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Одговори на заблуде хиндуса 

Ако је, према Кур'ану, сваки народ имао 

свог посланика, који посланик је дошао у Индији? 

Зашто не бисмо могли Кришну и Рама да 

сматрамо Божијим посланицима? 

 

 Посланици су долазили сваком народу 

Часни Кур'ан у 24. ајету (одломку) суре 

(поглавља) Фатир каже:  

Ми смо те послали с Истином да радосне 

вести доносиш и да опомињеш; а није било народа 

коме није дошао онај који га је опомињао.  

Иста порука се понавља у 7. ајету суре Ер-Ра'д:  

А они који не верују говоре: "Зашто му 

Господар његов не пошаље чудо?" Твоје је да 

опомињеш, а сваки народ је имао онога ко га је на 

Прави пут упућивао. 

  

Само неки посланици су споменути у Кур'ану 

Узвишени Бог каже у Кур'ану:  



...и посланицима о којима смо ти пре 

казивали и посланицирна о којима ти нисмо 

казивали - а Бог је сигурно с Мојсијем 

разговарао... (Кур'ан, Ен-Ниса', 164)  

Такође, у сури Гафир стоји:  

И пре тебе смо посланике слали, о некима 

од њих смо ти казивали, а о некима ти нисмо 

казивали. (Кур'ан, Гафир, 78)  

 Посланици у Кур'ану 

У Кур'ану се по имену спомиње само 25 

Божијих посланика, међу којима су: Ноа, Аврам, 

Мојсије, Исус и Мухаммед, нека је на све њих мир.  

Према хадису (казивању) Мухаммеда, нека су 

Божији мир и благослов над њим, преко 124.000 

веровесника је послато људима. Сви Божији 

посланици пре Мухаммеда, нека су Божији мир и 

благослов над њим, послати су само свом народу; 

њихова објава је важила само у току одређеног 

временског периода.  

И поучиће га (Исуса) писму и мудрости, и 

Теврату (Старом Завету) и Инџилу (Новом 

Завету), и послаће га као посланика синовима 

Исраиловим... (Кур'ан, Алу-Имран, 48-49) 



  

Мухаммед је последњи Божији посланик 

Последњи и коначни Божији посланик је 

Мухаммед, нека су Божији мир и благослов над њим. 

После њега, неће више да буде посланика. 

 Узвишени Бог каже:  

Мухаммед није родитељ ниједном од ваших 

људи, него је Божији посланик и последњи 

веровесник - а Бог све добро зна. (Кур'ан, Ел-Ахзаб, 

40)  

Пошто је Мухаммед, нека су Божији мир и 

благослов над њим, последњи Божији посланик, он 

није био послат само одређеном народу, тј. Арапима, 

већ целом човечанству.  

Узвишени Бог каже:  

...а тебе смо (Мухаммеде) само као милост 

световима послали. (Кур'ан, Ел-Енбија', 107)  

Иста порука се понавља у сури Себе:  

Ми смо те послали свим људима да радосне 

вести доносиш и да опомињеш, али већина људи 

не зна. (Кур'ан, Себе', 28)  



У Бухаријиној збирци хадиса (Књига намаза, 

хадис број 429) стоји:  

Од Џабира ибн Абдуллаха, Бог био задовољан 

њим, се преноси да је Божији Посланик, нека су 

Божији мир и благослов над њим, рекао:  

"Сваки веровесник је послат само свом 

народу, али ја сам послат свим људима." 

 Који веровесник је послат у Индији 

Који Божији веровесник је дошао у Индији? Да 

ли Кришну и Рама можемо да сматрамо Божијим 

посланицима? Ни Кур'ан ни веродостојни хадиси 

ништа не говоре о томе ко је био Божији посланик у 

Индији. Пошто се имена Рам и Кришна нигде не 

спомињу у Кур'ану, а ни у хадису, не можемо са 

сигурношћу да тврдимо да ли су они били Божији 

посланици или не. Неки муслимани, нарочито 

муслимански политичари у Индији, који покушавају 

да се додворе хиндусима, кажу: "Рам, алејхисселам", 

тј. Рам, нека је на њега Божији мир! Ово је потпуно 

погрешно! Не постоји ни један веродостојан доказ да 

су Рам и Кришна били Божији посланици. У сваком 

случају, можда су они били Божији посланици, али 

немамо доказ за то. 



 Кога морамо да следимо 

Чак и да су Рам и Кришна заиста били Божији 

посланици, ми данас морамо да следимо искључиво 

последњег Божијег посланика, Мухаммеда, нека су 

Божији мир и благослов над њим. Макар и да су они 

били Божији посланици, њихова објава је била 

намењена одређеној групи људи у датом времену. 

Данас, сваки човек на планети Земљи, укључујући и 

Индију, мора да следи последњег и коначног Божијег 

посланика, Мухаммеда, нека су Божији мир и 

благослов над њим. 

 


