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JУДЕО-ХРИ ШЋАН СКА И  
АПО КРИФ НА ПРЕ ДА ЊА  

У КУ РА НУ
Сажетак: Као из во ри за Му ха ме до ве ре ли гиј ске пред ста ве о ју да
и зму и хри шћан ству мо гу нам по слу жи ти ре ле вант на христоло
шкa уче ња ју деохри шћан ских Ара па чи је сег мен те вер ског и кул
ту ро ло шког син кре ти зма на ла зи мо тек сту ал но кон ци пи ра не у 
Ку ра ну. Мно штво би блиј ских до га ђа ја и лич но сти, опи са не у ду ху 
се мит ске и си риј скопа ле стин ске уче но сти, са свим ње ним хе те
ро док сним ве ро ва њи ма, на ста ви ла су, не сме та но, да ље да жи ве у 
исла му. При су ство апо криф них и ван би блиј ских тек сто ва у Ку ра
ну ука зу је на екс пли цит но од сту па ње од ка нон ског уче ња из ло же
ног у Че тво ро је ван ђе љу, и од апо стол скосве то о тач ког на сле ђа 
ко је је Цр ква са чу ва ла у Све том пре да њу. 

Кључнеречи: ре ли гиј ски син кре ти зам, Ку ран и апо кри фи, хе те
ро док сна ју деохри шћан ска уче ња о Пре све тој Тро ји ци, Го спо
ду Хри сту и Пре све тој Бо го го ро ди ци, ес ха то ло шка ве ро ва ња у 
Махи ја и Суд њи дан

Ислам је на стао у спе ци фич ном кул тур ном зден цу се мит ски 
бли ског Ис то ка, ка сно ан тич ке Ара би је, с већ утвр ђе ним по
ли те и стич ким и син кре ти стич ким ре ли гиј ским кул том. Ге о
граф ски и кли мат ски усло ви ути ца ли су на со ци јал ну фор
му и етич ки ко декс по на ша ња ве ћих ара бљан ских пле ме на  
на се ље них у гу стим оа за ма, за раз ли ку од пу стињ ских ста
ни шта, но мад ског ти па, изо ло ва них у сте па ма. Сва пле ме на 
би ла су ве за на ве ром у јед ног за јед нич ког крв ног пре тка, га
ран та „со ци јал не јед на ко сти и прав де”, док је ме ђу соб на со
ли дар ност би ла оп штеоба ве зу ју ћи део „ко дек са пле мен ског 
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по на ша ња.”1 Та квим Ара бљан ским по лу о стр вом до ми ни рао 
је ре ли ги о зни плу ра ли зам, као и раз ли чи те вер ске син кре
ти стич ке сек те ко је су ве ко ви ма ши ри ле сво ја кри во тво
ре на је ре тич ка уче ња и ве ро ва ња (Ари јан ци, мо но фи зи ти, 
нестори јан ци и три те и сти).2 

Ара бљан ско по лу о стр во, ве ко ви ма пре по ја ве Му ха ме да, би
ло је кла си чан при мер по ли те и стич ког, „детра ди ци нал ног 
окру же ња” хе те ро док сних ју деохри шћан ских и је вреј ских 
гру па ци ја. Та кви  ре ли гиј ски по кре ти би ли су ин те гри са ни, 
не са мо по ли тич ким и тран скул ту рал ним про це си ма, не го 
и еко ном скосо ци јал ним ин те ре си ма с он да шњим ве ли ким 
и моћ ним цар стви ма: Ви зан ти јом и Са са нид ском Пер си јом. 

1 Це ло куп но сте че на имо ви на ни је би ла ин ди ви ду ал на већ јав на, јер је 
слу жи ла умно жа ва њу пле ме на  но си о ца и га ран та за јед нич ког су жи во
та. Упр кос пљач ка шким по хо ди ма и крв ној осве ти, ара бљан ска пле ме на 
пре зен то ва ла су „је дан до бар по ли тич ки са вез”, у ко ме је прав ни си стем 
крв не осве те га ран то вао, не са мо оп ста нак, не го и мо гућ ност „за јед
нич ког жи во та”. Шејх је био пле мен ски во ђа ко га су би ра ле пле мен ске 
ста ре ши не, ко ји је у слу ча ју су ко ба имао уло гу ми ров ног ар би тра. По
сто ја ла је и уло га пле мен ског вра ча (ви дов ња ка) сма тра ног срод ни ком 
са „џи ни ма” (вол шеб ним, ду хов ним би ћи ма), ко ји би у ста њу тран са 
про ри цао, са ве то вао, упо зо ра вао, пре тио, или прет ска зи вао „не ке до га
ђа је”, че сто, у об ли ку ри мо ва не про зе. Му ха ме да су про тив ни ци, че сто, 
оп ту жи ва ли да је „врач” – по га ђач, или „маг” – оп сед нут злим ду хом, 
ко ји је се бе сма трао про ро ком. Mont go mery, W. and Welh, A. T. Der Islam, 
in: I Mo ham med und die Frühze itIsla misches RechtReligiöses Le ben, ed. 
Hu bert, H. (1980), Stut tgart: W. Kohlham mer GmbH + Co, р. 42; Mi lot, J. R. 
(1982) Islam i mu sli ma ni, Za greb: Krš ćan ska Sa daš njost, str. 29.

