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КОНЦЕПТ БОГА У 

ХРИШЋАНСТВУ 
 

Хришћанство је семитска религија, која има 

око 2 милијарде следбеника. Хришћани приписују 

оснивање своје вере Исусу. Исус/Иса, је и у исламу 

дубоко поштована личност. Ислам је једина вера 

после хришћанства која прописује поштовање Исуса 

(нека је на њега Божији мир и спас). 

 

Пре него што размотримо концепт Бога у 

хришћанству, погледајмо какав је статус Исуса у 

исламу: 

 

1. Ислам је једина вера после хришћанства која 

поштовање Исуса ставља на степен обавезе. Нико не 

може да буде муслиман док не поверује у Исусово 

посланство. 

 

2. Ми муслимани верујемо да је он био један 

од највећих Божијих посланика. 

 

3. Ми верујемо да је он рођен натприродно, без 

интервенције биолошког оца. У ову чињеницу, чак, 

ни многи савремени хришћани не верују. 

 

4. Ми верујемо да је мртве враћао у живот, 

Божијом дозволом. 

 



5. Ми верујемо да је враћао вид слепима од 

рођења, и да је лечио губавце - Божијом дозволом. 

 

Неко ће се питати: Пошто и муслимани и 

хришћани верују и дубоко поштују Исуса, где је онда 

њихова тачка разилажења? 

 

Главна разлика између муслимана и хришћана 

се крије у инсистирању хришћана на Исусовој 

божанској природи. Пажљивим проучавањем 

Библије, нећете наћи да је Исус себи приписивао 

божанске особине. У целој Библији не можете наћи 

ни једну недвосмислену Исусову изјаву у којој каже 

"Ја сам Бог" или "Обожавајте ме". Напротив, Библија 

је пуна изјава које се приписују Исусу, а које сведоче 

нешто сасвим супротно. Размислите о следећим 

реченицама које су приписане Исусу: 

 

Мој Отац је већи од мене.
1
 

 

Мој Отац је већи од свега.
2
 

 

То што ја, уз помоћ Духа Божијег, изгоним 

зле духове значи да је к вама дошло краљевство 

Божије.
3
 

 

                                                           
1
 Нови Завет, Јеванђеље по Joвану 14:28. 

2
 Нови Завет, Јеванђеље по Joвану 10:29. 

3
 Нови Завет, Јеванђеље по Матеју 12:28. 



Ако ја Божијим прстом изгоним зле духове, 

значи да је к вама дошло краљевство Божије.
4
 

 

Ја сам не могу ништа учинити. Како чујем, 

тако и судим; а судим праведно - јер не радим по 

својој вољи, већ по вољи Оца који ме је послао.
5
 

 

 

 

ИСУСОВА МИСИЈА УПОТПУЊАВАЊЕ 

ЗАКОНА 

 

Исус никада себи није приписивао божанску 

природу, већ је јасно изјавио која је његова мисија. 

Исус је био послат од Бога, да употпуни претходни, 

јеврејски закон. То се јасно види из става који се 

њему приписује у Јеванђељу по Матеју: 

 

Немојте мислити да сам дошао укинути Закон 

и Пророке! Не дођох да их укинем, већ да их 

остварим јер, заиста, кажем вам, док опстоји небо и 

Земља, ниједна јота ниједна коврчица слова из Закона 

сигурно неће нестати, а да се све не оствари. 

 

Стога, ко год прекрши и једну од ових и 

најмањих заповеди и научи друге да тако раде, биће 

најмањи у краљевству небеском; док ће онај који их 

                                                           
4
 Нови Завет, Јеванђеље по Луки 11:20. 

5
 Нови Завет, Јеванђеље по Јовану 5:30-32. 



буде вршио и научавао бити велик у краљевству 

небеском.
6
 

 

 

ИСУС - БОЖИЈИ ПОСЛАНИК 

 

 

Библија спомиње Исусову посланичку мисију 

у следећим стиховима: 

 

А реч, коју сте чули од мене, није моја, него 

Оца, који ме посла.
7
 

 

А ово је живот вечни, да спознају тебе, 

једино правога Бога, и кога си послао, Исуса 

Христа.
8
 

 

Исус је отклонио и најмању помисао о његовој 

божанској природи. Размислите о следећем стиху из 

Библије:   

 

Дотрча један човек и упита га: "Добри 

господару, које добро требам чинити да бих 

постигао вечни живот?" А он му одговори: "Зашто 

ме тако зовеш? Доброчинитељ је само Бог, један 

                                                           
6
 Нови Завет, Јеванђеље по Матеју 5:17-20. 

7
 Нови Завет, Јеванђеље по Јовану 14:24. 

8
 Нови Завет, Јеванђеље по Јовану 17:3. 



једини; ако желиш вечан живот - поштуј 

наредбе."
9
  

 

Овај и још многи други библијски стихови 

поништавају хришћанску догму о Исусовој 

божанствености. За добијање награде, Исус их је учио 

да извршавају обавезе. 

 

ИСУС НАЗАРЕЋАНИН – ЧОВЕК ОД 

БОГА ПОТВРЂЕН 

 

Следећи библијски стих потврђује исламско 

убеђење да је Исус био Божији посланик: Људи 

Израелци, послушајте речи ове! Исус Назарећанин 

био је од Бога међу вама потврђен силама, и 

чудесима, и знацима, које учини Бог преко њега 

међу вама, као што и сами знате.
10

 

 

ПРВА ЗАПОВЕД ЈЕ ВЕРОВАЊЕ ДА ЈЕ 

БОГ ЈЕДАН 

 

Библија уоште не даје подршку хришћанском 

веровању у тројство. Један од писара је питао Исуса 

која је прва и основна заповед. Исус му је одговорио 

цитирајући речи Мојсијеве: Схама Исраелу Адонаи 

Ила Хаyно Аднаикхат! 

 

                                                           
9
 Нови завет, Јеванђеље по Матеју 19:17. 

10
 Дела апостолска 2:22. 



Ово је цитат на хебрејском који у преводу 

значи: Чуј, Израеле, Господин, Бог наш, јесте 

једини Господар.
11

 
 

                                                           
11

 Нови Завет, Јеванђеље по Марку 12:29. 


