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Како ћете да докажете да постоји Будући свет, тј. 

живот после смрти? 

 

ВЕРОВАЊЕ У БУДУЋИ СВЕТ НИЈЕ 

БАЗИРАНО НА СЛЕПОМ УБЕЂЕЊУ 

Многи људи се чуде како то да неко са 

научним и логичним темпераментом може себи 

допустити да на било који начин верује у живот после 

смрти. Они мисле да свако ко верује у Будући свет, то 

верује само на основу слепог убеђења. Моје веровање 

у Будући свет је засновано на логичким аргументима. 

 

ВЕРОВАЊЕ У БУДУЋИ СВЕТ                                 

КАО ЛОГИЧНО УБЕЂЕЊЕ 

У Кур'ану постоји преко хиљаду ајета који 

говоре о некој научној чињеници. Многе чињенице, 

које су ту споменуте, су откривене тек у скорије 

време. Међутим, наука још није на нивоу да потврди 

све оно што у Кур'ану пише.  

Претпоставимо да је 80% од оног што у 

Кур'ану пише доказано као стопостотна истина. У 

вези преосталих 20%, наука не даје никакав 



конкретан став, пошто ни сама није дошла до ступња 

да може те наводе да потврди или да негира. Са 

нашим ограниченим знањем, немамо права ни за 

један једини проценат од наведених 20% рећи да је 

научно нетачан. Пошто се за 80% кур'анских ајета 

сигурно зна да су научно тачни, а за 20% се може 

рећи да није нађен ни један научни доказ против, 

сасвим логично би било признати да су и ових 20% 

кур'анских ајета научно потпуно тачни. 

Постојање Будућег света, који се спомиње у 

Кур'ану, спада у споменутих 20%, а за које ми логика 

каже да су потпуно тачни. 

 

КОНЦЕПТ МИРА И ЉУДСКИХ ПРАВА ЈЕ 

БЕСКОРИСТАН БЕЗ КОНЦЕПТА БУДУЋЕГ 

СВЕТА 

Да ли је крађа добро дело или лоше? Обичан и 

нормалан човек би рекао да је лоше. Како би неко ко 

не верује у Будући свет успео да убеди моћног и 

утицајног криминалца да су пљачка и незаконито 

присвајање новца лоше ствари? 

Претпоставимо да сам ја најмоћнији и 

најутицајнији криминалац на свету, а истовремено 



сам јако интелигентан и спретан. У том случају ћу 

рећи да је крађа добра, јер ми омогућава водити 

луксузан живот. Значи, крађа је са моје тачке 

гледишта, добра ствар. 

Ако ми било ко да логичан аргумент да је 

крађа лоша ствар, моментално ћу да престанем да 

будем криминалац. Људи углавном дају следеће 

аргументе: 

а) Крађом се наноси штета оштећеној особи; 

Неко ће рећи да се опљачканој особи наноси 

штета и доносе потешкоће. Свакако ћу се сложити да 

је крађа лоша за покраденог. Али, та иста крађа је 

добра за мене, ако сам крадљивац. Ако украдем 

хиљаду долара, моћи ћу себи да приуштим добар 

ручак у неколико најлуксузнијих ресторана. 

б) Неко ће те опљачкати; 

Неко ће ми рећи да може да дође дан да и мене 

неко покраде. Међутим, то је немогуће. Нико ме не 

може покрасти, јер сам најмоћнији криминалац и 

имам на стотине телохранитеља и чувара. Ја могу 

сваког опљачкати, али мене нико не може. Крађа 

може бити рискантно занимање за обичног 



крадљивца, али не за мене, јер сам врло моћан и 

утицајан. 

е) Полиција може да те ухапси; 

Ако будем наставио да се бавим овим послом, 

полиција ће да ме ухапси - тако ми кажу неки људи. 

Међутим, полиција ми не може ништа, јер се и она 

налази на мом платном списку. На мом платном 

списку се налазе и министри. Слажем се са тим да ће 

обичан крадљивац да буде ухапшен, и то је лоше за 

њега, али ја сам посебан, врло моћан криминалац. 

Дајте ми барем један логичан разлог зашто бих 

престао да се бавим овим послом! 

