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Inihanda at Dinisenyo ng
E-Da`wah Committee (EDC)
(Al-Najat Charity Society)

Ito ay na i-print sa pamamagitan ng:

3

Online na Live Chat
Ang Chat On Faith ay serbisyong online chat na
pinamamahalaan ng mga eskolar na Muslim na ang
trabaho ay sagutin ang iyong mga katanungan at ipakilala
ang Islam sa pamamagitan ng live na pag-chat. I-scan
ang QR code at simulan ang pakikipag-chat ngayon!

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Tunay na Relihyun
Ipinakilala ng librong ito ang mga pangunahing konsepto
ng Islam. Ano ba talaga ang katotohanan, ano ang
mensahe ng Islam, saan nagmula ito, at bakit ito ang
totoong mensahe na galling sa panginoon. Lahat iyan ay
ipapaliwanag ni Dr. Bilal Philips sa aklat na ito.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Mensahe ng Islam
Ang aklat na ito ay isang pagtatangka upang ipakita
sa lahat ng mga naghahanap ng katotohanan ano ang
mensahe ng Islam, ang mga bahagi ng pananampalataya
at paniniwala sa Allah, ang mga pagsasamba at
obligadong ginagawa ng mga Musim at ang bunga ng
paniniwala sa kataas-taasang Allah.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Diyos sa Kristiyanismo…
Ano ang Kanyang Kalikasan
Mga katanungang masasagot sa aklat na ito at iba pa:
Ano ang kalikasan ng Diyos sa Kristiyanismo? Ang Diyos
ba ay isa o tatlo (Trinidad)? Si Hesus ba ay kapantay ng
Diyos? Si Hesus ba ay Diyos o kapantay ng Diyos? Si Hesus
ba ay anak ng tao o anak ng Diyos? At iba pa.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus
Si Cristo Jesus ay kumakatawan sa panlahat na kawing sa
pagitan ng dalawang relihiyon na may pinakamaraming
kaanib sa mundo sa ngayon, ang Kristiyanismo at ang Islam.
Ang sumusunod na na aklat ay tungkol sa mensahe ni Jesus
at sa persona niya ay nakabatay sa kawing na ito. Inaasam
na sa pamamagitan ng aklat na ito ay lalong mauunawaan
ng mga Muslim at mga Kristiyano ang katuturan ni Jesus at
ang kahalagahan ng kanyang mensahe.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Talakayan Sa Pagitan Ng Atiestang
Propesor at Estudyanting Muslim
Ang sumusunod na senario sa aklat na ito ay nangyari sa
isang paaralan o institusyong pang-edukasyon: «Hayaang
aking ipaliwanag ang suliraning mayroong siyensiya sa
Diyos...» Ang atiestang propesor ng philosophy ay bahagyang
naghinto sa kanyang klase at pagkaraan ay nagtanong siya
sa isa sa mga bago niyang estudyante upang tumayo. «Ikaw
ay isang Muslim, hindi ba, anak?» malalaman natin sa loob
ng aklat na ito.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Mga Karapatan Ng Tao Sa Islam
Ang aklat na ito ay binubuo ng mga karapatan ng tao sa lahat ng aspeto
ng buhay at walang alinlangan na ang ganitong patakaran ay lubhang
napakahalaga para sa ating ganap na pang-unawa sa Relihiyong
Islam bilang isang pamamaraan ng buhay. Sa pamamagitan ng tunay
na pang-unawa sa mga karapatan ng tao at ang pangangailangan
ng bawat isa, ito ay magdudulot ng higit na paggalang sa bawat
mamamayan maging siya man ay Muslim o diMuslim.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Qur’an At Makabagong Siyensiya
Sa aklat na ito ng mga teksto, tinatanggal ni Maurice Bucaille
ang maraming naunang mga ideya tungkol sa Lumang Tipan,
ang Mga Ebanghelyo at ang Qur›an. Isa sa mga importanteng
mga aklat na dapat basahin ng hinahanap ang katotohanan.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Nadiyos’ Kubre?
Ito ang pangalawa sa dalawang aklat na nauukol
sa isang pagsusuri ng tatlong pananampalatayang
Abrahamikong Judaismo, Kristiyanismo, at Islam. Gaya
ng isinasaad sa unang aklat, NaDiyos’grasya, ang mga
layunin ng ganitong pagsusuri ay mabigyang-kahulugan
ang mga kawing sa tanikala ng rebelasyon.

