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CELE MAI REPREZENTATIVE MOSCHEI — 
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Abstract

Christianity and Islam and the most widespread Monotheistic faiths on Earth.
However, this is not enough in order to be able to say that they are similar. The dogmas
of the Holy Trinity and of the two Natures of Christ (one Divine and the other Human)
are completely foreign to the Muslims. Moreover, Both practicing Christians and
devout Muslims argue that they do not worhip the same God. The Quran forbids the
veneration of anything else besides Allah. This is why Muslims do not accept the Eastern
Orthodox ways of worshipping the Cross, the Gospel, the Mother of God, Saints,
Angels or Relics. This iconoclastic stance and the rejection of the Mysteries of the
Church keep the two faiths apart. The aim of this study is to briefly describe Islam’s
most important places of worship and their so that it becomes clear that it is not wrong to
also emphasize the insurmountable differences between these two Monotheistic faiths.    
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Moscheea al-Haram din Mecca

Al-Kaʿbah (în jurul căreia se rotesc musulmanii în cadrul ritua-
lului circumambulării „tawaf ” când vin în pelerinaj) se află în ora-
şul natal al lui Mahomed, Mecca. Întemeietorul islamului a trăit
aici vreme de aproximativ cincizeci şi doi de ani, între 570 şi 622,
când fuge de la Mecca la Medina („al-Hiǧra” sau „Hegira”). La scurt
timp după sosirea lui Mahomed la Medina, care pe atunci se numea
„Yathrib”, acest oraş îşi schimbă denumirea în „Madīnat an-Nabī”
(„Oraşul «profetului»”), iar apoi, simplu, în „al-Madīnah” („Oraşul”).

Moscheea din Mecca (numită „Moscheea sacră” – „al-Masjid
al-Ḥarām”) este cea mai importantă dintre toate moscheile islamu-
lui deoarece în centrul ei se află Kaaba (al-ka’bah – „cubul”), ce are
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în colţul de răsărit (în colţul estic) celebra „piatră neagră” („al-Ḥa-
jaru al-Aswad”), pe care musulmanii se străduiesc să o atingă în
vreme ce practică ritul „circumambulării” (Ṭawāf) de 7 ori în jurul
Kaabei, atunci când săvârşesc „pelerinajul cel mare” („Hajj”) la
Mecca în zilele 8-13 ale lunii „Dhu al-Hijjah”. Acest pelerinaj „Hajj”
este unul dintre cei cinci stâlpi obligatorii pentru orice musulman
(alături de mărturisirea de credinţă shahada, rugăciunea salat, ce
trebuie săvârşită de cinci ori pe zi, postul diurn negru sawm din
luna Ramadan, respectiv dania zakat ce este impusă şi valorează,
dacă depăşeşte limita minimă reprezentată de suma numită nisab,
2,5% din restul venitului musulmanului, adică din tot ce depăşeşte
suma minimă nisab). 

Cel mai influent scriitor islamic din istorie – „Al Ghazali” (1058-
1111) – a subliniat, în legătură cu pelerinajul „Hajj” (pe care orice
musulman apt trebuie să-l săvârşească înainte de moarte), „specifi-
citatea islamică a acestui stâlp pentru credincios, fără împlinirea că-
ruia el ar fi «egal în încăpăţânare cu un creştin sau cu un evreu»1”.2

„Ka’aba” este „centrul sacru al Islamului reprezentat de imensul
edificiu cubic numit «Casa lui Dumnezeu» [„Bayt Allah”]. Sanctua-
rul „Kaabei” a fost construit, după tradiţie, de Avraam împreună
cu Ismael urmând un plan angelic. În colţul de est se află încastrată
în zid piatra celestă, de o strălucitoare albeaţă la început, când a fost
adusă de arhanghelul Gabriel, dar întunecată în urma unui con-
tact impur.

Potrivit Preotulului Mucenic Daniil Sâsoev (†2009), martirizat
de către un musulman în biserica Sfântul Apostol Toma din Moscova
datorită scrierilor sale anti-islamice, într-o povestire islamică pioasă
se afirmă că „piatra neagră” [„al-Ḥajaru al-Aswad”] din colţul estic
al Kaabei fusese, de fapt, un înger3 căruia „Allah” îi poruncise să
aibă grijă ca Adam să nu păcătuiască, însă uitând să-l supravegheze,
Adam consumă fructul oprit, „Allah” transformându-l drept pe-
deapsă pentru neatenţia lui pe acest înger în „piatra neagră” (al-
Ḥajaru al-Aswad), musulmanii pioşi crezând că, în „ziua învierii [tru-
purilor]” („Yawm al-Qiyāmah”), cunoscută şi ca „ziua Judecăţii”

1 ‘Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, The Book on the Secrets of Pilgrimage,
1975, s.l., s.a., p. 25, apud. Pr. Valentin Ilie, Umma. Tradiţie, modernitate şi postmoder-
nitate, Editura Universităţii din Bucureşti, 2019, p. 134.

2 Pr. Valentin Ilie, Umma. Tradiţie, modernitate şi postmodernitate, p. 134.
3 Sviașcenik Daniil Sâsoev, Brak s musulimanom, s.l., s.a., p. 58.
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(„yawm ad-Din”), această „piatră neagră” („al-Ḥajaru al-Aswad”) se
va preschimba la loc în persoană îngerească şi va da mărturie în faţa
lui Allah în favoarea musulmanilor care au atins-o şi cinstit-o în
timpul ritului „circumambulării” („Ṭawāf ”) de 7 ori a Kaabei să-
vârşit de musulmani în cursul pelerinajelor la Mecca: fie „cel mic”
(Umrah), ce poate avea loc oricând, fie „pelerinajul mare” („Hajj”),
ce este obligatoriu pentru orice musulman sănătos măcar o dată în
viaţă şi care are loc anual în perioada ce se întinde între zilele 8-13 ale
lunii „Dhuʹl-Hijjah” („Zulhijja”), ultima lună a calendarului lunar
islamic.

