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Уводна питања: 

 

 

 
1. Шта значи „ Иста је  порука“?  

 

 

2. Шта Библија каже о томе?  

 

 

3. Шта Кур’ан каже о томе?  

 

 

4. Које је твоје мишљење о томе?  
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Истински Бог је само Један. 

Само Њега обожавајте и 

његове заповести чувајте. 

 

 

Пређимо на ствар 

 

ННакон стварања Адама, једна те 

иста порука је константно 

достављана људском роду током 

историје човечанства. 

 Зато да би се подсетили људи на 

смисао живота и да би се вратили на 

Прави пут, многи посланици и 

веровесници укључујући Адама, Ноа, 

Аврама, Мојсија, Исуса и Мухаммеда 

су послати од стране јединог 

истинског Бога да људима пренесу 

ову поруку: 
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Истинити Бог, Створитељ! 
 

послати:  
 

да пренесу: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

--------- Адам                   Један је Бог  

 

--------- Ноа                    Један је Бог 

 

--------- Аврам                 Један је Бог 

 

--------- Мојсије               Један је Бог 

 

--------- Исус                     Један је Бог 

 

--------- Мухаммед          Један је Бог 
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 Бог је послао ове главне 

посланике, као што је слао и друге 

посланике и веровеснике да би 

извршили неколико задатака и мисија, 

од којих су:  
 

1) Да приме упуту од Бога и да је 

доставе људима. 

 

2) Да доставе поруку да је Бог Један.  

 

3) Да буду узор своме народу.  

 

4) Да подуче свој народ како да чувају  

Божије наредбе и како да Га се плаше.  

 

5) Да подуче своје следбенике битним 

верским и моралним начелима и 

овосветским питањима. 
 

6) Да упуте оне који су залутали, који 

су непослушни Створитељу, или који 

обожавају друге богове или идоле. 
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7) Да обавесте људе о њиховој коначној 

дестинацији (Судњи Дан) и оно што 

након тога произилази – Рај или 

Пакао.  

 

Исти је Бог који је створио и 

послао са упутом ове посланике и 

веровеснике.                                          

 Он је Створитељ свих људи, 

свих животиња и свих ствари. Тај 

ЈЕДИНИ ИСТИНИТИ БОГ је Онај који 

је створио Универзум (укључујући 

природу) и све што се налази у њему. 

Он је створитељ живота, смрти, и 

живота након смрти. 

 

Једноћа Бога овог истинског 

Бога, Створитеља, је јасно доказива и 

лако схватљива у светим списима 

јевреја, хришћана, муслимана и 

осталих. 
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Ако објективно и искрено 

проучавамо појам Бога у Библији и у 

Кур’ану, искрени трагалац за истином 

биће у могућности да препозна 

јединствена својства које припадају 

само Једном истинитом Богу. 

 

 Нека од својстава због којих се 

само Овај једино истинити Бог 

разликује од других божанстава који 

се сматрају боговима су: 

 

❖ Овај истински Бог је Створитељ, 

није створен. 

 

❖ Овај истински Бог је Један, а не 

тројица или више! И Он нема 

саучесника нити је ико Њему 

сличан! 
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❖ Овај једини и истински Бог је 

невидљив; нико Га не може видети 

у овом животу. Он није физички 

манифествован или инкарнисан у 

другим формама. 

 

❖ Овај једини и истински Бог је 

вечан; Он не умире нити се мења.  


❖ Овај једини и истински Бог није у 

потреби за било ким, као што су 

мајка, супруга, или син; или за 

нечим као што је храна, пиће, или 

помоћ. Док су Његова створења у 

потреби за Њим. 

 

❖ Овај једини истински Бог је 

јединствен у Својим својствима; 

нико му није сличан. Никакав 

људски или животињски опис се не 

може Њему приписати.  



Иста је порука!   

                                                                        11                   

Неки хришћани могу 

помислити, „Јасно је 

да је Бог један. Ми 

верујемо у Једног 

Бога. Па, у чему је 

онда ствар?“ 
 

 

  Можемо узети ове 

критеријуме и  квалитете (као и 

остале које припадају само Њему) 

за упоређивање, испитивање и 

негирање било којих тврдњи 

наводних божанстава да су богови. 
 