д) Крађа је лак новац; 

Неко ће приговорити да је новац зарађен 

крађом лак, да није зарађен муком и радом. Потпуно 

се слажем са том констатацијом. То је заправо и 

разлог због којег се бавим овим послом! Ако неко 

може да бира - хоће ли да зарађује новац лако или 

тешко, свакако ће да изабере лакши начин да дође до 

новца. 

е) Крађа је нехуман чин; 

Неко ће рећи да је моје занимање нехумано и 

да бих се требао бринути и о другим људским 



бићима. Ја ћу им изнети противаргумент у облику 

питања: Ко је написао тај закон којег ви зовете 

хуманост и зашто бих га ја требао поштовати?! Тај 

закон је, можда, добар за емоционалне и субјективне 

људе, али ја размишљам на основу чисте логике, 

брига о другим људима ми не доноси никакву корист. 

ф) Крађа је себичност; 

Неки људи кажу да је крађа себичност. Истина 

је да је крађа чин себичности. Али, зашто да не будем 

себичан кад ми то помаже да уживам у животу?! 

 

НЕ ПОСТОЈИ ЛОГИЧАН ДОКАЗ ДА ЈЕ 

КРАЂА ЛОШЕ ДЕЛО 

Видели смо да су узалудни сви логички 

аргументи којима се жели да се докаже да је крађа 

лоше дело. Сви ти аргументи ће да задовоље обичног 

човека, али не и великог и утицајног криминалца. Ни 

један од тих аргумената не може да се одбрани 

разумом и логиком. Зато немој да се чудите откуд 

толики број криминалаца широм света! 

У исто време, сва недела попут крађе, преваре, 

и њима сличних дела, могу да се уврсте међу добре 

ствари, са тачке гледишта криминалца. То је зато што 



не постоји логичан доказ који би их уверио да је лоше 

то што раде. 

 

МУСЛИМАН ИМА СВЕ ПОТРЕБНЕ 

АРГУМЕНТЕ 

Хајдемо заменити стране: замисли да си ти 

најмоћнији и најутицајнији криминалац на свету и да 

на свом платном списку имаш полицију и министре. 

Читава армија људи те чува. Ја сам муслиман који ће 

да те убеди да су крађа, превара и насиље зле ствари. 

Ако ти предочим исте, раније споменуте аргументе да 

је крађа рђаво дело, одговорићеш ми на исти начин на 

који одговарају сви криминалци. Слажем се да је 

криминал логичан само за оног криминалца који је 

јако моћан и утицајан. 

СВАКИ ЧОВЕК ЖЕЛИ ПРАВДУ 

Сваки човек на Земљи жели правду. Чак и онда 

кад другима чини неправду, истовремено жели да се 

према њему праведно поступа. Неки људи су опијени 

својим богатством и утицајем и другима наносе бол и 

патњу. Међутим, исти ти људи ће да се побуне кад им 

се нанесе неправда. Разлог због којег такви људи 

наносе бол и патњу другима лежи у њиховом 



обожавању моћи и утицаја. Они мисле да им њихова 

моћ омогућава да другима наносе неправду, а да се, 

истовремено, одбране од туђе неправде. 

 

АЛЛАХ ЈЕ НАЈМОЋНИЈИ И 

НАЈПРАВЕДНИЈИ 

Као муслиман, ја ћу криминалца најпре да 

уверим у постојање Бога (обрати пажњу на питање 

научне утемељености Кур'ана!). То је Узвишени 

Аллах, Који има већу моћ него што је ти имаш, а 

истовремено - Он је савршено праведан. Часни Кур'ан 

каже: Аллах неће ни трунку неправде учинити.1 

 

ЗАШТО МЕ АЛЛАХ НЕ КАЖЊАВА? 

Пошто је споменути криминалац човек који се 

ослања на логику и науку, повероваће у постојање 

Бога, након што му се предоче јасни научни докази из 

Кур'ана. Међутим, оно што ће, можда, да приговори 

јесте - ако је Аллах савршено праведан, зашто ме 

одмах не казни?  

                                                           
1 Кур'ан, поглавље: Ан-Ниса', ајет 40. 