SCAN WITH YOUR PHONE
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NADIYOS’GRASYA
Ang Judaismo, Kristiyanismo at Islam ang bumubuo ng
tatlong mga pananampalatayang Abrahamiko. Bagamat
kilala sa pangalan, ang Judaismo at Kristiyanismo ay
napatutunayang mahirap pakahuluganan. Subalit kailangan
nating mabigyang-kahulugan ang mga ito, kung nais nating
magkaroon ng anumang mahalagang pagsusuri.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Hayaan ang Bibliya ang Magsasalaysay
Maraming tao ang hindi nakakaintindi sa Bibliya;
naramdaman nila na ang paniniwala kay Jesus bilang
Diyos ay laganap na nagmula sa Bibliya. Ipinakikita ng
librong ito na hindi itinuturo ng Bibliya iyon.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Tunay na Mensahe ni Hesus Ayon sa
Quran at Bibliya
Tutulungan ka ng aklat na ito na malaman kung sino
siya ayon sa Bagong Tipan, na may kaugnayan sa
Lumang Tipan at, kung minsan, ang mga Qur’an.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Muhammad Sugo Sa Sangkatauhan
Sinusubukan ng librong ito na lumapit sa pinaka
pinakatanyag na tao (Propeta Muhammad), sa
kanyang Mensahe at awa, humihingi ng tulong at
suporta lamang mula sa Allah na Makapangyarihan
sa lahat.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
Ang librong ito ay tumutukoy sa isang mahalagang
paksa, isang konsepto ng Islam mula sa katarungang
panlipunan at paglaban sa kawalan ng katarungan
bilang

isang

batayan

para

sa

pagtatatag

ng

kapayapaan sa pandaigdigang pamayanan.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Pag-Unawa sa Islam
Ang aklat na ito ay pinag-uusapan ang tungkol sa
kwento ni Muhammad, ipinakikilala ang sagradong
aklat - ang Qur’an, at ipinapaliwanag ang limang
haligi ng pananampalataya at ang pangunahing mga
layunin ng Islam.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Natuklasan Mo Na Ba Ang Tunay Nitong
Ganda?
Maaaring ikaw ay may mga maling pag-aakala sa Islam.
Maaaring nakita mo lang ang larawan ng Islam kung
paanong ito’y ipinapakita ng midya na nag-uulat tungkol
sa mga terorista. Maaari rin namang nabasa mo o di kaya’y
narinig ang tungkol dito sa isang di mapagkakatiwalaang
batayan. Kaya naman ikaw ay aking iniimbitahan na bukasisipan mong basahin ang aklat na ito na naglilinaw sa ganda,
liwanag at pagiging payak ng Islam.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Si Muhammad sa Bibliya
Ang aklat na ito ay isang pagtatangka upang
maghanap sa pagitan ng mga linya para sa ilang mga
bakas mula sa mga nakaraang Propeta tungkol sa
ipinangakong Propeta, Muhammad (ang kapayapaan
ay sumasa kanya).

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Gabay Para Sa Bagong Muslim
Ang gabay na ito ay nagtatanghal sa iyo ng yugto ng
pundasyon sa pag-aaral tungkol sa Islam. Nagbibigay
ito sa iyo ng mga gabay sa karamihan ng mga aspeto
ng buhay na nakatagpo mo alinsunod sa mga turo
ng Islam.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Tapat na Handog sa Babaeng Pilipina
Bulaklak ng Bayang Pilipinas
O, Mayuming Pilipina. Alam mo ba kung bakit may maganda kang
pag-uugali at mabuting asal na katulad ng isang babaing Muslim?
Sapagka’t bilang Pilipina, ikaw ay nag-ugat sa lahing Muslim, lahing
may dangal at may likas na pagkilala at pagsamba sa Poong Maykapal.
Ang pinagmulan mo ay Islam-ang tunay na pamana ng ating lahi.
Naaalaala mo pa ba ang iyong kasaysayan? Naaalaala mo pa ba kung
paano tayo sinakop, kung paano tayo nilupig, at kung paano tayo inilayo
sa ating pinag-ugatang lahi at pananampalataya?

SCAN WITH YOUR PHONE
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MARIA (Ina ni Hesus) Ang Dakilang Babae
Ng Sangkatauhan Tungkol sa Aklat:
Ating tunghayan ang kasaysayan ni Maria, ang dakilang ina ni Hesus. Ang salaysay
ng Surah Maryam (Isang Kabanata mula sa Banal na Qur’an) na tumatalakay
tungkol kay Maria ay sadyang tumatagos sa puso at kalamnan ng sinumang
mambabasa. Walang aklat sa buong kasaysayan ng mundo ang nakapagbigay
ng isang magandang damdamin tungkol sa kadakilaan ni Birhen Maria maliban sa
Banal Na Qur’an, ang Huling Kapahayagan ng Nagiisang Diyos na ipinagkatiwala
Niya sa Kanyang Huling Sugo at Propeta- si Muhammad Ibn Abdullahj. Walang
mata ang hindi luluha sa kabanal-banalan at napakagandang salaysay ng Banal
na Qur’an tungkol sa Dakilang Babae ng Sangkatauhan-si Maria.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim
Ang aklat na ito ay patungkol sa mga pagkakaiba ng
relihiyun na Islam sa Kristianismo at mga importantng
bahagi sa Islam na nagpapatibay sa malinaw na
paraan bakit ang Islam ay ang totoong relihiyun mula
sa Panginoon.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Nagkatawang Tao Ba Ang Poong Maykapal
Ang