 А сада бих се вратио на 

дискусију о истој поруци, претходно 

споменутој, притом цитирајући неке 

од стихова из Библије и из Кур’ана у 

којима се потврђује Једноћа Бога. 

 Али пре тога, желим да са вама 

поделим ову мисао: 
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Међутим, захваљујући обимним 

прочитаним и простудираним штивом 

о хришћанству, као и разговорима са 

многим хришћанима , дошао сам до 

закључка да хришћанско схватање 

једног Бога укључује:   
 

1- Бог Отац 

2- Бог Син  

3- Бог Свети Дух 
 

Тако да на основу здравог 

разума и једноставне логике, 

посвећени и искрени трагач за 

истином се може запитати: 
 

❖ Шта мислиш под тиме кад 

кажеш Бог је Један, а указујеш на 

ТРИ БОГА? 

 

❖ Да ли је Бог један у тројици или 

тројица у једном (1 у 3 или 3 у 1)?!  
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Такође, према хришћанском 

веровању, ова три „Бога“ имају 

различите индентитете, слике, улоге, и 

функције:  
 

1. Бог Отац = Створитељ.  

2. Бог Син = Спаситељ.  

3. Бог Свети Дух = Саветник.  
 

 У сваком случају, ако је Исус, 

Бог Син (или Божији син) прави Бог 

или део једног Бога, зар се то не 

супроставља ономе што Библија каже 

да нико не може да види Бога, нити да 

чује Његов глас? У Библији се наводи: 
 

❖ Нити сте гласа Његова икада 

чули нити сте лице Његово икада 

видели. (Еванђеље по Ивану 5:37)  
 

❖ Који једини има бесмртност, 

борави у светлу недоступном, 

Кога нико од људи не виде нити  
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Га видети може. Њему част и 

власт вечна. Амин. 
(Прва посланица Тимотеју 6:16) 
 

❖ „А ти“ рече „ мога лица не 

можеш видети, јер не може човек 

мене видети и у животу остати.    
(2. Мојсијева Књига 33: 20)  

 

 На основу ових и других 

библијских текстова, најискреније 

питам: „Како можемо ускладити 

веровање да је Исус Бог са библијским 

сведочењем да нико никада није видео 

Бога, нити да је ико чуо његов глас?“ 
 

Зар нису јевреји, његова 

породица, и његови следбеници 

видели Исуса (Бога Сина, као што 

неки верују) и чули његов глас? 
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Па, шта је онда истина?  

Молим те, поново прочитај 

стихове и размисли о њима! 
 

 

 Да ли постоји тајна или скривени 

смисао која се тиче истине о 

Богу? 

 

У Библији, истинити Бог 

недвосмислено и јасно сведочи:  

“Ја сам Бог, и нема другог Бога. 

Нисам тајно говорио или скривао 

моје намере… И ја сам Бог, и 

говорим истину; Ја указујем на оно 

што је исправно.” (Исаијах 45: 19) 
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Да бих био што објективнији,стихове 

сам цитирао без икаквих коментара. 

Молим те прочитај следеће стихове 

пажљиво, критички 
и 

без предрасуда. 
 

 

 

А сада кренимо на пут тражења 

истине о једином истинском Богу у 

Библији и Кур’ану.  

 

На крају овог путовања и након 

твог критичког, посвећеног, искреног 

и брижног читања ове брошуре, а 

посебно након читања стихова које ћу 

цитирати, желео бих да знам твоје 

мишљење и твоју реакцију. 
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Једини истински Бог у Библији 
(Стари Завет):  

 

➢ Чуј, О Израеле: Господин је наш 

Бог,  Господин  је  Један.        
(Поновљени закон 6: 4)  

 

 

➢ Није ли Један Бог начинио једно 

једино биће дахом животним 

обдарено? (Малахија 2: 15)  

 

 

➢ Да бисте ме спознали и да бисте 

схватили да сам ја Он. Пре мене 

ниједан бог није сачињен, нити ће 

икада бити после мене. Ја, Ја сам 

Господ, и поред мене нема 

Спаситеља. (Исаија 43: 10-11)  
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Можеш ли се сетити неких 

других стихова, сличних овим? 