O altă tradiţie spune că Kaaba a fost aşezată de îngeri la Mecca
cu 2000 de ani înainte de Adam, unde aceştia [îngerii] îi aduceau
cinstire. Adam ar fi făcut de 40 de ori pelerinajul pe jos, venind din
India. În timpul potopului [Ka’aba] a fost ridicată până în al patru-
lea Cer. Sanctuar al idolilor în timpul lui Mahomed – tribul profe-
tului asigura serviciul Kaabei – ea este redată cultului monoteist de
către profet. În epoca islamică, Kaaba e acoperită cu un văl de mă-
tase pe care e brodată Mărturisirea de credinţă [Shahada]; ofranda
vălului constituie omagiul adus de comunitate lui Dumnezeu
prin şeful ei (Califul). Pentru Islam, Kaaba reprezintă centrul lumii4.

În orice caz, tradiţia islamică este unanimă în a afirma că, după
ce Avraam şi fiul său Ismael au terminat de construit „Ka’aba”, vă-
zând că mai lipseşte o piatră, Avraam l-a trimis pe Ismael să caute
una, însă, între timp, la Avraam a venit arhanghelul „Jibril” (Gavriil)
şi i-a adus „Piatra cea Neagră” („al-Hajar al-Aswad”) pentru a o
plasa în colţul estic al Kaabei. În plus, conform unui hadith transmis
de către Al-Tirmidhi (824-892), Mahomed ar fi spus că „atunci când a
fost coborâtă din Paradis, era albă ca şi laptele, însă, ea s-a înnegrit
din cauza păcatelor pe care oamenii le-au comis”5. Totodată, la o
înălţime relativ mai joasă, în colţul opus Pietrei Negre, cunoscut
drept „colţul dinspre Yemen” („al-Rukn al-Yamaani”) şi aflat în su-
dul (mai exact, în sud-vestul Kaabei), se află amplasată, în paralel
cu Piatra cea Neagră, o altă piatră, de culoare roşiatică şi numită
„Piatra Fericirii” („al-Hajar as-Sa’adah”; eng. „Felicity Stone”).

4 Anca Manolescu, „Glosar”, în Frithjof Schuon, Să înţelegem islamul. Introduce-
re în spiritualitatea lumii musulmane, Editura Humanitas, București, 1994, p. 232.

5 Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha, Cheile pentru înţelegerea Isla-
mului, Al-Homaidhi Printing Press, s.l., 2013, p. 31.
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În spaţiul deschis cunoscut ca „Muzdalifa” de lângă Mecca se
află şi aşa-numitul „Monument Sacru” („al-Mash’ar al-Haram”),
unde, în a doua zi a „pelerinajului cel mare” („Hajj”), ce ţine între zi-
lele de 8-12/13 ale lunii „Dhu al-Hijjah”, anume pe 9 „Dhu al-Hijjah”,
pelerinii musulmani îmbrăcaţi în veşmântul ritualic fără cusături
ihram sosesc după apusul soarelui, venind de la Muntele „Arafat”
(cunoscut şi ca „Muntele milei” – „Jabal ar-Rahmah”), pe care Maho-
med şi-a ţinut Predica de rămas bun („Khuṭbatu l-Wadā”) pe 6 mar-
tie 632, pentru a aduna de aici – de la Muzdalifah – pietricele cu care
vor merge la Al-Jamarat – ce reprezintă trei stâlpi de piatră numiţi
„Jamarat Sughra”, „Jamarat Wusta”, respectiv „Jamarat Aqabah” şi
aşezaţi pe „locurile în care satana (şeitan) s-a apropiat de Avraam
atunci când acesta i-a lăsat în pustiu pe soţia [Agar] şi pe fiul său
[Ismael] în apropiere de Mecca, cu scopul de a-l determina să ezite
şi să nu facă ceea ce Allah Preaînaltul i-a poruncit. Avraam a luat
câteva pietricele şi le-a aruncat înspre satana. În timpul Hajj-ului
[pelerinajului cel mare] musulmanii aruncă cu pietricele în direcţia
acestor stâlpi [în ritualul cunoscut ca „lapidarea diavolului” –
„rami al-jamarat”] în conformitate cu Sunnah [felul de a se purta al]
părintelui omenirii, Avraam. Ei îl declară, astfel, pe satana drept
inamicul lor, căruia trebuie să i se reziste, indiferent de tentaţii, supu-
nându-se astfel lui Allah Preaînaltul şi oprindu-se de la cele interzise.”6

În timpul ritualului circumambulaţiei („Tawaf ”) de şapte ori în
jurul cubului „Kaaba”, pelerinii musulmani trebuie să aibă „Piatra
Neagră” pe partea stângă. Tot în incinta Moscheei Sacre/Interzise
(„al-Masjid al-Haram”) de la Mecca, lângă „Ka’aba”, se mai află şi
aşa-numitul Loc al lui Avraam („Maqam Ibrahim”; eng. „Station of
Abraham”), ce adăposteşte „piatra pe care Avraam a stat aşezat atunci
când construia Ka’bah”7, sprijinindu-se pe ea. „În timp ce Profetul
Avraam aşeza piatră după piatră, urmele picioarelor sale s-au im-
primat în piatra pe care el se sprijinea pentru a termina construcţia.”8

În plus, „urmele picioarelor Profetului Avraam sunt vizibile până
în zilele noastre, aflate în apropierea Ka’abei. Allah Preaînaltul le-a
cerut musulmanilor care fac Hajj [pelerinajul cel mare] să se oprească
şi să se roage în acest loc, spunând: „Şi am făcut Noi Casa ca loc de

6 Ibidem, p. 35.
7 Ibidem, p. 32.
8 Ibidem, p. 32.
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revenire pentru oameni şi refugiu şi [am zis]: «Ţineţi locul lui
Avraam ca loc de Rugăciune!» şi am încheiat cu Avraam şi Ismail
legământ [cerându-le]: «Curăţaţi Casa Mea pentru cei care o în-
conjoară şi cei care se retrag pioşi în Ea şi cei care fac Rugăciunea
şi se prosternează!»” [Coran, 2:125]9.

