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Maraming tao sa buong mundo ngayon ang
naghahanap ng katotohanan; naghahanap sila ng
kahulugan sa kanilang buhay, at nagninilay kung
ano ang layunin ng buhay. Ang mga lalaki at babae
ay nagtatanong, bakit ako narito? Sa gitna ng
pagdurusa at sakit, ang tao ay tahimik na
tumatawag o malakas na humihingi ng ginhawa, o
pag-unawa. Madalas, sa gitna ng kasiyahan, ang
isang tao ay naghahangad na maunawaan ang
pinagmulan ng naturang kasiyahan. Minsan pinag-iisipan ng mga tao ang pagtanggap sa
Islam bilang kanilang tunay na relihiyon ngunit nakakatagpo ng ilang mga hadlang dito.
Sa pinaka masasayang sandali o pinakamadilim na oras ng buhay, ang pinaka likas na
reaksyon ng isang tao ay makipag-ugnayan sa isang Pinaka Kataas-taasan, sa
Diyos. Maging ang mga taong itinuturing ang kanilang mga sarili na mga ateyista o
di-naniniwala sa diyos ay nakaranas rin sa ilang yugto ng kanilang buhay ng likas na
pakiramdam na maging bahagi ng isang dakilang plano.
Ang relihiyon ng Islam ay batay sa isang pangunahing paniniwala, na may Nag-iisang
Diyos. Siya lamang ang Nangangasiwa at Lumikha ng sansinukob. Siya ay walang
katambal, mga anak, o mga kasosyo. Siya ang Pinaka Maawain, Siya ang Pinaka Maalam,
at Siya ang Pinaka Makatarungan. Siya ang Pinaka Nakaririnig sa lahat, ang Pinaka
Nakakakita sa lahat, at Pinaka Nakakaalam ng lahat . Siya ang Una at walang anumang
nauna sa Kanya, Siya ang Huli na walang katapusan.
Nakakaginhawang isipin na ang ating mga pagsubok, pagdurusa, at mga tagumpay sa
buhay na ito ay hindi nagkataon na mga gawa ng isang malupit at hindi organisadong
sansinukob. Ang paniniwala sa Diyos, paniniwala sa Nag-iisang Diyos, ang Tagapaglikha,
at Nangangasiwa sa lahat ng umiiral ay isang pangunahing karapatan. Ang kaalaman
nang may katiyakan na ang ating pag-iral ay bahagi ng isang nasa mahusay na
pagkakasaayos na daigdig at ang buhay ay lumalabas ayon sa nararapat ay isang
konsepto na nagdudulot ng katahimikan at kapayapaan.
Ang Islam ay isang relihiyon na tumitingin sa buhay at nagsasabing ang mundong ito
ay isang lumilipas na lugar lamang at ang layunin natin sa buhay ay ang sambahin ang
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Diyos. Napakadali kung iisipin, diba? Nag-iisa lang ang Diyos, tanggapin ito at sumamba
sa Kanya at ang kapayapaan at katahimikan ay makakamit. Ito ay nasa pagkakaunawa ng
sinumang tao at maaaring makamit sa pamamagitan ng sinserong paniniwala na walang
ibang diyos kundi ang Natatanging Diyos.
Nakalulungkot na sa makabagong siglo na ito, patuloy nating itinutulak ang mga
hangganan at tinutuklas muli ang mundo sa lahat ng kaluwalhatian nito ngunit
nakalimutan natin ang Lumikha, at nakalimutan na ang buhay ay sinadya upang maging
madali. Ang paghahanap ng ating koneksyon sa Diyos at pagtataguyod ng isang
kaugnayan sa Kanya ay pinakamahalaga sa lahat kung tayo ay nagnanais mabuhay ng
mapayapa at putulin ang mga kadena na nagbubuklod sa atin sa sakit, sikolohikal na
kaguluhan at kalungkutan.
Ang Islam ay ipinahayag para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga lugar at sa lahat ng
oras. Hindi ito ipinahayag na para lamang sa mga kalalakihan o para sa isang partikular
na lahi o etniko. Ito ay isang kumpletong pamamaraan ng pamamahala ng buhay batay sa
mga turo na matatagpuan sa Quran at sa mga napatunayang sinabi ni Propeta
Muhammad (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala). Muli, napakadali kung iisipin,
diba? Patnubay na ipinahayag ng Lumikha sa Kanyang nilikha. Ito ay isang hindi walang
palya na plano upang makamit ang walang hanggang kaligayahan sa buhay na ito at sa
susunod.
