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Urška Flisar
Potomstvo bibličnega Abrahama in koranskega 
Ibrahima
The Posterity of Biblical Abraham and the Quran 
Ibrahim

Povzetek: V prispevku je prikazana primerjava svetopisemskih in koranskih besedil, 
ki se navezujejo na biblijskega očaka Abrahama na eni in koranskega Ibrahima 
na drugi strani. Posebna pozornost je namenjena razumevanju potomstva ome-
njenega religijskega lika. Svetopisemska pripoved jasno izpostavlja božjo oblju-
bo, da bo Abraham postal oče vseh narodov. Po drugi strani pa Koran potomstvu 
tolikšne pozornosti ne namenja, a vendarle poudarja, da je Ibrahim dobil sina 
v nagrado. Na tem mestu pa se pojavljajo nove razlike, saj je prvenstvena vloga 
sinov, po katerih se je Abrahamovo ali Ibrahimovo potomstvo dovršilo, v islam-
ski tradiciji razumljena drugače kot v judovstvu in krščanstvu. Prva namreč pri-
pisuje večjo vlogo Ismailu (Izmaelu), drugi dve pa Izaku (Ishaku). 

Ključne besede: Abraham, Ibrahim, potomstvo, preroštvo, Izak, Ishak, Izmael, Ismail

Abstract: This paper compares the biblical and Koranic texts that relate to the bi-
blical patriarch Abraham on the one hand and the Koranic Ibrahim on the other. 
Particular attention is given to understanding the offspring of this religious fi-
gure. The Bible’s narrative clearly highlights God’s promise that Abraham will 
become the father of all nations. The Koran, on the other hand, does not pay 
so much attention to the posterity, yet emphasizes that Ibrahim won a son as 
a reward. Here, however, new differences emerge, since the primacy of the 
sons through whom Abraham’s or Ibrahim’s offspring was perfected is under-
stood differently in Islamic tradition than in Judaism and Christianity. The first 
attribute a larger role to Ismail (Ishmael) and the other two to Isaac (Ishaq).
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1. Uvod
Skupna točka monoteističnih religij ni zgolj vera v enega Boga. Čeprav se na prvi 
pogled zdi, da so doktrinalne, kulturne in interpretativne razlike prevelike, da bi 
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te religije sploh lahko primerjali, nam njihova sveta besedila kažejo drugo plat. V 
Svetem pismu in Koranu lahko najdemo pripovedi, ki govorijo o istih osebnostih 
ali pa opisujejo isti dogodek. A pripovedi se skorajda nikoli ne ujemajo v popolno-
sti. Nekatere so si precej podobne in hkrati v navidezni podobnosti precej različne, 
druge najdemo le v eni izmed omenjenih svetih knjig. V prispevku se bomo še 
posebej osredotočili na primerjavo pripovedi svetopisemskega očaka Abrahama 
in koranskega Ibrahima. V obeh tradicijah je namreč ravno Abraham začetnik mo-
noteistične religije. Judovstvo in krščanstvo verjameta, da je Abraham oče izvo-
ljenega ljudstva, medtem ko muslimani trdijo, da je bil Ibrahim prvi musliman. 
Ravno njegovo potomstvo pa je tisto, ki igra v zgodovini obeh religij pomembno 
vlogo. Poskušali bomo natančno primerjati odlomke, ki omenjajo Abrahama in 
Ibrahima, poiskati stične točke in razlike v njihovi interpretaciji ter prikazati, kako 
vplivajo na razumevanje in razvoj obravnavanih verstev. 

2. Preroštvo v Svetem pismu in Koranu 
Abrahama kot očeta narodov priznavajo vse tri monoteistične religije. Da bomo 
njegovo vlogo bolje razumeli, si na začetku oglejmo, kako Sveto pismo in Koran 
razumeta besedo prerok. Omenimo še, da je v Svetem pismu Abraham kot prerok 
razumljen le enkrat (1 Mz 20,7), tradicija pa ga prišteva med očake. Koran medtem 
besede očak ne pozna in tako velja Ibrahim za enega izmed prerokov. 

V babilonsko kulturo preroštvo ni prišlo iz biblične kulture. V mestu Mari ob 
Evfratu je tako mogoče najti dokaze, da so preroki na tem območju obstajali že v 
18. st. pr. Kr. Prav tako obstajajo dokazi, da so vedeževalci in preroki delovali v 
mestu Biblo v 11. st. pr. Kr. in potem v 8. st. pr. Kr ob reki Orontes. V asirsko-babi-
lonski kulturi so preroki zagotavljali temeljno posredništvo in povezovanje med 
ljudstvom in božanstvi. Po judovskem izročilu so preroki živeli do časa Artaksersa, 
tj. do 5. st. pr. Kr. (Palmisano 2018, 4).

Termin prerok ima široko paleto pomenov. Pomembno mesto ima predvsem v 
Stari zavezi. Hebrejski izraz prerok označuje navdihnjenega človeka, ki lahko živi 
sam ali v skupnosti. Poznamo tudi poklicne preroke, na katere so se ljudje obra-
čali, ko jih je zanimalo, kakšna je Božja volja. Preroki so imeli moč posredovanja 
pri Bogu, nekateri izmed njih pa so imeli pri tem še posebej pomembno vlogo. 
Med največje preroke Sveto pismo prišteva Izaijo, Jeremijo in Ezekiela,1 ki jih Ko-
ran ne pozna. Omenja še številne manjše preroke. Zasledimo lahko tudi lažne 
preroke (Jer 28), prav tako ne smemo prezreti dejstva, da pozna Stara zaveza tudi 
prerokinje, npr. Deboro (Sod 4,4) (SSP 1997, 1872).

