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Obraz chrześcijan na kartach Koranu

Islam od samego początku nie był, a przynajmniej z pewnością nie w mniemaniu 
jego założycieli i twórców doktryny, odrzuceniem i zaprzeczeniem chrześcijań-
stwa oraz judaizmu. Przeciwnie, uznawano, że jest on potwierdzeniem tych mo-
noteistycznych religii, a równocześnie naprawia błędy popełnione przez chrze-
ścijan i Żydów. W świecie muzułmańskim niemało kontrowersji wywołała swego 
czasu teza, którą angielscy autorzy P. Crone i M. Cooka przedstawili w książce 
„Hagarism. � e making of the Islamic World”. Według tych badaczy Mahomet 
z początku usiłował działać w ramach chrześcijaństwa i judaizmu, a dopiero od-
rzucenie przybysza z Arabii przez ludy Syrii czy Jemenu skłoniło go do stwo-
rzenia własnej religii wśród rodaków – Kurajszytów1. Także i dziś snute są zain-
spirowane tą teorią rozważania, czy gdyby Mahomet umiał odczytywać grekę, 
łacinę lub język syryjski i miał dostęp do Biblii, nie zostałby apostołem Jezusa 
na Półwyspie Arabskim2. Jeszcze inny trop daje wczesny teolog chrześcijański 
Jan z Damaszku (zmarł ok. 750 r.), który w swojej działalności prowadził spory 
z teologami islamskimi, a w dziele zatytułowanym „Przeciw herezjom” (bądź też 
„Źródło wiedzy”, w rozdziale „O herezjach”3) opisuje islam jako chrześcijańską 
sektę, heretyków, których sytuuje w pobliżu arian, gdyż tak samo jak oni wyrażają 
wątpliwości wobec boskości Chrystusa. Przytacza przy tym argumenty chrysto-
logiczne oraz tezę o utrzymywaniu kontaktów między Mahometem a ariańskimi 
mnichami4. Pouczając swych czytelników o ukrytym w islamie złu, przestrzega 
ich przed tą herezją:

Jest takoż panoszący się uparcie przesąd izmaelitów, zwiastun Antychrysta. Wy-
wodzi się on od Izmaela, który zrodził się Abrahamowi z Hagar, stąd też nazywają 
ich też hagareńczykami i izmaelitami. Zowią ich też Saracenami, ponoć po temu, 
że Saraj odesłała ich pustych, Hagar rzekła bowiem aniołowi „Saraj odesłała mnie 

1 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 24-25.
2 Por. M. Elass, Co tak naprawdę mówi Koran. Chrześcijański przewodnik po świętej księdze 

islamu, Warszawa 2009 , s. 164.
3 Por. R. Armour, Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, Kraków 

2004, s. 76.
4 Por. J. Gnilka, Koran i chrześcijanie. Tajemnice początków, Kielce 2010, s. 8-9.
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pustą”. Ci tedy byli bałwochwalcami i czcili Gwiazdę Poranną i Afrodytę, którą – 
co znamienne – zwali po swojemu Habar, co znaczy „wielka”; a zatem do czasów 
Herakliusza byli bez wątpienia bałwochwalcami. Potem pojawił się wśród nich 
fałszywy prorok o imieniu Mameth, który, otarłszy się pobieżnie o nauki Starego 
i Nowego Testamentu i zetknąwszy się zapewne z ariańskim mnichem, stworzył 
własną herezję. A gdy przez swoje udawanie sprawił, że ludzie człeka bogobojnego 
w nim widzieć poczęli, rozpuścił pogłoski, iż zesłane mu zostało z niebios pismo. 
Tym sposobem po naszkicowaniu w swej księdze stwierdzeń, zasługujących (jedy-
nie) na wyśmianie, przekazał im ją, nakazując, by się do niej stosowali5.

Interpretacji Jana z Damaszku nie uznał co prawda żaden ze wschodnich teo-
logów, Syryjczyków czy Arabów, uczynili to natomiast niektórzy z teologów grec-
kich i łacińskich6. Taki sposób patrzenia na islam – jako na chrześcijańską herezję 
– nie musi wcale nieść ze sobą przekazu wyłącznie negatywnego. Przyjmując taką 
perspektywę można bowiem wyraźnie zauważyć, że Jan Damasceński był prze-
konany o wspólnych korzeniach obu religii i widział w nich wiele podobieństw.

