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Страхоте Судњег дана 

                Судњи дан ће бити веома страшан и жесток 

дан у којем ће робови осећати огроман страх и у којем 

ће неверницима очи остати укочене. 

Верницима ће тај дан трајати као период 

између подне и икиндије (период између две 

молитве), а неверницима педесет хиљада година. 

Ово су неки ајети (речи из Кур'ана које је 

објавио Бог) и хадиси (речи посланика Мухаммеда) 

који приказују призоре Судњег дана: 

            1. А када се једном у Рог пухне, па се Земља и 

небо дигну и од једног удара здробе, тога дана ће се 

Смак света догодити и небо ће се раздвојити – 

тада ће лабаво бити. (Кур'ан, поглавље Ел-Хакка, 

13-16.) 

           2. Када Сунце сјај изгуби, и када звезде 

попадају, и када се планине покрену, и када стеоне 

камиле без пастира остану1, и када се дивље 

                                                           
1 Најбоље камиле, које су у десетом месецу трудноће, ће бити 

остављење; оне неће имати пастира, неће бити мужене, нити 

ће бити храњене. Иако су такве камиле биле најпожељнији 

иметак, људи за њих неће уопште марити, јер ће наступити 

страшни предзнаци Судњег дана који ће навестити његову 

близину. Неки кажу да ће тако бити када се деси Судњи дан: 

власници камила ће гледати своје камиле али им неће више 

бити од користи. 
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животиње саберу, и када се мора ватром напуне. 

(Кур'ан, поглавље Ет-Теквир, 1-6.) 

3. Када се небо расцепи, и када звезде 

попадају и када се мора једна у друга улију, и када се 

гробови испретурају. (Кур'ан, поглавље  Ел-Инфитар, 

1-4.) 

4. Када се небо расцепи и послуша Господара 

свога - а оно ће то дужно бити - и када се Земља 

растегне, и избаци оно што је у њој, и потпуно се 

испразни, и послуша Господара свога - а она ће то 

дужна бити - ти ћеш, о човече, који се много 

трудиш, труд свој пред Господаром својим наћи. 

(Кур'ан, поглавље Ел-Иншикак, 1-6.) 

 

5. Када се Догађај догоди - догађање његово 

нико неће порицати - неке ће понизити, а неке 

узвисити; кад се Земља јако потресе и брда се у 

комадиће здробе, и постану прашина разасута, вас 

ће три врсте бити: они срећни - ко су срећни?! и 

они несрећни - ко су несрећни?! и они први - увек 

први! Они ће Аллаху блиски бити. (Кур'ан, 

поглавље Ел-Ваки'а, 1-11.) 

          6. Ибн Омер, нека је Бог задовољан са њим, 

преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Ко 

жели да гледа Судњи дан нека учи кур'анска 
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поглавља Ет-Теквир,Ел-Инфитар и Ел-

Иншикак.“2 

  

Замена земље другом земљом и небеса 

другим небесима 

 

Бог Узвишени каже: 

На Дан када Земља буде замењена другом 

земљом, а и небеса, и кад сви изађу пред Аллаха 

Јединога и Свемоћног. Тога дана ћеш видети 

грешнике повезане у заједничке окове; кошуље ће им 

од катрана бити, а ватра ће лица њихова 

обавијати - да Аллах казни свакога према заслузи - 

Аллах ће заиста брзо рачун сводити. (Кур'ан, 

поглавље Ибрахим, 48-51.) 

И каже: Онога Дана када смотамо небеса као 

што се смота лист папира за писање. Онако како 

смо први пут из ничега створили, тако ћемо 

поново из ништа створити - то је обећање Наше, 

Ми смо доиста кадри то учинити. (Кур'ан, 

поглавље Ел-Енбија, 104.) 

 

                                                           
2 Хадис, бележи га Ахмед, бр. 4806., и Тирмизи, бр. 3333., а 

значење хадиса је: Учећи ове суре човек као да види догађаје 

који ће се догодити на Судњем дану. 
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Где ће бити људи када се земља и небеса 

замене другом земљом и небесима? 

 

Севбан, нека је Бог задовољан са њим, 

ослобођени роб Посланика, мир над њим, преноси да 

је био код Посланика када му је дошао један јеврејски 

свештеник и упитао: „Где ће бити људи када се 

земља и небеса замене другом земљом и небесима? 

Посланик му је одговорио: 'У тами, испред 

моста.'“ У другој верзији стоји: „На Сират 

ћуприји.3“ 4  

 

Жестока врућина и страхота приликом 

стајања на Судњем дану 

 

          Узвишени Бог ће сва створења, након што их 

оживи, окупити на једном месту како би се извршила 

пресуда. Они ће бити голи, босоноги, необрезани. 