Hebrejska Biblija v najstarejšem izročilu za preroka uporablja pojem »Božji mož« 
('Aiš ha'elohim), »prerok« (nabi') ali »videc« (hozeh). Z izrazom »nabi'« je v 1 Mz 
20,7 imenovan tudi Abraham, iz česar lahko sklepamo, da velja Abraham za pre-

1  Muslimanski prerok Zulkfil je sicer pri določenih teologih identificiran z Ezekielom. 
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roka tudi v biblični tradiciji. Besede, ki opredeljujejo preroke, so tudi »ro'eh«,2 
»'iš haruah«,3 »mal'ak Yhwh«,4 »'ebed Yhwh«5 in »'ebed ha'elohim«6 (Palmi-
sano 2018, 5). Delovali so v času kraljestva do vrnitve iz babilonskega suženjstva. 
Zaradi svoje kritičnosti do oblasti in aktualnih razmer so bili velikokrat preganjani. 
Bili so zagovorniki solidarnosti med narodi, zavzemali so se za vdove, revne in si-
rote (SSP 1997, 1872). Prav tako lahko preroke najdemo v Novi zavezi, kjer je kot 
prerok imenovan tudi Jezus (Lk 4,24; Mt 21,46; Jn 6,14). 

Arabska beseda »rasul« (arab. رسول, poslanec) se v Koranu pojavi 235-krat, 
»nabi« (arab. ّنَبِي, prerok) pa 54-krat. Tematika o preroštvu se je začela razvija-
ti v meškem obdobju in je postavila okvire Mohamedovega delovanja. V hadi-
sih beremo, da je glasnikov vere sto štiriindevetdeset tisoč, poslancev pa tristo 
trinajst. V Koranu je kar dvajset od petindvajsetih prerokov bibličnih, vendar pa 
se islamski preroki Nuh, Ibrahim, Musa in Isa po svoji vlogi razlikujejo od Noeta, 
Abrahama, Mojzesa in Jezusa. V sveti knjigi muslimanov ne najdemo razvijanja 
zgodovine človeštva, lahko pa zasledimo različne pripovedi, v katerih so kot veliki 
liki izpostavljeni poslanci. Med temi prevladujejo Nuh (omenjen 33-krat), Ibrahim 
(omenjen 69-krat), Musa (omenjen 136-krat), Isa (9-krat omenjen kot Isa, 13-krat 
kot Ibn Maryam, 3-krat al-Masih, Ibn Maryam (Osredkar 2015, 76)) in Mohamed 
(samo 4-krat in enkrat kot Ahmed). »Vsenavzočnost Muse nakazuje nazorski izvor 
Korana«, pravi Ocvirk (2012, 154). Preroke je izbral Alah in jih obdaril s krepost-
mi – vsak prerok mora biti namreč pobožen, hvaležen, popustljiv, velikodušen, 
resnicoljuben, moderatorski, skromen, pogumen, zaupanja vreden in pravičen. 
Kot tak je vzor ljudem okrog sebe. Vsekakor pa za islamske preroke velja tudi, da 
se izogibajo kakršnemu koli stiku s poganskimi religijami in ljudi opozarjajo, da so 
slabe (Yahya 2005, 18; Langroodi 2010, 8).

3. Kdo sta Abraham in Ibrahim?
V islamu je Abraham poznan kot Ibrahim, na podlagi česar sklepamo, da gre za isto 
osebo. V Svetem pismu se je Abraham sprva imenoval Abram, njegova žena Sara pa 
Saraja (1 Mz 17). Sprememba imena nakazuje sklenitev zaveze med Bogom in oča-
kom. Medtem pa Koran spremembe imena ne omenja. Kamil Mufti (2006, 1) nava-
ja, da se mnogi islamologi strinjajo, da je sprememba imena prišla v Sveto pismo 
zaradi raznolikosti dialektov. A sprememba imena ima v judovski in krščanski tradi-
ciji globlji pomen – označuje spremembo Abramove osebnosti, poleg tega pa vsako 
ime nosi v sebi skriti pomen. Tako ime Abram pomeni »oče je vzvišen«, ime Abra-
ham pa »oče množice«, kar je navsezadnje Abraham tudi postal. 

2  Videc.
3  Gospodov poslanec. 
4  Božji poslanec.
5  Božji služabnik. 
6  Božji služabniki, preroki. 
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Rodil bi se naj okrog 3300 let po stvarjenju sveta (Langroodi 2010, 40; Smailagić 
1990, 261) v babilonskem kraju Kotha. Obe tradiciji omenjata mesto Ur (1 Mz 
11,28-31).7 Znano je, da je v tej takrat pomembni politeistični mestni sumerski 
državici vladalo nestabilno stanje in da je bil Abraham politični migrant. Skupaj z 
očetom Terahom, ženo Sarajo in nečakom Lotom se je takrat še kot Abram prese-
lil v Harán (1 Mz 11,31), proti kánaanski deželi pa je odšel pri svojih petinsedem-
desetih letih – tedaj ga je poklical Bog in mu dejal, naj zapusti hišo svojega očeta 
in odide v deželo, ki mu jo bo pokazal (1 Mz 12,1.4). Koran točne starosti začetka 
delovanja preroka Ibrahima ne omenja. 

Znamenje zaveze med Bogom in Abrahamovim ljudstvom je bilo obrezovanje. 
Bog je naročil Abrahamu, da naj obrežejo moške osem dni po rojstvu (1 Mz 17,11-
12). Abraham in Izmael sta bila obrezana na isti dan. Prvi je imel devetindevetde-
set let, drugi trinajst (1 Mz 17,24-25). Zanimivo je, da nekatera islamska ljudstva 
dečke obrežejo pri trinajstih letih – tako, kakor je to navedeno v Bibliji (1 Mz 16; 
17; 25; 36,3; 1 Krn 1,28-31) (Comay 2002, 162). Koran obrezovanja ne omenja, ga 
pa zato zasledimo v suni. Abu Huraira (Al-Bukhari VIII, 313) in Abu Hurayra (Al-
-Adab Al-Mufrad LIII, 575) omenjata starost osemnajst let. 

Koran prav tako ne omenja Ibrahimove smrti, o kateri Biblija poroča. Abraham 
je umrl pri sto petinsedemdesetih letih, pokopala sta ga njegova sinova Izak in 
Izmael (1Mz 25,7-9). 