Zapożyczenia chrześcijańskie w Koranie i sunnie

Tak jak islam u swych początków czerpał z tradycji dwóch wielkich religii mono-
teistycznych, tak i w świętej księdze muzułmanów – Koranie, odnajdziemy wie-
le fragmentów świadczących o tym, że Mahomet miał styczność z Biblią i wie-
le przekazów staro- i nowotestamentalnych zostało zapożyczonych do Koranu. 
Wpływy Starego Testamentu możemy odnaleźć w niemal każdej surze od począt-
ku aż do sury sześćdziesiątej drugiej, a brak ich jedynie w surach najkrótszych. 
Wiele relacji jest nawet powtarzanych wielokrotnie, jak historia stworzenia świa-
ta, opowieść o Noem i potopie, historia Abrahama i jego nawrócenia, opowieść 
o Sodomie i Gomorze czy o Mojżeszu. Spośród innych warto wymienić także 
historię Józefa, zrelacjonowaną najdokładniej ze wszystkich, dzieje Dawida i Go-
liata, Kaina i Abla, Jonasza czy Hioba. Wyraźnie zauważalna jest ukryta intencja 
w relacjonowaniu starotestamentalnych tekstów – jest nią monoteistyczna pro-
klamacja wiary w jednego Boga7. W porównaniu do licznych cytatów i przekazów 
ze Starego Testamentu, zapożyczenia nowotestamentalne są stosunkowo nielicz-
ne, zauważamy je w siedmiu lub ośmiu surach – głównie od drugiej do piątej 
oraz w dziewiętnastej, i nie są to całe historie lub perykopy, a raczej pojedyncze 
zdania, które wcale nie muszą być jednoznacznie określane jako biblijne. W wielu 

5 Por. R. Armour, op.cit., s. 76-77.
6 Por. C. Eid, G. Paolucci, Islam. Sto pytań. Odpowiada Samir Khalil Samir, Warszawa 2004, 

s. 120.
7 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 154-155.
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przypadkach możemy mieć do czynienia jedynie z frazami podobnymi, które od-
naleźć można także w rozmaitych pismach żydowskiej tradycji8. Uwagę badaczy 
zwraca przeważająca liczba zapożyczeń z Ewangelii według Mateusza oraz brak 
tekstów z tradycji Apostoła Pawła. Drugim charakterystycznym zjawiskiem jest 
natomiast znajomość apokry' cznych ewangelii dzieciństwa, takich jak Ewangelia 
Tomasza czy Protoewangelia Jakuba. Z tej pierwszej wywodzi się przekaz o cu-
dzie z ptakami, jakiego Jezus dokonał w dzieciństwie, dwukrotnie przywoływany 
w Koranie (3:49 oraz 5:110)9, a z tej drugiej – opowieść o narodzinach Marii, 
do której nawiązuje fragment sury „Rodzina Imrana” (3:35-47). Oba te zjawiska 
świadczą o kontaktach z grupami judeochrześcijańskimi, jednak z pewnością nie 
można tu mówić o studium czy znajomości tekstów, a raczej o poznaniu tematyki 
na podstawie przekazów ustnych10.

Także i w sunnie Proroka, w tym u autorów najbardziej cenionych zbiorów 
z kategorii alkuttab as-sitta, znajdziemy liczne hadisy naznaczone wpływami 
nowotestamentowymi. Spowodowane jest to faktem, że autorzy ci żyli w okre-
sie silnej akulturacji muzułmańsko-chrześcijańskiej, a także przemierzali w po-
szukiwaniu tradycji różne rejony Bliskiego Wschodu – również zdominowane 
ówcześnie przez chrześcijan tereny Syrii i Egiptu. W tym czasie chrześcijańskie 
Kościoły tych terenów odznaczały się wysoką wiedzą teologiczną i znajomością 
Biblii. Na etapie wery' kacji prawdziwości hadisów i sprawdzania rzetelności ich 
przekazicieli nie eliminowano treści nowotestamentowych, tylko akomodowano 
je, co świadczy o ich przydatności dla islamskiej teologii11.

Wpływ bliskowschodniego chrześcijaństwa 
na wczesny islam

Niewątpliwie warte wspomnienia są też tezy Christopha Luxenberga, irackiego 
badacza chrześcijańskiego pod pseudonimem działającego w Niemczech, któ-
ry w swojej zasadniczo ' lozo' cznej pracy poświęconej Koranowi „Die syro-
 -aramäische lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koranspra-
che” udowadnia brak ciągłości między dzisiejszym Koranem a jego oryginalną 
wersją. Luxenberg stawia tezę, że Koran pierwotnie był księgą liturgiczną uży-
waną przez arabskich chrześcijan, lekcjonarzem czyli qeryana12. Relacje Koranu, 

8 Por. Ibidem, s. 97.
9 Używany w niniejszym artykule system oznaczania fragmentów Koranu należy odczytywać 

następująco: numer sury : numer wersetu w surze (ajatu).
10 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 120-126.
11 Por. K. Kościelniak, Sunna, hadisy i tradycjoniści, Kraków 2006, s. 69-70.
12 Por. C. Luxenberg, Die syro-aramäische lesart des Koran. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der 

