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ESHATOLOGIE CRE{TIN|  
{I ESHATOLOGIE ISLAMIC|

Cyrille Salim BUSTROS

~n via]a de apoi crede at=t cre[tinismul, c=t [i islamul. Aceast\ credin]\ comun\
este `ns\ exprimat\ `n mod diferit `n cele dou\ religii. Eshatologia cre[tin\ fiind
cunoscut\ de c\tre cititorii mei, voi dezvolta, prin compara]ie, elementele esha-
tologiei islamice pe care le voi grupa sub trei titluri: 1) moartea [i judecata indivi-
dual\ a omului; 2) sf=r[itul lumii [i judecata tuturor; 3) omul `n via]a ve[nic\.

Dup\ aceast\ descriere, voi `ncerca, `n cea de-a doua parte, s\ compar atitudinea
islamului [i a cre[tinismului `n ce prive[te problematica lui Hristos [i a eshatologiei.

1. Aspecte esen]iale ale eshatologiei islamice

Problema eshatologiei constituie una dintre problemele esen]iale ale islamului,
iar credin]a `n via]a de apoi reprezint\ una din dogmele principale ale doctrinei mu-
sulmane. Credinciosul o posed\ `n aceea[i m\sur\ `n care posed\ credin]a `n Dum-
nezeu, `n `ngeri, `n c\r]ile sfinte [i `n trimi[i. ~n acest sens, citim `n sura femeilor: „Iar
cel care nu crede `n Dumnezeu, `n `ngerii S\i, `n Scriptura Sa, `n trimisul S\u [i `n
ziua de apoi, acela r\t\ce[te foarte mult” (4, 135).

„~ns\ celor ce sunt puternici `n pricepere `ntre ei [i celor credincio[i care cred `n
ceea ce ]i s-a trimis ]ie [i s-a trimis `naintea ta [i celor ce `mplinesc rug\ciunea, dau
milostenie [i cred `n Dumnezeu [i `n ziua de apoi, le vom da r\splat\ mare” (4, 160).

Expresia „a crede `n Dumnezeu [i `n ziua cea de pe urm\” este foarte des `n-
t=lnit\ `n Coran. Ea pare a concentra `n sine obiectul credin]ei musulmane (vezi 2,
8.62. 177; 4, 38; 9, 44). Islamul a fost, de altfel, propov\duit din perspectiva imi-
nent\ a vremurilor de pe urm\ [i a Judec\]ii de Apoi. Potrivit Coranului, profetul
Mahomed este, `nainte de toate, „vestitorul“ (Al-Nadhir 34, 44). Func]ia sa legis-
lativ\ se refer\ at=t la via]a viitoare, c=t [i la cea prezent\, `n m\sura `n care
sensul [i scopul acesteia sunt de a preg\ti via]a viitoare. Iar noi `nt=lnim, at=t `n
Coran, c=t [i `n Hadith, tradi]ia oral\ a a[a-zi[ilor profe]i, numeroase texte refe-
ritoare la ziua cea de pe urm\ [i care descriu detaliat r\splata care-i a[teapt\ pe cre-
dincio[i `n via]a viitoare.

Moartea [i judecata individual\

Referitor la firea omului, exist\ `n islam dou\ linii de g=ndire1: linia teologiei

1 Vezi Louis Gardet, Dieu et la Destinée de l’homme, Paris, Vrin, 1967, pp. 242-247.
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tradi]ionale (ash’arit), conform c\reia sufletul [i corpul sunt ambele de natur\
material\, grosier\, dac\ e vorba de corp, [i subtil\, dac\ e vorba de suflet; linia
spiritualist\ reprezentat\ mai ales de filosofii musulmani ca Averroes, Avicena,
Ikhwan al-Safa, [ii]ii [i unii Mu’tazili]i, dup\ care sufletul este un principiu pur, li-
ber de orice materie. Omul este un spirit care, pentru un timp, locuie[te un trup.
Sufletul este, a[adar, de natur\ nemuritoare.

Conform acestor dou\ tradi]ii, g\sim `n islam dou\ moduri de a concepe moar-
tea [i judecata individual\ a oamenilor.

Ce se `nt=mpl\ `n momentul mor]ii?

1. Tradi]iile mai vechi vorbesc despre dou\ mor]i referitor la expresia: „Doamne,
ne-ai dat de dou\ ori moartea [i ne-ai `nviat de dou\ ori” (40, 11).

La moarte, moare at=t corpul, c=t [i sufletul. Totu[i, Dumnezeu va `nvia `n mor-
m=nt corpul [i sufletul, pentru a cere socoteal\ despre credin]a de care persoana a dat
dovad\ `n timpul vie]ii. Corpul de asemenea va `nvia, chiar dac\ `n exterior nu va fi
vizibil nici un semn de via]\. C\ci Dumnezeu poate s\ redea via]\ unui mort, f\r\
ca cei care se afl\ `n jurul lui s\ sesizeze acest lucru. Comentariile dau exemplul ca-
talepticului care pare mort, dar care totu[i tr\ie[te; la fel, [i cel adormit poate
suferi, sim]i sau se poate bucura f\r\ `ns\ s\ se manifeste `nafar\.  {i chiar dac\
trupul a fost devorat de o fiar\ s\lbatic\ sau redus la stadiul de cenu[\, nu e deloc
greu pentru Dumnezeu s\ reuneasc\ r\m\[i]ele [i s\ `nvie o cantitate suficient\ pen-
tru judecat\2. ~ntreb\rile vor fi puse de cei doi `ngeri, Mounkar [i Nakir. Ele se
vor referi `n esen]\ la credin]a `n Dumnezeu [i `n profetul Mahomed. Acela care nu
va [ti s\ r\spund\ [i `[i va dovedi astfel lipsa credin]ei va fi pedepsit cu asprime.
Conform unui hadith, „morm=ntul se va str=nge p=n\ ce coastele necredinciosului
vor fi sf\r=mate”3. 

Unele tradi]ii vorbesc de asemenea, de o r\splat\ acordat\ drep]ilor `n ziua so-
cotelii. Potrivit aceluia[i hadith, „i se va da spa]iu `n morm=nt [i i se va ar\ta locul
pe care `l va ocupa `n rai”.

2. Filosofii, pentru care sufletul este un spirit pur, nu cred `n aceast\ via]\ `n mor-
m=nt [i nici `n interogatoriul din „ziua socotelii”. Pentru ei, corpul este un cadavru
care, dup\ moarte, se descompune conform legilor care guverneaz\ materia ne`nsu-
fle]it\. Dumnezeu nu-l mai `nvie, nici `n totalitate, nici `n parte. La ie[irea din corp,
sufletul omenesc `ncepe s\ tr\iasc\ via]a care `i este proprie, via]a ve[nic\. 

Situa]ia sufletelor `ntre moarte [i `nvierea general\.
1. ~n concep]ia filosofilor, dup\ moarte sufletele continu\ s\ tr\iasc\. Dup\

Ikhwan al-Safa, sufletele credincio[ilor urc\ `n ~mp\r\]ia cerurilor, `ntr-o lume
spiritual\ [i luminoas\, unde vor sta p=n\ `n ziua `nvierii [i a judec\]ii. C=t despre
sufletele necredincio[ilor, acestea vor r\m=ne `n `ntuneric [i triste]e, p=n\ `n ziua
judec\]ii. Atunci corpurile vor `nvia [i vor exista pedepsi]i sau r\spl\ti]i.