4. Abraham v Svetem pismu
Pripoved o očaku Abrahamu je zapisana v Svetem pismu od 1 Mz 12–25. Sveto 
pismo omenja, kako Bog pokliče Abrahama (1 Mz 12), ki se je zaradi lakote odpra-
vil v Egipt (1 Mz 12,10) in nato v Negeb (1 Mz 13,1). Premoženjski spori so vodili 
Abrahama v odločitev o razhodu z nečakom Lotom. Slednji je izbral jordansko de-
želo, Abraham pa je prebival v kánaanski deželi (1 Mz 13,11-12). Gospod je Abra-
hamov rod silno namnožil (1 Mz 13,16; 15,5). Z deklo Hagáro se mu je rodil deček 
Izmael (1 Mz 16), z ženo Saro pa kljub njeni visoki starosti Izak (1 Mz 18,10-15; 1 
Mz 21). Potem ko je Bog sklenil z Abrahamom zavezo (1 Mz 17), ga je obiskal (1 
Mz 18) in posvaril glede Sódome, za katero je očak prosil, naj ji prizanese (1 Mz 
18,16-33). Med zelo znanimi dogodki je Abrahamova daritev sina Izaka, ki kaže 
Abrahamovo poslušnost Gospodu (1 Mz 22) in za katero bo, kot bomo videli po-
zneje, obilno nagrajen. Po Sarini smrti (1 Mz 23) se je Abraham poročil s Ketúro 
(1 Mz 25). Umrl je, ko mu je bilo sto petinsedemdeset let. Sinova Izak in Izmael 
sta ga pokopala zraven žene Sare v votlini Mahpéli (1 Mz 25,9).8 

Comay (2002, 10) opredeljuje vlogo Abrahama takole: »Za Jude je zgodba o 
Abrahamu nacionalnega pomena, ker označuje njihov prehod k nastanku ljudstva 

7  Danes mesto Tell-el Mukayyar v Iraku. 
8  Votlina Mahpéla je sveta tudi za muslimane. Ob Jafskih vratih v Starem Jeruzalemu, od koder je šla 

cesta v Hebrón, je vrezan napis iz Korana: »Ni ga Boga razen Alaha in Abraham je njegov ljubljenec.« 
(Comay 2002, 10)
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in njihovo od Boga dano pravico do dežele Izrael. V religijskem smislu simbolizira 
tudi prelom s poganskim malikovanjem in zavezo k monoteizmu. V Novi zavezi je 
Abraham zgled bogaboječega in pravičnega moža.«

5. Ibrahim v Koranu
Zgodba o Ibrahimu v Koranu ni strnjena na enem mestu, temveč je – kot tudi vse 
druge – razdrobljena. Koran ga imensko omenja 69-krat, nanj se nanaša 245 aje-
tov v 25 surah in je poleg Musa največkrat omenjena biblična osebnost v Koranu. 
Islam se po Westermannovem (1985, 27) mnenju zato brez zadržkov imenuje 
»abrahamska religija«. Al Baidawi (Katsh 1980, 105) pravi, da je islam v bistvu 
sekta Abrahamovega verstva. Abraham je arhetipska figura zavrnitve malikovanja 
in model odrešenja, ki naj bi prišel po njem, izvira iz njegove poslušnosti, vere ter 
obljube potomstva, ki mu je bila dana (Osredkar 2016, 53). Küng (2007, 49–52) 
navaja, da je Ibrahim za muslimane prejemnik izvirnega razodetja, ki je v Koranu 
očiščeno vseh napak, ki jih vsebujejo drugi sveti spisi.9 V K 4, 5410 beremo, da je 
Bog Ibrahimovemu rodu podelil knjigo in modrost. »Božji prijatelj«11 oz. »Halil Al-
lah«, kot ga imenuje Koran v 4, 125, je za muslimane tudi prvi musliman (K 3, 67-
68) – zgled kreposti, pokoren Gospodu, pravi vernik, ki Gospoda ni enačil z drugi-
mi bogovi (K 16, 120); med drugim pa ravno on prosi Alaha (K 2, 127-129), da naj 
njegovemu ljudstvu podari preroka: mišljen je največji prerok Mohamed. Tako ga 
tudi islam priznava za očeta vseh vernikov (ebu-l-enbija). Bog sam ga je izvolil (K 
3, 33), njemu so bili Mohamed in muslimani najbližji (K 3, 68). Ibrahim je postal 
zgled vere tudi zaradi izpolnjevanja dolžnosti – danes t. i. petih stebrov islama. V 
K 21, 73 piše, da sta bila Ibrahim in Lut postavljena za glasnika vere, da sta se ob 
Alahovem naročilu o redni molitvi klanjala, opravljala dobra dela in delila milošči-
no. Prav tako najdemo izpolnitev dolžnosti romanja (K 22, 26-29), nikjer pa ne 
zasledimo posta. 

Nekatere pripovedi, ki jih najdemo v Koranu, so podobne bibličnim, kar je do-
kaz, da so se sledi nazareške zapuščine ohranile v Koranu, hadisih in drugi islamski 
literaturi (Osredkar 2016, 18). V Koranu najdemo pripoved o obisku božjih poslan-
cev (K 11, 69-75) in obljubo potomstva (K 15, 53-55; K 51, 24-30), ki so mu jo ti 
prinesli. Koran omenja tako Ismaila (K 14, 37; K 19, 54; K 37, 101) kot Ishaka (K 11, 
71; K 37, 111-112). Prav tako (K 37, 102-112) omenja žrtvovanje sina, a se pripo-
ved od biblične precej razlikuje. »Islamski razlagalci si niso enotni glede tega, kdo 
naj bi bil darovan, Izak (tako večina med zgodnjimi razlagalci) ali Izmael. Abraha-

9  Küng ima v mislih Toro in Sveto pismo. 
10  Koran citiramo po dogovoru s slovenskim muftijem, in sicer označuje K sveto knjigo, sledi presledek, 

arabska številka sure, vejica, presledek in arabska številka ajeta. Če navajamo več vrstic, ki si sledijo, 
dodamo med številko prve in zadnje vrstice vezaj, če pa navajamo več vrstic, ki si ne sledijo, med njimi 
napišemo vejico ali »in« (Osredkar 2016, 7).