2 На чи та вом Бли ском ис то ку, био је вр ло рас про стра њен култ по што ва
ња ка ме ња од ко јих се на ро чи то, још у пре и слам ској Ара би ји, из два јао 
цр ни ка мен у Ме ки, као нај ви ши бо жан ски сим бол. У ва жни је бо го ве 
се вер не Ара би је, спа дао је му шки бог Ху бал, чи ји се цр вен ка сти кип 
на ла зио у Ме ки, нај ве ро ват ни је бли зу цр ног ка ме на. По себ но су би ла 
по што ва на три жен ска бо жан ства: Ме нат – Суд ба, ал – Уза – Моћ ни ца, 
и Алат – бо жи ца, ко јој је био по све ћен че тво ро у га о ни ка ме ни блок у 
Та и фу. Бо жи ца Алат, Хе ро до то ва Али лат, на ро чи то је би ла по што ва на у 
Та и фу, алУза у На кли, а Ма нат у Ја сри бу. На чин на ко ји се у ислам ској 
Све тој књи зи – Ку ра ну тре ти ра ју ова пан те и стич ка бо жан ства упу ћу
је на за кљу чак да Ара бља ни ма ни је би ло стра но на слу ћи ва ње ве ре у 
по сто ја ње не ког Вр хов ног би ћа, та ко да се мо же го во ри ти о њи хо вој 
бли ско сти с кон цеп ци јом de us oti o sus, код ве ћег бро ја пре и слам ских за
јед ни ца. Kао вр хов ни „Го спо дар све ти ли шта Ка ба”, по ред бо га Ху ба ла, 
по ми ње се  „Го спо дар Си ри јус”, при зи ван као нај ви ше бо жан ство, a ко је 
су Ара бља ни за ми шља ли као си но ве и кће ри. У ве зи с овим ви со ко
по што ва ним бо жан ством, с па тро ни мом „Го спо дар Си ри јус”, мо же се 
го во ри ти, по Т. На ге лу,  о пр вим за че ци ма „афек тив ног мо но те и зма” код 
пре и слам ских Ара бља на; Hi ti, F. (1988) Isto ri ja Ara pa, Sa ra je vo: Ve slin 
Ma sle ša, str. 7172, Be lin ger, G. Arap ske re li gi je, u: Ve li kom lek si ko nu isla
ma, pri re dio Su bo tić, Z. (2004), Be o grad: Len to: Do bra, str. 1920; Та на
ско вић, Д. (2008) Ислам: дог ма и жи вот, Бе о град: Срп ска књи жев на 
за дру га, 2425; Armstrong, K. (2008) Mu ha med: Po sla nik za na še vri je me, 
Sa ra je vo: Baybo ok, str. 4041, Na gel, T. Geschic hte der isla mischen The o
lo gie. Von Mu ham med bis zur Ge gen wart, eds. Beck, O. (1994) München: 
Beck, р.17.
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Ве ли ка ара бљан ска пле ме на на се ве ро и сто ку Ара би је че сто 
су би ла у ва зал ским од но си ма са Ви зан тиј ским (Га са ни ди) 
и Пер сиј ским (Лах ми ди у алХи ри и Неџ ра ну) цар ством, ко
ја су ве ћин ски ис по ве да ла не сто ри јан ско и мо но фи зит ско 
хри шћан ство, док су на се ве ру по лу о стр ва бо га ти је је вреј
ске оа зе Хе џа за, Фе де ка, Теј ме и Ја сри ба би ле под сна жним 
пер сиј ским ути ца јем.3 Г. Кви спел твр ди да је би ло за сту
пље но, по ред ла тин ског хри шћан ства, и се мит ско хри шћан
ство, пре те жно па ле стин ског ти па, пот пу но не за ви сно од 
хе лен ске те о ло ги је и хри шћан ског уче ња апо сто ла Па вла.4 
Хри шћан ство се мит ског Ис то ка, па ле стин скоси риј ског ве
ро и спо ве да ња, по К. Ше длу, ју деохри шћан ског по ре кла је 
и оно је на ста ви ло ве ко ви ма да жи ви, не са мо у Ази ји и не
сто ри јан ском уче њу, не го и да ље у исла му.5 У та квом со цио
исто риј ском и кул тур ном ми љеу, Му ха мед је не су мњи во 
био у при ли ци да, у не по сред ним, кон так ти ма с Је вре ји ма 
и хри шћа ни ма упо зна и њи хо ва вер ска уче ња из Тал му да, 
као и  ра зна апо криф на хри шћан ска пре да ња. Му ха мед је, 
у пр вом пе ри о ду сво га жи во та, још као де те, вас пи та ван у 
древ но тра ди ци о нал ним вред но сти ма ме кан ског окру же ња, 
не са мо као бе ду ин, не го и као чу вар вред но сти ха ши мит
ског брат ства, и са мо је по вре ме но пра тио сво га уја ка ал 
Аба са, бо га тог тр гов ца и бан ка ра, на пу те ви ма пре ма се ве ру 
Си ри је. Ислам ско пре да ње твр ди да их је у Бо сри, на вод
но, су срео не сто ри јан ски мо нах по име ну Ба хи ра и је дан 
је вреј ски ра бин ко ји су на Му ха ме до вим ле ђи ма от кри ли 
„пе чат про ро штва”, пред ска зав ши му да ће он би ти ве ли ки 
ара бљан ски про рок, јер је у но ћи ње го вог ро ђе ња си ја ла зве
зда на не бу. По Х. Бу зеу, Му ха мед је, још као мла дић, имао 
раз не кон так те са Је вре ји ма и хри шћа ни ма, јер је Ме ка већ 
та да би ла трго вач ка ме тро по ла, са око три хи ља де ста нов
ни ка, ко ја је по ве зи ва ла пу те ве из Је ме на на Ју гу са ви зан
тиј ским Егип том, Си ри јом и Па ле сти ном а на се ве ро за па ду 

3 Од Ју жне Ара би је, тр го вач ки пу те ви во ди ли су пре ма ис точ ној Афри
ци, Ин ди ји и Еги пат ском про сто ру, а на за па ду, кa не ка да шњој рим ској 
„fe lix ara bia”, пре ма Си ри ји и Неџ ра ну, где су се на ла зи ла већ утвр ђе на 
је вреј ска град ска утвр ђе ња. Ре ли ги о знопо ли тич ки успон ари сто крат
ског пле ме на Ку ре иш де ли мич но је био усло вљен по ли тич ким успе хом 
и при вред ноеко ном ским бо гат ством ју жне Ара би је ко ја је, гру пи шу
ћи сво је еко ном ске ре сур се и на се вер ни део по лу о стр ва, омо гу ћи
ла да се тр го вач ка ро ба тран спор ту је и у ре ги о не Сре до зем ног мо ра. 
Pa ret, R. Mo ham med und der Ko ran, (1980) Stut tgart: Kohlham mer, рр. 
13−14; Frankemölle, H. Frühju den tum und Ur chri sten tum, (2006) Stut tgart: 
Kohlham mer, р. 85; Ne u wirth, A. (2010) Der ko ran als Text der Spätantike. 
Ein euvropäischer Zu gang, Ber lin: Ver lag der Wel tre li gi o nen, р. 182.

4 Qu i spel, G. (1967) Ma ka ri us, das Tho ma se van ge li um und das Lied von der 
Per le, Le i den, р. 114. 

5 Schedl, C. (1978) Mu ham mad und Je sus, Die chri sto lo gisch re le van ten  
Tex te des Ko rans, Wi en: Her der, р. 563.
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са Са са нидском Пер си јом.6 На осно ву рас по ло жи вих тра ди
ци о нал них из во ра, ве ћи на Му ха ме до вих би о гра фа опи су је 
га као зре лог и перп спек тив ног мла ди ћа ко ји је ак тив но уче
ство вао, ка ко у тр го вач ком, та ко и ре ли гиј ском жи во ту Ме
ке. За то је циљ ње го ве ре ли гиј ске про по ве ди био „ре фор ма” 
ре ли гиј ског дру штва с уни вер зал ним зна че њем у кон тек сту 
ства ра ња но вог вер ског по гле да на свет чи ја је „об ја ва” упу
ће на иза бра ном ју деохри шћан ском на ро ду, свим љу ди ма и 
це лом чо ве чан ству. Про цес ства ра ња „но ве ре ли ги је” под ра
зу ме вао је но ву за јед ни цу вер ни ка ко ја је обу ва та ла и про цес 
об ли ко ва ња но вог ре ли гиј ског иден ти те та (ума). Пре ла зак 
од ста рог ка но вом иден ти те ту ни је под ра зу ме вао на пу шта
ње спа со но сног ју деохри шћан ског уче ња о обе ћа ном Ме
си ји и иза бра ном на ро ду, већ кон ци пи ра ње јед ног но вог и 
уни вер зал ног кон тек ста, но ве те о ло ги је, у ко јој би сва уче ња 
и сви до га ђа ји би ли уна пред раз ја шње ни. Због то га је ислам
ска ег зе ге за по шла од прет по став ке да је ислам, не са мо по
след ња об ја ва да ро ва на све ту пре ко про ро ка Му ха ме да „у 
ко га не мо же би ти сум ње”, не го и кри ти ка о по гре шном, или 
не тач ном  ин тер пре ти ра њу хри шћан ског от кро ве ња, ко је су 
„љу ди или на ро ди Књи ге” сво јим не је дин ством и де о бом 
ис ква ри ли. 