Koransprache, Berlin 2007, s. 83-88, 113-117.
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hadisów i wczesnych biogra' i Proroka świadczą, że utrzymywał on istotne sto-
sunki z chrześcijanami, oraz na mniejszą skalę z Żydami, i można sądzić, że 
jego wczesna teologia powstała pod dużym wpływem tego, co usłyszał w tych 
środowiskach13. Z przekazów wiemy, że gdy Mahomet miał ok. 35 lat w Mek-
ce przebywał koptyjski chrześcijanin, który budował dach w Kaabie. Podobno 
też Prorok odbywał częste rozmowy z chrześcijańskim niewolnikiem o imieniu 
Gabr i prawdopodobnie uczestniczył w liturgicznych spotkaniach chrześcijan, 
podczas których czytano różne nowotestamentalne teksty14. Niepoprawne zro-
zumienie teologii chrześcijańskiej można zrzucić na karb braku znajomości or-
todoksyjnych prawd wiary u samych chrześcijan Arabii, żyjących w znacznym 
oddaleniu od wszystkich ważnych centrów chrześcijańskiej nauki, lub braku chę-
ci samego Mahometa do ściślejszego poznania wiary, narodzonej poza terenami 
zasiedlonymi przez ludy arabskie. Niezależnie od tego teologia islamu na zawsze 
pozostała zdecydowanie monoteistyczna i w dużej części zgodna z objawieniem 
przedchrześcijańskim15.

Wypaczone proroctwo

Zgodnie z nauką islamu Mahomet jest „pieczęcią proroków”, hatam an-nabiyy-
in, prorokiem ostatnim, zamykającym i podsumowującym misje poprzedników, 
w tym Jezusa. Koran natomiast stanowi ostateczne objawienie, potwierdzenie 
wcześniejszych, a zarazem ' nalną wersję Bożego przekazu, w której wszystkie 
błędy i  wypaczenia zostały naprawione. Według muzułmanów zniekształce-
nia te wprowadzili chrześcijanie i Żydzi do zesłanych im świętych ksiąg: Tory 
(At-Tawrat), Psalmów Dawidowych (Zabur) oraz Ewangelii (Al-Indżil)16. To wła-
śnie tym tłumaczy się w islamie istotne różnice między Koranem a Biblią – jeśli 
Koran jest nieomylny, to z pewnością przekaz Mojżesza i Dawida uległ przekła-
maniu za sprawą Żydów, natomiast chrześcijanie wypaczyli proroctwa Jezusa. Po-
zwala to wysnuwać muzułmanom wniosek, że tak chrześcijanie, jak i Żydzi byli 
dawniej ludem wybranym przez Boga, lecz podążyli za podszeptami szatana, ska-
zili prawdę, a teraz nie godzą się uznać Mahometa za proroka, aby odkupić swe 
winy, przez co stają się wrogami wiary lub, w najlepszym wypadku, tymi, którzy 
zbłądzili17. Jasno na ten temat wypowiada się Koran: „Oni wypaczają sens słów 
i zapominają część tego, co im zostało przypomniane18. Od tych, którzy mówią 

13 Por. M. Elass, op.cit., s. 43.
14 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 116.
15 Por. M. Elass, op.cit., s. 43-44.
16 Por. J. Danecki, op.cit., s. 113-114.
17 Por. M. Elass, op.cit., s. 38.
18 Koran, 5:13 (wszystkie cytaty koraniczne za: Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986).
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Jesteśmy chrześcijanami!, wzięliśmy przymierze, lecz oni zapomnieli część tego, co 
zostało im przypomniane”19. W innym miejscu konkretnie odnosi się do rzeko-
mego zafałszowania przez chrześcijan posłannictwa Jezusa:

O ludu Księgi! Nie przekraczaj granic twojej religii i nie mów o Bogu niczego 
innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem Boga; 
i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem pochodzącym od Niego. Wierzcie 
więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie „Trzy!”. Zaprzestańcie! To będzie lepiej 
dla was! Bóg-Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna!20.