Totodată, la 20 de metri de „Ka’aba”, se află izvorul de apă numit
„Zamzam”. „Avraam i-a lăsat pe Hagear şi pe fiul lor, Ismail, într-un
loc aflat nu departe de Ka’bah de astăzi. El i-a lăsat sub un copac,
în locul unde astăzi se află izvorul ZamZam. Nimeni nu locuia în
Mecca în acea perioadă şi, cu toate acestea, Avraam a decis să îi lase
acolo, luând cu ei câteva curmale şi cu un mic burduf cu apă. Apoi, el
i-a părăsit, îndreptându-se spre casă. Mama lui Ismail l-a urmat şi
l-a întrebat «O, Avraam! Unde pleci? Aici nu se află nici o persoană
şi noi nu avem nici apă, nici provizii suficiente». Ea i-a repetat
aceste lucruri de mai multe ori, însă el nu i-a răspuns. Apoi, l-a în-
trebat «Allah ţi-a cerut să faci aceasta?» El i-a răspuns: «Da.», la care
ea a spus: «Atunci El nu ne va lăsa să pierim!» Avraam a mers
până ce a ajuns la o trecătoare îngustă a muntelui, de unde abia
putea fi zărit de către aceştia. S-a oprit şi s-a îndreptat cu faţa spre
Casa cea Sfântă. A înălţat mâinile şi a spus această rugă: «Doamne,
eu am aşezat o parte din urmaşii mei într-o vale fără verdeaţă, în
apropiere de Casa Ta cea Sfântă. Doamne, pentru a împlini ei Ru-
găciunea [As-Salat]! Şi fă inimile unor oameni să incline cu dragoste
către ei şi dă-le lor din roade spre vieţuire, poate că ei vor fi mul-
ţumitori.» [Coran: 14, 37]

Hagar a continuat să îl alăpteze pe Ismail şi să bea din apa pe
care o aveau. Atunci când apa s-a terminat, ea şi fiul său au fost
foarte însetaţi, iar ea îşi privea copilul cum se stingea din cauza setei.
De aceea, a mers până la cel mai apropiat munte, care era muntele
Safa, şi a privit împrejur, sperând că va putea vedea pe cineva care
ar putea să îi ajute, însă, nimeni nu era împrejur. Apoi a coborât în
vale, alergând, şi a mers până când a ajuns la un alt munte,
Marwa, uitându-se atent împrejur, sperând să vadă pe cineva care
să îi ajute, însă nu era nimeni. Ea a repetat acest lucru de şapte ori.
Ibn Abbas [619-687] a relatat că profetul Mohammed a spus:
«Aceasta este originea ritualului de Sa’y (a merge şi a alerga) între
munţii Safa şi Marwa. Atunci când a ajuns la Marwa (pentru ultima

9 Ibidem, p. 33.
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oară) a auzit o voce. Atunci a spus: «Nu sufla o vorbă!», referindu-se
la ea însăşi. Apoi a încercat să asculte cu mare atenţie şi a auzit din nou.
Ea a spus: «Te-am auzit (oricine-ai fi), însă ai tu oare vreun sprijin
pentru mine?» Deodată, a văzut un înger la fântâna ZamZam-ului,
săpând în pământ cu călcâiul [30 de metri] – sau cu aripile sale –
până ce apa a ţâşnit din acel loc.» Ea a început să facă un fel de bazin
în jurul izvorului, folosindu-şi mâinile în acest scop. Şi-a umplut
apoi burduful cu apă. Profetul a mai adăugat: «Fie ca Allah să trimită
binecuvântarea Sa asupra mamei lui Ismail. Dacă ar fi lăsat ea apa
ZamZam-ului să curgă (sau a spus: «Dacă nu ar fi strâns apa»), atunci
ZamZam-ul ar fi fost o apă curgătoare.» (relatat de Bukhari)”10

Astfel, fie în cadrul „pelerinajului cel mic” – Umrah, ce se poate
face oricând în timpul anului, fie în cadrul „pelerinajului cel ma-
re” – Hajj, pelerinii musulmani la Mecca trebuie să călătorească de
şapte ori distanţa de 450 de metri dintre colinele Safa şi Marwa.
„Aceste locuri reprezintă cei doi munţi pe care mama lui Ismail i-a
străbătut, alergând, căutând ajutor, provizii şi apă. În timpul Hajj-ului,
oamenii parcurg distanţa între aceste două locuri, urmând Sunnah
Profetului Mohammed, adică ceea ce el a spus, a făcut sau cu care
a fost de acord.”11 În 60 î.Hr. istoricul roman de provenienţă grecească
Diodorus Siculus (90-30 î.Hr.) menţiona deja Kaaba ca un templu
foarte respectat la arabi. 

În plus, în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament se spune că a
locuit deci Ismael în pustiul Faran şi mama sa i-a luat femeie din ţara
Egiptului (Facerea 21, 21). Cu toate acestea, în vremea lui Mahomed
(570-632), sanctuare similare Kaabei existau în întreaga Peninsulă
Arabică. De asemenea, musulmanii, între care istoricul arab al-
Muqadasi (945/946-991) asociază pustiul Faran/Paran menţionat
în Biblie cu regiunea deşertică saudită Hejaz/Hijaz ce se întinde de-a
lungul coastei estice a Mării Roşii de la Peninsula Sinai (ce constituie
partea asiatică a Egiptului) până în sudul Meccăi. Tradiţia islamică
afirmă că în vestul Peninsulei Arabice, nu departe de Marea Roşie,
cubul  Kaaba (şi, implicit, Masjid al-Haram – „Moscheea Sacră/In-
terzisă”) de acolo a fost construită iniţial de către Adam – primul
om şi întâiul profet. Apoi, în vremea Patriarhului Noe, ea ar fi fost

10 Ibidem, pp. 33-34.
11 Ibidem, p. 35.
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ridicată la ceruri de către Allah pentru a fi salvată de potop, fiind
ulterior ridicată de către Avraam şi fiul său Ismael.