На тај на чин, мо же се об ја сни ти, с јед не стра не, при су ство 
не ких ју деохри шћан ских тра ди ци ја у Ку ра ну, као и њи
хо ва кри ти ка хри шћан ског уче ња о ова пло ће ном Ло го су 
и Си ну Бо жи јем Го спо ду Хри сту, а са дру ге стра не, оспо
ра ва ње је вреј ског ве ро ва ња да су они „иза бра ни на род Ја
хве ов” ко ји оче ку је ско ри до ла зак обе ћа ног Ме си је, чи је су 
при ста ли це у Ку ра ну, сте ре о тип но на зва ни „љу ди ма или на
ро ди ма Књиге”.7 Као из вор ник за ку ран ску ин те р по ла цију 

6 Ислам ско пре да ње на ро чи то ис ти че три мо мен та: пред ска за ње на не бу и 
на зе мљи уо чи ње го во га ро ђе ња (по ја ва бли ста ве све тло сти), при су ство 
не бе ских гла сни ка уз ње го ву мај ку као и чу де сно при хва та ње но во ро
ђен че та од стра не ан ђе ла и ру ко во ђе ње кроз чи тав свет. Ме ђу тим, ов де 
се мо же ука за ти и на па ра ле лу из ме ђу Му ха ме до вог „чу де сног ро ђе ња” 
са За ра ту стром и Бу дом. Х. Бу зе сма тра да је Му ха мед сво је сло бод но 
вре ме у Ме ки че сто про во дио у раз го во ру са хри шћа ни ма и то нај че шће 
са Ча бром и Ада сом из Ни ни ве ко ји су му пред ска за ли бли ста ву ка ри је
ру и пре по зна ли у ње му бу ду ћег про ро ка. Ка сни је је упо знао коп тки њу 
Ма ри ју и Сер ги о са из Је ме на. Циљ ових ислам ских при ча је да за пра во 
по твр де или „пред ска жу” Му ха ме до во про ро штво кроз ру ке хри шћан
ског ау то ри те та. Ви ше о то ме ви дети: Bus se, H. (1988) Die the o lo gischen 
Be zi e hun gen des Islams zu Ju den tum und Chri sten tum, Darm stadt, р. 14; 
Си мић, С. (2014) Ислам као ре ли ги ја и кул ту ра, Уни ве рзи тет у Ис точ
ном Са ра је ву Бо го слов ски фа кул тет „Све ти Ва си ли је Остро шки” Фо ча,  
стр. 32.

7 Упо ре ди ти са су ром 19, 37 и 43, 65. По ред Је вре ја и хри шћа на у „љу
де или на ро де Књи ге” убра ја ју се Зо ро а стриј ци и Са беј ци (по што ва о ци 
кул та ва тре) ко ји су би ли на ста ње ни у Ха ра ну (Гор ња Ме со по та ми ја). 
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по јединих би блиј ских и ван би блиј ских опи са и до га ђа ја мо
гу нам ко ри сти ти ра зна усме на апо криф на пре да ња као и 
„ноћ на бде ња” ара биј ских мо на ха ко ји су то ком но ћи вр ши
ли бо го слу жбе не об ре де. Ути ца ји си риј скопа ле стин ских 
мо на ха као и аске за код Ара бља на био је на ја чи мо тив ве ре 
о до ла ску стро го г Пан то кра то ра и Су ди је али не и по ни зног 
Спа си те ља и Ис ку пи те ља. Мо гу ће је прет по ста ви ти да је на 
Му ха ме да на ја чи ути цај, упра во, оста ви ло аскет ско си риј ско 
мо на штво ко је је ве ли ким де лом ути ца ло на кон вер зи ју ње
го ве лич но сти и кључ ну мо но те и стич ку опре де ље ност ве ре 
у јед но га Бо га. За раз ли ку од хе те ро ге них хри шћан ских за
јед ни ца на се ве ру Ара бљан ског по лу о стр ва, још кра јем пр
вог ве ка, знат но сна жни ји је био ути цај мо но лит них је вреј
ских за јед ни ца, као и њи хо во спе ци фич но про у ча ва ње То ре 
ко ја ни је би ла пре ве де на на арап ски је зик. Пре во ди арап ске 
епи гра фи ке све до че нам о по сте пе ној је вреј ској пре вла сти 
на Ара бљан ском по лу о стр ву, то ком IV ве ка, ка да су уме сто 
мно го бо жач ких на зи ва за пре и слам ска бо жан ства по че ли 
да се ко ри сте је вреј ски на зи ви и име на као што су: „Го спо
дар Не ба и Зе мље” или „Ми ло срд ни Го спо дар”.8 У Ку ра ну 
се ха га да су штин ски са сто ји  од при ча о про ро ци ма, под 
тим име ном Му ха мед је под ра зу ме вао чи тав низ би блиј ских 
лич но сти, као и по не ке из ван Би бли је, ко је је Бог у ра зним 
вре ме ни ма слао да би к се би при звао раз не на ро де, на ро чи то 
Је вре је и Ара пе, с ко јим се ско ро пот пу но ис цр пљу је ме кан
ски пе ри од. Та ко про роч ку слу жбу у Ку ра ну вр ше и би блиј
ски па три јар си Аврам, Исак и Ја ков, па се чак и ана хро но 
по ја вљу ју и не ке лич но сти из Но во га за ве та као За ха ри ја, 
Јо ван (Пре те ча) па чак и сам Исус Хри стос, али нај че шће 
као „син Ма ри јин“, па за тим и не ки арап ски ли ко ви Худ, Са
лих и Шу ајб. Ку ран ски из раз за Ису са као „син Ма ри јин” 
(су ра 3, 4548), је још од пре и слам ског вре ме на био и на ди
мак за арап ске хри шћа не ко ји су нај че шће на зи ва ни „слу га
ма Ме си ји ним”.9 Ови по да ци су до Му ха ме да сти гли кроз 
мно го стру ке усме не из во ре у ко ји ма се огле да ми дра шиј ска 
и тар гум ска књи жев ност за је вреј ски и је ван ђељ скоапо
криф ни за хри шћан ски свет. Та ко се о му дро сти ста ро за вет
них је вреј ских ца ре ва и про ро ка Да ви да и Со ло мо на го во ри 
у су ри 21, 7879 ко ју ће мо ком па ра ти ви стич ки упо ре ди ти са 
Ми дра шом: „и Да ву ду и Су леј ма ну, ка да су су ди ли о усје ву 

8 Исто, стр. 1622. 
9 Име Исус ја вља се 25 пу та у Ку ра ну, док се 16 пу та Он на зи ва си ном 

