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Одговори на заблуде хиндуса
Ако је, по вашем мишљењу, Бог објављивао књиге
у сваком времену, која је књига објављена у
Индији? Неке хинду књиге, поготову Веде, морају
да буду Божије!
Бог је слао објаве у сваком времену. Часни
Кур'ан каже у сури (поглавље) Ер-Ра'д у 38. ајету
(одломку):
И ниједан посланик није донео ни једно
чудо собом, већ Божијом вољом. Свако доба имало
је Књигу...
Објаве које су споменуте у Кур'ану
Кур'ан по имену спомиње само четири Божије
књиге: Теврат, Зебур, Инџил и Кур'ан.
Теврат је објава која је дата Мојсију, нека је
Божији мир над њим. Зебур је објава дата Давиду,
нека је Божији мир над њим. Инџил је дат Исусу, нека
је Божији мир над њим. Кур'ан је последња и коначна
Божија објава, објављен је последњем и коначном
Божијем посланику - Мухаммеду, нека су Божији мир
и благослов над њим. Кур'ан спомиње и сухуфе

(странице) дате Авраму и Мојсију, нека је Божији мир
над њима.
Намена претходних објава
Све објаве пре Кур'ана су биле намењене само
одређеној групи људи; рок трајања им је био
ограничен. Пошто је Кур'ан последња Божија објава,
он није намењен одређеној групи људи, већ као упута
целом човечанству. Часни Кур'ан каже:
Елиф-лам-ра. Књигу ти објављујемо зато да
људе, вољом њихова Господара, изведеш из тмина
на светло, на пут Силнога и Хваљенога. (Кур'ан,
Ибрахим, 1)
Ово је обзнана људима и да њоме буду
опоменути и да знају да је само Он један Бог, и да
разумом обдарени приме поуку! (Кур'ан, Ибрахим,
52)
У месецу рамазану почело је објављивање
Кур'ана, који је путоказ људима и јасан доказ
Правог пута и разликовање добра од зла. (Кур'ан,
Ел-Бекара, 185)
Ми ти објављујенто Књигу због свих људи саму истину; онај ко буде ишао Правим путем себи
ће да користи, а онај ко буде ишао странпутицом -

себи ће да науди, ти ниси њима тутор. (Кур'ан, ЕзЗумер, 41)
Која је књига објављена у Индији
Поставља се питање: која Божија књига је
објављена у Индији и да ли Веде и неке друге свете
књиге хиндуса можемо да сматрамо Божијим
књигама? Не постоји ни један кур'ански ајет, нити
веродостојан хадис који спомиње име објаве која је
дошла у Индију. Пошто се Веде и остале хинду књиге
нигде не спомињу у исламским изворима, не можемо
рећи да су оне објављене од Бога. Могуће је да су то
биле Божије објаве, али су их људи касније знатно
изменили; ништа не смемо са сигурношћу да
тврдимо.
Морамо да следимо само Кур'ан
Чак и да су Веде некада биле део Божије
објаве, ипак су биле временски ограничене и
намењене само одређеном народу. Данас сви људи
света, самим тим и Индијци, морају да следе
искључиво последњу Божију објаву, Часни Кур'ан.
Пошто претходне објаве нису биле универзалне,
Узвишени Бог их није сачувао од оштећења. Ни једна
једина од свих светих књига хиндуса није задржала
оригинални облик, садржај и веродостојност.

Кур'ан је објава која ће да важи до Судњег
дана, Бог је обећао да ће да га чува од оштећења и
људских интерполација.
Узвишени Бог каже у Кур'ану:
Ми, уистину, Кур'ан објављујемо и заиста
ћемо Ми над њим да бдимо. (Кур'ан, Ел-Хиџр, 9)