Această mare moschee din Mecca reprezintă cel mai sacru loc
al islamului: „Masjid al-Ḥarām”. În centrul acesteia se află Kaaba
(„al-Kaʿbah”), în al cărui colţ estic se găseşte „piatra neagră” („al-
Ḥajar al-Aswad”), cu aspect de meteorit, venerată de către musul-
mani. Următoarele două locuri sacre sunt, în islam, în ordine
ierarhică: Moscheea „profetului” („Al-Masjid an-Nabawī”) din Me-
dina, respectiv „Moscheea Îndepărtată” („Al-Masjid al-Aqsa”) din
Ierusalim, la aceasta din urmă făcând referire, potrivit tradiţiei isla-
mice, următorul verset coranic: „Mărire Celui care l-a dus pe robul
Său [pe Mahomed] în timpul unei nopţi de la Moscheea Al-Haram
la Moscheea Al-Aqsa, a cărei împrejmuire am binecuvântat-o, ca
să-i arătăm din semnele noastre. El este cu adevărat Cel care Aude
Totul şi Cel care Vede Totul!” (Sūrat al-‘Isrāʼ/Călătoria în noapte: 17, 1).
Trebuie ştiut şi că acest verset din Coran face referire la prima parte
(„al-’Isrā’”) a „călătoriei nocturne” („al-’Isrā’ wal-Mi‘rāj”) a lui Ma-
homed, ce a avut loc în 621 (sau, după alte surse, în 617, 619 ori 620),
când el a fost transportat de la Mecca la Ierusalim pe o creatură de
origine „celestă”, cunoscută ca „al-Burāq”, această deplasare de la
Mecca la Ierusalim (numită „’Isrā’”) precedând „ascensiunea” lui
Mahomed până la al şaptelea cer („al-Mi‘rāj”), înălţare temporară la
ceruri în urma căreia întemeietorul islamului se întoarce de la Ierusa-
lim la Mecca tot călare pe animalul cvasi-mitologic „al-Burāq”.

Moscheea an-Nabawi din Medina

Oraşul Yathrib/Medina mai era cunoscut în vremea lui Maho-
med şi ca „Taabah”, „Tayyibah” („Taiba”) sau chiar ca „Al-Adhra”.
Aici, la Medina, unde, de altfel, a şi murit Mahomed pe 8 iunie 632,
se găseşte, sub Domul Verde al Moscheii „profetului” („Al-Masjid
an-Nabawī“), mormântul în care Mahomed este îngropat alături
de primii doi califi bine-călăuziţi („Rāshidūn”) – cunoscuţi ca „Abū
Bakr aṣ-Ṣiddīq” şi „ʿUmar ibn Al-Khattāb”, tot aici aflându-se şi
un al patrulea mormânt păstrat în mod blasfematoriu pentru
„profetul” Iisus atunci când El se va întoarce pe pământ la A Doua
Sa Venire (Parusie), despre care tradiţia islamică afirmă că va avea
loc în prezenţa a doar opt sute de bărbaţi şi patru sute de femei
(musulmani toţi) la minaretul estic, numit şi „minaretul lui Iisus”,
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al Marii Moschei din Damasc, cunoscută şi ca „Moscheea Umayyad”
(„Ğāmiʹ Banī ʹUmayya al-Kabīr”), unde Isa, chipurile, va fi invitat
de către Mahdi (un al doilea personaj pozitiv al eshatologiei islamice
alături de Iisus) să recite rugăciunea islamică de dimineaţă (fajr),
însă Isa va refuza căci Mahdi va fi recitat deja iqama (a doua şi tot-
odată ultima chemare de dinaintea începerii rugăciunii islamice),
fiind astfel condus în rugăciunea islamică (salat) de către Mahdi,
ceea ce evident că, din perspectivă creştină, constituie o blasfemie
afirmată expressis verbis de către învăţaţii musulmani împotriva
Dumnezeu-Omului Hristos, care în realitate este Persoană treimică
veşnică şi a creat Cerul şi pământul.

Totuşi, Domnul Hristos ne-a avertizat ca: de vă vor zice vouă: «Iată,
este în pustie», să nu ieşiţi; «iată, este în cămări», să nu credeţi. Căci pre-
cum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi Venirea
Fiului Omului. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii (Matei
24, 26-28). Aşa cum arată şi Sfântul Teofilact al Bulgariei, Arhiepis-
copul Ohridei, de aici reiese că „Venirea lui Hristos nu are nevoie
de cineva ca s-o arate, că prea arătată va fi tuturor, «precum fulge-
rul» – pentru că fulgerul este şi fără de veste şi tuturor prea arătat.”
Deci, aşa şi Venirea Domnului va fi arătată tuturor celor din lume,
căci nu se va muta atunci Dânsul din loc în loc, ca la Venirea cea din-
tâi, ci «întru clipeala ochiului» va fi de faţă (I Corinteni 15, 52)”12. 

Astfel, la fel ca tradiţia rabinică iudaică, învăţaţii musulmani
au şi ei o înţelegere neduhovnicească a Sfintei Scripturi, căci, spre
deosebire de Prima Venire, când Mântuitorul Hristos S-a smerit pe
Sine prin chenoză în întreaga Sa viaţă pământească – de la naşte-
rea în peşteră până la moartea pe Cruce –, A Doua Lui Venire (Pa-
rusia) ca Judecător nemitarnic va fi întru slavă şi însoţită simultan
de Învierea trupurilor şi înfricoşătoarea Judecată de Apoi, nu inau-
gurând, cum cred musulmanii, o împărăţie milenaristă (hiliastă) de
patruzeci de ani, ce ar urma, chipurile, înfrângerii „antihristului”
(Dajjal) din tradiţia islamică de către Isa, pe care Mahdi nu reuşea să-l
biruiască singur, pentru ca apoi popoarele antice Gog şi Magog (arab.
Yajuj şi Majuj) să se disperseze şi să cauzeze violenţe pe pământ,

12 Sfântul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la
Matei, Editura Sophia, Bucureşti, 2007, p. 368.
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fiind ucise, la rugăciunea lui Isa – spun musulmanii –, prin forma-
rea de către Allah a unui vierme care să le mănânce ceafa.

Ȋn plus, tradiţia islamică se aşteaptă ca, la revenirea sa, Isa să
se căsătorească, să aibă copii şi, la nouăsprezece ani după căsătorie,
să moară (căci musulmanii cred că Iisus nici nu a murit pe Cruce,
nici nu a înviat, ci ar fi fost înălţat direct la Ceruri, pe ascuns, de către
Allah) pentru a fi înmormântat în Arabia Saudită la Medina, unde
musulmanii i-au pregătit încă de pe acum un mormânt gol lângă
cel unde i-au putrezit oasele lui Mahomed şi se înşală că musulmanii
ce vor fi în viaţă atunci (după pretinsa împărăţie paşnică hiliastă
de 40 de ani pe care Isa va fi condus-o până la moartea sa) îl vor în-
mormânta pe Isa lângă Mahomed la Medina, recitându-i chiar
„salat al-Janazah” (rugăciunea funerară islamică), acestea fiind în-
deajuns pentru a sesiza caracterul profund blasfematoriu al con-
cepţiei islamice despre Iisus.