Ма ри ји ним. Ови ис ка зи су ди рект но упе ре ни про тив хри шћан ског ве
ро ва ња и уче ња о са вр ше ној и не раз де љи вој Бо го чо ве чан ској при ро ди 
Го спо да Хри ста; Ba uschke, М.  Je susStein des An stos ses: Die Chri sto lo
gie des Ko rans und die de utshsprac hi ge The o lo gie, eds. Klöcker, M. and  
Two ruschka, U. (2000), Köln: Böhlau, рр. 107108.   
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што су га но ћу ов це не чи је оп са ле – и Ми смо би ли свје до ци 
су ђе њу њи хо ву – и учи ни смо да Су леј ман про ник не у то, а 
обо ји ци смо му дрост и зна ње да ли...”, док у Mi drasch Exo
dus Rab ba 2, 3 сто ји сли чан текст: „Бе ху два ве ли ка чо ве ка у 
све ту, ко је је Бог ку шао са ма лим ства ри ма и они бе ху вер ни 
и по ста до ше ве ли ки. Он про ве ри Да ви да са ов ца ма и од ве
де их у пу сти њу да би од раз бој ни ка би ле са чу ва не”.10 Ра ди 
бо ље та бе лар не пре глед но сти о уло зи оца Авра ма и ње го вог 
ве ро и спо ве да ња ве ре у јед но га Бо га на ко ју се Ку ран по зи ва 
на ве шће мо аде кват ну су ру ко ју ће мо упо ре ди ти са Ста ро за
вет ним апо кри фи ма: „И кад Ибра хим ре че оцу сво ме и на
ро ду сво ме: Не мам ја ни шта с они ма ко ји ма се ви кла ња те, 
ја се кла њам са мо Оно ме ко ји ме је ство рио, јер ће ми Он, 
до и ста, на пра ви пут ука за ти, Он учи ни ри је чи Тев хи да трај
ним за по том ство сво је, да би се до зва ли”, док у Књи зи Ју би
ле ја сто ји: „ И до го ди се ше сте не де ље у го ди ни, у ње го вој 
сед мој го ди ни, да је Аврам ре као оцу сво ме Та ра ху: Оче! И 
он ре че: ов де сам си не мој! И он ре че: ка ква ко рист и до би
так на ма до ла зи од ових бо го ва, ко је ти по шту јеш и пред 
ко ји ма ти ни чи це па даш...”11 Стога је мо гу ће прет по ста ви ти 
да су пре су дан ути цај за ју деогно стич ки уплив и апо кри фно 
пре да ње у Ку ра ну из вр ши ли „ју деохри шћан ски Ара пи”, ко
ји су сво је по ре кло из во ди ли од Исма и ла и Ага ре. По му
сли ман ском пре да њу Ара бља ни во де по ре кло од Исма и ла, 
Авра мо вог и Ага ри ног си на, ко ји је, по арап ском ве ро ва њу, 
по бе гао у пу сти њу и на ста нио се у бли зи ни Ме ке где је уда
ра ју ћи у пе сак, от крио во ду. То све ти ли ште је, по дру гом 
пре да њу из гра дио Аврам, по тре ћем Адам на осно ву пред
ста ве о не бе ском ра ју, да би га ка сни је над гра ђи ва ли Аврам, 
Исма ил и Му ха мед. На тај на чин,  ку ран ска ег зе ге за те жи ла 
је да ус по ста ви ве зив ну ли ни ју Ава ра мо вог ау тен тич ног мо
но те и зма, на ли ни ји АврамИсакЈа ковМој си је, у ко ме се 
отац Аврам на во ди као „при ја тељ Бо жи ји” (су ра 4, 125), ко
ји ни је са мо узор за Му ха ме да, не го и „узор у ве ри” (су ра 2, 
124). Раз лог је ве ро ват но био тај што је ме ђу Му ха ме до вим 
при ста ли ца ма би ло при пад ни ка ко ји су за сту па ли је вреј ску 
тра ди ци ју,из ме ша ну с „мно го бо жач ком ре ли ги о зно шћу и 
ори јен тал нохри шћан ским хим на ма”, ко ја је у Ара би ји би ла 
за сту пље на у форми ха нифејског песништва.12 За то и Куран 

10 Кор кут, Б. (2001) Ку ран, с пре во дом, Са ра је во, стр. 328. Ку ран ску су
ру 21, 70 упро ре ди ти са из во ри ма: Speyer, H. (1988) Die bi blischen 
Erzählungen im Qo ran, ed. G. Olams, Hil des he im, AG, р. 377.

11 Ку ран ску су ру 43 (2628) упо ре дити са: Ka utzsch, E. Die Apo kryphen 
und Pse u do e pi grap hen des Al tes Te sta ta ments, Band II, (1962), Hil des he im,  
рр. 6162.

12 Na gel, T. (2008) Der Weg zum geschi tlic hen Mo ham med, in: Re li gi on sun te
richt an höheren Schu len, р. 127; Uri, R. Ha ni fiyya and Ka ba, in: Je ru sa lem 
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че сто го во ри о „ре ли ги ји Аврамовој”, где се отац Аврам че
сто на во ди као „ха ниф” – за ступ ник чи сте и пра ве ве ре у 
јед ног и је ди но га Бо га.13

Што се са др жа ја ти че, Ку ран у ве ли кој ме ри пре у зи ма те ма
ти ку ста ро за вет не би блиј ске исто ри је, али и ју деј ске апо ка
лип тич ке књи жев но сти и ми то ло ги је, та ко да се мо же кон
ста то ва ти ши ро ка за јед нич ка осно ва из ме ђу ислам ске Све те 
књи ге Ку ра на и ци ви ли за циј ског кул тур ног на сле ђа се мит
ских на ро да.14 По себ но би блиј ске по уч не при че и про роч ке 
књи ге чи не зна ча јан део на ра тив не по е ти ке ку ран ских су ра, 
с тен ден ци јом да су ти са др жа ји ин тер по ла ци јом са оп ште ни 
у функ ци ји при ка зи ва ња но ве исти не и ис пра вља ња за блу
да ра ни јих ве ро ве сни ка, чи ја је ми си ја ко нач но ис ка за на у 
Ку ра ну. По ред ју деохри шћан ске син кре тич ки пре о блич не 
ег зе ге зе, Ку ран са др жи ислам ску ес ха то ло ги ју и апо ка лип
су, ко јим је од го во рио на он да шње и са вре ме не дру штве не 
по тре бе, јед ном  за у век оза ко ње ни Ала хо вом во љом. Рас
ки да ју ћи с па ган ском про шло шћу, Му ха мед је у ра ним ме
кан ским су ра ма, кроз по е зи ју, уоб ли чио свест Ара бља на да 
се бес крај на бла гост мо же оче ки ва ти са мо за по слу шне и 
по бо жне вер ни ке, ко ја је пре до че на есх та ло шким опи си ма 
рај ских вр то ва у ко ји ма ће би ти из о би ље све га оно га о че му 
је жи тељ без вод не и пу стињ ске Ара би је са мо са њао. Те ма 
до ла зе ћег и на сту па ју ћег Суд њег да на, у Ку ра ну се по ве зу
је с ве ром у Бо га, ко ме ће прет хо ди ти ра зни апо ка лип тич
ни до га ђа ји, ука зу ју ћи на крај и свр ше так све та. Ме ђу тим, 
одлу чу ју ћа је фун да мен тал на раз ли ка из ме ђу би блиј ских 
по уч них и про роч ких тек сто ва ко је има ју ме си јан ски и хри
сто ло шки ка рак тер, и ван би блиј ских тра ди ци ја и лич ности 

Stu di es in Ara bic and Islam 13 (1990), p. 85.
13 Ре ли ги ја Авра мо ва (ви ди су ре: 2, 130, 135; 4, 125), пре ма Ку ра ну, је ди на 

је пра ва мо но те и стич ка ре ли ги ја, ко ја је још у по рет ку ства ра ња све та 
и чо ве ка спо је на с исла мом. За то се и отац Аврам на во ди као про то тип  
„пра вог вер ни ка”, ко ји је био пр ви му сли ман (су ра 2, 128) и као та кав, од 
Ала ха пред о дре ђен да бу де вер ни ци ма узор у ве ри. Ку ран ка же: „Учи ни
ћу да ти бу деш љу ди ма узор у вје ри!” (су ра 2, 124). 

14 У Ку ра ну се, по ред Му ха ме да, по ми ње 26 про ро ка, од ко јих су че ти ри 
ара бљан ска, осам на ест  ста ро за вет них, три  но во за вет на, док се о дво
ји ци го во ри атри бу тив но, без хро но ло шког ре да. На слов но се, та ко ђе, 
по ми њу тзв. „Бо жи је књи ге”: Те врат „То ра”, Зе бур „псал тир”, Ин џил 
„Је ван ђе ље”. У из во ри ма и уче њи ма исла ма, ко ји су ју деохри шћан ске 
про ве ни јен ци је, по себ но ме сто за у зи ма уче ње о ан ђе ли ма ко ји су чу ва ри 
Мај ке књи ге, од ко јих су Ала ху нај бли жи (му ка ра бун): Џи брил, Ми ка ил, 
Азра ил и Исра фил, док се па ли ан ђео Иблис ја вља и као шеј тан – са та на. 
Осо би то су у исла му ес ха то ло шке пред ста ве о Суд њем да ну и апо ка лип
си до пу ње ни па ган ским, ју деохри шћан ским и ми то ло шкоду а ли стич
ким уче њи ма гно стич ког ти па, ко ји су ве ко ви ма на ста ја ли као про дук
ти ра зних хе те ро док сних уче ња ши ром Бли ског ис то ка; Танасковић, Д.  
нав. де ло, стр. 6089.  