Dup\ Avicena, nu exist\ `nviere cu trupul. Soarta definitiv\ a sufletelor se

2 Ibidem, p. 249.
3 Ibidem, p. 250.
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pecetluie[te din momentul mor]ii: sufletele drep]ilor se vor bucura dintru `nceput
de fericirea total\ pe care o reprezint\ contemplarea Fiin]ei unice `n oglinda Inte-
ligen]ei universale; sufletele care nu s-au purificat suficient pe parcursul vie]ii te-
restre vor cunoa[te dup\ moarte o serie de purific\ri p=n\ vor deveni apte s\ reflecte
lumina cea pur\; `n ceea ce prive[te sufletele care fac r\u `n mod voit, ele s-au con-
damnat singure la nefericire ve[nic\4.

2. Conform doctrinei tradi]ionale primare, `ntre cea de-a doua moarte `n mor-
m=nt [i `nvierea de la sf=r[itul veacurilor, sufletele stau `ntr-o stare de moarte sau
de somn. ~ns\ sub influen]a filosofilor, a Per[ilor, a cre[tinilor etc., a ajuns s\ se ad-
mit\ totu[i imortalitatea sufletului, nu prin fire, c\ci prin fire sufletul este ma-
terial [i supus pieirii, ci pentru c\ aceasta este voia lui Dumnezeu. Iat\ cum este
reprezentat\ situa]ia sufletelor p=n\ la `nvierea universal\: ele r\m=n `n morm=nt
fie pentru a se bucura, fie pentru a fi chinuite. Descrierea acestor bucurii sau chi-
nuri este `ntotdeauna de ordin material. Cel mai probabil, sufletele profe]ilor [i ale
martirilor r\zboiului sf=nt – unii includ aici [i sufletele micilor musulmani mor]i
`nainte s\ ating\ v=rsta ra]iunii – vor fi transportate `n rai imediat. 

Potrivit altor p\reri, sufletele drep]ilor se vor afla `mpreun\ cu Adam „`n ceruri”
sau `n alte loca]ii, ca de exemplu f=nt=na sf=nt\ Zem-Zem din Mecca, iar sufle-
tele condamna]ilor vor fi `ntemni]ate `n „cel de-al [aptelea p\m=nt”5.

Comparativ cu eshatologia cre[tin\, remarc\m divergen]a referitor la pedeapsa
din morm=nt, precum [i la concep]ia material\ a sufletului, de unde [i nevoia de lo-
calizare a sufletelor, `nt=lnit\ `n tradi]ia musulman\, precum descrierea bucuriilor
[i chinurilor de natur\ concret\, material\, atribuite sufletelor.

Exist\ `ns\ [i puncte comune `ntre tradi]ia musulman\ [i cea cre[tin\. ~n acest
sens, [i pentru unele tradi]ii vechi-cre[tine starea sufletelor `ntre moarte [i `nvi-
erea general\ reprezint\ o stare de adormire sau de a[teptare, idee ce trimite la iadul
biblic sau hadesul grecesc6.

Ziua de pe urm\ [i `nvierea general\

~nvierea general\ de la sf=r[itul veacurilor este numit\ `n islam fie ba'th, care `n-
seamn\ „trezire”, c\ci este vorba de trezirea corpurilor din moarte sau de trezirea

4 Ibidem, p. 254.
5 Ibidem, pp. 256-257.
6 Dup\ Tor Andrae (Der Ursprung des Islams und das Christentum, 1923-1925, pp. 62-

69, trad. francez\ de J. Roche, Paris, Maisonneuve, 1955, pp. 161-168), reprezint\ „ador-
mirea sufletelor” de care vorbe[te Biserica Nestorian\ care, `n secolul al VII-lea, a influ-
en]at islamul primar `n negarea existen]ei unei alte vie]i, `n eliminarea intervalului de via]\
din  morm=nt.  {i `n Biserica catolic\, de exemplu, P\rin]ii din secolul al III-lea situau sufle-
tele desprinse de trup `ntr-un loc de odihn\ care corespundea Hadesului grecesc. ~n secolul
al IV-lea, `n vreme ce ideea unei judec\]i individuale `ncepea s\ se r\sp=ndeasc\ `n r=n-
durile Biserici grece[ti [i latine, Biserica Sirian\ nu renun]a la vechile reprezent\ri. Adev\-
rat\ adormire a sufletelor dup\ Aphraare, r\splat\ incipient\, dar incomplet\ dup\ Sf. Efrem”
(ibidem, p. 251). Vezi referitor la acest subiect [i J. Rivière, art. „Judecat\”, Dictionnaire de
théologie catholique, VIII, c. 1781.
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sufletelor, fie qiy=ma, care se traduce prin „`nviere”, sau ma'ad, care `nseamn\
„revenire”. Este vorba de revenirea, `ntoarcerea fiin]ei care a murit. 

Sf=r[itul lumii [i dispari]ia creaturilor

~nainte de `nvierea general\, lumea tebuie s\ piar\. La baza acestei idei st\ o
fraz\ din Coran: „Toate pier, afar\ de fa]a Sa. La El este judecata [i la El v\ ve]i
`ntoarce” (28, 88). Islamul tradi]ional a concluzionat de aici c\ orice creatur\
trebuie s\-[i afle sf=r[itul. Astfel, va veni o vreme `n care orice fiin]\ creat\ [i orice
creatur\ `nzestrat\ cu ra]iune, fie ea om, duh, `nger, va muri. ~ns\ odat\ cu tre-
cerea timpului, aceast\ viziune apocaliptic\ a dispari]iei generale s-a mai `ndulcit.
„Toate pier afar\ de fa]a Sa”, [i, vor ad\uga diver[i comentatori, „`n afar\ de ce va
alege Dumnezeu”, men]ion=nd, cu aceast\ ocazie: tronul lui Dumnezeu, raiul [i ia-
dul, tabla (cartea ve[nic\ `n care este scris cuv=ntul lui Dumnezeu), pana care scrie
destinul. Unii adaug\ aici [i pe c\petenia `ngerilor [i pe Moise. Al]ii includ [i „su-
fletele omene[ti” [i chiar o mic\ parte din trupul p\m=ntesc, „osul sacru”, de m\-
rimea unui bob de mu[tar, aflat la extremitatea coloanei vertebrale, pornind de la
care vor fi din nou create fiin]ele `n ziua `nvierii; acest „os sacru” p\streaz\ iden-
titatea corpului pe care `l va `nvia Dumnezeu7. 

Remarc\m, `n descrierea „zilei de pe urm\” [i a sf=r[itului lumii, a `nvierii gene-
rale [i a judec\]ii de apoi, mai multe puncte comune cu reprezent\rile eshato-
logice ale cre[tinismului.

