
Ang Kuwento ni Abraham (bahagi 1 ng 7): Panimula

Paglalarawan:  Isang pagpapakilala sa pagkatao ni Abraham at ang mataas na posisyon na
hawak niya sa Hudaismo, Kristiyanismo, at Islam na magkakatulad.
Ni  Imam Mufti
Nailathala noong 24 Aug 2020 - Huling binago noong  25 Jun 2019
Kategorya: Mga Artikulo >Mga Paniniwala ng Islam > Mga kwento ng mga Propeta

Ang isa sa mga propeta na binigyan ng pansin sa
Quran ay ang propetang si Abraham. Ang Quran ay
nagsasabi sa kanyang hindi matinag na paniniwala
sa Diyos, una ay ang pagtawag sa kanya upang
tanggihan ang kanyang mga tao at ang kanilang
idolatriya (pagsamba sa mga diyus-diyosan), at
kalaunan upang patunayan ang pagiging totoo sa
iba't ibang mga pagsubok na inilalagay ng Diyos sa
harap niya.

Sa Islam, si Abraham ay nakikita bilang isang mahigpit na monoteyistiko (Isang Diyos
na sinasamba) na nag-anyaya sa kanyang mga tao sa pagsamba sa Diyos lamang. Dahil sa
paniniwalang ito, nakaranas siya ng maraming paghihirap, at kahit paglayo rin sa
kanyang pamilya at bayan sa pamamagitan ng paglipat sa iba't ibang lupain. Siya ay isang
taong tumutupad ng iba't ibang mga utos ng Diyos kung saan, siya ay sinubukan, at
nagpapatunay na totoo sa bawat isa rito.

Dahil sa lakas ng pananampalataya na ito, ang Quran ay nag-uugnay na ang nag-iisa at
tanging tunay na relihiyon ay ang "Landas ni Abraham", kahit na ang mga propeta na
nauna sa kanya, tulad ni Noah, ay tinawag sa parehong pananampalataya. Dahil sa
kanyang walang pagod na pagkilos sa pagsunod sa Diyos, binigyan Niya siya ng tanging
katawagan na "Khaleel", o minamahal na lingkod, na hindi ibinigay sa iba pang Propeta
dati. Dahil sa kadakilaan ni Abraham, ginawa ng Diyos na ang mga propeta ay magmula
sa kanyang lahi, mula sa kanila sina Ismael, Isaac, Jacob (Israel) at Moises, na gumagabay
sa mga tao sa katotohanan.

Ang mataas na katayuan ni Abraham ay pare-pareho para sa mga Hudaismo,
Kristiyanismo at Islam. Nakita siya ng mga Hudyo na halimbawa ng kabutihan habang
tinutupad niya ang lahat ng mga utos bagaman bago pa man ipinahayag, at ang unang
nakaintindi sa pagkakaroon ng Isang Tunay na Diyos. Siya ay tinuturing bilang ama ng
napiling lahi, ang ama ng mga propeta na kung saan sinimulan ng Diyos ang kanyang
sunod-sunod na mga kapahayagan. Sa Kristiyanismo, siya ay nakikita bilang ama ng lahat
ng mga mananampalataya (Roma 4:11) at ang kanyang tiwala sa Diyos at sakripisyo ay
kinuha bilang isang modelo para sa mga sumunod na mga santo (Hebreo 11).

Tulad ng pagbibigay ng kahalagahan kay Abraham, karapat-dapat na pag-aralan ng
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isang tao ang kanyang buhay at suriin ang mga aspeto na naglagay sa kanya sa antas na
ibinigay sa kanya ng Diyos.

Bagaman hindi ibinigay ng Quran at Sunnah ang mga detalye ng buong buhay ni
Abraham, binabanggit nila ang ilang mga katotohanang karapat-dapat tandaan. Tulad ng
iba pang mga Quraniko at biblikal na mga pigura, ang Quran at Sunnah ay dinidetalye
ang mga aspeto ng kanilang buhay bilang isang paglilinaw ng ilang mga maling
paniniwala ng mga naunang isiniwalat na mga relihiyon, o ang mga aspeto na naglalaman
ng ilang mga kasabihan at moral na karapat-dapat tandaan at pahalagahan.

Ang Kanyang Pangalan
Sa Quran, ang tanging pangalan na ibinigay kay Abraham ay "Ibraheem" at

"Ibrahaam", lahat ay tugma sa orihinal na ugat, b-r-h-m. Bagaman sa Bibliya si Abraham
ay kilala bilang Abram sa una, at pagkatapos ay sinabi ng Diyos na baguhin ang kanyang
pangalan bilang Abraham, ang Quran ay tahimik sa paksang ito, hindi nagpapatunay at
hindi rin tinatanggi. Ang mga modernong iskolar ng Hudyo-Kristyano ay nagdududa,
gayunpaman, sa kwento ng pagbabago ng kanyang mga pangalan at kani-kanilang
kahulugan, na tinatawag itong "tanyag na paglalaro ng mundo". Inirerekomenda ng mga
Asyriologist (mga nag-aaral sa kasaysayan ng Mesopotamia) na ang letrang Hebreo na Hê
(h) sa diyalekto ng Minnean ay ang isinulat sa halip na isang mahabang 'a' (ā), at na ang
pagkakaiba sa pagitan ng Abraham at Abram ay sa dayalekto lamang.[1] Ang kapareho ay
maaaring sabihin para sa mga pangalang Sarai at Sarah, dahil ang kanilang mga
kahulugan ay magkapareho.[2]

Kanyang Kinalakhang-bayan
Tinatayang ipinanganak si Abraham ng 2,166 taon bago si Jesus sa loob o sa paligid ng

Mesopotamia[3]  lungsod ng Ur[4], 200 milya sa timog-silangan ng kasalukuyang
Baghdad [5]. Ang kanyang ama ay si 'Aazar', 'Terah' o 'Terakh' sa Bibliya, isang
sumasamba sa idolo, na nagmula sa mga inapo ni Shem, na anak ni Noah. Ang ilang mga
iskolar ng exegesis ay nagmumungkahi na maaaring siya ay tinawag na Azar dahil sa
isang idolo na kung saan siya ay deboto.[6]  Malamang siya ay Akkadian, isang Semitiko
na tao mula sa Arabian Peninsula na nanirahan sa Mesopotamia sa kapanahunan ng
ikatlong milenyo BCE.