341

СРЂАН СИМИЋ

ко је је Ку ран, у по је ди ним кон ту ра ма, ин тер по ла ци јом кон
ци пи рао. Да кле, сви про ро ци и по сла ни ци не пре но се са мо 
иден тич ну и исту об ја ву, не го и лич но пре жи вља ва ју суд
би ну ко ја се, у ма њој или ве ћој ме ри, огле да и у лич но сти 
Му ха ме да и ње го вог вре ме на. За то се мо же го во ри ти о из
ве сном ку ран ском „ти пи зи ра њу”, или „ше ма ти зи ра њу” ва
жни јих би блиј ских, али и ван би блиј ских лич но сти и до га
ђа ја.15 На ро чи то се у су ра ма 19 (ме кан ска) и 3 (ме дин ска), 
из ла же су штин ско раз ми мо и ла же ње с „љу ди ма или на ро ди
ма Књи ге” о лич но сти Ису са Хри ста, екс пли цит но твр де ћи 
„да је то пра ва исти на о ње му” (су ра 19, 34), што по твр ђу је 
на вод но „тач но” ку ран ско раз у ме ва ње и ту ма че ње Све тог 
пи сма. Сви они ко ји дру га чи је, или по гре шно ту ма че лич
ност Ису са Хри ста, мо ра ју ис ку си ти ку ран ску ес ха то ло шку 
ка зну на ја вље ну Суд њим да ном. Су прот но ка нон ским је ван
ђе љи ма, Ку ран у 3. су ри, из ве шта ва о до га ђа ји ма Ма ри ји ног 
ро ђе ња и де тињ ства, ко је у ве ли кој ме ри под се ћа ју на Ја ко
вље во про то је ван ђе ље. Та ко се у гл. 410, по ме ну тог апо
кри фа, опи су је Ма ри јин бо ра вак у Је ру са лим ском хра му, у 
ко ме је од ра сла као мо на хи ња, под стро гим ста ра тељ ством 
пр во све ште ни ка За ха ри је, ко ја је из ру ку ан ђе ла, на чу де сан 
на чин, до би ја ла хра ну. Ка да је на пу ни ла два на ест го ди на, 
све ште нич ки са вет је коц ком жре бао и иза брао за ко га ће 
Ма ри ја би ти ве ре на, а чи ји је мо тив Ку ран у ве ли кој ме ри 
да ље раз ви јао. Та ко се у су ри 3, 44 на го ве шта ва: „То су не
по зна те ве сти ко је ти об ја вљу је мо. Ти ни си био ме ђу њи ма 
кад су пе ра сво ја од тр ске по ба ца ли да би ви де ли ко ће се 
од њих о Мер је ми бри ну ти, и ти ни си ме ђу њи ма био кад 
су се пре пи ра ли.” Ова ку ран ска док три на о Ма ри ји ном за
ру че њу, са др жи гно стич коапо криф ну кон цеп ци ју „скри ве
не при по ве сти”, ко ја у Ку ра ну (су ра 19, 17) ве ли ча об ја ву о 
ро ђе њу Ису са, си на Ма ри ји ног, јер: „...Ми смо к њој ме ле ка 
Џи бри ла по сла ли и он јој се при ка зао у ли ку са вр ше но ство
ре ног му шкар ца”, док се у су ри 3, 45 ка же: „..Алах ти ја вља 
ра до сну вест, од Ње га Реч: име ће му би ти Ме сих, Иса, син 
Мер је мин...” Пре ма апо криф ном Ја ко вље вом про то је ван ђе
љу (11, 38), ан ђео је об ја вио Ма ри ји вест о ро ђе њу де те та и 
„она је од ње га (не од Бо га) при ми ла ре чи.”16 С об зи ром да 
Ку ран на гла ша ва уз ви ше но ро ђе ње Ису со во, као де ча ка чи
сто га, у апо кри фи ма се ис ти че те о цен трич ни пра вац: Исус 
Хри стос је Реч са мо уко ли ко је он ство рен кроз Твор че ву 
Реч у Ма ри ји ној утро би, али ни је пре е гзи стент ни Ло гос. То 

15 Pren ner, K. (2001) Die Stim me Al lahs, Re li gion und Kul tur des Islams, Graz: 
Verl. Styria, рр. 4446. Упо ре дити су ру 11, 120. Pa ret, R. нав. дело, стр. 95.

16 Hen nec ke, E. Ne u te sta men tlic he Apo kryphen in de utscher Über set zung, 
Bd. 1. Even ge lien 5. Aufl., ed. Schne e mel cher, W. (1987) Tübin gen: Mo hr,  
рр. 338347.
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нам ука зу је на зив за Ису са као си на Ма ри ји ног у ко ме се, за
пра во, не ги ра и оспо ра ва ње го ва јед но сушт ност са Оцем.17

На кон Ма ри ји ног по врат ка у свој на род, Ку ран, из ве шта ва у 
су ри 19, 2226 да је она, опа зив ши сво ју труд но ћу под дрве
том пал ме, слич но као у псе у до Ма те је вом је ван ђе љу (гл. 
20), на зах тев ан ђе ла, др во са ви ло сво је гра не, окре пив ши 
је да ту ла ма. На при го во ре ње них су на род ни ка (су ра 19, 28) 
„учи ни ла си не што не чу ве но”, ука зу ју и при го во ри Је вре ја 
про тив Ма ри је (уп. су ру 4, 156), уз из но ше ња те шких кле
ве та и сум њи. Ме ђу тим, до га ђа се чу до, де те Исус узи ма 
сво ју мај ку у за шти ту, све до че ћи о се би, и за по чи ње сво ју 
про по вед сле де ћим ре чи ма: „Ја сам Ала хов роб”, што, по 
ислам ским ко мен та то ри ма, зна чи да Исус ни је Син Бо жи ји, 
ни ти је дан од ли ца Све те Тро ји це.18 О чу ди ма де ча ка Ису
са ко ји ће „го во ри ти љу ди ма још у ко лев ци” (су ра 3, 46; 5, 
110), слич не мо ти ве на ла зи мо у апо криф ном То ми ном је ван
ђе љу: „Сва ка реч ко ју је он из го во рио...би ла је јед но де ло 
и по ста ло је чу до.” (5, 2)19 Апо кри фи, та ко ђе, из ве шта ва ју 
да је Исус Хри стос, још као де те, сле пе и бо ле сне ле чио, 
мр тве вас кр са вао, и да је из зе мље фор ми рао врап це ко ји 
су на реч ње го ву ожи ве ли и од ле те ли. То ми но апо криф но 
је ван ђе ље ука зу је на ин тен ци ју да је Исус си лом сво је ре чи 
из ни шта ви ла при звао би ћа у по сто ја ње и да је чи нио чу да 
си лом Ре чи Бо жи је, при че му је ово ста но ви ште у Ку ра ну 
ко ри го ва но: Исус је чи нио чу да са мо во љом Бо жи јом! Ов де 
се на гла ша ва да су „Дух” и „Реч” Бо жи ја из јед на че ни са си
лом Бо жи јом ко је де лу ју у Ису су као про ро ку и по сла ни ку, 
али са мо уко ли ко је Исус Реч и Дух Бо жи ји (уп. са 4, 171). О 
при ро ди и лич но сти Ису са Хри ста, Ку ран на гла ша ва да је он 
са мо про рок и по сла ник, ко ме је при до да то Си нов ство Бо
жи је а ко је се, по ислам ским ег зе ге та ма, схва та у би о ло шко 