„Moscheea profetului” („al-Masjid an-nabawi”) este un lăcaş de
cult musulman, „poate cuprinde în interior aproximativ două mi-
lioane de persoane în acelaşi timp”13 şi „este prima moschee care a
fost construită în Islam. Profetul Mohammed a construit-o în apro-
pierea casei sale, aceasta fiind adiacentă moscheii, acolo unde se
află şi mormântul Profetului, aşa cum orice profet trebuie îngropat
în locul în care a murit.”14 Totuşi, pentru a fi precişi, trebuie spus că,
de fapt, nu „Moscheea profetului” este întâia moschee construită
în vremea lui Mahomed, ci, propriu-zis, moscheea „Quba” („Masjid
al-Quba’”) din sud-vestul Medinei, însă, fiind vorba de acelaşi oraş
Medina din vestul Arabiei Saudite, situat la cinci sute de kilometrii
nord de Mecca, nu este greşit ca şi aceasta să fie asociată cu „Mos-
cheea profetului” („al-Masjid an-nabawi”). 

De asemenea, există o teorie conform căreia întâia moschee
construită la începuturile islamului nu ar fi fost nici moscheea
„Quba” din împrejurimile Medinei, ci prima moschee din Africa,
anume „Moscheea Însoţitorilor” („Masjid as-Sahaba”, eng. „Mosque
of the Companions”) din oraşul Massawa – un port la Marea Roşie
din Eritreea de astăzi. Este posibil ca această primă moschee con-
struită pe continentul african să fie şi prima din lume din moment

13 Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha, op. cit., p. 37.
14 Ibidem, p. 37.
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ce a fost construită în 620-630 de către mai mulţi însoţitori („Sahaba”)
ai lui Mahomed ce au emigrat în Abisinia15 (Etiopia şi Eritreea de as-
tăzi) pentru a scăpa de persecuţiile pe care li le aduceau musulma-
nilor quraişiţii din oraşul saudit în care s-a născut Mahomed,
anume Mecca, aflat în regiunea Hejaz (Hijaz) din vestul Arabiei
Saudite. 

Pe lângă Moscheile „Quba” şi „an-Nabawi”, construite ambele
în 622 în această ordine cronologică, la Medina se mai află şi Moscheea
„celor două direcţii de rugăciune” („Masjid al-Qiblatain”), construită
în 623 şi care constituie locul în care, pe 11 februarie 624 (sau poate
mai devreme – la sfârşitul anului 623), Mahomed a luat decizia de
a modifica „direcţia de închinare” („Qibla”) a musulmanilor, ce,
până atunci îşi făceau rugăciunile îndreptându-se, la fel ca evreii,
către Ierusalim, mutând-o către Mecca. Acelaşi nume îl poartă şi a
treia moschee construită în Africa – moscheea „al-Qiblatain”, con-
struită în 629 şi aflată în nord-vestul Somaliei, în oraşul Zeila – port
la Golful Aden (numit şi „Golful Berbera” şi care desparte ţările
africane Somalia şi Djibouti de oraşul din sudul Peninsulei Arabe –
Yemen).

După Moscheea „as-Sahabah” din oraşul portuar Massawa din
Eritreea de astăzi, care este prima moschee africană, a doua, cronolo-
gic, a fost moscheea „Negash Amedin” („Negash Amedin Masjid”)
construită în 620-630 în oraşul Negash, situat în nordul Etiopiei, a
treia – moscheea „al-Qiblatayn” din Zeila, iar a patra – moscheea
„Amr ibn al-As” din Cairo (numit pe atunci „Fustat”), construită în
641, însă considerată de unii întâia moschee din Africa, ea purtându-I
numele comandantului militar arab musulman Amr ibn al-As,
care a condus în 640 campania islamică de cucerire a Egiptului,
contribuind astfel la islamizarea Africii de Nord, pe atunci tărâm
creştin. Alte moschei construite în Africa în primul secol de după
Hijra (Hegira – fuga lui Mahomed de la Mecca la Medina din 622,
ce coincide cu dobândirea de către versetele coranice „revelate”
după acest moment a unui caracter mult mai pronunţat violent,

15 Datele celor două emigrări ale musulmanilor din Mecca în Abisinia sunt
disputate: se pare că Prima emigrare în Abisinia a avut loc în 613 (sau, poate, în
615), când au plecat doar 11 bărbaţi şi patru dintre soţiile unora dintre ei, în timp
ce A Doua emigrare în Abisinia a avut loc ulterior – în 615-616, cu aproape o sută
de musulmani de această dată.
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surele meccane fiind mult mai paşnice decât cele medineze) sunt:
prima moschee din Maghreb – Moscheea Uqba din oraşul tunisian
Kairouan, construită în 670, moscheea „Sidi Okba” din oraşul nord-
algerian Sidi Okba, ridicată în 686, respectiv moscheea az-Zaytuna
din capitala Tunisiei – Tunis, construită în 709, aici funcţionând din
737 d.Hr. Universitatea islamică Az-Zitouna, alte instituţii de învă-
ţămând islamic renumite fiind: Universitatea al-Qarawiyyin (al-
Karaouine), fondată în 859 în oraşul Fes (Fez) din Maroc de către Fa-
tima al-Fihri (800-880), aceasta fiind cea mai veche universitate încă
activă din lume; Universitatea Al-Azhar, înfiinţată în 970 ori 972 de
către conducătorii Califatului şiit ismailit Fatimid (909-1171); res-
pectiv grupul de şcoli islamice superioare Nizamiyyah, întemeiat în
Iran de către vizirul Khwaja Nizam al-Mulk (1018-1092) al Marelui
Imperiu Selgiucid (1037-1194), al cărui stat succesor a fost Sultanatul
de Rum (cunoscut uneori ca Sultanatul selgiucid de Iconium/
Konya şi dăinuind între 1077-1307/1308), una dintre primele institu-
ţii Nezamiyeh fiind Universitatea al-Nizamiyya, fondată la Bagdad în
1065 şi unde, începând cu iulie 1091, a predat Al-Ghazali (1058-1111). 