1. Ora. Sf=r[itul lumii este desemnat `n Coran, ca [i `n Evanghelie, prin cu-
v=ntul „Ora”. Iar „Ora” este cunoscut\ numai de c\tre Dumnezeu: „Ora vine, sunt
aproape s\ o descop\r, ca fiec\rui suflet s\ i se r\spl\teasc\ ce [i-a agonisit” (20, 15).
„Ei te vor `ntreba [i despre or\, pe c=nd este ea hot\r=t\? Spune: «Numai la Dom-
nul meu este [tirea despre ea. Nimenea nu poate descoperi timpul hot\r=t pentru
ea, dec=t numai El. Va fi o or\ grea pentru ceruri [i pentru p\m=nt. Nu va veni dea-
supra noastr\ altfel dec=t pe nea[teptate». Ei te vor `ntreba ca [i c=nd ar [ti toate
despre ea. Spune: «Dumnezeu numai singur o cunoa[te, cei mai mul]i oameni nu
o [tiu»” (7, 186-187). „Ce te face s\ [tii c\ ora este poate aproape?” (33, 63).

2. Semnele prevestitoare ale Orei. Coranul vorbe[te totu[i despre semnele care
anun]\ apropierea acestei Ore, pentru a `nt\ri credin]a omului, pentru a avertiza
pe cei ce r\t\cesc [i pentru a fi totodat\ o dovad\ conving\toare pentru cei care se
`nc\p\]=neaz\ `n necredin]\. Aceste semne sunt enumerate `n Coran [i `n Hadith8:

- venirea falsului Mesia care `[i va atribui domnia [i va face minuni;
- venirea adev\ratului Hristos care, dup\ Hadith, `l va detrona falsul mesia, va

sparge crucea, va urma religia islamic\, va face s\ domneasc\ pacea [i prosperi-
tatea [i va muri `ntru islam.

Cu toate acestea, musulmanii [ii]i spun c\ Iisus va cobor` pe p\m=nt `n timpul
lui Mahdi, care este c\l\uza suprem\ a comunit\]ii lor, `n sens eshatologic. Acesta

7 Vezi L. Gardet, pp. 264-266.
8 Vezi P. Mounir Khawam, Le Christ dans le christianisme et l'islam, Beirut, 1985,

pp. 268-272.



480 TEOLOGIE {I VIA}|

din urm\ este cel care va instaura domnia p\cii [i a drept\]ii pe p\m=nt. Iisus va
crede `n el [i `l va imita.

De remarcat aici c\ venirea lui Hristos la sf=r[itul veacurilor, idee preluat\ de
islam din cre[tinism, cap\t\ o semnifica]ie cu totul diferit\ de cea pe care-o atri-
buie cre[tinii. Iisus, potrivit Coranului, este un profet, `ns\ un profet musulman, din
r=ndul celor pe care Dumnezeu i-a dat omenirii, de la Adam [i p=n\ la Mahomed, pe-
cetea profe]ilor. Dumnezeu stabile[te `ns\ `ntre profe]i diferen]e de grad. Or, prin-
tre atributele lui Hristos, Coranul enumer\ z\mislirea sa virginal\ `n p=ntecul Mariei,
ridicarea la ceruri pentru abolirea mor]ii ru[inoase de pe Cruce [i a doua sa ve-
nire de la sf=r[itul veacurilor. ~ns\ el va reveni cu siguran]\ ca profet musulman,
pentru a neutraliza orbirea evreilor care au refuzat s\ cread\ `n el [i excesul cre[-
tinilor care L-au adorat ca Dumnezeu, [i pentru a proclama adev\rul religiei [i
legii islamice. Acesta este [i sensul versetului coranic: „`ns\ `n ziua `nvierii va fi
el martor `mpotriva lor” (5, 157)9.

- trimiterea triburilor lui Gog [i Magog care vor sem\na haos [i distrugere pe
p\m=nt. ~ns\ Iisus [i credincio[ii se vor ruga pentru ajutor lui Dumnezeu, Care va
trimite ciuma ca pedeaps\ exterminatoare (Coran 21, 96-97).

- va veni apoi un timp de pace [i prosperitate. Dumnezeu va trimite un v=nt bl=nd
care va lua sufletul fiec\rui credincios musulman. Nu vor r\m=ne pe p\m=nt de-
c=t nelegiui]ii; atunci va veni Ora.

3. Sf=r[itul apocaliptic. Coranul descrie cu o mul]ime de detalii, detalii pe care
le reg\sim deja `n Vechiul [i Noul Testament, sf=r[itul apocaliptic al lumii. Acest
eveniment este numit „Ziua”, care va fi „o zi grea” [i care este anun]at\ printr-un
sunet de tr=mbi]\. Citim `n Coran: „ {i dac\ se va sufla `n tr=mbi]\, aceea va fi `n
ziua aceea o zi grea pentru cei necredincio[i, nu u[oar\” (74, 8-10); „C=nd cerul se
sf=[ie [i ascult\ de Domnul s\u dup\ cuviin]\, [i c=nd p\m=ntul se-ntinde [i arunc\
afar\ ceea ce este `n el [i se de[art\ [i ascult\ de Domnul s\u dup\ cuviin]\ / Omule,
tu te sile[ti spre Domnul t\u, [i-L vei `nt=mpina!” (84, 1-6).

~n mai multe sure primite mai t=rziu, Mahomed dezvolt\ descrierile apoca-
liptice: mun]ii se vor muta din loc [i, topi]i laolalt\, vor ajunge praf [i pulbere;
bolta cereasc\ se va despica, luna [i stelele se vor stinge [i vor dispare: „~n ziua aceea
vom `nveli cerul ca o carte scris\” (21, 104); „ {i ei te vor `ntreba despre dealuri.
Spune: «Le va face Domnul meu f\r=me [i le va `mpr\[tia ca un [es neted, `nc=t
nu vei vedea pe el ceva str=mb [i zb=rcit»” (20, 105-106); „~n ziua c=nd se vor pre-
face p\m=ntul [i cerurile [i vor ie[i ei `naintea Dumnezeului celui unic, atotpu-
ternic” (14, 48)10.

Coranul vorbe[te [i despre un incendiu cosmic, c=nd va ploua cu foc [i aram\
asupra oamenilor [i asupra duhurilor: „O, adunarea oamenilor [i a duhurilor!
Dac\ pute]i trece peste hotarele cerurilor [i ale p\m=ntului, trece]i-le! Nu le pu-
te]i trece dec=t cu `mputernicire... Se va trimite asupra voastr\ o flac\r\ de foc [i
aram\ [i nu vi se va ajuta [...] Dar dac\ se va despica cerul [i va fi ro[u ca pielea
cea ro[ie?” (55, 33-37).

9 Vezi Roger Arnaldez, Jésus, fils de Marie, Prophète de l'islam, Paris, Desclée, 1980,
pp. 210, 221-222.

10 Referitor la „p\m=ntul cel nou [i cerurile cele noi”, vezi Apocalipsa 21, 1.
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~nvierea general\
C=nd va r\suna cel de-al doilea sunet de tr=mbi]\, to]i mor]ii, fie ei deceda]i mai

devreme sau mai t=rziu, vor `nvia cu trupul [i cu sufletul: „Apoi se va sufla alt\-
dat\ [i ei se vor scula, vor privi” (39, 68).