11  Hadisi navajajo, da si je Abraham ta naziv prislužil, ker je nahranil ljudi in molil, ko so ostali že spali. Prav 
tako obstaja prepričanje, da je k temu nazivu vodila Abrahamova gostoljubnost ob obisku božjih poslan-
cev (K 11, 69-75) (Langroodi 2010, 42).
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mova daritev je tudi za islam osnova in zgled obrednega darovanja v času romanja 
v bližini Meke«, pravi A.T. Khoury (2010, 301). 

V Svetem pismu12 ni mogoče zaslediti, da Abrahamov oče ne bi želel sprejeti 
monoteistične religije, čemur Koran posveča veliko pozornosti (K 6, 74-81; 9, 113-
114; 19, 41-50; K 21, 51-72; K 26, 69-82; K 29, 25 in K 60, 4). Omenjeno je le, da 
je dal Bog Abrahamu zapoved, ki pravi: »Pojdi iz svoje hiše, iz svoje rodbine in iz 
hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal« (1 Mz 12,1). Palmisano (2014, 
41) piše: »Ko pridejo do Harana, se tam naselijo in Terah tam umre«. Vendar pa 
npr. Jozuetova knjiga v 24, 2 omenja, da je bil Terah politeist. V Koranu najdemo 
tudi nekatere pripovedi, ki jih v Bibliji ne zasledimo, a so za muslimane zelo po-
membne. Najpomembnejša je pripoved o postavitvi in očiščenju Hrama (K 2, 125-
129).13 Abraham je očistil kraj idolatrije. Za muslimane ima svetišče v Meki14 po-
sebno mesto (K 3, 96), saj se je pozneje vanj vrnil Mohamed. Muslimani se tega 
dogodka spominjajo zadnjih deset dni meseca ramadana. Oče in sin sta med po-
stavljanjem Hrama molila in Boga prosila, da bi mu bila skupaj s svojo skupnostjo 
predana. Prosila sta še, naj jima bodo pokazani obredi, grehi pa odpuščeni (K 2, 
127). 

Na tem mestu še omenimo, da je Ibrāhīm ime štirinajste sure. Gre za peto v 
seriji šestih sur, ki se začnejo s črkami alif (أ)َ, lām (ل) in rā (ر) (Nasr 2015, 628). Sura 
je dobila ime po omembi Ibrahima (ajet 35-41), ki moli za obvarovanje Meke pred 
idolatrijo, za samega sebe in svoj narod. Prav tako prosi Gospoda za odpuščanje 
svojih grehov, grehov svojih staršev in vseh vernikov na dan velikega obračuna. 

6. Abraham – oče mnogih narodov 
»Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je veroval /…/ 
na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor 
je bilo rečeno: Takó bo s tvojim potomstvom« (Rim 4,17-18) piše apostol Pavel. 
Videli smo, da je Abraham začetnik Izraelovega rodu, prav tako pa ga za svojega 
začetnika priznava islam.15 Oba sveta spisa se večkrat sklicujeta na Abrahamov 
rodovnik, ko govorita »Bog Abrahama, Bog Izaka, Bog Jakoba (2 Mz 32,13; 5 Mz 
9,27; 1 Kr 29,18) oz. »Abrahamu, Izmaelu, Izaku« (K 2, 133.136; 3, 84). Tudi tukaj 
je razvidno, da je Izmaelova vloga za muslimane zelo pomembna, a ne smemo 
prezreti, da se Koran na desetih mestih sklicuje še na Jakoba16 (K 6, 84; 11, 69; 1, 

12  Po drugi strani pa zasledimo v islamu izraelizirane zgodbe, ki se sicer nahajajo le v Bibliji in jih muslima-
ni dobro poznajo. Tako je tudi s poznavanjem Ibrahimovega življenja (Khoury 2005, 38).

13  Mišljena je Kaaba, ki se prav tako imenuje Božja hiša oz. skrivnostna mošeja. 
14  Starodavno ime za Meko je Bakkah, ki je omenjeno tudi v masoretskem tekstu SZ, in sicer je v Ps 84,7 

dolina Joka imenovana dolina Baka. 
15  Abraham je pomemben tudi za kristjane, a nikakor pomembnejši od Jezusa Kristusa, na kar nas še 

posebej opozarja Janezov evangelij, ko povzema Jezusove besede, rekoč: »Resnično, resnično povem 
vam: Preden se je Abraham rodil, jaz sem« (Jn 8,58). 

16  Ta v Koranu nikoli ni imenovan kot Izrael. 
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71-72; 14, 39; 15, 53-55; 21, 72; 29, 27; 37, 112; 51, 28-30), kakor tudi na Mojzesa 
in Jezusa (K 2, 136). Bog je Abrahamove vernike že zdavnaj imenoval za muslimane 
(K 22, 78). Prav tako v K 2, 140 beremo, da ne moremo trditi, da so bili Abraham, 
Izmael, Izak in Jakob judje ali kristjani. To ve le Bog. Nasr (2015, 62) pojasnjuje, 
da moramo ta verz razumeti skupaj s K 3, 67, se pravi, da Abraham ni bil ne jud in 
ne kristjan, temveč pravi vernik, saj je častil in priznaval le enega Boga. Abraham 
je bil torej »Ḥanīf« (arab. حنيف). S tem izrazom koran označuje monoteiste pred 
začetkom delovanja Mohameda17.

