
Um Mensageiro para Toda a Humanidade

Descrição:  A escritura sagrada muçulmana, o Alcorão, carinhosamente convida as pessoas a
aceitarem o homem que Deus escolheu para transmitir Sua mensagem final a elas: Muhammad,
que Deus o exalte.
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"Ó humanos!  O Mensageiro chegou a vós com a verdade de seu
Senhor; então, crede porque é para seu próprio bem!  E se negais a
verdade, por certo a Deus pertence tudo que existe nos céus e na
terra, e Deus é Onisciente, Sábio!" (Alcorão 4:170)

Deus convida todos os seres humanos a
aceitarem Muhammad como Seu "Mensageiro" que
trouxe a verdade de seu Senhor.  Um "mensageiro"
de Deus, na doutrina islâmica, é mais do que um
profeta.  Um profeta é essencialmente alguém que
prediz o futuro.  Um "mensageiro" é um professor
de moral escolhido por Deus para levar adiante a
mensagem divina a outros, com base na revelação
que ele recebe.  A recepção da 'mensagem' de Deus
é chamada de 'revelação.'  A tradição islâmica vê
todos os 'mensageiros' como profetas, mas nem
todos os profetas são considerados 'mensageiros'.
  Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, que Deus os exalte, são vistos como mensageiros. 

Por que alguém deveria aceitar Muhammad como mensageiro de Deus?  Muhammad
foi o cumprimento de profecias bíblicas de Moisés e Jesus.  Muhammad tinha um caráter
impecável e viveu uma vida perfeita, que foi preservada como a de nenhum outro homem
jamais foi.  Seus ensinamentos religiosos e morais são a melhor solução para os
problemas da modernidade.  O Alcorão, a escritura que ele trouxe de Deus para esse
mundo, é um milagre literário inimitável e a única escritura do mundo que foi preservada
palavra por palavra.  Em resumo, tudo sobre ele e vindo dele é simplesmente verdade. 
Aqueles que não conhecem esse homem estão convidados a aprender mais sobre ele, já
que o próprio Deus anunciou que a crença em Muhammad é para o próprio bem da
pessoa.   Se ela assim o fizer, viverá uma existência feliz, disciplinada, nessa vida, e após
a morte viverá pela eternidade no Paraíso.  Se alguém escolher rejeitá-lo (e,
conseqüentemente, Àquele que o enviou), não prejudicará a Deus ou Seu mensageiro de
forma alguma mas, ao contrário, apenas prejudicará quem o rejeita.  Tudo no universo
pertence a Deus, Ele é Onisciente e Sábio sobre o que Ele ordena e cria.
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