Mga Propesiya ni Muhammad (sumakanya nawa ang
kapayapaan at pagpapala) sa Bibliya (bahagi 3 ng 4): Mga
Propesiya ni Muhammad sa Bagong Tipan
Paglalarawan: Ang ebidensya sa Bibliya na si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at
pagpapala) ay hindi isang huwad na propeta. Bahagi 3: Isang talakayan tungkol sa propesiya na
binanggit sa Juan 14:16 sa ang Parakletos, o oeTagapayo”, at kung paano mas naaangkop kay
Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ang propesiyang ito kaysa sa iba.
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Juan 14:16 "at Hihiling ako sa Ama, at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang siya ay
manatili sa inyo magpakailanman." (American Standard Version)

Sa talatang ito, ipinangako ni Hesus na ang isa pang "Tagapayo" ay lilitaw, at sa gayon,
dapat nating pag-usapan ang ilang mga isyu tungkol sa "Tagapayo."
ang salitang Griyego na paravklhtoß, ho parakletos, ay naisalin bilang ‘Tagapayo.’
ang Parakletos na mas tiyak na nangangahulugang ‘siyang humihingi ng dahilan ng iba,
isang tagapamagitan.’[1] Ang ho parakletos ay isang tao sa wikang Griyego, hindi
nilalang na walang anyo. Sa wikang Griyego, ang bawat pangngalan ay nagtagtaglay ng
kasarian; iyon ay, ito ay panlalaki, pambabae o neutral. Sa Ebanghelyo ni Juan, ang Mga
Kabanata 14, 15 at 16 ang ho parakletos ay talagang isang tao. Ang lahat ng mga
panghalip sa Griyego ay dapat sumang-ayon sa kasarian ng salitang tinutukoy nila at ang
panghalip na "siya" ay ginagamit kapag tinutukoy ang parakletos. Ginagamit ng Bagong
Tipan ang salitang pneuma, na nangangahulugang "hininga" o "espiritu," ang katumbas
ng Griyego na ruah, ay ang salitang Hebreo para sa "espiritu" na ginamit sa Lumang
Tipan. Ang Pneuma ay isang gramatikong neutral na salita at palaging kinakatawan ng
panghalip na"ito."
Ang lahat ng mga kasalukuyang Bibliya ay naipon mula sa "sinaunang mga
manuskrito," ang pinakaluma ay noon pang ika-apat na siglo C.E. Walang dalawang
sinaunang mga manuskrito ang magkapareho .[2] Ang lahat ng mga Bibliya ngayon ay
ginawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga manuskrito na walang isang tiyak na
batayan. Tinangka ng mga tagasalin ng Bibliya na "piliin" ang tamang bersyon. Sa
madaling salita, dahil hindi nila alam kung aling "sinaunang manuskrito" ang tama,
nagpasya sila para sa atin kung aling "bersyon" mula sa mga talata ang tatanggapin.
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Kunin ang Juan 14:26 bilang isang halimbawa. Ang Juan 14:26 ay ang tanging talata ng
Bibliya na nag-uugnay sa Parakletos sa Banal na Espiritu. Ngunit ang "sinaunang mga
manuskrito" ay hindi sang-ayon na ang "Parakletos" ay ang ‘Banal na Espiritu.’
Halimbawa, ang sikat na Codex Syriacus, na isinulat noong ikalimang siglo C.E., at
natuklasan noong 1812 sa Bundok Sinai, ang teksto ng 14:26 ay binabasa; na "Paraclete,
ang Espiritu"; at hindi "Paraclete, ang Banal na Espiritu."
Bakit ito mahalaga? Ito ay makabuluhan sapagkat sa wikang bibliya ang "espiritu," ay
nangangahulugang "isang propeta."
"Mga minamahal, huwag maniwala sa bawat espiritu, ngunit subukin ang mga espiritu
kung sila ay mula sa Diyos: sapagkat maraming mga huwad na propeta ang lumabas sa
mundo."[3]
Nakakadag-dag kaalaman na malaman na maraming mga iskolar sa bibliya na
itinuturing na ang parakletos ay isang ‘malayang kaligtasan (pagkakaroon ng
kapangyarihan upang makapagligtas) na pigura,’ hindi ang Banal na Espiritu.
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