6.1 Biblična obljuba o potomstvu 

Potomstvo igra v Bibliji pomembno vlogo. Dobesedni prevod iz hebrejščine in gr-
ščine pomeni »seme« (SSP 1997, 316).18 Bog je Abramu dal obljubo potomstva 
takoj potem, ko ga je prvič poklical (1 Mz 12) in mu obljubil, da bo iz njega naredil 
velik narod, ga blagoslovil in naredil njegovo ime veliko; navsezadnje ga v 17. po-
glavju Geneze imenuje za očeta množice narodov19 in mu pravi, da bodo iz njega 
prišli narodi in kralji. Obljuba potomstva se nadaljuje skozi celo Abrahamovo ži-
vljenje, sledi pa ji obljuba blagoslova (1 Mz 18,18). Hebrejska beseda za blagoslov 
je »berakah« in pomeni stanje, v katerem Bog sprejme človeka in mu je naklonjen, 
slednji pa občuti mir in dobrine (Palmisano 2014, 41). Gospod je Abramu obljubil 
deželo Kánaan (1 Mz 12,7; 1 Mz 13,15; 1 Mz 17,8). Iz Svetega pisma je mogoče 
razbrati, da števila Abrahamovih potomcev ne bo mogoče prešteti (1Mz 17,2) – 
omenja namreč, da bo njegovega zaroda kot prahu zemlje, tako v 1 Mz 13,16, kot 
zvezd na nebu (1 Mz 15,5; 1 Mz 22,17). 

Biblija celo našteva rodove, ki bodo živeli na zemlji, ki jo mu bo podaril. Ta naj 
bi se razprostirala od reke Nil pa do Evfrata. Tu bodo prebivali Kadmonéjci, Hetéj-
ci, Amoréjci, Perizéjci, Girgašéjci, Kánaanci, Jebuséjci, Kenéjci, Kenázovci in Rafájev-
ci. V Svetem pismu se seznam omenjenih ljudstev navaja večkrat (2 Mz 3,8; 5 Mz 
7,1), a kot vidimo, med njimi ni Arabcev. Prva omemba teh sega v 9. st. pr. Kr. in 
jih opisuje kot plemenski narod, ki živi v vzhodni in južni Siriji ter na severu Arab-
skega polotoka (Myers 2010, 18). Očetu narodov je dano tudi spoznati, kaj se bo 
z njegovim narodom zgodilo v prihodnosti: postal bo priseljenec v tuji državi (1 
Mz 15,13), s čimer je nakazano več kot štiristoletno suženjstvo v Egiptu. Omenje-
no pa je tudi, da bo se bo njegovo potomstvo v četrtem rodu v Kanaan vrnilo za-
radi hudobije Amoréjcev (1 Mz 15,16); mišljeno je ljudstvo, ki je živelo v Kánaanu 
pred Izraelci. 

Obljuba potomstva se zdi na trenutke nerealna, saj Abram in Saraja kljub visoki 
starosti potomcev še nista imela. Abraham pa si je močno želel, da bi mu sina ro-
dila Saraja (Pangle 2003, 141). Gerjolj (2006, 64) omenja, da je bila to posledica 
njune nezvestobe v Egiptu (1 Mz 13). Abraham tako Boga sprašuje, kako bo takšno 
potomstvo dosegel brez sina. Zanima ga, ali bo njegov dedič Damaščan Eliezér (1 

17  Množinska oblika je ḥunafā' (arab. ءافنح). 
18  Številčenje se s knjigami Nove zaveze začne vnovič. 
19  Iz Abramovega rodu so prišli tudi arabski narodi. 
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Mz 15,2-3). Gre za neznano osebo, a glede na to, da ime Eliezer pomeni »moja po-
moč je Bog«, lahko sklepamo, da je bil to njegov oskrbnik. »Če bi po Abrahamu 
dedoval Damaščan Eliezer, bi bila zanj to dvojna sramota: prvič zato, ker bi njegov 
dedič postal tujec, drugič pa zato, ker bi bil to njegov hlapec« (Palmisano 2014, 43). 
Abramu pa je vendarle dana obljuba, da bo potomec prišel iz njega (1 Mz 15,4). 

6.2 Abrahamovi potomci 

Abrahamu sta se v visoki starosti rodila sinova Izmael in Izak. Verjel je namreč 
Božjim obljubam20, da bo iz njega nastal mogočen narod. To mu je Gospod štel v 
pravičnost (1 Mz 15,6). Krašovec (2015a, 20) meni, da »osebna razsežnost pravič-
nosti pomeni božji atribut v njegovem razmerju do ljudi in potrebno vrlino ljudi v 
razmerju do Boga, pa tudi njegovo vzajemno delovanje«. Pravičen je lahko tisti, 
ki je v tesnem odnosu z Gospodom, ki ljubi pravičnost (Jer 22,16). 

Prvega sina je dobil s Sarino deklo, Egipčanko Hagáro. Ker je Sara na to pristala, 
je Izmael Abrahamov legitimni sin (Palmisano 2014, 44), njegov potomec, iz kate-
rega je Bog naredil velik narod (1 Mz 21,13.18). Rodilo se je dvanajst knezov po 
njihovih rodovih, toliko pa je tudi arabskih plemen (1 Mz 25; 1 Krn 1). Naselili so 
se od Havíle do Šure, ki sta nasproti Egipta in vse do Asirije. Izmael se je naselil 
nasproti vsem svojim bratom (1 Mz 25,18). 