Prawo abrogacji oraz kwestia interpretacji Koranu

Chrześcijanie, podobnie jak i Żydzi, są w Koranie często wspominani, bądź to 
w gronie innych ludów Księgi – wraz z sabejczykami (nieistniejącym już wyzna-
niem zbliżonym prawdopodobnie do judeochrześcijańskiej sekty mandejczyków) 
i, wymienionymi tylko raz (22:17), zoroastrianami21, bądź osobno, kiedy to na-
zywani są po arabsku nasra – „nazareńczycy” (choć oczywiście większość tłuma-
czy Koranu przekłada ten termin na „chrześcijanie”)22. Stosunek Mahometa do 
przedstawicieli innych wyznań wypływał z jego osobistych przeżyć i doświadczeń 
i zmieniał się w czasie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych koranicz-
nych surach. Dodatkowo należy pamiętać, że sury nie są uszeregowane chronolo-
gicznie i dopiero praca komentatorów i interpretatorów Koranu pozwala stwier-
dzić, które z nich powstały wcześniej, a które później. Ma to istotne znaczenie 
o tyle, że w różnych miejscach Księgi przedstawiane są odmienne, a często wręcz 
przeciwstawne sądy i ważne jest rozpoznanie, który fragment jest późniejszy – 
zgodnie z przyjętą metodą abrogacji, nash, taki przekaz jest bowiem ważniejszy 
od fragmentu objawionego wcześniej. Dzieje się to analogicznie jak w przypadku 
zastosowania prawniczej zasady lex posterior derogat legi priori i znajduje swoje 
potwierdzenie w samym Koranie: „Kiedy znosimy jakiś znak albo skazujemy go 
na zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny”23. Na tej wła-
śnie zasadzie agresywny „werset miecza” (ajat al-saif, 9:5) znosi ponad sto in-
nych wersetów, głównie o łagodniejszym wydźwięku, i często jest używany do 
usprawiedliwiania agresji skierowanej przeciwko niemuzułmanom24. Oto jego 
brzmienie: „A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam 

19 Koran, 5:14.
20 Koran, 4:171.
21 Por. C. Eid, G. Paolucci, op.cit., s. 117.
22 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 15.
23 Koran, 2:106.
24 Por. A.N.R. Wilson, Challenges of the progressive Muslim, Bloomington 2011, s. 31.
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gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotujcie dla nich wszelkie 
zasadzki!”25. Należy jednak zauważyć, że liczni przedstawiciele umiarkowanego 
islamu odrzucają radykalną interpretację tego ajatu, zaznaczając, że jest on cyto-
wany poza kontekstem i że przemoc w Koranie znajduje usprawiedliwienie tylko 
w samoobronie26.

Sura druga (Krowa)

W poszukiwaniu wzmianek o chrześcijanach w Koranie szczególną uwagę należy 
zwrócić na sury drugą, trzecią, piątą oraz dziewiątą. Sura druga – „Krowa”, jest 
najdłuższą w Koranie i już na jej początku znajdujemy kluczowe dla samoświado-
mości muzułmanów przeciwstawienie ich, wierzących, ludziom niewierzącym27:

To jest Księga – nie ma co do tego żadnej wątpliwości – droga prosta dla bogo-
bojnych; dla tych, którzy wierzą w to, co jest skryte, którzy odprawiają modlitwę 
i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy; i dla tych, którzy wierzą w to, co tobie 
zesłaliśmy, i w to, co zostało zesłane przed tobą; oni wierzą mocno w życie osta-
teczne. Tacy są na drodze prostej, danej im od ich Pana, i oni będą szczęśliwi. Za-
prawdę, tym, którzy nie wierzą, jest wszystko jedno, czy ty ich ostrzegasz, czy nie 
ostrzegasz, oni i tak nie uwierzą. Bóg nałożył pieczęć na ich serca i na ich słuch, 
a na ich oczach położył zasłonę. Dla nich kara będzie straszna28.

Postawienie po dwóch stronach niewierzących i wierzących jest analogiczne 
do starotestamentowego przeciwstawienia sprawiedliwych i występnych. Sprawą 
otwartą pozostaje jeszcze, po której stronie stoją chrześcijanie – nie zostali wy-
mienieni wprost, jednak znajdują się już w zasięgu wzroku, poprzez fragment 
„i w to, co zostało zesłane przed tobą”, który odnosi się do Tory i Ewangelii. Te 
dwie księgi są zatem uznane, ale wiadomo też, że zostały zniesione, zdezaktuali-
zowane przez Koran. Chrześcijanie zatem, wraz z Żydami, przesuwają się gdzieś 
pomiędzy wierzących a niewierzących29. W dalszej części tej sury jest już napisa-
ne wprost o chrześcijanach i Żydach: „Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy 
wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i Dzień 
Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie 
odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!”30. Tymi słowami strona islamska 