 

СВИ КОЈИ ЧИНЕ НЕПРАВДУ ТРЕБАЈУ БИТИ 

КАЖЊЕНИ 

Сваки човек који је претрпео неправду било 

које врсте, финансијске или социјалне природе, 

свакако жели да починилац неправде буде кажњен за 

оно што је учинио. Сваки нормалан човек жели да се 

пљачкашу и насилнику очита лекција. Иако многи 

криминалци бивају ухапшени и кажњени, велики је 

број оних које нико не дира. Они живе у задовољству 

и луксузу, у потпуно безбедном животу. Ако се неком 

моћном и утицајном криминалцу нанесе неправда од 

стране неког још моћнијег од њега, чак и тај 

оштећени криминалац жели да неправедник буде 

кажњен. 

ОВАЈ ЖИВОТ ЈЕ САМО ТЕСТ ЗА ЖИВОТ НА 

БУДУЋЕМ СВЕТУ 

Овај живот није ништа друго до испит чије 

резултате ћемо видети на Судњем дану. Часни Кур'ан 

каже: 

Узвишен је Онај у чијој је руци власт - Он 

све може! Онај Који је дао смрт и живот да би 



искушао који ће од вас боље да поступа; Он је 

Силни, Онај Који прашта.2 

 

КОНАЧНА ПРАВДА ЈЕ НА СУДЊЕМ ДАНУ 

Часни Кур'ан каже:  

Свака душа смрт ће окусити, а само ћете на 

Судњем дану у потпуности добити плате ваше! Па 

ко буде од Ватре удаљен и у Џеннет уведен, успео 

је! А живот на овоме свету само је варљиво 

наслађивање!3 

На Судњем дану ће сви да се суоче са 

коначном правдом. Цело човечанство, свака 

индивидуа, биће проживљена на Судњем дану. 

Могуће је, још на овом свету, делимично казнити 

неког за део лоших дела које је починио. Међутим, 

потпуна награда и казна биће само на Будућем свету. 

Може се десити да Узвишени Бог не казни насилнике 

одмах на овом свету, али ће сви насилници и 

криминалци бити кажњени адекватном казном на 

Будућем свету, у животу после смрти. 

                                                           
2 Кур'ан, поглавље: Власт, ајети 1-2. 
3 Кур'ан, поглавље: Имранова породица, ајет 185. 



 

КАКВОМ КАЗНОМ БИ ЉУДСКИ ЗАКОНИ 

МОГЛИ КАЗНИТИ ХИТЛЕРА? 

Хитлер је побио преко шест милиона Јевреја 

током своје терорске владавине Немачком. Чак и да 

га је полиција ухапсила, каквом казном би га људи, на 

основу својих закона, могли казнити, па да правда 

буде задовољена?! Највише што би могли урадити је 

да га пошаљу у гасну комору. Међутим, то би била 

казна за само једног убијеног Јевреја. А шта је са 

осталих пет милиона деветсто деведесет девет хиљада 

деветсто деведесет девет Јевреја?! 

 

АЛЛАХ ЋЕ НА БУДУЋЕМ СВЕТУ КАЗНИТИ 

УБИЦЕ ЗА СВАКИ ОДУЗЕТИ ЖИВОТ 

Узвишени Аллах каже у Часном Кур'ану:  

Доиста, оне који не верују у знамења Наша, 

Ми ћемо у ватру бацити, па када год им се коже 

испеку, заменит ћемо им их другим кожама, како 



би казну осетили! Аллах је, доиста, силан и 

мудар!4 

Ако Аллах буде хтео, спалиће Хитлера 

онолико пута колико је овај побио људи. 

 

ЉУДСКИ КОНЦЕПТ ДОБРА И ЗЛА                         

НЕ ВРЕДИ БЕЗ БУДУЋЕГ СВЕТА 

Јасно је да ако особу не убедите у концепт 

Будућег света, читав концепт људских вредности и 

концепт добре и лоше природе дела није у стању да 

одговори на логичне захтеве насилника и 

криминалаца, поготово ако су моћни и утицајни. 

 

                                                           
4 Кур'ан, поглавље: Ан-Ниса', ајет 56. 


