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Одговори на заблуде хиндуса 

 

Заблуда: Вода се у разним језицима различито 

назива. Исто тако, Бог има неколико имена: 

Аллах, Рам, Исус и тако даље. Зар ово није исти 

пример? 

 

 Богу припадају најлепша имена 

Узвишени Бог каже у сури Ел-Исра:  

Реци: "Зовите: 'Аллах' или зовите: 

'Милостиви', а како год Га будете звали, Његова 

су имена најлепша." (Кур'ан, поглавље Ел-Исра', 

110)  

Можете Бога да назовете којим хоћете именом, 

под условом да је то име лепо, да не пружа никакву 

слику о Њему и да одсликава својство које само Бог 

поседује.  

 Нешто што није вода не може да се назове 

водом 



Истина је да вода има различита имена у 

различитим језицима, али не можете нешто што није 

вода да назовете водом. Можете да кажете ватер на 

енглеском, паани на хинду, танни на тамилском, 

ма'ун на арапспком, неер на каннаду, апах на 

сонскриту, јална хуџратију, нееру на телугу, веллам 

на малајском - и то је све вода.  

Замислите човека коме пријатељ препоручи да 

сваког јутра попије по једну чашу паанија. Али овај 

не може да је пије, зато што, кад год попије чашу 

паанија, осети мучнину. Кад му тражите да опише то 

што пије, он каже да има одвратан укус и да је жуте 

боје. Одмах ћете да схватите да то што он назива 

паани није вода, већ урин! Можете воду да назовете 

различитим именима, али не можете различите ствари 

да назовете водом.  

Људи ће да кажу да овај пример није реалан, 

јер ће и незналица да примети разлику између воде и 

урина. Само будала не може да разликује урин од 

воде. Исто тако, човек који познаје и прихвата 

исправан концепт Бога чуди се када види људе како 

не препознају разлику између истинског Бога и 

лажних божанстава.  

  



Како се проверава чистоћа злата 

Злато се на хинду језику каже сона, на 

енглеском голд, а на арапском зехеб. Међутим, иако 

знате различите називе за злато, када купујете  накит 

од неког човека а он вам тврди да је то злато од 24 

карата, нећете слепо да верујете. Најпре ћете код 

златара да проверите да ли се заиста ради о правом 

злату. То што је накит жут, не мора да значи да се 

ради о злату. Није злато све што сија.  

 Сура (кур'анско поглавље) Ихлас 

(искреност) је камен темељац теологије 

Не можете тек тако било које име или својство 

да препишете Богу, нити може да буде Бог свако кога 

људи таквим окарактеришу. Камен темељац 

теологије, тј. науке о Богу, је 112. кур'анска сура која 

гласи: 

У име Бога, Милостивог, Самилосног! Реци: 

"Он је Аллах (Бог) – један! Аллах је Уточиште 

сваком! Није родио и рођен није, и нико Му раван 

није!" (Кур'ан, поглавље Ел-Ихлас, 1-4)  

 Подвргните их тесту 

Свако кога сматрају Богом, а положи овај тест, 

достојан је да се назове Богом и буде обожаван.  



Претпоставимо да неки лудак каже: 

"Мухаммед је Бог!'' Хајде да Мухаммеда, нека су 

Божији мир и благослов над њим, подвргнемо тесту 

суре Ихлас: 

1) Реци: Он је Бог - један.  

Да ли је Мухаммед један једини? Не! Нити је 

једини човек, нити једини посланик. Пре њега је било 

много посланика.  

2) Бог је уточиште сваком!  

Познато је да је Мухаммед, нека су Божији 

мир и благослов над њим, прошао кроз многа 

искушења. Иако је био највећи Божији посланик, није 

био вечан; умро је у 63. години живота у Медини.  

3) (Бог) Није родио и рођен није.  

Знамо да је Мухаммед, нека су Божији мир и 

благослов над њим, рођен у Мекки, родитељи су му 

Абдуллах и Амина. Чак је имао и неколико деце.  

4) И нико Му (Богу) раван није.  

Муслимани широм света воле Божијег 

Посланика Мухаммеда, нека су Божији мир и 

благослов над њим, и труде се да следе сваки његов 



поступак. Међутим, на свету не можете да нађете ни 

једног муслимана који ће при чистој свести да тврди 

је Мухаммед Бог. Темељ исламског веровања је „Ла 

илахе иллаллах, Мухаммедур-ресулуллах – Нема 

истинског божанства осим Аллаха, а Мухаммед је 

Аллахов посланик. Ова формула се понавља пет пута 

дневно, током учења езана (позива на молитву), тако 

да се муслимани свакодневно подсећају на значај 

Божијег Посланика, нека су Божији мир и благослов 

над њим. Али, иако га поштују и следе у свему, не 

обожавају га. Мухаммед је само Божији посланик. 

 Проверите оно што обожавате 

Сада, када смо објаснили које је мерило и како 

можемо да користимо камен темељац теологије, ваша 

је дужност да подвргнете тесту провере божанство 

које обожавате и да утврдите да ли је исправно или 

лажно. 

 