25 Koran, 9:5.
26 Por. M.M. Ali, ' e Religion of Islam. A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles and 

Practices of Islam, Dublin 2011, s. 410-414.
27 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 15.
28 Koran, 2:2-7.
29 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 17.
30 Koran, 2:62.
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deklaruje, że nie ma wątpliwości w zbawienie przedstawicieli wymienionych re-
ligii monoteistycznych, chociaż w następnych wersetach (2:111-112) odrzuca też 
ich przekonanie o wyłączności zbawienia dla tych jedynie religii. W niektórych 
momentach chrześcijanie i Żydzi są rozpatrywani razem jako ludy Księgi, jak na 
przykład wtedy, gdy opisywane są ich próby nawrócenia, czy też uczynienia na 
powrót niewierzącymi, muzułmanów: „Nie chcieliby ci niewierzący spośród ludu 
Księgi ani też bałwochwalcy, aby zostało wam zesłane jakieś dobro od waszego 
Pana”31. A także: „Wielu spośród ludu Księgi chciałoby uczynić was na powrót 
niewiernymi, kiedy już uwierzyliście, przez zawiść pochodzącą od nich samych”32.

Ludom Księgi zarzuca się też przemilczanie i zatajenie istotnych fragmentów 
Boskiego objawienia (2:140, 174), które prawdopodobnie miały wskazywać na 
nadejście nowego proroka – Mahometa, oraz pośrednio oskarża o politeizm po-
przez pochwałę dla osoby Abrahama, który do Jedynego Boga nigdy nie dołączył 
żadnych innych bogów (2:140)33. W innych miejscach w Koranie znajdujemy jed-
nak jasne rozróżnienie między chrześcijanami a Żydami. Mahomet znał różnice 
między Ewangelią a Torą i prawdopodobnie nawet z własnego doświadczenia po-
znał gwałtowne spory między nazareńczykami a Żydami, które relacjonuje dalej 
sura druga34: „Żydzi mówią: Chrześcijanie nie stoją na niczym!, a chrześcijanie 
mówią: Żydzi nie stoją na niczym! – a przecież oni recytują Księgę! Podobne sło-
wa mówią ci, którzy nie wiedzą. Bóg rozsądzi między nimi w Dniu Zmartwych-
wstania to, w czym oni się różnili”35.

Sura druga, w szczególności jej części przytoczone tutaj, jest najczęściej wią-
zana pochodzeniem z Medyną, to znaczy, że łączy się z narastającym tam kon-
� iktem między nowo przybyłymi członkami muzułmańskiej gminy a Żydami, 
przebywającymi tam już wcześniej. W te spory są włączani też nazareńczycy, 
których obecności także można się spodziewać w Medynie36. Mahomet został 
do Medyny zaproszony, by odegrać rolę arbitra w sporze między plemionami ży-
dowskimi i arabskimi, w momencie, gdy jego pozycja w Mekce zaczęła słabnąć. 
Skwapliwie tę propozycję wykorzystuje i wraz z całą tworzącą się ummą – spo-
łecznością wiernych, przenosi się w 622 r. Obecność w Medynie żydowskich ple-
mion AnNadir, Qaynuqa oraz Qurayza miała istotne znaczenie. Z jednej strony 
przygotowała miejscowych Arabów na przyjęcie idei monoteizmu i oczekiwania 
na proroka, z drugiej zaś utrudniała scalenie gminy zgodnie z nowo zaprowa-
dzanymi zasadami. Jeszcze w tekście pierwszego politycznego dokumentu islamu 
– Konstytucji Medyńskiej – Żydzi są włączeni do gminy i traktowani jako część 

31 Koran, 2:105
32 Koran, 2:109.
33 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 20-21.
34 Por. Ibidem, s. 19-20.
35 Koran, 2:113.
36 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 22.
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ummy. Z czasem jednak narastały kon� ikty, Żydzi odmawiali uznania Mahometa 
za proroka monoteizmu i w rezultacie w 624 r. plemię Qaynuqa zostało wygnane. 
Równocześnie Mahomet podjął starania, aby oczyścić muzułmańską doktrynę 
z wszelkich elementów, które wiązały ją z judaizmem. I tak, miast odmawiać trzy 
modlitwy dziennie, co nakazuje Koran, wprowadzono obowiązek modlitwy pię-
ciokrotnej, natomiast w miejsce zwracania się w czasie modłów w stronę Jerozo-
limy, nakazano kierować się na Mekkę37. Ta zmiana, która symbolizuje rozstanie, 
także znajduje swoje odzwierciedlenie w surze drugiej: „Widzieliśmy zwrócenie 
twojej twarzy ku niebu. My zaś teraz chcemy zwrócić się w kierunku, który ciebie 
zadowoli. Zwróć więc twoją twarz w kierunku świętego Meczetu. I gdziekolwiek 
się znajdziecie, zwracajcie się twarzami w jego kierunku”38.