17 Ку ран ски из ра зи ,,Дух од Ње га” и ,,Реч од Ње га”, по ислам ским ег зе ге
та ма, од но си се на то да је кроз твор че ву ,,Реч’’ фор ми ран жи вот Ису сов 
као по сла ни ка Бо жи јег, а да је ,,Дух” узроч ник за че ћа. Из то га је ре зул
ти ра ло, ка сни је, са свим по гре шно ислам ско схва та ње Три ја до ло ги је као 
три те и зма (Алах, Исус, Ма ри ја) ко ја је ислам ска ег зе ге за при ме ни ла и 
на хри шћан ско уче ње о јед но сушт но сти Тро је ди но га Бо га. Уме сто да 
Тро јич ност о јед но сушт ном Бо гу схва ти као Три лич но сти а јед ног Бо
га по су шти ни, ислам ска ег зе ге за је Тро јед иног Бо га схва ти ла као Три 
одво је не лич но сти, или три по себ на бо жан ства, ана лог но људ ској би о
ло шкој ше ми: Отац, син и мај ка и на тај на чин до шла до сле де ће три те и
стич ке фор му ле Алах Исус (Реч) Дух (Ма ри ја); Schedl, C. нав. де ло, стр. 
473475; Buschke, М. (2001) Je susStein des An stos ses, Wi en: Böhlau, pp. 
137138; Schu mann, O.  Der Chri stus der Mu sa li me, (1975) Güter sloh, р. 31.

18 Мо жда је узрок Му ха ме до вом схва та њу Ису са као слу ге Бо жи јег, по
гре шно пре у зи ма ње пој мо ва из Све тог Пи сма, не схва та ју ћи при том 
ти по ло шки сми сао пој ма „слу га Го спод њи”; Pren ner, K. Mu ha mad und 
Mu sa, eds. Kho ury, A. T. and Ha ge mann, L. (1986), Al ten berg, pp. 2729. 

19 Schne e mel cher, W. нав. де ло, стр. 353359.
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по ли те и стич ком сми слу ре чи. У при лог то ме, на ве шће мо 
ку ран ске аје те ко ји Ису са Хри ста на зи ва ју „си ном Ма ри
ји ним”, ко ји је: „...Ала хов по сла ник, и Реч Ње го ва ко ју је 
Мер је ми до ста вио, и Дух од Ње га...и не го во ри те. Тро ји ца 
су! Пре ста ни те, бо ље вам је! Алах је са мо је дан Бог – хва
љен не ка је Он! – зар Он да има де те?!...” (су ра 4, 171)20 Ови 
еви дент ни ку ран ски ис ка зи на гла ша ва ју Хри сто ву чо ве чан
ску при ро ду, у три те и стич ком сми слу ре чи, за ко ју се твр ди, 
да ни је од веч но сти, не го, да је ство ре на: „Иса ов слу чај је у 
Ала ха исти као и слу чај Аде мов: од зе мље га је ство рио, а 
за тим ре као: Бу ди! и он би” (су ра 3, 59), чи ме се на го ве шта
ва да је, ње го ва при ро да, на ста ла у да том вре мен ском, или 
исто риј ском тре нут ку, јер је као и Адам „ство рен” од зе мље. 
Пој мо ви „Дух и Реч Бо жи ја” (arap. amr, aram. me mra) у Ку
ра ну озна ча ва ју „си лу Бо жи ју”, ко ју су ра 16, 2 и 40 де фи ни
ше као:,,..Ала хо ву во љу... Ак о не што хо ће мо, Ми са мо за то 
рек не мо: Бу ди! – и оно бу де.” 

У ве зи с тим је и по ле ми ка ко ја се од но си на пи та ње Ису
со ве кр сне смрти усме ре не про тив ара бљан ских хри шћа на. 
Куран при го ва ра Је вре ји ма, до кет скогно стич ку ин тер пре
та ци ју, твр де ћи да по сто ји раз ли ка из ме ђу зе маљ ске при ро
де Хри сто ве и ду ха Ме си ји ног: „...Ми смо уби ли Ме си ха, 
Иса, си на Мер је ми на, Ала хо ва по сла ни ка...А ни су га ни 
уби ли ни рас пе ли, већ им се при чи ни ло. Они ко ји су се о 
ње му у ми шље њу ра зи ла зи ли, они су са ми о то ме у сум њи 
би ли; о то ме ни су ни шта по у зда но зна ли, са мо су на га ђа ли; 
а си гур но је да га ни су уби ли, већ га је Алах уз ди гао Се би. 
А Алах је си лан и му дар.” (су ра 4, 157158) Је вре ји твр де да 
су рас пе ли и уби ли зе маљ ску при ро ду Хри сто ву, али не и 
дух Ме си јин, јер га је Бог у мо мен ту кр сне смр ти уз ди гао ка 
се би, ко ји је пре ма ку ран ском кон тек сту, не за ми слив јер је 
Бог јед ног дру гог двој ни ка сво јим не при ја те љи ма из ру чио. 
Гно стич ко је ван ђе ље из Наг Ха ма ди ја, Ису со ву кр сну смрт 