Ker Abram še vedno ni imel otrok z zakonsko ženo, je bil prepričan, da je Izma-
el njegov edini legitimni sin (Pangle 2003, 148). A popolna izpolnitev obljube po-
tomstva se zgodi z Izakom, saj je pisano »Svojo zavezo bom sklenil z Izakom« (1 
Mz 17,21) in »po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo« (1 Mz 21,12). Izaka je dobil 
star devetindevetdeset let. Pangle (2003, 148) pravi, da se je Abraham moral na-
učiti, kaj pomeni biti oče in predvsem tega, da pravo očetovstvo izhaja od Boga. 
Družina, potomci in človeška očetovska ljubezen same po sebi torej niso najpo-
membnejše stvari. Resnično pomembne lahko postanejo le, če jih odlikuje edin-
stven božji blagoslov. Bog mu je novico o Izaku sporočil na poseben način, prišel 
je k njemu v goste (1 Mz 1). Abraham je tedaj že razumel, saj iz odlomka lahko 
razberemo, da Gospodu ni ugovarjal, kakor je to storil pred tem, ko je padel na 
obraz in se zasmejal sprašujoč se, ali se bo stoletniku rodil sin (1 Mz 17,17). Smeh 
je dokaz, da je Abraham verjel in pobožno upal, da bo dobil potomca s Saro. Na 
tem mestu je smeh v Svetem pismu omenjen prvič, kmalu za tem pa še drugič, le 
da se tokrat smeje Sara (1 Mz 18,12-15; 21,6). Tako tudi ime Izak pomeni »naj se 
smeji«. Po Izaku bodo blagoslovljeni vsi narodi na zemlji, saj je bil Abraham poslu-
šen, in je bil pozneje kljub ljubezni svojega edinca pripravljen darovati. Po odhodu 
Izmaela v puščavo je Izak postal edini otrok (1 Mz 22). Po svoji smrti je Abraham 
vse imetje izročil Izaku (1 Mz 24,36) in mu našel ženo Rebeko, ki ji je bila dana 
obljuba, da se bo njen rod obilno namnožil in pridobil oblast nad sovražniki. 

Ob tem se poraja vprašanje, kako lahko seme enega človeka obrodi celoten 
narod oz. kako je lahko celo oče različnih narodov in kraljestev? Pavel v Rim 11‒12 

20  Poleg spomina omogoča obljuba človeku uresničevanje njegove eksistence; v njeni moči si človek pri-
svaja prihodnost ter se razvija (Petkovšek 2016, 503).
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omenja, da je Abraham oče tako obrezanih kot neobrezanih, saj bila je obreza 
znamenje njegove pravičnosti, slednja pa prihaja iz vere, ki jo je prejel, ko še ni bil 
obrezan. Sklepamo lahko, da je bilo v obljubi, dani v 1 Mz 12,2-3, mišljeno tako 
izvoljeno ljudstvo – različni rodovi, ki so nastali iz njegovih potomcev (Izmaelov in 
Ezavov rod ter rodovi šestih sinov, ki jih je imel Abraham s Ketúro) – kot tudi na-
rodi, ki bodo zase menili, da so Abrahamovi dediči (Pangle 2003, 150). Obljuba 
potomstva namreč ne temelji na postavi, temveč na veri, ki izvira iz očeta Abra-
hama (Rim 4,16). Slednjo je očak še posebej izkazal s tem, da je bil pripravljen 
darovati Izaka, pa čeprav bi to pomenilo, da se bo oče vere moral odpovedati svo-
jemu potomstvu (Osredkar 2016b, 276). Po drugi strani pa je pisano: »In tisti, ki 
so potomci Abrahama, niso vsi otroci. Ampak: Po Izaku se ti bo imenovalo potom-
stvo. To se pravi, za Božje otroke ne veljajo otroci po mesu, marveč se štejejo za 
potomstvo otroci po obljubi. Obljuba se namreč glasi takole: Ob tem času bom 
prišel in Sara bo imela sina« (Rim 9,6-9).

Abraham je nato v svoji starosti dobil še šest sinov s Ketúro. Tako so se mu ro-
dili Midján, Jišbák, Šuaha, Jokšána, Zimrán. Ti so po očetovi smrti dobili le darove 
in bili poslani stran od Izaka, proti vzhodu (1 Mz 25,1-6). 

Obilno potomstvo je znak sklenitve zaveze med Bogom in Abrahamom (1 Mz 
17,2.4.5). Odnosa zaveze med Bogom in Izraelom pa ne smemo razumeti zgolj kot 
formalnost, saj ima v sebi globlji pomen. Zaveza je simbol tesnega, celo intimnega 
odnosa, ki je obojestranski in ga lahko enačimo z družinskim in prijateljskim od-
nosom (Krašovec 2015b, 316). Zaveza med Bogom in Abrahamom je temeljila na 
veri in zaupanju, saj ni bilo treba skleniti nikakršne pogodbe, na katero bi se Abra-
ham zanašal. Obljuba potomstva, ki je bila sad zaveze, je dobila tudi temu primer-
no znamenje – znamenje obreze. Ta pa v Svetem pismu izgubi svoj spolni značaj21 
in dobi verski pomen, pozneje pa postane tudi znamenje izvoljenega ljudstva. 

7. Ibrahim – prvi musliman 
Ibrahim velja za prvega muslimana, saj je spoznal, da je Bog le eden. V Koranu (6, 
78-79) beremo, da se je od vere v malike obrnil k veri v enega Boga, ki je ustvaril 
nebo in zemljo. Čeprav Koran Ibrahimove starosti ne omenja, mnogi komentator-
ji povezujejo Ibrahimovo spoznanje o enem Bogu z njegovim rojstvom oz. zgodnjim 
življenjem. Muslimani verjamejo, da je v času Ibrahimovega rojstva živel kralj 
Nimrod,22 ki je sanjal, da se bo rodil deček, ki si bo prisvojil njegovo moč. Tega se 
je močno ustrašil in zato dal povelje, naj vse mlade fantke pobijejo. Ibrahimova 
mati je rodila otroka naskrivaj in ga skrila v jamo, tam pa je zanj skrbel nadangel 

21  Tak značaj je imela pri nekaterih drugih ljudstvih, kjer je bilo obrezovanje obred posvetitve. 
22  Nimrod je arabsko ime za Nebukadnezarja. Gre za zgodovinsko poznano osebo, a Koran ne omenja 

natančno, katerega kralja Nebukadnezarja ima v mislih. Nebukadnezar I. je vladal Babilonu med 1125–
1004 pr. Kr., Nebukadnezar II. pa šele v času babilonskega suženjstva Izraelcev, od 605–562 pr. Kr. Po 
prepričanju judov in kristjanov naj bi Abraham naj živel prej, med leti 1813–1638 pr. Kr., to pa pomeni, 
da se pripovedi zgodovinsko ne ujemajo. 
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Džibril. Tako je bil Ibrahim vzgojen v veri, da obstaja le en Bog, ki mu je treba biti 
poslušen in ga častiti. Ko je jamo prvič zapustil, je za zvezde, luno in sonce zmotno 
mislil, da so njegov Gospodar, nato pa je odkril, da njegov Gospod presega vsa 
telesna znamenja (K 6, 76-79) (Nasr 2015, 368).