Filosofii musulmani refuz\ aceast\ `nviere a trupurilor, ei vorbind doar de „re-
venirea” sufletelor la starea lor dint=i. Doctrina tradi]ional\ `n islam vorbe[te `ns\
de aceast\ revenire a corpurilor la via]\, iar teologii musulmani afirm\ cu t\rie c\ „fi-
in]a `ns\[i care a fost dat\ mor]ii, aceea [i nu o alta, se va `ntoarce”. Trei termeni
revin constant `n aten]ia interpre]ilor: prima crea]ie (mubda’), adic\ f\ptura `n-
t=ia; disp\rutul (ma’dum); „f\ptura nou\ asem\n\toare” (mithl). Ceea ce trebuie s\
remarc\m este faptul c\ atunci c=nd cel disp\rut „revine”, el nu este doar „f\ptura
nou\ asem\n\toare” „f\pturii `nt=ia”, el este chiar f\ptura cea dint=i. Altminteri, nu
ar mai fi o „re`ntoarecere”, ci o „`nnoire” analog\ celei dint=i, iar „trupul r\spl\tit
ori pedepsit nu ar mai fi cel care s-a supus ori care a f\ptuit neascultare, lucru care
este `n unanimitate respins ca fals”11. Problema `n chestiune este foarte apropiat\
de ceea ce teologia cre[tin\ nume[te „identitatea numeric\” a trupului `nviat12.

Judecata universal\

Dup\ ce oamenii vor `nvia cu trupul [i cu sufletul, va avea loc [i judecata de apoi.
Unii autori, ca Al-Nawawi, adaug\ [i vitele [i animalele s\lbatice13.

1. Adunarea universal\. La judecata de apoi vor fi prezen]i to]i oamenii, du-
hurile, demonii [i `ngerii. A[a cum descrie Coranul, va avea loc o adunare a
tuturor creaturilor: „Aceasta e o adunare u[oar\ pentru Noi” (50, 44). El va aduna pe
oameni „ca [i c=nd ar `nt=rzia numai o or\ din zi” (10, 44); va aduna drep]ii „`ntr-
o zi la cel ~ndurat la ospe]ie” (19, 88); vor fi aduna]i nelegiui]ii: „`n ziua aceea se va
sufla `n tr=mbi]\ [i noi `i vom aduna `n ziua aceea pe cei nelegiui]i cu ochi al-
ba[tri” (20, 102); va aduna duhurile cu oamenii (16, 128-130); va aduna demonii:
„{i pe Domnul t\u! Noi `i vom aduna pe ei [i pe satane!” (19, 68); va aduna, `n
sf=r[it, `ngerii:  {i `ntr-o zi v\ va aduna cu to]ii, apoi le va zice `ngerilor: «Care
dintre ace[tia v-au servit?» Ei vor zice: «M\rire }ie! Tu e[ti scutul nostru, nu ei. Ba
ei au servit duhurilor [i cei mai mul]i din ei au crezut `n ele»” (34, 40-41).

2. Judecata. Dup\ adunare, `ncepe judecata lui Dumnezeu; fie\ruia i se va r=n-
dui r\splat\ ori os=nd\, dup\ cum au fost faptele sale, bune sau rele; judecata se
va face `n fa]a `ntregii lumi, `n prezen]a profe]ilor trimi[i de Dumnezeu, care vor

11 Bajuri, H=shiy=, p. 100; L. Gardet, p. 270.
12 L. Gardet (pp. 270-273) rezum\ diferitele obiec]ii `mpotriva acestei reveniri cu trupul

[i r\spunsurile date de teologii musulmani.
13  „Este vorba de a[teptarea judec\]ii (al-mawkif). Unele tradi]ii spun c\ cel dint=i «se

va ridica» [i va veni la locul adun\rii (al-mahshar) Profetul islamului. Dup\ credin]ele cele
mai curente, profe]ii, `ngerii [i drep]ii vor fi scuti]i de teroarea a[tept\rii. ~ns\ adunarea oa-
menilor «va  asuda de spaim\»; ei vor fi inunda]i de sudoarea (al-‘arak) care `i va br\zda a[a
cum z\bala br\zdeaz\ caii” (vezi Al-Ghazzali, Ihy=’ ‘ulum al-d`n, ed. Le Caire, 1352 (1933),
IV, pp. 436-437) (L. Gardet, art. „Kiy=ma”, Encyclopédie de l’islam, p. 234). 
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fi martori ai lui Dumnezeu `n fa]a neamurilor lor. Iat\ principalele texte din Coran
care vorbesc despre judecata de apoi: 

{i se va sufla `n tr=mbi]\ [i vor le[ina cei din ceruri [i de pe p\m=nt, afar\ de pl\-
cu]i lui Dumnezeu. Apoi se va sufla alt\dat\ [i ei se vor scula, vor privi.  {i va luci
p\m=ntul `n lumina Domnului s\u [i se va pune cartea [i vor fi adu[i profe]ii [i
martirii [i se va judeca `ntre ei cu dreptate [i nu se va face str=mb\tate.  {i se va r\s-
pl\ti fiec\rui suflet dup\ faptele sale, [i El [tie mai bine ce fac ei (39, 68-70).

C=nd cerul se despic\, [i c=nd stelele se `mpr\[tie, [i c=nd apele se amestec\,
[i c=nd mormintele se `ntorc – [tie sufletul ce a f\cut [i ce a l\sat. O, omule, ce te-a
ab\tut de la Domnul t\u cel cinstit, care te-a f\cut [i te-a pl\smuit [i ]i-a dat chip [i
te-a pus `n chipul `n care a voit? Da, [i totu[i t\g\dui]i judecata. Dar asupra voas-
tr\ sunt p\zitori cinsti]i care scriu, care [tiu ce face]i. Cei drep]i! ~n pl\cere vor fi,
[i nelegiui]ii `n iad. Ei vor arde acolo `n ziua judec\]ii [i nu se vor dep\rta de acolo.
{i ce te-nva]\ ce este ziua judec\]ii?  {i iar\[i: ce te-nva]\ ce este ziua judec\]ii? ~n
ziua aceea nu va putea un suflet nimic pentru altul [i porunca este `n ziua aceea a
lui Dumnezeu (82, 1-19).

Deci `ndeamn\-i pe oameni cu privire la ziua c=nd le va veni pedeapsa.  {i vor
zice nelegiui]ii: Doamne, `nt=rzie p=n\ la un termen apropiat! […] Dumnezeu este
puternic, r\zbun\tor. ~n ziua c=nd se vor preface p\m=nturile [i cerurile [i vor
ie[i ei `naintea Dumnezeului celui unic, atotputernic, `i vei vedea pe p\c\to[i `n acea
zi lega]i `n c\tu[e, `n haine de p\cur\, [i focul `i va bate peste fe]ele lor, ca s\ r\s-
pl\teasc\ Dumnezeu la tot sufletul dup\ cum [i-a agonisit. Dumnezeu este repede
la socoteal\ (14, 44-51).

{i fiecare din ei va veni la ziua `nvierii singur (19, 95).
Va exista mijlocire `naintea lui Dumnezeu `n ziua judec\]ii? Coranul r\spunde:

„~n ziua aceea nu ajut\ mijlocire, doar\ de la acela c\ruia `i d\ voie cel ~ndurat [i a
c\rui vorb\ ~i este binepl\cut\” (20, 108); „ {i s\ nu aib\ mijlocire nimenea dec=t
numai cel ce a `ncheiat un leg\m=nt cu cel ~ndurat” (19, 90); „~ns\ a lui Dum-
nezeu este ceea ce e pe urm\ [i ceea ce e `nt=i.  {i c=]i `ngeri sunt `n ceruri, mijlo-
cirea nu folose[te la nimic, doar dac\ a `ng\duit Dumnezeu cui a voit [i cui a
pl\cut” (53, 26).