Totuşi, trebuie ştiut că, deşi nu mai funcţionează, întâia insti-
tuţie de învăţământ superior de pe glob a fost de fapt Universitatea
Pandidakterion, înfiinţată în anul 425 d.Hr. în centrul de cultură creş-
tin-ortodoxă al Imperiului Bizantin (11 mai 330-29 mai 1453) – Con-
stantinopol, cetatea întemeiată de către Sfântul Împărat Constantin
cel Mare, cel Întocmai cu Apostolii, prăznuit în fiecare an în Biserica
Ortodoxă la 21 mai dimpreună cu mama sa – Sfânta Împărăteasă
Elena, cea întocmai cu Apostolii, ce în 326 a descoperit la Ierusa-
lim Lemnul Adevăratei Cruci pe care a fost răstignit Dumnezeu-
Omul Iisus Hristos. 

Moscheea al-Aqsa din Ierusalim

Pentru musulmani, „Masjid al-Haram” („Moscheea Interzisă”)
este cea mai veche moschee de pe glob, singura altă moschee ce ar fi
existat înainte de perioada lui Mahomed, însă a fost construită
după „Masjid al-Haram” de la Mecca, fiind „Moscheea Îndepărtată”
(„Masjid al-Aqsa”) din Ierusalim, ce „este situată pe un pământ bi-
necuvântat, ales de către Allah Preaînaltul încă de la începutul lu-
mii. Acest loc a fost oferit astfel încât musulmanii credincioşi să îl
glorifice pe Allah Preaînaltul. Moscheea al-Aqsa este al doilea loc



173Misiunea Bisericii în diversitatea lumii contemporane

de Rugăciune care a existat pe Pământ [după moscheea al-Haram din
Mecca]. Abu Dhar [mort la 652] a relatat: L-am întrebat pe Profetul
lui Allah: «O, Mesager al lui Allah, care este prima moschee de pe
Pământ?» El mi-a spus: «Masjid al-Haram». Apoi l-am întrebat: «Iar
a doua care este?» El mi-a spus: «Moscheea al-Aqsa.» Apoi l-am în-
trebat: «Care este perioada care s-a scurs între construirea acestor
două locuri?» El mi-a răspuns: «Patruzeci de ani, însă oriunde te
afli atunci când soseşte timpul Rugăciunii, roagă-te, deoarece Pă-
mântul a fost construit ca loc de Rugăciune» (relatat de Muslim).

Atunci când profetul Adam a construit Ka’bah pentru prima
dată, Allah Preaînaltul i-a cerut să meargă în locul unde este si-
tuată astăzi Moscheea al-Aqsa. El, Preaînaltul, i-a cerut să con-
struiască această moschee [al-Aqsa din Ierusalim, la 40 de ani după
ce construise moscheea al-Haram din Mecca] şi să i se supună lui
Allah, Unicul, făcând acte de adorare chiar în acel loc. Acesta a fost
cel mai vechi spațiu de Rugăciune construit în acel loc. După moar-
tea profetului Adam, profetul Solomon a reconstruit moscheea
[al-Aqsa, ea fiind pe atunci, după musulmani, Templul din Ie-
rusalim] şi a extins-o. Profetul Mohammed a spus cu privire la
aceasta: «După ce Solomon, fiul lui David, a terminat de construit
Moscheea al-Aqsa, i-a cerut lui Allah să îi dea conducerea unui re-
gat cum nu a mai fost vreunul înainte şi care nu i-a mai fost dat ni-
mănui înaintea sa. De asemenea, a mai cerut ca toţi cei care vor
veni să se roage la această moschee [al-Aqsa] să plece de acolo fără a
avea nici un păcat». Profetul [Mahomed] a mai adăugat: «Dintre
aceste trei dorinţe ale sale [ale lui Solomon], sper ca a treia să se în-
deplinească» (Ibn Khuzaima [837-923]). 

Moscheea „al-Aqsa” este prima Qibla (direcţie de Rugăciune)
dintre cele două spre care s-a îndreptat profetul Mohammed când
se afla în Rugăciune şi toţi musulmanii obişnuiau să îşi îndrepte faţa
spre această direcţie atunci când se rugau, până când Allah Preaînal-
tul le-a poruncit [în 623] să se îndrepte spre Ka’bah. De asemenea,
în Noaptea Ascensiunii [„al-’Isrā’ wal-Mi‘rāj” din 621], profetul
[Mahomed] s-a oprit la Moscheea al-Aqsa, de unde a purces apoi
către Ceruri. În timpul Ascensiunii nocturne [al-Mi‘rāj], profetul
Mohammed i-a condus pe toţi ceilalţi profeţi în Rugăciune. Locul
Moscheii al-Aqsa este al treilea loc Haram (loc sacru), după Mecca
şi Medina [în islam].”16

16 Ibidem, pp. 39-40.
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Moscheea al-Aqsa (unde ar fi aterizat Mahomed după călătoria
Isra făcută pe armăsarul mitologic Buraq de la Moscheea al-Haram
din Mecca) este situată pe Muntele Templului din Ierusalim, la fel
ca Cupola/Domul Stâncii, de unde, conform tradiţiei islamice,
Mahomed s-ar fi înălţat în ascensiunea nocturnă Mi’raj până la al
şaptelea cer pentru a-L întâlni pe Allah, respectiv pe toţi profeţii de
până la el, fiecare într-un anumit cer dintre cele şapte, bunăoară,
Adam, Eva şi îngerii stelelor cerului ar fi în primul cer, Ioan Botezăto-
rul şi Iisus/Isa în al doilea, Patriarhul Iosif şi arhanghelul morţii –
Azrael – în al treilea, Enoh/Idris şi arhanghelul lacrimilor şi al
trâmbiţei Israfil în al patrulea, Aaron şi arhanghelul Gavriil17 în al
cincilea, Moise în al şaselea cer, respectiv Avraam în al şaptelea cer
(cunoscut şi ca firdaws), acest al şaptelea nivel al paradisului islamic
încheindu-se cu pomul „Sidrat al-Muntaha”, dincolo de care nici o
făptură creată nu mai poate trece şi unde Mahomed a primit de la
Allah în timpul ascensiunii sale nocturne (Mi’raj), împreună cu ar-
hanghelul Gavriil, porunca pentru toţi musulmanii de a săvârşi cele
cinci rugăciuni zilnice, acest copac pomenit la Sūrat an-Najm/Stele-
le: 53, 10-18, Sūrat Sabaʼ: 34, 16, Sūrat Al-Waqiʹa/Faptul: 56, 28 fiind
uneori inclus în familia „Rhamnaceae” ori fiind identificat cu sambo-
vina/Celtis australis din familia „Ulmaceae” sau cu jujubierul).