7.1 Ibrahimovi potomci

Koran, v nasprotju s Svetim pismom, Ibrahimovemu potomstvu ne posveča toli-
kšne vloge. S Svetim pismom se ujema v pripovedih, da je imel Ibrahim otroka v 
visoki starosti (K 14, 39), sina Ismaila s Sarino deklo Hagaro in pozneje Ishaka s 
Saro (K 11, 71; 15, 53; 37, 111-112; 51, 28)23, ki je bila jalova (K 51, 29). Ketúrinih 
sinov Koran ne omenja. Alah je Ibrahimovo družino24 izbral in povzdignil nad dru-
ge narode (K 43, 28). Njegovim potomcem je bila podeljena Knjiga, modrost in 
obsežno kraljestvo (K 4, 54). Prvi vernik se Alahu zahvaljuje za potomca in ga pro-
si, da bi njegovi potomci molili (K 14, 39-41). Sura 14 omenja, da je naselil nekaj 
svojih potomcev v neplodni dolini pri svetem hramu, da bi tam molili. A med nje-
govimi potomci bodo tudi neverniki (K 37, 113; K 57, 26). 

7.1.1 Ismail

Ismail ima v Koranu pomembnejšo vlogo kot njegov polbrat. Imensko je omenjen 
sicer le 12-krat in nanj se navezuje skupaj 47 omemb, kljub temu pa velja za za-
četnika arabskega naroda – iz njegovega rodu se je rodil Mohamed in tako je Pre-
rok tudi daljni sorodnik Ibrahima (Thoraval 1998, 3). Omemba Ismaila se pojavi v 
medinskem času. Küng (2007, 49) navaja, da je omenjen brez izrazitega sklicevanja 
na Ibrahima. Omenili smo že, da je po nekaterih različicah Ibrahim daroval Ismai-
la in Ismail je s svojim očetom očistil Hram (K 2, 126).25 Med postavljanjem Hrama 
sta skupaj molila, prosila, naj jima Bog pokaže obrede in odpusti grehe (v. 127). 
Hram je bil postavljen za vse vernike, da bi k njemu romali, ga obkrožali in molili 
ter se tako v dneh obrednega klanja spominjali Boga (K 22, 26-29). Pri tem naj bi 
šlo za zgodovinske nejasnosti, pravi Küng (110), saj zgodovinska poročila ne poro-
čajo, da bi Abraham kdaj bil v Meki.

Več o Ismailu pripovedujejo hadisi. »Precej nenavadno je, da Koran ne opisuje 
Izmaelovega rojstva« (Osredkar 2016, 56) – glede na to, kakšno vlogo ima Izmael 
za muslimane. Šele hadisi natančno opisujejo, kako sta oče in sin preklela in uni-
čila malike v Hramu (Al-Bukhari XXVI, 671), in jih nikakor nista častila (Al-Bukhari 
LV, 571). Prav tako le hadisi omenjajo zgodbo o Hagari, ki pa se od biblijske neko-
liko razlikuje. Ibrahim odvede sina in deklo stran zaradi ljubosumne žene, a verje-
tno se je to zgodilo pred rojstvom Sarinega sina, saj hadis omenja, da je Hagara 
dečka še dojila. V Bibliji je bil Izmael ob tem dogodku star že štirinajst let in obre-
zan. Ibrahim ju je pustil v puščavi blizu Meke, Hagara ga je med potjo spraševala, 
zakaj to počne. Hotela je, da ju pusti ob ljudeh, v dolini. Vendar ji Ibrahim ni od-

23  Sara je omenjena kot Ibrahimova žena, saj Koran imenuje le Marijo (Osredkar 2016, 57).
24  Skupaj z Ademom, Nuhom in Amranovo družino. 
25  Poznejša legenda omenja na tem mestu Adama (Küng 2007, 100).
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govarjal. Nato ga je vprašala, ali mu je tako naročil Alah, in ko je pritrdil, se je umi-
rila, saj je verjela, da je Alah ne bo pustil same. Tudi v islamski pripovedi Hagara 
ne more gledati, kako deček umira, zato odide stran in v dolini zasliši glas ter za-
gleda angela, ki je s peto kopal luknjo, iz katere je pritekla voda. Angel ji je dejal, 
naj se ne boji; da bo njen sin skupaj z očetom očistil Kaabo in da ga ne bo zapustil. 
Zaradi vode so se k njima priselili ljudje, s katerimi je deček odraščal in se od njih 
naučil arabskega jezika. Vsi so ga občudovali in ljubili, v času pubertete pa se je 
tudi poročil z domačinko. Po Hagarini smrti je Ismaila obiskal oče, a ker ga ni bilo 
doma, je govoril z njegovo ženo. Ta mu je povedala, da živijo v bedi. Ko se je Ismail 
vrnil z lova, je ženo vprašal, ali ga je kdo iskal – imel je namreč takšen občutek. Ta 
mu je pritrdila in po tem, kar je povedala, je spoznal, da je bil to njegov oče. Ismail 
se je po naročilu očeta od žene ločil ter se poročil z drugo, imenovano Jurhum. 
Oče se je še enkrat vrnil in dialog se ponovi, tokrat z drugo ženo, a sedaj živita v 
izobilju. Naposled se sin in oče po dolgih letih le srečata in Ismail sprejme vabilo 
k skupni gradnji Kaabe. Sin je podajal očetu kamne in ta je gradil, skupaj pa sta 
molila h Gospodu in po končani gradnji Kaabo tudi obhodila (Al-Bukhari LV, 583). 
Armstrong (1994, 154) omenja možnost, da je Mohamed zgodbo o izgonu Haga-
re in Izmaela izvedel od judov. 