Сунце ће се тог Дана приближити и зној ће бити 

                                                           
3(Мост испод кога је Пакао а преко којег људи морају проћи на 

Судњем дану да би стигли до Раја,па ко га успешно пређе, 

његово боравиште ће бити Рај а ко пропадне његово боравиште 

ће бити Пакао).  
4 Хадис бележи Муслим, бр. 315., и бр. 2791., од Аише, мир 

Божији нека је са њом. 
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висине седамдесет лаката, а људи ће се сразмерно 

својим делима у њему утапати. 

Ебу Хурејре, нека је Бог задовољан са њим, 

преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Аллах 

Узвишени ће Земљу стиснути, а десницом ће 

својом небеса смотати па ће рећи: 'Ја сам 

Господар, па где су земаљски владари?'“5 

Ел-Мик дад б. Ел-Есвед, нека је Бог задовољан 

са њим, преноси да је Посланик, мир над њим, казао: 

„На Судњем дану, Сунце ће се приближити 

људима на удаљеност од једне миље, и људи ће се 

знојити сходно својим делима. Некима ће зној 

досезати до чланака, некима до колена, некима до 

струка а неке ће попут узда зауздати.“ Ел-Микдад 

каже: „Видио сам Божијег Посланика, мир над 

њим, како својом руком показује на усне.“6 

 

Ко ће бити у хладу тога Дана? 

 

Ебу Хурејре, нека је Бог задовољан са њим, 

преноси да је Посланик, мир над њим, казао: 

„Седморица ће бити у Божијем хладу кад другог 

хлада осим Његовог не буде. Међу њима су: 

                                                           
5 Хадис, бележи Бухарија, бр. 7382., и Муслим, бр. 2787. 
6 Хадис, бележи Муслим, бр. 2864. 
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праведни имам (владар), младић који је одрастао у 

покорности Богу, човек чије је срце било везано за 

џамију, двојица људи који су се заволели у име 

Бога, на тој љубави се састали и на њој се растали, 

човек кога је позвала угледна и лепа жена, а он јој 

одговорио да се боји Бога, човека који је делио 

садаку (милостињу) тако да десница (десна рука) 

не зна шта је уделила левица (лева рука), и човек 

који се искрено сети Бога, па му очи засузе.“7  

Укбе б. Амир, нека је Бог задовољан са њим, 

преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Сваки 

ће човек бити у хладовини своје садаке 

(милостиње) коју је дао некоме, све док се не 

оконча пресуда.“8 

 

Долазак Аллаха Узвишеног како би 

пресудио робовима 

 

На Судњем дану ће доћи Узвишени Аллах како 

би се извршила пресуда створењима и Земља ће тада 

бити обасјана, а створења ће бити испуњена страхом 

због Његове узвишености и величине. 

                                                           
7 Хадис, бележи Бухарија, бр. 660., и Муслим, бр. 1031. 
8 Хадис, бележи га Ахмед, бр. 17333., и Ибн Хузејме, 2431. 
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Узвишени Бог каже: ...А не ваља то! Када се 

Земља у комадиће здроби и кад дође Господар твој, 

а анђели буду све ред до реда, и кад се тог Дана 

примакне Пакао; тада ће се човек сетити – а на 

шта  му је сећање?! (Кур'ан, поглавље Ел-Феџр, 21-

23.) 

И каже: А када се једном у Рог дуне, па се 

Земља и небо дигну и од једног удара здробе, тога 

дана ће се Смак света догодити и небо ће се 

раздвојити - тада ће лабаво бити - и анђели ће на 

крајевима његовим стајати, а престо Господара 

твога ће тог дана изнад њих осморица држати. 

Тада ће испитивани бити, и ниједна тајна ваша 

неће сакривена остати. (Кур'ан, поглавље Ел-Хакка, 

13-18.) 

Ебу Хурејре, нека је Бог задовољан са њим, 

преноси да је Посланик, мир над њим, казао. 

„Немојте ми давати предност над Мусаом 

(Мојсијем)9. Људи ће страшним гласом бити 

усмрћени, а и ја ћу бити међу њима. Када се 

пробудим видећу Мусаа како се држи за један од 

стубова Арша. Не знам да ли је уопште умро с 

                                                           
9 Тј. Немојте ме сматрати бољим умањујући тиме вредност 

других посланика. 
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осталима, па је пре мене проживљен или је био од 

оних који су били изузети тога.“10 

 

                                                           
10 Хадис, бележи га Бухарија, бр. 2411., и Муслим, бр. 2373. 