Se pare că în 638 d.Hr. califul sunit „ʿUmar ibn Al-Khattāb”
(634-644) a construit pe locul unde tradiţia islamică afirmă că Maho-
med s-a înălţat la cer (ascensiune cunoscută în islam ca „Mi‘rāj”) o
moschee mică, reconstruită, ulterior, între anii 687-691 (sau 684-691)
de către al cincilea calif Umayyad pe nume „‘Abd al-Malik ibn
Marwān” (646-705), „al cărui trezorier a fost tatăl lui Ioan”18 [al Sfân-
tului Ioan Damaschinul]. Această moschee de pe Muntele Templului
din Ierusalim este cunoscută drept „Cupola Stâncii” sau „Domul
Stâncii” („Qubbat al-Sakhrah”), fiind ridicată, pare-se, chiar deasupra
Stâncii Moria, deasupra căreia Avraam era gata să-l jertfească pe
fiul său Isaac, conform Sfintei Scripturi (Facerea 22, 1-19), musul-
manii crezând în mod greşit că Ismail ar fi fost fiul lui Avraam cât
pe ce să fie sacrificat.

17 După alţi ı̑nvăţaţi musulmani, arhanghelul Gavriil (considerat în islam nu
doar „revelator” al Coranului către Mahomed, ci şi ı̑nger al „răzbunării”) l-ar fiı̑nsoţit pe Mahomed în călătoria sa prin toate cele şapte ceruri.

18 Pr. Andrew Louth, Sfântul Ioan Damaschinul. Tradiţie şi originalitate în teologia
bizantină – cu câteva scrieri inedite, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 111.
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În orice caz, conform tradiţiei islamice, înainte de respectiva
ascensiune nocturnă („Mi’raj”) Mahomed ar fi aterizat de pe anima-
lul mitologic Buraq la Moscheea „al-Aqsa”, astfel el încheind „călă-
toria nocturnă” („isra”) prin care a fost transportat la moscheea
„al-Aqsa” din Ierusalim tocmai de la Moscheea „al-Haram” din Mecca.
Trebuie spus şi că moscheile „al-Haram” din Mecca, respectiv al-
Aqsa din Ierusalim sunt singurele moschei despre care tradiţia is-
lamică afirmă că existau încă dinainte de Mahomed.

„Domul Stâncii este construit pentru a acoperi piatra peste care a
urcat profetul Mohammed atunci când s-a înălţat la Rai [în ascen-
siunea Miraj de după călătoria Isra de la Mecca la Ierusalim]. Piatra
este o rocă adiacentă Moscheii al-Aqsa, Stânca are aproximativ 18 metri
înălţime şi 13 metri lăţime. ?n prezent, ea este adăpostită sub un
dom, cunoscut sub numele de «Domul Stâncii». Acesta a fost con-
struit în timpul Califatului Ummayyad [661-750] sub conducerea
lui Abdul-Malik ibn Marwan [646-705, el domnind între 685-705],
iar acest loc este adesea confundat cu Moscheea al-Aqsa.”19 În sudul „Mos-
cheei îndepărtate” al-Aqsa de la Ierusalim se găseşte o sală islamică
de rugăciune ce poartă numele de al-Qibli (al-Musalla al-Qibli sau
al-Jami’ al-Qibli), construită de către califul Rashidun pe nume Umar
ibn al-Khattab (634-644) în 637 d.Hr. Pe de altă parte, dacă Cupola/
Domul Stâncii (Qubbat al-Sakhrah) din Ierusalim reprezintă, precum
catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol (construită în 537 de că-
tre Sfântul Împărat Justinian cel Mare, ce a domnit în Bizanţul or-
todox între 527-565 d.Hr., transformată apoi în moschee în 1453 şi,
mai nou, în muzeu din 1931), stilul architectural bizantin clasic, în
schimb, moscheea al-Aqsa îşi păstrează influenţa arhitecturii isla-
mice timpurii. 

O ultimă moschee din zona Palestinei care merită menţionată este
Sanctuarul lui Avraam („al-Haram al-Ibrahimi”, cunoscută şi ca
Moscheea „Ibrahimi”) de la Grota Macpela, care este Peştera Patri-
arhilor din oraşul Hebron (numit şi al-Khalil) din sudul Cisiordaniei
(numite şi „West Bank”), unde sunt înmormântaţi cei trei patriarhi,
Avraam cu soţia sa Sara, Isaac cu soţia lui Rebeca, respectiv Iacob
cu soţia sa Lia, cealaltă soţie a lui Iacob – Rahela – fiind îngropată
în împrejurimile Betleemului – locul naşterii Mântuitorului, iar Io-
sif cel cu bun chip fiind aşezat în ceea ce se cheamă Mormântul lui

19 Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha, op. cit., p. 38.
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Iosif, care se află în valea dintre Munţii Gerizim (considerat sacru
de către samariteni) şi Ebal, în împrejurimile oraşului Nablus din
nordul Cisiordaniei.

