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Inyong nalaman na ang mga Sugo ay mga taong may tungkuling iparating ang mga Batas at Kautusan
ng Allah. Ano ang mga pamamaraan upang makilala ang mga Sugo at malaman ang mga katibayan ng
kanilang pagiging tunay na Sugo?

 
 

Mga Katibayan ng Pagkatotoo ng mga Sugo
 
Sa sandaling magkaroon ng katibayan, nararapat lamang kilalanin ang kanilang pagka-Propeta.  Ang
ilan sa mga katibayan upang patunayan ang kanilang pagiging Sugo ay:
 
1)     Hindi nila hinahangad ang anumang bagay para sa sariling kapakanan, bagkus hinahangad ang

mga bagay para sa kapakanan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay-babala sa tao laban
sa anumang maaaring makapagbigay pinsala sa kanila.

 
2)     Ang mga sinabi ng mga Propeta sa tao tungkol sa di-nakikitang daigdig, walang sinumang

maka-lirip nito sa pamamagitan ng kanilang talino. Magkagayunma’y laging nagpapatunay ang
mga aktual na nangyayari tungkol sa kanilang mga tinuran.

 
3)     Ang bawa’t Sugo ay ginawaran ng mahimalang tanda na hindi kayang tularan o pasubalian ng

tao. Si Nuh (Noah), bilang halimbawa, ay hinamon ang kanyang lahi na patayin siya, subali’t hindi
nila ito kayang gawin, kahit pa man din siya ay nakahalubilo nila nang walang bantay  at siya’y
napaligiran ng poot ng mga di-nananampalataya. Gayundin ang angkan ni Ibrahim (Abraham) at
ni Hud, sila ay hindi nila kayang saktan.  Tinulungan ng Allah, Ang Kataas-taasan, si Musa
(Moises) na gawing ahas ang kanyang tungkod sa anumang oras na nais ni Musa. Samantalang si
Issa (Jesus) ay pinagaling ang bulag at ketongin at binuhay ang patay sa pahintulot ng Allah. Si
Muhammad (sas) ay tinanggap ang dakilang Qur’an. Kung isaalang-alang na siya ay hindi
nakapag-aral at hindi kailanman sumailalim sa pagtuturo ninuman, magkagayon ma’y hindi
nakayanan ng kanyang angkan na gumawa ng isang aklat na katulad ng Qur’an sa kabuuan nito,
ni hindi  sila nakasulat ng sampung kabanatang katulad nito. At sa dakong huli, hinamon sila ng
Allah na gumawa kahit isang kabanata na lamang katulad ng alin man sa Qur’an, subali’t hindi nila
kaya ang hamong ito. Kailanman ay hindi nila magagawa ito. Ang Allah ay nagsabi:

 
“Kung ang sangkatauhan at Jinn ay magkatipon-tipon upang gumawa ng katulad nitong Qur’an, hindi nila

makakayanang gawin ito - kahit magtulungan pa sila sa isa’t - isa”. [Qur’an 17:88]
 
Ngayong nabatid ang mga paraan upang makilala ang Deen (pamamaraan ng buhay) ng Allah - ang
Islam - anong Islam naman ang tinatanggap ng Allah at kung ano ang Kanyang tatanggapin mula sa
Kanyang mga alipin? Pag-aralan nating masinsinan ang detalye ng Islam. Katulad nang inyong
natunghayan, ang kahulugan ng Islam ay pagsuko sa kalooban ng Allah nang may pagkamasunurin. 
Ang kahulugan nito ay pagsamba sa Allah lamang, na hindi nagbibigay ng katambal sa Kanya.  Ang
Islam ay kinapapalooban ng mga rituwal at gawa na ginagampanan ng tao dahil sa pagsunod sa Allah.
Ito ay naaayon sa mga mensahe ng mga Sugo - ang huli sa kanila ay si Propeta Muhammad (sas).
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Ang mga batas at panuntunan ni Propeta Muhammad (sas) ay nagbigay-wakas sa mga naunang banal
na batas. Ang anumang batas na sumasalungat sa kanyang batas ay walang-saysay sapagka’t
sumasalungat ito sa pang-wakas at permanenteng batas ng Allah.
 

Ang mga ritwal na ito ay nagpapakita ng Eeman (pananampalataya) sa puso ng nananampalataya,
sapagka’t anuman ang nababatay sa pananampalataya at katiyakan maging lantad man o lihim, ay
tunay na Deen (pananalig) sa Islam. Ang Islam ay siyang paraan upang makamit ng tao ang kasiyahan
ng kanyang Rubb - ang kanyang Tagapaglikha. Ito rin ang paraan ng kaligtasan na magpapalaya
kaninuman mula sa kaparusahan sa Araw ng Pagbabangong-muli.

 Ugnayan ng mga Paksa

Ang Mensahe ni Kristo at Kristiyano ( Tagalog )
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