Ang Quran at ang awtentikong mga salaysay ay nagpapaliwanag sa konsepto ng Diyos
at nagbibigay ng mga detalye sa kung ano ang pinapayagan at kung ano ang
ipinagbabawal. Ipinaliwanag nito ang mga pangunahing kaalaman sa mabuting asal at
moralidad, at nagbibigay ng mga panuntunan tungkol sa pagsamba. Inilalahad nito ang
mga kwento tungkol sa mga Propeta at ating matutuwid na mga ninuno, at inilalarawan
ang Paraiso at Impiyerno. Ang patnubay na ito ay ipinahayag para sa buong
sangkatauhan, at ang Diyos mismo ay nagsasabi na ayaw Niyang ilagay ang mga tao sa
kahirapan.
oeHindi nais ilagay ng Allah ang anumang kahirapan para sa inyo
nguni't nais [lamang] Niyang kayo ay maging malinis, at lubusin
ang Kanyang mga pagpapala sa inyo upang sakali kayo ay [matutong]
magpasalamat.” (salin ng kahulugan ng Quran 5:6)
Kapag lumalapit tayo sa Diyos, Siya ay nakikinig at tumutugon at ang katotohanan na
ang Islam, purong pagtatangi sa Diyos, ay ipinahayag. Ang lahat ng ito ay napakadali, at
dapat na hindi komplikado, ngunit nakalulungkot, na tayo, ang sangkatauhan, ay
mayroong paraan na gawing mahirap ang mga bagay. Tayo ay matigas ang ulo ngunit
ang Diyos ay patuloy na iniiwan ang landas na malinaw para sa atin.
Ang pagtanggap sa Islam bilang isang tunay na relihiyon ay dapat maging
madali. Walang Diyos kundi ang Natatanging Diyos. Ano ang maaaring maging mas
malinaw kaysa sa pahayag na iyon? Walang hindi gaanong kumplikado, ngunit kung
minsan sa pagsasaalang-alang ng pag-asam na muling tukuyin ang sistema ng paniniwala
ay maaaring maging nakakatakot at puno ng mga hadlang. Kapag isinasaalang-alang ng
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isang tao ang Islam bilang kanilang piniling relihiyon madalas silang madaig ng mga
kadahilanan para hindi tanggapin ang sinasabi ng kanilang mga puso na katotohanan.
Sa kasalukuyan, ang katotohanan ng Islam ay naging malabo sa lumalabas na ito'y
isang hanay ng mga patakaran at regulasyon na tila imposibleng matupad. Ang mga
Muslim ay hindi umiinom ng alak, ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy, ang mga
babaeng Muslim ay dapat magsuot ng belo, ang mga Muslim ay dapat magdasal ng
limang beses bawat araw. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay natatagpuan ang
kanilang mga sarili na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, oePosibleng hindi ko maitigil
ang pag-inom”, o oeMahihirapan akong maghanap ng pagkakataon na magdasal
araw-araw lalo na kung limang beses”.
Ang katotohanan gayunpaman, ay kapag tinanggap ng isang tao na walang Diyos
kundi ang Natatanging Diyos at bumuo ng isang relasyon sa Kanya, ang mga patakaran at
ang mga regulasyon ay naaanod sa kawalan ng halaga. Ito ay isang mabagal na proseso
ng pagnanais na kalugdan ng Diyos. Para sa ilan na tumatanggap sa mga alituntunin
para sa isang maligayang buhay ay maaring ilang araw, kahit na oras, para sa iba maaari
itong mga linggo, mga buwan, o maging mga taon. Ang bawat paglalakbay ng bawat tao
tungo sa Islam ay magkakaiba. Ang bawat tao ay magkakaiba at ang koneksyon ng bawat
tao sa Diyos ay nagaganap sa pamamagitan ng isang natatanging hanay ng mga
pangyayari. Ang isang paglalakbay ay hindi mas tama kaysa sa iba pa.
Maraming mga tao ang naniniwala na ang kanilang mga kasalanan ay napakalaki at
napakalimit para hindi sila patawrin ng Diyos kailanman. Nag-aalangan silang
tanggapin ang alam nila na katotohanan dahil takot sila na hindi nila mapigilan ang
kanilang sarili at isuko ang pag-gawa ng mga kasalanan o krimen. Gayunpaman ang
Islam ay ang relihiyon ng kapatawaran at kamahal-mahal sa Diyos na
magpatawad. Bagaman ang mga kasalanan ng tao ay maaaring umabot sa mga ulap sa
kalangitan, magpapatawad ang Diyos at magpapatuloy sa pagpapatawad hanggang sa
ang Huling Oras ay malapit na sa atin.
Kung ang isang tao ay tunay na naniniwala na walang Diyos kundi ang Natatanging
Diyos, dapat niyang tanggapin ang Islam nang walang pag-aantala. Kahit na naniniwala
sila na patuloy silang magkakasala, o kung may ilang aspeto ng Islam na hindi nila lubos
na naiintindihan. Ang paniniwala sa Nag-iisang Diyos ang pinakamahalagang paniniwala
sa Islam at sa sandaling ang isang tao ay nagtatatag ng isang koneksyon sa Diyos, ang
mga pagbabago ay magaganap sa kanilang buhay; mga pagbabago na hindi nila
pinaniwalaan na mangyayari.
Sa susunod na artikulo malalaman natin na may isang hindi napapatawad na
kasalanan at ang Diyos ang Pinaka Maawain, paulit-ulit na Nagpapatawad.
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