 
 

 
 

 

➢ Ја сам први и ја сам последњи; 

поред Мене нема других богова. Ко 

је мени сличан? (Исаија 44: 6)  

 

➢ И нема другог бога осим Мене, 

Бога Праведног и Спаситеља 

осим мене нема. Вратите се 

Мени и бићете спашени... Преда 

мном ће се свако колено 

прегнути. 
(Исаија 45: 21-23)  

 

Ово су само неколико стихова из 

Старог Завета. 
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Једини истински Бог у Библији 
(Нови Завет):  

 

 

➢ И гле, неко приступивши рече му: 

Учитељу благи! Какво ћу добро да 

учиним да имам живот вечни?А 

Он му рече: Што ме зовеш 

благим? Нико није благ осим 

једног Бога.  
(Еванђеље по Матеји 19: 16-17) 

 

➢ А ово је живот вечни, да познају 

Тебе, јединог истинитог Бога, и 

кога си послао Исуса Христа. 
 (Еванђеље по Јовану 17:3)  
 
➢ Господу Богу свом поклањај се и 

Њему једино служи. 
(Еванђеље по Матеји 4: 10) 
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Можеш ли се сетити 

других стихова где је 

БОГ само ЈЕДАН? 

 
(НЕ ТРОЈИЦА!) 

 

 

 

➢ Чуј Израиљу, Господ је Бог наш 

Господ једини. (Еванђеље по Марку 12: 29)  

 

 

➢ Јер је један Бог, и један посредник 

између Бога и људи, човек 

Христос Исус. (1 Тимотеју посланица 2: 5)  
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Једини истински Бог у Кур’ану  

 

 
➢ Реци: „Он је Аллах - Један; Аллах 

је Вечни, Апсолутни; Није родио 

и рођен није; и нико Му раван 

није. (Искреност 112: 1-4)  

 

➢ Нема Бога осим мене, зато само 

Мене обожавајте.  
(Веровесници 21: 25)  

 

➢ Неверници су они који говоре: 

„Аллах (Бог) је један од тројице!“ 

А само је један Бог! И ако се не 

окане онога што говоре, несносна 

патња ће, заиста, стићи сваког 

од њих који неверник остане. 
(Трпеза 5: 73)  
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Заиста је порука једноће Бога у 

Кур’ану (тевхид на арапском) 

суштинска порука Часног Кур’ана. 
 

 

 

➢ Зар поред Аллаха (Бога) постоји 

други бог? Не постоји! Него 

већина њих у незнању живи.  
(Мрави 27: 61)  

 

➢ Зар поред Аллаха (Бога) постоји 

други бог?Како је Аллах високо 

изнад оних који друге Њему 

равним сматрају!  

(Мрави 27: 63)  

 

➢ Зар поред Аллаха (Бога) постоји 

други бог? Реци: „Докажите, ако 

истину говорите!“ 

 (Мрави 27: 64)  
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  Закључак 

 
Ови наведени стихови као и 

стотину других сличних доказа из 

Библије и Кур’ана потврђују ову, 

вечиту поруку, да је истински Бог 

само Један .  

“Вратите се мени сада и  

спасићете се о људи из свих крајева 

земаљских! ЈЕР ЈА САМ БОГ, И 

НЕМА ДРУГОГ.” (Исаија 45: 22)  

 

И не само да Библија потврђује 

да је Бог само Један, него и открива да 

је истински Бог, Створитељ, наш 

једини Спаситељ. “Пре мене није 

било Бога, нити ће после мене бити. 

Ја сам Господ, и осим мене нема 

Спаситеља.” (Исаија 43:10-11) 
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Тако да према овој тврдњи, сви 

други наводни богови или божанства 

као што су Исус, Свети Дух, Брахма, 

Вишну, Шива, Кришна или Буда нити 

су богови нити манифестације 

Јединог истинског Бога. 

 

Слична лажна божанства су 

била разлог због чега су јевреји 

почели да обожавају друге богове. 

“Разгневи се Господ на Израиља.” 

(Бројеви 25: 3) И због тога је Мојсије 

уништио златно теле које су неки 

јевреји узели као божанство. 

