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Одговори на заблуде хиндуса 

 

Заблуда: Хиндуизам је најстарија од свих 

религија, па је зато најчистија,  најбоља и 

најпоузданија религија на свету. 

 Ислам је најстарија вера 

Хиндуизам није најстарија религија. Ислам је 

најстарија религија на свету. Многи људи су у 

заблуди када кажу да је ислам стар 1400 година и да 

је Мухаммед, нека су Божији мир и благослов над 

њим, оснивач ислама. Ислам (бити покоран Богу) 

постоји од давнина, од када је људска нога крочила на 

Земљу. Мухаммед, нека су Божији мир и благослов 

над њим, није оснивач ислама, већ последњи и 

коначни Божији Посланик. 

 Најстарија вера не мора да буде најчистија 

Не може само на основу тога што је нека 

религија најстарија да се донесе закључак да је она 

аутентична. То је исто као кад би неко рекао да је 

чистија вода коју је три месеца држао у отвореној 

чаши, и то у нечистој околини, од свеже воде која се 

налази у чистој чаши. 

 



 Ни најмлађа вера не мора да буде 

најчистија 

С друге стране, не може да се за религију 

тврди да је најчиситија и аутентична само на основу 

тога што је најмлађа. Дестилирана вода чувана у 

флаши неколико месеци чистија је од воде која је 

управо захваћена из мора.  

  

 Критеријум аутентичности 

Да би се за неку религију тврдило како је чиста 

и аутентична, њени свети списи не смеју да имају 

накнадно убачених текстова, додатака, недостатака, 

нити ревизија. Осим тога, свети списи морају да буду 

чиста Божија објава. Кур'ан је једина религијска 

књига на свету која је у потпуности сачувала садржај 

и форму. Свете књиге свих других религија су 

доживеле знатне промене, додавања, брисања, 

ревизије и интерполације. Часни Кур'ан је од почетка 

чуван у главама многих људи, а и данас га на стотине 

хиљада људи зна напамет. Он је остао очуван и 

нетакнут до данашњих дана. Упоредите Мусхаф 

(Кур'ан) укоричен у време трећег халифе, Османа. Бог 

био задовољан њим, који се и данас чува у музеју у 



Турској, с данашњим мусхафима, и видећете да су 

потпуно исти.  

Узвишени Бог је дао обећање:  

Ми, уистину, Кур'ан објављујемо и заиста 

ћемо Ми над њим да бдимо. (Кур'ан, Ел-Хиџр, 9)  

 Најстарија вера не мора да буде најбоља 

Само зато што је нека религија најстарија, не 

мора да значи да је најбоља. То је исто као кад би 

неко рекао да је аутомобил с краја 19. века бољи од 

Тојоте из 21. века само зато што је старији. Људи би 

га сматрали лудаком, јер сматра да је бољи стари 

аутомобил који се пали помоћу курбле од Тојоте која 

се пали кључем или кодираном картицом. 

 Ни најмлађа вера не мора да буде најбоља 

С друге стране, не можете да кажете за неку 

религију да је најбоља само зато што је најмлађа или 

зато што се касније појавила. То је исто као кад би 

неко рекао да је његов Сузуки од 800 ццм бољи од 

Мерцедеса 500 СЕЛ од 5000 ццм само зато што је 

Сузуки новији. Да би сте упоредили два аутомобила, 

морате да утврдите разлику њихових цилиндара, 

товарног простора, брзину, перформансе, квалитет 

опреме, комфор, и друге референце.  



 Најбоља религија је она која има решења за 

све проблеме 

Да бисте за неку религију могли да кажете да 

је најбоља, она мора да има решење за сваки проблем 

човечанства. То мора да буде религија истине и мора 

да буде прикладна свим људима у сваком времену. 

Ислам је једина религија која има решење за сваки 

проблем човечанства: проблем алкохолозима, 

проблем злостављања жена, проблем крађе, проблем 

расизма, и друге.  

Ислам је вера истине, његови прописи су 

компатибилни у сваком времену и простору. Кур'ан је 

једина књига на свету која је своју аутентичност и 

божанско порекло сама доказала: у доба поезије, био 

је ненадмашан по књижевном стилу; у доба науке и 

технологије иде испред најновијих научних 

чињеница. Ислам није људско дело, већ религија 

објављена директно од Бога. Једина вера која може да 

нас води Божијим путем је ислам. 

 