Sura trzecia (Rodzina Imrana)

Kolejna sura – „Rodzina Imrana”, powtarza i doprecyzowuje założenia z sury dru-
giej. Nie występuje w niej słowo „nazareńczycy”, jednak wielokrotnie jest mowa 
o ludziach Księgi. To jedna z nielicznych sur zawierających perykopy Ewangelii39. 
W jednym z wersetów wzmacnia się muzułmańskie roszczenia w stosunku do 
Abrahama: „O ludu Księgi! Dlaczego dyskutujecie w sprawie Abrahama? Przecież 
Tora i Ewangelia zostały zesłane po nim. Czyż nie macie rozumu?”40. Mahomet 
stosuje tutaj jako argument prawo pierwszeństwa – Abraham działał jako prorok 
przed zesłaniem Tory i Ewangelii – na co jednak pojawia się zarzut, że sam islam 
przyszedł o wiele wieków później niż chrześcijaństwo i judaizm. Odpowiedzią 
islamu na to jest stwierdzenie, że jest on ożywioną na nowo religią Abrahama, zaś 
Koran jest potwierdzeniem dawnych ksiąg i proroków (3:81). W rezultacie tego, 
dawne religie, ich księgi i prorocy stają się zbyteczne i przebrzmiałe41. W innym 
miejscu w tej surze oceniana jest większość chrześcijan i Żydów, którym przypi-
suje się niegodziwość oraz zepsucie, dlatego też należy ich zwalczać jako ka< run 
– błędnowierców, w odróżnieniu od wiernych – muzułmanów42: „Wy jesteście 
najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi: wy nakazujecie to, co jest 
uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne; i wierzycie w Boga. A jeśliby uwierzył 
lud Księgi, to byłoby dla niego lepiej. Wśród nich są wierzący, lecz większość 
z nich to ludzie szerzący zepsucie”43.

37 Por. J. Danecki, op.cit., s. 28-29.
38 Koran, 2:144.
39 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 22-23.
40 Koran, 3:65.
41 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 23.
42 Por C. Eid, G. Paolucci, op.cit., s. 39.
43 Koran, 3:110.
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Sura piąta (Stół zastawiony)

Sura „Stół zastawiony” należy do chronologicznie najpóźniejszych, a sam jej tytuł 
odnosi się do fragmentu, w którym Jezus wraz z uczniami proszą Boga o zesła-
nie z nieba zastawionego stołu, co może nawiązywać do biblijnego cudownego 
nakarmienia tłumu. Ta część Koranu zawiera prawdopodobnie najbardziej wy-
czerpujące rozważania na temat nazareńczyków i Żydów – odnajdujemy tu kilka 
fragmentów obrazujących ich spór z islamem. W wersetach 12-26 umieszczona 
jest krytyka najpierw Żydów, a następnie nazareńczyków, po czym stawia się im 
zarzut zapomnienia części przyjętych zobowiązań, w wyniku czego wybuchła 
między nimi wrogość i nienawiść, które potrwają aż do dnia zmartwychwstania. 
Obie grupy są tu związane wspólnym wezwaniem „O wy, ludu Księgi” (5:15). 
W stosunku do samych chrześcijan postawiony jest zarzut ubóstwienia Chry-
stusa, przez co zaliczają się do grona niewierzących, politeistów, którzy dołączają 
innych bogów do Boga Jedynego44:

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!”. 
Powiedz: „Któż ma możność uczynić coś przeciw Bogu, jeśli On zechce zgubić 
Mesjasza, syna Marii, jak również Jego Matkę i wszystkich, którzy są na ziemi?”. 
Do Boga należy królestwo niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi. On stwarza 
to, co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!45

i podobnie:

Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to Mesjasz, syn Marii!”. 
A Mesjasz powiedział: „Synowie Izraela! Czcijcie Boga, mojego Pana i waszego 
Pana!”. Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Bóg zabronił wejścia 
do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień46.

Dalej znajdujemy jeszcze inny zarzut, dotyczący obu grup religijnych, jakoby 
traktowały siebie niczym wybrańców Boga, podczas gdy są jak wszyscy inni lu-
dzie grzesznikami. Jest tu także ukazany radykalny monoteizm Koranu, który nie 
zezwala w ogóle na posługiwanie się tytułem dziecka Bożego, nawet jeśli to sami 
chrześcijanie, wobec tego, że Chrystus stał się ich bratem, uważają się za dzieci 
Boga47. Kolejny fragment mówi osobno o Torze i o Ewangelii, a następnie o auto-
rytetach obu grup religijnych – rabinach i uczonych z jednej strony, zaś kapłanach 
i mnichach z drugiej. Ważnym i bardzo mocno wybrzmiewającym wersetem jest 

44 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 23-24.
45 Koran, 5:17.
46 Koran, 5:72.
47 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 149.
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ten, który ocenia słuszność przyjaźni z chrześcijanami i Żydami, zdecydowanie ją 
odradzając i grożąc muzułmanom odpadnięciem od wiary48: „O wy, którzy wie-
rzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi 
jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród 
nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!”49.