20 Ку ран кри ти ку је хри шћан ско уче ње о Го спо ду Хри сту као Си ну Бо жи
јем, сма тра ју ћи га хе те ро док сним хри шћан ским ис ка зом и три те и стич
ком пред ста вом ко је су кру жи ле на Ара бљан ском по лу о стр ву (су ре 5, 
73, 4, 171), на гла ша ва ју ћи при том мо но фи зит ску хри сто ло ги ју „Бог је 
Ме си ја син Ма ри јин” (су ра 5, 72), док Бо го ро ди цу сма тра ју за јед ну од 
три бо жан ства (Бог, Исус и Ма ри ја). Та ква уче ња при сут на су у апо
криф ним је ван ђе љи ма о Ису со вом де тињ ству, као што су Арап ско је ван
ђе ље  у ко ме се ве ли ча и на гла ша ва Ма ри ји на бо жан ска при ро да. Ов де је 
при ме тан и ути цај си риј ске шко ле, се мит ског ис то ка ју деохри шћан ског 
по ре кла, ко ја је на гла ша ва ла апо криф не мо ти ве из не се не у Ја ко вље вом 
про то је ван ђе љу, по ко ме је Ма ри ја, бо ра ве ћи у „ис точ ном ме сту” је ру
са лим ског хра ма, хра ну ди рект но при ма ла из ру ку ан ђе ла а не обич них 
и смрт них љу ди; Schedl, C. нав. де ло, стр. 192; Ha gem man, L. and Pul
sfort, E. (1992) Ma ria, die Mut ter Je su, im Bi bel und Ko ran, Würzburg, pp. 
9193.   
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опи су је као при ви дан до га ђај, ко ји се у ствар но сти ни је ни 
до го дио, јер: „..био је то не ко дру ги ко ји је по пио жуч и сир
ће; ни сам то био ја. Уда ра ли су ме шта пом, био је то дру ги, 
Си мон, ко ји је но сио крст на пле ћи ма... а ја сам се ра до вао 
на ви си ни...због њи хо ве гре шке...ја сам се сме јао њи хо вом 
не зна њу.”21 Да кле, апо криф не вер зи је о рас пе ћу Хри сто вог 
двој ни ка на кр сту би ле су по зна те ши ром Бли ског ис то ка, 
на шта нас упу ћу је и до га ђај ту ма че ња Ису со вог Ваз не се ња 
ко ји је за ку ран ску ег зе ге зу не схва тљив, јер Бог не би до
зво лио да ње гов по сла ник бу де из ру чен у ру ке не при ја те ља. 
Ку ран нас из ве шта ва да је Ису со ва кр сна смрт (уп. су ре 19, 
33; 5, 117) про тив реч на и да ће она тек на кра ју све та и вре
ме на би ти раз ја шње на. Мо гу ће је прет по ста ви ти да је Ку ран 
сво ју хри сто ло ги ју ускла ђи вао са се мит ском хри шћан ском 
тра ди ци јом, та ко да ни су на гла ше ни са мо не га тив ни при
го во ри про тив по гре шних ин тер пре та то ра Пи сма тј. „љу ди 
или на ро да Књи ге”, што је има ло за по сле ди цу и „дру га
чи је” гле ди ште; Мој си је је до био То ру, као и Исус Је ван
ђе ље, ко је је Мој си је ва То ра по твр ди ла. Тај низ сук це сив
них об ја ва, по Ку ра ну, пре ки нут је од стра не три ни тар них 
се мит ских хри шћа на. Сто га је и Му ха ме дов за да так био да 
по твр ди, не са мо пре те че, не го и на до ла зе ће про ро ке, по
сле ње га, ка ко би на тај на чин са чу вао кон ти ну и тет на ја вљи
ва них до га ђа ја ко ји су из ло же ни у ислам ској об ја ви. У том 
кон тек сту, мо гу се раз у ме ти и ку ран ске ре чи из су ре 61, 6: 
„А кад Иса, син Мер је мин, ре че; о си но ви Исра и ло ви, ја сам 
вам Ала хов по сла ник да вам по твр дим пре ме не об ја вљен 
Те врат и да вам до не сем ра до сну вест о по сла ни ку чи је је 
име Ах мед, ко ји ће по сле ме не до ћи и кад им је он до нео 
ја сне до ка зе, они ре ко ше; Ово је пра ва враџ би на!” Ови раз
ли чи ти ју деохришћан ски мо ти ви ак ту е ли зу ју ван би блиј ску 
тра ди ци ју ко ја ов де пре суд но на ја вљу је по вра так Ме си је и 
иза слан ство обе ћа ног Ду ха Уте ши те ља, али не ка ко је он 
на ја вљен у ау тен тич ном и ка нон ском Јо ва но вом је ван ђе љу у 
ко ме сто ји: „А Утје ши тељ Дух Све ти, ко га ће Отац по сла ти 
у име мо је, Он ће вас на у чи ти све му, и под сје тиће вас на све 
што Вам ре кох.” (14, 26).22 

21 Pej gels, E. (1981) Gno stič ka je van đe lja, Be o grad: Rad, str. 109.
22 Све ти Ар хи је реј ски Си нод СПЦ, Све то пи смо Но во га за ве та, (1990) 

Бе о град, стр. 214. Хри шћан ско уче ње и ве ро ва ње о до ла ску обе ћа ног 
Ду ха Уте ши те ља, су нит ска ег зе ге за је ап со лут но по гре шно по ве за ла са 
Ах ме дом (Mухамедом), а ши ит ска с по след њим има мом ко ји ће би ти 
Вас кр си тељ. Су ни ти и Ши и ти се по зи ва ју на ха ди се, у ко ји ма се твр
ди да ће: „Му ха мед би ти по след њи имам па ру си је”;. Си мић, С. (2010) 
Библиј ски и апо криф ни тек сто ви у Ку ра ну, Бе о град: Ви со ка шко лаАка
де ми ја Срп ске Пра во сла ве Цр кве за умет ност и кон зер ва ци ју, стр. 253
254.
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Ислам ско ве ро ва ње у до ла зак обе ћа ног Мах ди ја, што зна
чи „ис прав но во ђе ни”, при вре ме ни спа си лац чо ве чан ства у 
Ку ра ну се не спо ми ње, а ње го ва уло га је знат но суп тил ни
ја и раз ви је ни ја код ши ит ских му сли ма на.23 Ње гов до ла зак 
ве зу је се пред на сту па ју ћи Суд њи дан и са по ја вом Де џа
ла (ислам ског Ан ти хри ста), ко ме ће сле до ва ти ли це ме ри у 
ве ри, а ње го ва че тр де се то го ди шња вла да ви на би ће по губ
на. С не ба ће си ћи Исус у Све ту зе мљу, по гу би ће Де џа ла и 
по мо ли ти се Бо гу у Је ру са ли му, па ће на ста ти но ви све оп
шти че тр де се то го ди шњи мир, ка да ће при вре ме но за вла да
ти ислам. На ја ва Суд њег да на у ислам ској апо ка лип ти ци и 
ес ха то ло ги ји, у чи јим се по је ди ним еле мен ти ма пре по зна је 
јудеоарап ско и се мит ско ми то ло шко на сле ђе, би ће на ја вље
но стра шним иза зо вом два ази јат ска на ро да Ја џуџ и Ма џуџ, 
гро бо ви ће се отво ри ти на дру ги звук тру бе, љу ди ће пре ми
ну ти, а на тре ћи звук тру бе па шће по топ на ки ша и на ста ће 
но ви свет и зе мља, а љу ди ће ожи ве ти. Ан ђе ли ће да ти сва
ком чо ве ку књи гу до брих де ла у де сну ру ку, књи гу рђа вих 
де ла гре шни ци ће др жа ти у ле вој ру ци. Ме ре ње чо ве ко вих 
де ла на Те ра зи ја ма би ће под над зо ром два ан ђе ла, Џи бри ла 
и Ми ка и ла. По сле од ме ра ва ња на та су, сви су ђе ни ци пре ла
зе пре ко „Си рат ћу при је”, гре шни ци ће па да ти у ра ље па
кла, а пра вед ни ци ће га пре ћи без те шко ћа. Ов де је при су тан 
еле ме нат чи сти ли шта, ве ро ват но пре у зет из ма зде и зма, ко ји 
го во ри о пре ла ску пра вед них ду ша пре ко мо ста „син ва ит“, 
над ко ји ма за се да ју тро ји ца су ди ја: Ми тра, Ра шну и Ра зи
ста. Пра вед ни ци и све ци, с ла ко ћом пре ла зе мост „та нак као 

23 Има ми шље ња да код ду о де ци мал них Ши и та, ве ра у обе ћа ног Мах ди ја 
од но си се, за пра во, на је ван ђељ ски „обе ћа ног Ду ха Уте ши те ља”, ко ји 
се по ми ње у Јо ва но вом је ван ђе љу (14, 2627), на осно ву ко јег су Ши и ти 
раз ви ли по гре шно уче ње о „има му ожи вље ња” ко ји ће на кра ју све та 
до ћи као пот пун и са вр шен чо век и от кри ти сми сао свих про ро штва. 
Код не ких ши ит ских гру па, по што ва ње ка Али ју во ди ка див ни за ци ји 
(гу лат), што је код не ких мо ра ло би ти оце ње но као грех по ли те и зма и 
из ла же ње из исла ма. Про тив за стра њи ва ча су зва нич ни вер ски ау то ри
те ти об зна њи ва ли фе тве. Не ке ши ит ске гру па ци је има ју езо те риј ску 
док три ну као што су „але ви ти” ко ји ве ру ју у ма ни фе ста ци ју Бо га  кроз 
Али ја и дру ге има ме чи ји се тво рац Ибн Ну сај ри ја, сре ди ном IX ве ка, 
про гла сио „ка пи јом” (баб) – об ја вљи ва чем де се тог има ма Али ја ал Ха
ди ја. Ну сај ри зам се про ши рио у Си ри ји, Ли ба ну и ју го и сточ ној Тур ској. 
Ин те ре сант но је да њи хов вер ски ка лен дар са др жи су нит ске, ши ит ске 
и хри шћан ске пра зни ке, ме ђу ко ји ма Бо жић и Вас крс и да, по ред хри
шћан ских име на, прак ти ку ју бо го слу же ња по ку ћа ма уз ко ри шће ње та
мја на, све ћа и осве ће ног ви на. Као спој из ме ђу ши и зма и су фи зма мо же 
се на ве сти сек та „ки зил ба ша”, са ста вље на од Турк ме на и Кур да, ко ји су 
слич ни „бек та ши ја ма” а ме ша ју тур ска пре и слам ска ве ро ва ња су фи зам 
и ху ру фи зам. По ред Тур ске, при сут ни су и на Бал ка ну, осо би то у Ал
ба ни ји; Та на ско вић, Д. нав. де ло, стр. 184191; Kor ben, H. (2000) Islam 
u Ira nu, du hov ni i fi lo zof ski ob zi ri, knj. 4, Sa ra je vo, str. 441479; Korben, 
H. (2002) Ši i zam i pro roč ka fi lo zo fi ja, Be o grad: Iran ski kul tur ni cen tar,  
str. 5254.
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дла ка, а оштар као са бља”, док ће гре шни ци па сти у па кле ни 
по нор и ту веч но оста ти.24 