„Exist\ un acord prestabilit care recunoa[te mijlocirea (shafa’a) lui Mohamed
pentru comunitatea sa ([i doar pentru ea). El este mijlocitorul sigur (mushaffa’),
adic\ cel a c\rui mijlocire va fi cu siguran]\ ascultat\ de Dumnezeu”14. 

Odat\ ce „por]ile mijlocirii” vor fi deschise de Mahomed, profe]ii, `ngerii, sfin]ii
vor putea interveni de asemenea pe l=ng\ Dumnezeu, fiecare pentru neamul s\u ori
pentru ucenicii proprii: mijlociri secundare, replici mult diminuate ale celor pro-
nun]ate de Profetul islamului [i care nu vor avea deloc aceea[i for]\ intrinsec\.
Adunarea credincio[ilor particip\ la r=ndul e15.

14 L. Gardet, Dieu et la Destinée de l'homme, p. 313.
15 Vezi Bajuri, p. 109; Al-Ghazzali, IV, pp. 447-450; L. Gardet, p. 133, adaug\ `ntr-o

not\ de subsol: „Acesta este `n islam, se pare, principiul rug\ciunii pentru mor]i (propo-
v\duit\ deja de Ash'ari)”.
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Via]a viitoare
Dup\ `nvierea trupurilor [i dup\ judecata universal\, fiecare va merge `n locul

care i-a fost r=nduit de Judec\torul suprem. Necredincio[ii vor fi condamna]i la chi-
nurile iadului, credincio[ii vor merge `n rai.

Iadul

Iadul este descris `n general ca un loc plin de fl\c\ri, unde condamna]ii sufer\
chinuri groaznice: „Unii dintre ei au crezut `n el, al]ii iar\ s-au `ntors de la el.
Pentru aceia ajunge focul iadului. Cei ce nu cred `n semnele noastre pe aceia `i
vom l\sa s\ ard\ `n foc [i de c=te ori s-au fript pieile lor le schimb\m pieile, ca s\
guste pedeapsa, c\ci Dumnezeu este puternic [i [tiutor” (4, 58-59).

Acest foc al gheenei [i chinurile iadului sunt ve[nice: „Cei necredincio[i [i ne-
legiui]i nu vor fi ierta]i de Dumnezeu. Ei nu vor fi oc=rmui]i pe drumul drept, ci pe
drumul iadului, acolo vor r\m=ne `n veci; pentru Dumnezeu este aceasta u[or”
(4, 166-167).

~n timp ce `n eshatologia cre[tin\ se insist\ mai mult pe durerea cauzat\ de se-
pararea de Dumnezeu [i pe pierderea unei st\ri de gra]ie, cea mai mare parte a
autorilor musulmani insist\ pe chinurile trupe[ti; excep]ie fac unii sufi[ti [i Ikhwan
al-Saf=, care vorbesc de „suferin]e spirituale”: „Iadul are mai multe niveluri care
reprezint\ diferitele patimi [i acumularea p\catelor `n care sunt `ntemni]ate su-
fletele; inimile (celor din iad) sufer\ chinuri de toate felurile”16. 

Zidurile (A’raf)

Potrivit Coranului, exist\ o zon\ intermediar\ `ntre rai [i iad, care este vag si-
tuat\ [i nu prea bine definit\. Astfel, dup\ ce a descris situa]ia locuitorilor raiului
[i iadului, sura zidurilor adaug\: „ {i `ntre ei este un v\l [i asupra zidurilor sunt oa-
meni care `i cunosc pe to]i dup\ semnele lor [i ei strig\ c\tre tovar\[ii raiului: «Pace
asupra voastr\!» Ei nu pot s\ ajung\ acolo, deci o doresc. Iar dac\ se `ndreapt\ ochiul
lor spre tovar\[ii focului, zic ei: «Doamne, nu ne pune la un loc cu poporul nele-
giui]ilor». Tovar\[ii zidurilor vor striga c\tre unii b\rba]i, pe care `i cunosc dup\
semnele lor, zic=nd: «Ce v-a folosit c\ a]i adunat averi [i a]i fost sume]i? Oare
ace[tia sunt ace[tia despre care a]i jurat c\ Dumnezeu nu le va d\rui `ndurare? In-
tra]i `n rai [i s\ nu vie asupra voastr\ nici fric\, nici `ntristare». Tovar\[ii focului
vor striga c\tre tovar\[ii raiului: «V\rsa]i ceva ap\ asupra noastr\ sau altceva, ce v-a
dat Dumnezeu!» Ei vor zice: Dumnezeu a oprit aceasta pentru cei necredincio[i”
(7, 46-50). Recunoa[tem aici parabola „t=n\rului bogat [i a s\racului Laz\r”, bo-
gatul cer=ndu-i din fundul iadului pu]in\ ap\ lui Laz\r, care se afl\ `n rai.

16 Ikhwan Al-Safa, Ras='il III, p. 299, citat de L. Gardet, Dieu et la Destinée de l’homme,
p. 330.
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Dup\ cei mai mul]i comentatori ai Coranului, zidurile nu corespund zonei de
care vorbesc unele tradi]ii cre[tine. C\ci, potrivit concep]iei musulmane, este vorba
despre o zon\ de tranzi]ie. Tovar\[ii zidurilor sunt destina]i intr\rii `n rai. Referitor
la tovar\[ii zidurilor, p\rerile comentatorilor Coranului sunt diferite: fie este vorba
de cei ale c\ror ac]iuni bune sunt egale ca num\r cu cele rele, iar Dumnezeu `i ]ine
`n aceast\ zon\ p=n\ ce va hot\r` soarta lor sau p=n\ `i va ierta [i le va deschide por-
]ile raiului (p\rerea lui Ibn Mas’ud [i Ibn’Abb=s), fie e vorba de oamenii mor]i `n
necunoa[terea islamului, fie sunt copiii necredincio[ilor17.

Raiul

Termenul folosit este djanna, care `nseamn\ „gr\din\” [i care este un loc al
desf\t\rilor, iar Coranul st\ruie `n a-i descrie luxul [i m\re]ia. El apare ca o gr\-
din\ enorm\, `n care domne[te o lumin\ ve[nic\. Zidurile raiului sunt din mosc,
aur [i argint; acolo sunt r=uri parfumate, mun]i [i v\i largi, c=mpii nenum\rate pe
care cresc pomi fructiferi nemaiv\zu]i. ~n aceast\ ]ar\ a minunilor, binecre-
dincio[ii vor duce o via]\ plin\ de desf\t\ri: vor m=nca [i vor bea, vor avea roade
[i carne dup\ placul inimii (Coran 52, 22; 50, 54), vinuri aromate care nu se vor ter-
mina (87, 47) [i de care nu se vor `mb\ta (37, 46-47); desf\t\ri ale trupului `n com-
pania „huriilor” fecioare (55, 72). Pe scurt, vor duce o via]\ de huzur `n care
orice dorin]\ le va fi `ndeplinit\: „[i vor avea acolo ce vor voi, [i la Noi este `n-
mul]irea” (50, 35).