7.1.2 Ishak

Ishak je drugi Ibrahimov sin, edini, ki ga je imel s Saro. Koran ga omenja na 43 
mestih, od tega 16-krat poimensko. O Izaku izvemo, da je bil učen (K 15, 53; 51, 
28), za njegovo rojstvo pa je oče prav tako izvedel od božjih poslancev, ki so ga 
obiskali (K 11, 69; 51, 24-30). Sveto pismo natančno omenja, da so bili božji po-
slanci trije, Bog in dva angela. Alaha ni nihče videl (K 5, 73; 6, 103), in tako tudi 
Ibrahima ni obiskal. Nasr (2015, 1276) navaja, da obstajajo različne razlage – od 
tega, da je šlo za tri goste, do tega, je bilo angelov deset ali dvanajst. Vsekakor pa 
bi naj bil med njimi tudi nadangel Gabrijel. Koran ne prezre niti prisotnosti Sare, 
njen smeh pa je omenjen, še preden izve novico o rojstvu sina. Še več, piše na-
mreč: »Nasmehnila se je, Mi pa smo jo vzradostili z Ishakom in po njem še z Ya-
kubom« (K 11, 71). Al-Rāzī sicer opozarja, omenja Nasr (580), da je Sarin smeh 
povezan z drugo novico, ki je povezana z Lutovim ljudstvom. Po tem dogodku na-
mreč angeli Ibrahimu prav tako naznanijo, da bo Lutova družina rešena kazni.26

Ishak je bil dober človek in je eden izmed glasnikov vere (K 3, 84; 37, 112), ki 
se mu je Alah razodeval prav tako kot drugim poslancem (K 4, 163), saj je tudi on 
verjel v enega Boga, kateremu ni nihče in nič enako (K 12, 38). Po njem se je Ibra-
himov rod nadaljeval preko Yakuba (K 2, 133-136; 6, 84; 12, 6; 21, 72; 29, 27). Sura 
19 v ajetu 48 sicer pravi: »Zapustil bom vas in vse tiste, ki jih po božje častite. Kla-
njal se bom le svojemu Gospodarju. Upam, da bo uslišal mojo prošnjo.« Ishaka in 
ljudstvo, ki je prišlo iz njega, je Ibrahim dobil za nagrado, ker se je odvrnil od ma-
likovanja, k pravemu bogu – Alahu (K 19, 48-50). S tem, ko se je Ibrahim ločil od 

26  V Koranu je zapisano, da Lut svoje žene ne sme vzeti s seboj, medtem ko jo po biblijski pripovedi vzame, 
a ker ta ne upošteva navodil, se spremeni v solnat steber (1 Mz 18,26).
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svojega očeta in svoje rodbine, je dobil v zameno lastnega sina in rod po njem, kar 
nakazuje, da je bil za svojo vero bogato nagrajen (Nasr 2015, 777). Iz konteksta bi 
lahko razbrali, da je Ibrahim prosil za potomce in Alah ga je uslišal. Po vsej verje-
tnosti pa se stavek »upam, da bo uslišal mojo prošnjo« (v. 48) navezuje na dogo-
dek pred tem, ko Ibrahim pravi svojemu očetu, da bo prosil Gospoda, naj mu od-
pusti, ker noče pustiti za seboj svojih malikov (v. 47). 

8. Sklep
Primerjava odlomkov o svetopisemskem Abrahamu in koranskem Ibrahimu kaže, 
da kljub povezavam in podobnostim med besediloma najdemo tudi precejšnje 
razlike, kar je še posebej vidno v razumevanju prerokovega potomstva. Obljuba 
potomstva, ki jo Abraham prejme ob prvem klicu, je rdeča nit celotne svetopisem-
ske pripovedi o očaku, ki doseže svoj vrhunec v sklenitvi zaveze med Bogom in 
človekom. Bog se zaveže, da bo Abraham postal oče množice narodov, naredi ga 
rodovitnega – zaradi pravičnosti Abraham prejme sina Izmaela in nato še Izaka ter 
po njima bogato rodbino. Jakob, Izakov sin, pozneje imenovan Izrael, je tako oče 
dvanajstih rodov, iz katerih so nastali mogočni narodi; tu je srčika izvoljenosti Izra-
elcev. Islam za razliko od judovstva ne temelji na izvoljenosti, temveč na poslušno-
sti in predanosti enemu Bogu. Skladno s tem je tudi Ibrahim prikazan kot prvi 
musliman, saj je bil poslušen in pokoren. Zdi se, da Koran Ibrahima največkrat 
omenja kot preroka, ki se je trudil doseči, da bi njegovo ljudstvo opustilo maliko-
vanje. Ravno on je očistil in sezidal Hram ter postal vzor vernikom. Pri tem pa Ko-
ran postavlja Ibrahimu ob bok sina Ismaila, iz katerega je nastal mogočen arabski 
narod. 

Judje in po njih kristjani so tako povezani z Abrahamom po Izaku, medtem ko 
so muslimani po Izmaelu. To dejstvo je posledica kulturnih razlik, interpretacij, 
časovnih razlik v razvoju religije, zlasti pa tega, da je islam (kot zadnja velika mo-
noteistična religija) želel »očistiti« popačenost izročila judov in kristjanov. Moha-
med, za katerega je prosil Ibrahim sam, je prinesel novo razodetje, tega pa so s 
širjenjem islama sprejeli tudi arabski judje in kristjani. Abrahamovo potomstvo se 
je tako nehote prepletlo: Izmaelov in Izakov rod se je pomešal, svetopisemska 
obljuba pa se je na ta način izpolnila v največji meri – Abraham je postal oče mno-
gih narodov.
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