Ови апо ка лип тич ки до га ђа ји, ко ји прет хо де Суд њем да ну, 
на ја вљу ју „час” или „дан вас кр се ња” (алки ја ма), јер ће на
кон ко смич ких ка та стро фа, свет би ти уни штен, на сту пи ће 
„но во или дру го ства ра ње” за ко је Ку ран ка же: „Па зар смо 
при ли ком пр вог ства ра ња ма лак са ли? Не, али они у по нов
но ства ра ње сум ња ју” (су ра 50, 15), док о дру гом  ства ра њу 
ни из че га су ра 27, 64 ка же: „Онај ко ји све из ни че га ства ра, 
ко ји ће за тим то по но во учи ни ти, и ко ји вам оп скр бу с не ба 
и из зе мље да је. Зар по ред Ала ха по сто ји дру ги бог? Ре ци: 
До ка жи те, ако исти ну го во ри те!” (уп. са 30, 27).25

Сви ови опи са ни хри сто ло шки фраг мен ти у Ку ра ну има ју за 
циљ да по ка жу да су на ста ли по узо ру на се мит ску си риј ско
па ле стин ску тра ди ци ју и апо криф ну књи жев ност ко ја је, у 
ве ли кој ме ри, би ла за сту пље на у ра зним гно стич ким и је
ре тич ким хри шћан ским уче њи ма на Бли ском ис то ку. Ра зни 
ју деохри шћан ски мо ти ви ак ту е ли зу ју и ван би блиј ске пред
ста ве ко је су, кроз ку ран ске про ро ке и по сла ни ке, на нов на
чин ин тер пре ти ра ни и на ја вљу ју ско ро оче ки ва ни до ла зак 
обе ћа ног Ме си је. Пот кре пље ње ових тврд њи на шли смо у 
на ра тив ним де ло ви ма Ку ра на, ко ји у зна чај ним сег мен ти
ма опи су је не ке ста ро за вет не и но во за вет не до га ђа је, ко ји 
су кроз ми то по ет ски на чин инер пре ти ра ни осо би на ма Ми
дра ша ко ји су и до при не ли ана хро ном на во ђе њу ра зних би
блиј ских лич но сти по пут: Авра ма, Да ви да, о чу ди ма де ча ка 
Ису са, о Ма ри ји ном за ру че њу, о Хри сто вој при ро ди (су ра, 
3 и 19) и та ко да ље. Ку ран ска ин тер пре та ци ја ме кан ских и 

24 У Ку ра ну се „Си рат ћу при ја”, на ви ше ме ста, ја вља као пра ви спа со но
сни пут, док се пред ста ва мо ста, као тре нут ног чи сти ли шта, ја вља и у 
ма зде и зму, а би ла је по зна та и Је вре ји ма; Kho ury, A. T. (1988) Der Islam
sein Le ben sord nungsein An spruch, Fre i burg: Her der, str. 117123; Si mić, S.  
(2011) Stva ra nje i vas kr se nje u Ku ra nu, Re li gi ja i to le ran ci ja, br. 15, No vi 
Sad: Ča so pis Cen tra za em pi rij skо is tra ži va nje re li gi je, str. 5859.

25 В. Белц и Ј. Гнил ка ми шље ња су да ку ран ска апо ка лип тич ка ес ха то ло
ги ја има свој ко рен у је вреј ским и хри шћан ским из во ри ма, јер го во ре о 
вре мен ском су ду као „да ну” – „Сма ку све та”, што је ве ро ват но на ста ло 
по узо ру на ста ро за вет ни по јам „дан Го спод њи”. По јам „дан Го сподњи” 
код ста ро за вет них про ро ка Јо и ла (2, 12) и Амо са (8, 2) на ја вљу је се 
као дан од ма зде. Ме ђу тим, они су  зна чај ни због про ро чан ста ва о „да ну 
Ја хве о вом”, о су ду над дру гим на ро ди ма, о про ро чан ству о об но ви Је ру
са ли ма (Јл 3, 321), и о ме си јан ском про ро чан ству о из ли ва њу Свето га 
Ду ха на сва ко те ло (Јл 2, 2832). За про ро ка Амо са твр ди се да је био 
ме ђу пр вим про ро ци ма чи ји је го вор пи сме но за бе ле жен. Зна ча јан је 
због про ро чан ства о Цр кви Хри сто вој; Belz, V. (1982) Mi to lo gi ja Ku ra na, 
Za greb, str. 154; Gnil ka, J. (2007) Bi bli ja u Ku ra nu, što ih po ve zu je, što ih 
raz dva ja, Za greb, str. 99106; То мић, И. (2006) Ста ро за вет ни про ро ци, 
Уни вер зи тет у Ис точ ном Са ра је ву: Пра во слав ни Бо го слов ски фа кул тет 
„Све ти Ва си ли је Остро шки” Фо ча, стр. 193198.    
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медин ских су ра обра зло же на су на хе те ро док сан на чин уз 
при ме се апо криф них из во ра: о ја вља њу ан ђе ла Ма ри ји, о 
Све тој Тро ји ци, о рас пе ћу и стра да њу Хри сто вом, о па ру
си ји и дру го. Уз при ме су из ве сног бро ја ју деогно стич ко
докет ских фор ми и ту ма че ња апо криф них но во за вет них 
тек сто ва Му ха мед је, као и ра на ислам ска ег зе ге за, отво ри ла 
про стор и за при ка зи ва ње ових до га ђа ја као при вид них и 
син кре ти стич ки не ствар них што се огле да у на ме ри да се 
Бо го чо век Го спод Исус Хри стос, Ал фа и Оме га би блиј ске 
ан тро по ло ги је, при ка же пре све га и са мо као „Син Чо ве
чи ји” (мо но фи зит ска фор му ла), а да се Бо го ро ди ца пре
зен ту је као Хри сто ро ди ца (Не сто ри је ва је рес) као и да се 
на дум на тај на о Све тој Тро ји ци сим бо лич ки про ту ма чи као 
три те и зам. Сви ови хри сто ло шки фраг мен ти у Ку ра ну, не
про мо сти ви су за хри шћан ство, ука зу ју нам на Му ха ме до
ву тен ден ци ју да Ара бља ни ма се бе пред ста ви као при ма о
ца по след њег „от кро ве ња”, на арап ском је зи ку, а Ку ран као 
Алахо во са вр ше но је зич ко де ло у „ко је не ма сум ње.” 
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