Aceste reprezent\ri paradisiace au fost diferit interpretate `n islam. Filosofii,
pentru care nu exist\ `nviere cu trupul [i care estimeaz\ c\ via]a ve[nic\ `ncepe de
la moarte, consider\, prin urmare, c\ „sufletul, separat de trup, nu va cunoa[te, dup\
firea sa, dec=t bucurii de ordin sensibil”18.

Interpret\rile tradi]ionale afirm\ aspectul material al bucuriilor paradisiace.
Iar cea mai mare parte dintre ele adaug\ c\ maniera `n care se vor realiza acestea
dep\[e[te `n]elegerea. Multe fac referin]\ la un text din Hadith, care este o reluare
a unui text de-al Sf=ntului Pavel: „Am preg\tit credincio[ilor mei fideli ceea ce nici
un ochi n-a v\zut, nici o ureche nu a auzit [i nici un suflet omenesc nu a sim]it”19.

17 Vezi [i alte p\reri la L. Gardet, p. 333. 
18 Vezi L. Gardet, art. „Djanna”, Encyclopédie de l'islam, p. 462. Filosofii, `n operele lor

exoterice destinate maselor, s-au ferit s\ nege `nvierea trupurilor, [i aceasta din respect
pentru `nv\]\tura profetic\. ~ns\ `n lucr\rile lor ezoterice, lucrurile stau cu totul altfel. Gardet
citeaz\ un text din scrisoarea lui Ibn S`na (Avicena), Ris=la Adhawiyya fi amr al ma'ad
(Ed. S. Duny=, Cairo, 1949), `n care filosoful musulman sugereaz\ clar c\ `nvierea tre-
buie luat\ ca o `nv\]\tur\ destinat\ maselor; `n]eleptul trebuind s\ o `n]eleag\ `n simboluri
[i alegorii, c\ci „fericirii celei adev\rate i se opune existen]a sufletului `n corp; [...] pl\-
cerile trupe[ti sunt cu totul altele dec=t pl\cerile cele adev\rate, iar revenirea `n corp ar fi
o pedeaps\ pentru suflet” (p. 53).

19 L. Gardet, p. 461.
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Astfel, mul]i comentatori moderni, f\r\ a nega perspectiva material\ a desf\t\-
rilor din via]a de dincolo, „insist\ pe diferen]a intrinsec\ dintre realit\]ile de Dincolo
[i realit\]ile terestre, subliniind `nt=ietatea spiritului asupra trupului”20.

Vederea lui Dumnezeu

Doctrina islamic\ tradi]ional\ (ash’arit\) afirm\ vederea lui Dumnezeu `n rai,
sprijinindu-se pentru aceasta pe textul Coranului: „Unele fe]e `n ziua aceea vor
luci privind la Domnul lor” (75, 22-23). Iar pentru a men]ine principiul transcen-
den]ei absolute a lui Dumnezeu, pe care se bazeaz\ mu’tazili]ii pentru a nega aceast\
vedere a lui Dumnezeu, se accentueaz\ c\ aceast\ vedere se va realiza prin inter-
mediul ochilor, dar nu `n modul `n care vedem obiectele aici jos.

Mai mult, aceast\ vedere a lui Dumnezeu va fi intermitent\. Unii comentatori
precizeaz\ c\ vederea lui Dumnezeu se va face `n fiecare vineri [i `n zilele de s\r-
b\toare. Sub diverse influen]e, sufiste ori cre[tine, se admite c\ unii privilegia]i ~l vor
vedea pe Dumnezeu `n fiecare zi, [i chiar de dou\ ori pe zi, diminea]a [i seara, `n
timp ce al]ii ~l vor putea vedea `n permanen]\21. Astfel, s-a stabilit o distinc]ie `ntre
„ale[ii de drept”, care to]i sunt locuitori ai raiului, [i privilegia]ii (Kh=ss), oameni
introdu[i `n intimitatea (Ounss) divin\22. 

Exist\ totu[i o diferen]\ fundamental\ `ntre vederea lui Dumnezeu `n islam [i „vi-
ziunea beatific\” din eshatologia cre[tin\. ~n viziunea cre[tin\, via]a `n ceruri `n-
seamn\ participare la `ns\[i via]a lui Dumnezeu; transcenden]a divin\ este `n]eleas\ `n
optica cre[tin\ `n sensul c\ Dumnezeu este principiul beatitudinii omului; o tran-
scenden]\ a[adar care nu se opune apropierii. ~ns\ aceast\ diferen]\ `n concep]ia
„vederii lui Dumnezeu” `n rai este o consecin]\ a diferen]ei fundamentale care
exist\ `ntre cre[tinism [i islam referitor la rela]ia dintre Dumnezeu [i om, at=t `n
via]a viitoare, c=t [i `n via]a prezent\, ceea ce ne conduce c\tre a doua parte a ex-
punerii de fa]\.

20 Ibidem, p. 463. ~n teza sa de doctorat sus]inut\ la Sorbona (text dactilografiat, 1954),
„Desf\t\rile [i chinurile din via]a de dincolo `n Coran”, Soubhi El-Saleh remarca `n
Coran o anumit\ progresie `n descrierea raiului: surele primei perioade `l descriu `n no-
ta]ii scurte [i concrete, `ntr-un „stil ardent, scurt, eliptic, cu simetria antitezei”. ~n cursul
celei de-a doua [i a treia perioade, „elementele descriptive devin (...) mai sumare”, iar
modurile de evocare mai abstracte. Celebru este versetul 13, 35: „mathal al-djanna”,
„parabola gr\dinii promise drep]ilor”: interpret\rile alegorice fac din descrierile paradi-
siace reprezentarea unei realit\]i indicibile. ~n cursul perioadei a treia, accentul va fi pus
pe harul divin, bucurie mai presus de oricare alta (ibidem, p. 459). Vezi [i „exegeza filo-
logic\” a a lui Abd al-K=dir Al-Maghribi care, `n 1920, a oferit un comentariu asupra
p\r]ii a 29-a din Coran (ibidem, p. 463).

21 Vezi Bajuri, p. 68. Citat de L. Gardet, Dieu et la Destinée de l'homme, p. 341.
22 Ibidem.
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2. Hristos  [i eshatologie în cre[tinism  [i în Islam
Eshatologia — deja instaurat\ sau `n a[teptare?

Viziunea cre[tin\

 ~n viziunea cre[tin\, via]a de dincolo se define[te prin via]a `n Dumnezeu [i cu
Dumnezeu: „vom fi cu Domnul `n toate zilele, p=n\ la sf=r[itul veacurilor” (I Tes.
5, 17). Aceast\ via]\ cu Domnul a fost inaugurat\ prin venirea Fiului printre oameni.
Hristos este, dup\ expresia lui Origen, „auto-basileia”, `mp\r\]ia `n persoan\. Prin
via]a Sa, prin moartea [i `nvierea Sa, s-a instaurat ~mp\r\]ia lui Dumnezeu. Cre-
z=nd `n Hristos, cre[tinul tr\ie[te `nc\ din timpul vie]ii terestre via]a ~mp\r\]iei lui
Dumnezeu.

De aici [i termenul de „`ndumnezeire”, pe care P\rin]ii Bisericii l-au dez-
voltat pornind de la aceast\ instaurare a ~mp\r\]iei lui Dumnezeu [i a vie]ii divine
`n oameni prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu. „Dumnezeu S-a f\cut om pentru ca
omul s\ devin\ Dumnezeu”. Prin Hristos, cre[tinul particip\ la via]a divin\, el in-
tr\ deja `n via]a divin\. 