pinakamalaking

bahagi

ng

sankatauhan

ay

patuloy na naniniwala sa Poong Maykapal. Mula pa sa
pinakamatandang kabihasnan hanggang sa makalumang
mamamayan sa kasalukuyan, ang Poong Maykapal ang
pinaka-sentro ng mga relihiyon ang siyang naging dahilan
ng pagsasamasama nila na maitatag ang kultura ng tao.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Muslim na E-library
Ang Komprehibong Muslim na E-Library ay nagbibigay
ng

komprehensibong

mapagkukunan

sa

dose-

dosenang mga wika tungkol sa Islam, Muslim, iba pang
mga pananampalataya at mga kontemporaryong
isyu na maaaring mag-alala sa iyo.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Online Quran na Radyo
Makinig sa Quran kasama ang audio translation nito
sa Ingles sa pamamagitan ng link na ito. Maaari mo
ring i-download ang Quran Radio App at pakikinig
sa Quran kasama ang mga pagsasalin nito sa iba›t
ibang mga wika sa mundo.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Hesus, Naipako ba sa Krus?
Tungkol sa Aklat:
25.Ang aklat na ito ay sasagutin ang importanteng
katanungan na ito, na nais malaman ng lahat ang
katotohanan at ano ba talaga ang nangyari kay Hesus.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Talambuhay ng Propeta
Ang aklat na ito sa maikli ay tungkol sa buhay ng huling
sugo at propeta ng katas-taasang Allah; si propeta
Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Sino ang Allah?
Ang pagpakilala sa dakilang Allah ang Diyus, Panginoon
at tagapaglikha ng sanlibutan at sangkatauhan, ang
makapangyarihan.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Nais Kong Yumakap sa Islam
Nguni’t Tungkol sa Aklat:
Bawa’t tao ay isinilang na malaya sa anumang kasalanan at
taglay niya ang likas na pagkilala sa pagkakaroon ng Isang
Manlilikha. Kadalasan, ang likas na pagkilalang ito ay nalilihis at
naliligaw sanhi ng impluwensiya ng kanyang mga magulang, ng
kapaligiran, ng nakagisnang tradisyon, ng kanyang kaibigan at
ng lipunang kanyang kinabibilangan. Magkagayon, ang malinis
na konsepto at pagkilala niya sa Dakilang Lumikha (Allah) ay
nagkakaroon ng batik ng Idolatriya (ang pagsamba sa mga
nilikhang bagay).

SCAN WITH YOUR PHONE
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Ang Maikling Paglalarawan Ng
Pamamatnubay Tungo Sa
Pag-Unawa Sa Islam
Paano natin malalaman ano ang tamang landas, ano
ang dapat paniwalaan? sino ang dapat sambahin?
ang aklat na ito ay magpapaliwanag at sasagutin ang
lahat na ito.

SCAN WITH YOUR PHONE

32

Paano Ba ang Pagyakap sa
Relihiyong Islam?
Ang aklat na ito ay sa

mga nais magkaruon

ng panibagong buhay, panibagong relasyun sa
panginoon, sa mga sawa na sa mga pagkakasala, sa
mga nais at may ambisyun makapasok sa paraiso.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Sino ang Anti-Kristo
Ang aklat na ito ay para sa kaalaman ng lahat, na ang
pinakamalapit sa puso ng isang Muslim ay ang mga
Kristiyano sapagka’t mula sa kanila ay inyong matatagpuan
ang kababaang-loob at pagiging maka-diyos. Ito ay hindi
isang salitang nagmumula sa bibig ng isang Muslim kundi ito
ay isang kapahayagan ng Banal na Qur’an, samakatuwid ito
ay nagmula sa Nag-iisang Diyos.

SCAN WITH YOUR PHONE
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Tao! Bakit ka Narito Sa Mundo
Isang banal na tungkulin at gawain ng bawa›t Muslim
ang magbigay paalaala at mag-anyaya sa kanyang
kapwa tungo sa landas ng Allah ang Dakilang Lumikha,
itong aklat na ito ay isang pagpapaliwanag sa layunin
ng mga tao sa mundong ito.

SCAN WITH YOUR PHONE
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