Toate moscheile menţionate până acum în această lucrare sunt
sunite. Dintre moscheile şiite, cele mai vechi sunt: Marea Moschee
din Kufa, construită în 639 d.Hr. şi în incinta căreia a fost ucis întâiul
Imam şiit pe nume Ali ibn Abi Talib pe 26 ianuarie 661, în vremea
califatului Rashidun singurele centre metropolitane din imperiul
musulman fiind: în Arabia Saudită – Mecca şi Medina, în Siria –
Damasc, iar în Irak – Kufa în centru şi Basra în sud-est, acestor cinci
oraşe fiindu-le şi trimise în 647 de altfel cele cinci copii ale Coranului
redactate şi uniformizate în vremea califului Uthman bin Affan
(644-656), posibil fiind ca şi la Bahrain, Yemen sau în nou-înteme-
iatul în 641 oraş islamic Fustat (actualul Cairo) din Egipt, să fi fost
trimise astfel de copii ale Coranului; Moscheea Imamului Hussain
(„Maqām al-Imām al-?usayn ibn Alī”), construită deasupra mauso-
leului ridicat în 680 de către şiiţi în cinstea celui de-al treilea Imam şiit,
după Ali şi Hassan ibn Ali, anume Husayn ibn Ali, ucis de către
susţinătorii califului sunit Umayyad pe nume Yazid I (680-683) în
bătălia de la Karbala de pe 10 octombrie 680; Moscheea Al-Askari
(„aas Marqad al-Imāmayn ‘Alī l-Hādī wa l-Hassan al-‘Askarī”), ce
aparţine de şiismul duodeciman şi a fost construită în 944 în oraşul
Samarra din Irak, ea adăpostind mormintele celui de-al 10-lea
Imam şiit pe nume Ali al-Hadi, respectiv pe al celui de-al 11-lea
Imam şiit pe nume Hasan Al-Askari, acesta din urmă dând şi numele
acestei moschei, ce confirmă încă o dată că, deşi Iranul este mai pre-
dominant şiit decât Irakul, totuşi locurile sacre şiite se găsesc mai
ales în Irak şi mai puţin în Iran; Moscheea Imamului Ali din oraşul
central-sudic irakian Najaf („?aram al-Imām Alī”), ridicată în 977
d.Hr. şi respectată şi de suniţi căci Ali (656-661) este pentru suniţi
al patrulea calif Rashidun, iar pentru şiiţi întâiul Imam şiit. Iranul
se mândreşte doar cu cea mai mare moschee din lume, anume
Moscheea Imamului Ridha (numit şi Reza), a cărei primă cupolă a
fost ridicată până la sfârşitul secolului al IX-lea şi care este amplasată
în oraşul Mashhad, din nord-estul Iranului, Imam Reza/Ridha,
ucis în 818 de către califul sunit Abasid Al-Ma’mun (813-833), fi-
ind al optulea dintre cei 12 Imami şiiţi din şiismul duodeciman.



177Misiunea Bisericii în diversitatea lumii contemporane

Două inscripţii islamice pe moscheile de pe Muntele 
Templului din Ierusalim

Totodată, pot fi zărite, „întipărite asupra Ierusalimului, două
inscripţii majore, adevărate profesiuni de credinţă a islamului.
Neclintite şi astăzi în moscheile din al-Ḥaram al-Šarīf 20, citirea lor
nu încetează să tulbure. Prima se refera la Christos şi se întinde pe
tamburul Domul Stâncii. Ea se citeşte pornind de la răsărit. «O Maria!
Dumnezeu îţi vesteşte bucuria unui Cuvânt de la El: numele Lui
este Mesia (Christos), Iisus, Fiul Mariei» (sura 3, 45). Cea de a doua se
află în nişa axială a moscheii al-‘Aq?ā 21 şi vorbeşte despre grija lui
Dumnezeu faţă de Maria: «De fiecare dată când Zaharia intra în
templu, găsea alături de ea22 mâncarea trebuincioasă, aşa că el o
întreba: «O, Maria! De unde ai aceasta?» Ea spuse: «De la Dumne-
zeu, căci Dumnezeu înzestrează pe cine voieşte, fără de măsură»
(sura 3, 37). La întrebarea pentru ce Dumnezeu o sprijină el însuşi
pe Maria în postul ei, islamul nu şovăie să răspundă: pentru ca ea să
îşi asume vocaţia de «aleasă înaintea tuturor femeilor lumii» (sura
3, 42), de Fecioara Maică a lui Mesia, „Sayyiduna ‘Isa”, Domnul nos-
tru Iisus.”23 Aici musulmanii nu Îl numesc pe Iisus „Domn” („Sayyid”)
în sensul de Dumnezeu înomenit, ci pur şi simplu în sensul unui li-
der spiritual, ceea ce reprezintă o raportare totalmente eronată, căci
El este Creatorul, nu un simplu profet.

Astfel, deşi, cel mai probabil, nu exprimă adevărul istoric, cel pu-
ţin în privinţa identificării lui Omar drept ziditor al Moscheii ce-i
poartă numele, când pesemne că ‘Abd al-Malik a construit-o de fapt, o
tradiţie musulmană afirmă că, „intrând în Ierusalim (în 638) şi clădind

20 Expresia „al-Ḥaram al-Šarīf ” desemnează esplanada vechiului Templu al lui
Solomon din Ierusalim, pe care musulmanii vor ridica Domul Stâncii sau Cupola
Stâncii, și ca „Moscheea lui Omar”, deși impropriu, pentru că, de fapt, nu el a
construit-o, ci califul Umayyad ‘Abd al-Malik, între 687-691, și moscheea „al-Aq-
sa”, despre care amintește sura: 17, 1. 

21 Moscheea cunoscută ca „al-‘Aqṣā” mai este denumită de către musulmani şi
„Bayt al-Maqdis” ori „Bayt al-Muqaddas”, aceste două expresii din limba arabă de-
semnând, totodată, şi oraşul Ierusalim ca întreg.

22 De Sfânta Fecioară Maria, adică.
23 Pr. Andrei Scrima, Teme ecumenice, Editura Humanitas, București, 2004, pp. 64-65.
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pe vechile temelii ale Templului lui Solomon «Domul Stâncii»24,
califul Omar a pus să se însemne pe zidurile ei un verset din Co-
ran: Binecuvântată eşti tu, Marie, căci din tine s-a născut feciorelnic
Iisus, Mesia, duhul şi cuvântul lui Dumnezeu [«O Maria! Dumne-
zeu îţi vesteşte bucuria unui Cuvânt de la El: numele Lui este Mesia
(Christos), Iisus, fiul Mariei» (Coran 3, 45)].”25

24 Domul Stâncii (Moscheea lui Omar) este identificat în tradiţia islamică drept
locul de unde ar fi avut loc ascensiunea „profetului” Mahomed până la al şapte-
lea cer în acea noapte din anul 620 când a fost transportat pe un animal gigantic,
numit de către musulmani „al-Burāq”, de la Moscheea „al-Ḥarām” din Mecca la
Moscheea „al-‘Aqṣā” din Medina, călătorie pe orizontală cunoscută ca „al-’Isrā’”,
după cum ascensiunea propriu-zisă până la al şaptelea cer, având ca punct de
pornire Cupola Stâncii (Moscheea lui Omar), este cunoscută ca „al-Mi‘rāj”. 

25 Pr. Andrei Scrima, Teme ecumenice, p. 112.
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