sa
Ebanghelyo. Gaya rin ng'rnga umiiral
na batas sa maraming lipunan laban sa
krimen. pagnanakaw at pakikiapid.

Dahil dito, ang bawa't kaluluwa ay
may tungkulin sa kanyang paniniwala
sa Af lah at sa kanyang pagtanggap sa
relihiyong fslami Ang buong pagsuko
sa kafooban ng Affah.

Tayo ay manalangin sa Aff ah, ang

Kataastaasan, na panatiliin tayo sa
tamang landas na kung saan tayo ay
Kanyang binigyan ng patnubay. At
igawad sa atin ang Kanyang mga
Biyaya Siya ang tunay na
Pinakamaawain. Ang lahat ng
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pagpupuri at pasasatamat ay sa Affah
famang, ang Panginoon ng Sanf ibutan.
Nawa'y ang Kapayapaan at Biyaya ay
mrprsr key Propete Mohemme4 sl
kanyang angkan, sa kanyang rnga

kasamahan at sa fahat ng tao na

sumusunod sa kanif a sa tamang
fandas.
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