 

 Са друге стране, Есени, ранија 

хришћанска унитарна заједница, је 

била изложена тортури и прогонству 

зато што су одбили да замене Исусово 

монотеистичко учење за Павлово 

иновационо тројство. 
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       Да резимирамо; Сви Божији 

посланици укључујући Адама, Ноа, 

Аврама, Мојсија, Исуса и Мухаммеда 

су послати од истог Бога, Створитеља, 

да пренесу једну исту поруку:  

 

Истински Бог је само Један.  

Само Њега обожавајте и заповести  

његове чувајте. 

 

И због разлога што су ти 

посланици и веровесници исповедали 

једну исту поруку, њихова вера мора 

бити иста вера. Па, која је вера тих 

посланика и веровесника?  

  

Преданост Божијој вољи је срж 

поруке свих посланика. Та реч 

ПРЕДАНОСТ на арапском језику 

значи ИСЛАМ. 
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Кур’ан потврђује да је ‘Ислам’ 

истинита вера свих Божијих 

посланика и веровесника. Ова 

Кур’анска чињеница је видљива и у 

самој Библији.  
 

 Коначно, да би били спашени, 

морамо да прихватимо горе наведену 

поруку, добровољно и свим срцем. У 

сваком случају и само то није 

довољно! Морамо да верујемо у све 

Божије посланике (укључујући 

посланика Мухаммеда) и следити 

њихову истинску упуту и учења. Ово 

је једини пут до срећног и вечног 

живота! 
 

Па ако си ти искрен трагач за 

истином и ако желиш спашење, можда 

би требао да размислиш сада, пре него 

што буде касно!  Пре смрти! Јер смрт 

изненада долази! Никада не знаш!  
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Сви они који су искрени и марљиви, 

и они који су озбиљни, објективн, 

отвореног ума у потрази за 

истином, и након критичког 

размишљања о овој једној истој  

поруци: могу поставити следеће 

питање:  

 

 

 

 

Још једна ствар… 

 

 

Последња мисао!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шта је онда истина?  

 

 Шта бих требао учинити? 



Иста је порука!   
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Сведочим да нема другог бога вредног 

обожавања осим јединог истинског 

Бога (Аллаха) и сведочим да је 

Мухаммед посланик од Бога (Аллаха)   

 
 

 
 

 Можеш  искрено веровати у 

твог јединог истинског Бога (Аллах) и 

поверовати (прихватити) Његовог 

последњег Посланика, изговарајући 

следеће: 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ Ово сведочење је први корак 

до вечног живота и једини  

прави кључ врата Раја. 

 
Ако се одлучиш да кренеш овим путем; 

контактирај свог пријатеља муслимана, 

најближи исламски центар, или мене (Биће ми 

част да помогнем) 



Иста је порука!   
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Да, ти то заиста 

можеш! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 Кратко објашњење главних 

исламских терминологија 

 

Аллах 
Исправно Име за јединог истинског Бога, 

Створитеља. Аллах је истински Бог целог 

човечанства (јевреја, хришћана, 

муслимана, хиндуса, будиста, и свих 

створења) 
 

Мухаммед 
Последњи Посланик јединог истинитог 

Бога (Аллах).  
 



Иста је порука!   
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Ислам 
Преданост вољи Створитеља, истинског 

Бога (Аллах). Човек може постићи право 

задовољство и унутрашњи мир једино 

кроз преданост и покоравању једином 

истинитом Богу. 
 

Муслиман 
Онај који је предан и покоран вољи 

истинском Богу, Аллаху (Створитељу). 
 

Кур’ан 
Реч Божија објављена посланику Мухаммеду. 

 

 

 

 

 

 

 

Превео: Фејзо Радончић 

Рецензија: Љубица Јовановић 

 



Иста је порука!   
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Ауторова написана дела 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

❖ Какве су Његове особине?  

❖ Једна иста порука!  

❖ Да ли си открио његову праву 

лепоту? 

 

 

Корисне интернет странице о 

исламу: 

 
http://www.islamreligion.com 

http://www.islamhouse.com 

http://www.edialogue.org 

http://newmuslimacademy.org 

http://en.islamway.net 

http://www.sultan.org   

http://www.islamreligion.com/
http://www.islamhouse.com/
http://www.edialogue.org/
http://newmuslimacademy.org/
http://en.islamway.net/
http://www.sultan.org/