Jeśli jednak przyjrzymy się kolejnym wersetom, znajdziemy tam niespodzie-
wanie pozytywną opinię o nazareńczykach, sytuującą ich najbliżej w przyjaźni do 
muzułmanów. Kontrastuje to ze skrajnie negatywnym osądem Żydów, którzy wraz 
z politeistami uznawani są za największych wrogów wierzących muzułmanów:

Ty z pewnością się przekonasz, że ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości 
wobec tych, którzy uwierzyli – to żydzi i bałwochwalcy. I z pewnością się przeko-
nasz, że najbliżsi, przez swą przyjaźń, tym, którzy uwierzyli, są ci, którzy mówią: 
„My jesteśmy chrześcijanami!”. Tak jest, albowiem są wśród nich księża i mnisi 
i oni nie wbijają się w pychę50.

Prawdopodobnie takie zmienne, niekiedy negatywne, a niekiedy pozytywne, 
oceny chrześcijan wypływają z konkretnych doświadczeń Mahometa. Pierwszym 
muzułmanom w Medynie zdarzały się gwałtowne starcia z Żydami, co opisano wy-
żej, zaś możliwe, że nazareńczycy się od nich odcinali. Dodatkowo niewykluczone, 
że występowały przypadki konwersji chrześcijan na islam, do czego może odnosić 
się następujący fragment sury piątej51: „Kiedy oni słuchają tego, co zostało zesłane 
Posłańcowi, widzisz, jak ich oczy przepełniają się łzami z powodu prawdy, którą 
poznali. Oni mówią: Panie nasz! My wierzymy! Zapisz nas więc między świadków!”52.

Inaczej niż przytoczone powyżej fragmenty, bazujące na konkretnych doświad-
czeniach, inne koraniczne wersety, jak 5:69, powielają stereotypowe określenia na 
temat ludzi Księgi, obiecując muzułmanom, chrześcijanom, Żydom i sabejczykom 
pociechę w Dniu Ostatecznym (podobnie, cytowany powyżej, 2:62 oraz 22:17).

Sura dziewiąta (Skrucha)

Dziewiąta sura – „Skrucha”, przez Ibn Abbasa i licznych innych komentatorów 
jest uznawana za ostatnią powstałą część Koranu53. W jednym z wersetów oskar-
ża się ludzi Księgi nie tylko o odrzucenie islamu, ale też o odrzucenie Jedynego 

48 Por. Ibidem, s. 24-25.
49 Koran, 5:51.
50 Koran, 5:82
51 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 26.
52 Koran, 5:83.
53 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 28.

Grzegorz Małyga



139

Boga. Koran zaleca przeto zwalczanie chrześcijan i Żydów, aż do ostatecznego 
upokorzenia i zapłacenia przez nich daniny: „Zwalczajcie więc tych, którzy nie 
wierzą w Boga i Dzień Ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego 
Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana 
Księga – dopóki nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni”54.

W kolejnym wersie powtarza się często wysuwany zarzut politeizmu – wzię-
cia Chrystusa, ale też swoich uczonych i mnichów, za panów poza Bogiem. Co 
interesujące, z analogicznym, często kierowanym do chrześcijan, oskarżeniem 
spotykają się tu także Żydzi:

Żydzi powiedzieli: „Uzajr jest synem Boga”. A chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz 
jest synem Boga”. Takie są słowa wypowiadane ich ustami. Oni naśladują słowa 
tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrot-
ni! Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów, poza Bo-
giem, i Mesjasza, syna Marii. A rozkazano im przecież czcić tylko Boga Jedynego. 
Nie ma boga, jak tylko On! Jakże On bardziej godny jest chwały aniżeli to, co oni 
Jemu dodają jako współtowarzyszy!55.

Koran o apostatach

Powyższa krótka analiza pokazuje, że wersety Koranu nie mówią jednym głosem 
o postępowaniu wobec chrześcijan, otwierając tu islamskim nauczycielom czy 
prawnikom szerokie pole do interpretacji. Żadnych wątpliwości nie pozostawia 
jednak Koran, odnosząc się do osób, które na rzecz chrześcijaństwa (bądź innej 
religii) porzuciły islam. Choć sam Koran nie przesądza wprost o obowiązkowej 
karze śmierci wobec apostatów, to jednak mówi jasno, że hipokryci, odstępcy od 
wiary muzułmańskiej, obłudnicy są obiektem strasznej kary trzykrotnego prze-
kleństwa: „Jakże miałby prowadzić Bóg drogą prostą ludzi, którzy porzucili wia-
rę, po tym, jak uwierzyli i zaświadczyli, że Posłaniec – to prawda, i po tym, jak 
przyszły do nich jasne dowody? Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawie-
dliwych! Dla nich zapłatą będzie: przekleństwo Boga, aniołów i ludzi, wszystkich 
razem”56.