Aceast\ via]\ divin\ se desf\[oar\ `n timp. Timpul este, a[adar, extensia aces-
tei m=ntuiri deja `mplinite `n Hristos, a acestei vie]i dumnezeie[ti inaugurate pe
p\m=nt prin Fiul lui Dumnezeu. Efortul cre[tinilor tinde astfel s\ r\sp=ndeasc\ `n
lume aceast\ via]\ dumnezeiasc\, aceast\ via]\ de iubire, at=t `n r=ndul oame-
nilor, c=t [i `n r=ndul diverselor structuri ale societ\]ii.

Viziunea islamic\

~n islam, distan]a dintre Dumnezeu [i om este at=t de mare, `nc=t pare de necon-
ceput ca Dumnezeu s\ vin\ El ~nsu[i la om [i trimite profe]i: Avraam, Moise,
Iisus, apoi Mohamed, care este pecetea profe]ilor, pentru a face oamenilor cunos-
cut\ legea Sa. Potrivit Coranului, to]i profe]ii sunt „robi ai lui Dumnezeu”. Con-
ceptul de filia]ie divin\ este de neconceput pentru islam, este chiar considerat
blasfemiator cu privire la transcenden]a divin\. Citim `n Coran: „ {i ei zic: «Cel
~ndurat a n\scut un fiu». Voi zice]i un lucru stra[nic. Aproape se sf=[ie cerurile de
aceasta [i se despic\ p\m=ntul [i mun]ii se n\ruie `n f\r=me, pentru c\ ei adaug\
celui ~ndurat un fiu [i Lui nu I se cade s\ nasc\ un fiu. Nimenea din ceruri [i de
pe p\m=nt nu se poate apropia de cel ~ndurat, dec=t ca rob” (19, 91-94; vezi [i 4,
171-172; 5, 116-117; 19, 36-38).

Lege sau iubire

Maniera de a concepe atitudinea oamenilor fa]\ de Dumnezeu `n cre[tinism [i
`n islam este o consecin]\ a modului `n care fiecare dintre cele dou\ religii concepe
atitudinea lui Dumnezeu fa]\ de oameni.

~n cre[tinism, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul pentru ca prin El s\ devenim fii ai
lui Dumnezeu. ~n islam, Dumnezeu a trimis profe]i pentru ca oamenii s\
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cunoasc\ legea Sa. Atitudinea oamenilor referitor la Dumnezeu este astfel atitu-
dinea unor robi care trebuie s\ `mplineasc\ legea st\p=nului lor.

1. ~n cre[tinism: via]a `n timp este o via]\ de iubire cu Dumnezeu – este prima
porunc\ – [i o via]\ de iubire cu ceilal]i oameni, iar aceast\ a doua porunc\ este
asem\n\toare cu prima. Via]a cre[tin\ este o permanent\ progresie `n cunoa[terea
[i iubirea lui Dumnezeu. Chiar [i `n ceruri, Sf=ntul Grigorie de Nyssa consider\ c\
Dumnezeu nu Se va epuiza niciodat\ (epectaz\). Viziunea beatific\ devine ea `n-
s\[i o progresie permanent\ `n iubirea lui Dumnezeu. Aceast\ progresie este rodul
iubirii filiale r\sp=ndite `n inimile noastre de Sf=ntul Duh pe care l-am mo[tenit. 

2. ~n islam: conceptual de adop]ie este absent, conceptul de iubire este secun-
dar. Primeaz\ aici frica de Dumnezeu [i respectul legii. Cel care aici jos `mpli-
ne[te legea, dup\ ce „a crezut `n Dumnezeu [i `n profetul S\u”, va fi r\spl\tit `n
via]a de dincolo, `n rai. ~ns\ legea este fix\, limitat\, `n timp ce Duhul adop]iei [i
al iubirii deschide `n cre[tinism perspective infinite [i nelimitate.

Rela]ile dintre oameni

Ca o consecin]\ la porunca iubirii [i la conceptual de filia]ie, libertatea copiilor
lui Dumnezeu caracterizeaz\ `n cre[tinism rela]iile dintre oameni [i rela]ia oamenilor
cu Dumnezeu. 

~n islam, rela]iile `ntre oameni sunt dominate de o lege determinat\, sim]it\ ca
venind direct de la Dumnezeu. Unitatea oamenilor se va `nf\ptui prin aplicarea
acestei legi unice la to]i oamenii. Or, aceast\ lege, considerat\ de islam ca insu-
flat\ literalmente de Dumnezeu lui Mahomed, este `n fapt produsul mediului so-
cial [i politic `n care s-a n\scut [i s-a dezvoltat Islamul. Problema esen]ial\ actual\ a
islamului const\ `n rezolvarea acestei opozi]ii dintre limitele legii islamice [i dez-
voltarea necesar\ `n timp a structurilor sociale [i politice ale lumii actuale. 

Opozi]ia `ntre islam [i cre[tinism pare din acest punct de vedere ireductibil\, iar
coexisten]a `n demnitate [i respect reciproc – imposibil\, `n m\sura `n care is-
lamul vrea s\ se m\rgineasc\ la litera Coranului. Astfel, rela]iile musulmanilor cu
nemusulmanii sunt stabilite de un text din Coran, care impune musulmanilor s\
ucid\ idolatrii care refuz\ s\ cread\ `n islam [i s\-i fac\ s\ pl\teasc\ tributul pe
jidovi [i pe cre[tini `n schimbul l\s\rii vie]ii, [i aceasta, dup\ ce au fost „umili]i”
(9, 29). Compar=nd aceast\ lege care, `n ochii islami[tilor, a fost dat\ de Dumnezeu
lui Mahomed, cu legea iubirii du[manilor propov\duit\ [i tr\it\ de Hristos, sesiz\m
diferen]a `ntre islam [i cre[tinism `n ceea ce prive[te rela]iile dintre oameni pe
parcursul vie]ii p\m=nte[ti.

Unitatea oamenilor, potrivit islamului, se va realiza prin aplicarea legilor isla-
mice, `n vreme ce cre[tinismul consider\ c\ numai iubirea va putea unifica oamenii,
c\ numai dragostea „`mpline[te” legea, pentru c\ aceasta este `n `ns\[i firea lui Dum-
nezeu. ~n aceasta const\ mesajul evanghelic: Dumnezeu este Iubire, iar El ne-a
ap\rut nou\ prin Fiul [i Cuv=ntul, Iisus Hristos, prin Care ~mp\r\]ia lui Dum-
nezeu a venit printre noi, iar eshatologia a fost instaurat\. Cei care ~l accept\ pe
Hristos `ncep de pe acum via]a de iubire a lumii care va s\ vin\.
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Iisus [i mi[carea sufi
~n acest zid care pare s\ blocheze orice contact `ntre cre[tinism [i islam, o

bre[\ a fost totu[i deschis\ de c\tre misticii musulmani, sufi[tii, la care teama de
Dumnezeu [i frica de iad au fost `nlocuite de teama de a displace Domnului [i de
a fi separa]i de El, precum [i de dorin]a de a-L iubi ca r\spuns la iubirea Lui. 