Tila si Azar ay lumipat kasama ang ilan sa kanyang mga kamag-anakan sa lungsod ng
Haran noong kabataan ni Abraham bago ang komprontasyon sa kanyang mga tao,
bagama't ang ilang mga tradisyon ng Hudyo-Kristyano[7]  ay sinasabing ito ay sa bandang
hulihan ng kanyang buhay pagkatapos na siya ay tanggihan sa kanyang sariling lungsod.
Sa Bibliya, si Haran, isa sa mga kapatid ni Abraham ay sinasabing namatay sa Ur, "sa
lupain ng kanyang kapanganakan" (Genesis 11:28), ngunit mas matanda siya kaysa kay
Abraham, habang ang isa naman na kapatid niya na si Nahor ay pinakasalan ang anak na
babae ni Haran (Genesis 11:29). Hindi rin binanggit ng bibliya ang paglipat ni Abraham
sa Haran, sa halip ang unang utos ay ang lumipat palabas ng Haran, na para bang sila ay
naninirahan na doon (Genesis 12: 1-5). Kung kukunin natin ang unang utos at
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ipakahulugan nang paglipat mula sa Ur patungong Canaan, tila walang dahilan na si
Abraham na tumira kasama ang kanyang pamilya sa Haran, iniwan ang kanyang ama at
nagtungo sa Canaan pagkatapos, dagdag pa ang pagiging imposible nito sa heyograpiya
[Tingnan ang mapa].

Ang Quran ay binabanggit ang paglipat ni Abraham, ngunit ginawa niya ito
pagkatapos na ihiwalay ni Abraham ang kanyang sarili mula sa kanyang ama at mga tribo
dahil sa kanilang pagtanggi sa paniniwala. Kung siya ay nasa Ur sa oras na iyon, tila
malabong sasamahan siya ng kanyang ama sa Haran matapos na hindi maniwala at
pahirapan siya kasama ang kanyang mga kababayan. Kung bakit pinili nilang lumipat,
iminumungkahi ng arkeolohikal na katibayan na ang Ur ay isang mahusay na lungsod na
nakita ang pag-angat at pagbagsak nito sa buhay o kapanahunan ni Abraham[8], kaya
maaaring napilitan silang umalis dahil sa mga paghihirap sa kapaligiran. Maaaring pinili
nila ang Haran dahil sa pagkakapareho nito ng relihiyon tulad ng Ur[9].

Ang Relihiyon ng Mesopotamia
Ang mga pagtuklas ng arkeolohiko mula sa panahon ni Abraham ay nagpinta ng isang

matingkad na larawan ng relihiyosong buhay ng Mesopotamia. Ang mga naninirahan dito
ay mga polytheist (maraming diyos na simasamba) na naniwala sa isang pantheon
(simbahan ng romano), kung saan ang bawat diyos ay may isang kumpol ng impluwensya.
Ang malaking templo na nakalaan para sa Akkadian[10]  na diyos ng buwan, ang Sin, ang
pangunahing sentro ng Ur. Ang Haran ay mayroon ding buwan bilang panguluhang diyos.
Ang templo na ito ay pinaniniwalaang pisikal na tahanan ng Diyos. Ang punong diyos ng
templo ay isang idolo na kahoy na may iba pang mga idolo, o 'mga diyos', upang
maglingkod sa kanya.
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Ang Dakilang Ziggurat ng Ur, ang templo ng diyos ng buwan na si Nanna, na kilala rin bilang Sin.
Ang kuha ay noong 2004, ang litrato ay sa kagandahang-loob ni Lasse Jensen.

Kaalaman sa Diyos
Bagama't nagkakaiba-iba ang mga iskolar ng Hudyo-Kristyano sa kung kailan nakilala

ni Abraham ang Diyos, sa edad na tatlo, sampu, o apatnapu't walo[11], ang Quran ay
tahimik sa pagbanggit ng eksaktong edad kung saan natanggap ni Abraham ang kanyang
unang kapahayagan. Gayunpaman, tila totoo nga, noong siya ay bata pa, tinawag siya ng
Quran na isang binata nang sinubukan siyang patayin ng kanyang mga tao dahil sa
pagtanggi sa kanilang mga idolo, at sinabi mismo ni Abraham na mayroon siyang
kaalaman na wala sa kanyang ama nang tinawag niya ito upang sambahin ang Diyos
lamang bago ang kanyang panawagan ay kumalat sa kanyang mga tao (19:43). Ang Quran
ay malinaw, gayunpaman, sa pagsasabi na siya ay isa sa mga propeta kung kanino
ipinahayag ang banal kasulatan :

"Katotohan! ito ay nasa mga Aklat ng unang kasulatan. Sa mga
Kasulatan ni Abraham at Moises." (Quran 87:18-19)
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