W licznych islamskich społecznościach sprawą honoru, czy też może wiary, 
jest nakłonienie – wszelkimi środkami – apostatów do powrotu do islamu, a jeśli 
do tego nie dojdzie, wykonanie wyroku śmierci57. Często przy tym przywołuje się 
fragment sury czwartej. Odnosi się on do grupy ludzi niewiernych, dla których, 

54 Koran, 9:29
55 Koran, 9:30-31.
56 Koran, 3:86-87.
57 Por. M. Elass, op.cit., s. 190.

Obraz chrześcijan na kartach Koranu



140

jak wiadomo, przeznaczona jest śmierć: „Przeto nie bierzcie sobie opiekunów 
spośród nich, dopóki nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, 
to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie 
spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!”58.

Należy w tym miejscu zauważyć, że te surowe zalecenia mają wymierny wpływ 
na sytuację chrześcijan niemal na całym Bliskim Wschodzie. W wielu państwach 
regionu, nawet jeśli mniejszości religijne mogą cieszyć się względną tolerancją, to 
jednak inspirowane islamem prawodawstwo nie dopuszcza możliwości konwersji 
z islamu, często uznając to za poważne przestępstwo.

Zakończenie

Na podstawie przytoczonych tu osądów pochodzących z Koranu, a dotyczących 
chrześcijan, nie można zbudować jednoznacznego i konkretnego obrazu. W róż-
nych miejscach Księgi oceny nazareńczyków znacząco odbiegają od siebie, co 
wynika z konkretnych, także diametralnie się od siebie różniących, doświadczeń 
i wydarzeń z epoki najwcześniejszego rozwoju islamu59. Jeśli relacje muzułmań-
sko-żydowskie były w oczywisty sposób nieprzyjazne, to stosunki z chrześci-
janami, w zależności od polityczno-społecznych uwarunkowań, wahały się od 
przyjaźni do wrogości, co znajduje swoje odbicie na kartach Koranu. Zważywszy 
jednak, że w erze islamskich podbojów większość nowo zdobywanych terenów 
była zamieszkana w przeważającej mierze przez chrześcijan, islam musiał w wy-
miarze politycznym szukać bardziej ugodowego nastawienia, z czego wypływa 
też łagodniejsza moralna ocena życia nazareńczyków. W sferze teologii natomiast 
bliższy jest islamowi judaizm, z  racji „absolutnego” charakteru monoteizmu 
w obu tych religiach. W chrześcijaństwie natomiast nie do zaakceptowania jest 
prawda o trynitarnym Bogu oraz bóstwo Jezusa Chrystusa, przeto wiara naza-
reńczyków jest zdecydowanie odrzucana60. Pomimo jednak ostrej krytyki naza-
reńczyków, podobnie jak i Żydów, zachowane jest przeświadczenie, że mają oni 
szansę się uratować poprzez Księgę – Biblię, przy czym nie wyklucza to starań 
muzułmanów, by chrześcijanie otworzyli się na nauki Mahometa61. Analizując 
wersety Koranu, nierzadko tworzące wrażenie wewnętrznej sprzeczności, należy 
wszakże zawsze pamiętać, jak istotną rolę w islamie odgrywa sprawa interpretacji 
oraz opinii autorytetów religijnych. To ona nierzadko decyduje, które zalecenia 
będą wprowadzane w życie, a które zostaną pominięte jako nieobowiązujące.

58 Koran, 4:89.
59 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 29.
60 Por. C. Eid, G. Paolucci, op.cit., s. 119.
61 Por. J. Gnilka, op.cit., s. 29.
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Summary

Grzegorz Małyga

� e image of Christians in the Quran

In the holy book of Islam, the Quran, one can ' nd many Christian in� uences. It 
is both because of the circumstances and the time when the book was born. Like-
wise, the Christians are mentioned plenty of times there – not only as one of the 
People of the Book, but also as a separate group, Nasara (derived from Nazareth). 
� is article brie� y presents some theories about the role of Christianity in the 
early years of Islam and shows biblical references in the Quran. It also analyses 
the parts of the Quran dedicated to the followers of Christ, especially in the sec-
ond, third, ' � h and ninth surahs (chapters).
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