De[i nu a fost bine precizat\, o oarecare influen]\ a cre[tinismului la na[terea
sufismului a existat, cu siguran]\. Pentru a `ncheia, a[ dori s\ analizez dou\ as-
pecte care pot constitui elemente de apropiere `ntre islam [i cre[tinism, privitor la
via]a oamenilor `n via]a de dup\ moarte [i `n timp: primul element se refer\ la
iubirea lui Dumnezeu `n Coran, al doilea, la Persoana lui Hristos.

Exist\ `n Coran anumite texte care vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu: despre
iubirea cu care iube[te Dumnezeu oamenii, despre iubirea cu care-L iubesc oa-
menii pe Dumnezeu. „Dumnezeu iube[te pe cei care fac binele” (2, 95); „Dum-
nezeu `i iube[te pe cei ce se c\iesc [i se cur\]esc” (2, 222); „Dumnezeu `i iube[te
pe cei binecredincio[i” (3, 75); „Dumnezeu `i iube[te pe cei care se `ncred `n El”
(3, 159); „Dumnezeu `i iube[te pe cei care sunt r\bd\tori `n `ncerc\ri” (3, 146);
„Dumnezeu `i iube[te pe cei drep]i” (5, 46).

~n aceste versete care „reunite, alc\tuiesc – cum scrie Arnaldez – un fel de echi-
valent al Fericirilor”23, se vorbe[te despre iubirea lui Dumnezeu fa]\ de oamenii care
cred `n El [i care fac binele.

Coranul vorbe[te, de asemenea, despre iubirea oamenilor pentru Dumnezeu:
„~ns\ cei ce cred ~l iubesc mai mult pe Dumnezeu” (2, 160); versetele urm\toare
unesc iubirea oamenilor pentru Dumnezeu [i iubirea Sa pentru oameni: „~n locul
acelui va pune Dumnezeu un alt popor, pe care-l iube[te [i care-l iube[te pe El,
bl=nzi fa]\ de cei credincio[i [i aspri fa]\ de cei necredincio[i” (5, 59). Un co-
mentator din sec. XIII, Qurtub`, scrie referitor la aceste dou\ versete: „Se spune
c\ mai `nt=i Dumnezeu iube[te, [i apoi este iubit la r=ndul S\u”24. Vedem aici o
trimitere la Epistola I a lui Ioan: „Noi iubim pe Dumnezeu fiindc\ El ne-a iubit
cel dint=i” (I In 4, 19).

Misticii musulmani au g\sit o armonie perfect\ `ntre aceste texte ale Co-
ranului pe de o parte, [i `ntre Persoana [i `nv\]\turile lui Iisus, centrate pe iubirea
lui Dumnezeu, pe de alt\ parte. Astfel, lectur=nd Evanghelia [i l\s=nd deoparte ex-
cesele dogmatice pe care musulmanii le consider\ a fi o alterare a Evangheliei
primitive, Iisus apare `n ochii misticilor ca „bl=ndul profet cu inim\ smerit\, care
m\rturise[te `nainte de toate despre dragostea lui Dumnezeu pentru oameni [i,
corelativ, despre valoarea iubirii omului pentru Dumnezeu”25.

De aceea misticii v\d o leg\tur\ str=ns\ `ntre Persoana lui Iisus [i iubirea lui
Dumnezeu, care constituie pentru ei esen]a oric\rui lucru. Citim, `n acest sens, `n
cartea sf=nt\ Attar: „Dac\ ne este dat\ posibilitatea de a lua parte la taina lui
Iisus, de ce s\ vrem a `mp\rt\[i condi]ia unui m\gar? De ce s\ urmezi m\garului

23 Citat în R. Arnaldez, p. 216.
24 Ibidem, p. 217.
25 Ibidem, p. 216.
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`n concupiscen]\, c=nd po]i lua parte la intimitatea lui Iisus? [...] Ridic\-te deasupra
concupiscen]ei, care nu este un lucru de dorit, esen]a tuturor este Mirele,
Mirele”26.

Concluzii

Pentru a concluziona, voi sublinia trei aspecte referitoare la paralela `ntre esha-
tologia cre[tin\ [i eshatologia islamic\, precum [i referitor la coexisten]a, `n aceast\
lume, a cre[tinismului [i a islamului.

1. Islamul, asemeni cre[tinismului, crede `n via]a viitoare, `n via]a omului ca
`ntreg, trup [i suflet. Aceasta `nseamn\ c\ „eul” omenesc, persoana individual\,
va `nvia. ~n acest sens trebuie `n]eleas\ insisten]a islamului cu privire la desf\-
t\rile trupe[ti. Descrierile detaliate ale pl\cerilor sim]urilor `n rai, pe care le g\sim
`n Coran, nu sunt dec=t o amplificare [i o extindere a caracteristicilor pe care le g\-
sim `n tradi]ia iudaic\ [i cre[tin\ referitor la osp\]ul care-l a[teapt\ pe binecre-
dincios `n ~mp\r\]ia cerurilor. Tendin]a modern\ a islamului `nclin\ c\tre inter-
pretarea alegoric\ a acestor descrieri. Iar aceast\ interpretare, dup\ p\rerea mea,
se va extinde din ce `n ce `n urma contactului cu cre[tinismul.

2. Islamul, asemeni cre[tinismului, `[i reprezint\ sf=r[itul lumii p\m=nte[ti [i
`l descrie cu o mul]ime de detalii apocaliptice care nu au nimic original `n ele, c\ci
nu sunt dec=t un amestec de tradi]ii iudaice [i cre[tine mai vechi. P=n\ acum, comen-
tatorii Coranului consider\ sf=r[itul lumii [i dispari]ia creaturilor ca pe o realitate
care va s\ vin\, sprijinindu-se pe o fraz\ din Coran: „ {i toate pier, afar\ de fa]a lui
Dumnezeu”. Totu[i, a[a cum s-a putut vedea, comentatorii Coranului men]io-
neaz\ unele lucruri ca f\c=nd excep]ie de la distrugerea total\, [i nimic nu-i `mpie-
dic\ `n a `mpinge lucrurile mai departe `n sensul alegoriei, c\ci calea interpre-
t\rilor este foarte ampl\, mai ales c\ aceast\, repus\ `n contextul ini]ial, insist\
asupra unicit\]ii lui Dumnezeu [i asupra imuabilit\]ii Sale `n fa]a caracterului schim-
b\tor al creaturilor: „{i nu chema l=ng\ Dumnezeu alt Dumnezeu. Nu este Dum-
nezeu afar\ de El. Toate pier, afa]\ de fa]a Sa. La El este judecata [i la El v\ ve]i
`ntoarce” (28, 88).

3. Islamul, ca [i cre[tinismul, crede `n rela]ia str=ns\ `ntre via]a p\m=nteasc\
a omului [i via]a de dincolo, `ntre ac]iunile omului din aceast\ via]\ [i r\splata pe
care o va primi acesta `n via]a viitoare; raiul [i iadul sunt de asemenea descrise cu
tr\s\turi mai mult sau mai pu]in asem\n\toare. ~ns\ aspectul esen]ial este faptul
c\, pentru ambele religii, ac]iunile oamenilor `n timp au o valoare etern\. Iar cea
mai important\ ac]iune a omului, at=t `n islam, c=t [i `n cre[tinism, este credin]a.
C\ci, potrivit islamului, un musulman p\c\tos va suporta chinurile potrivite pen-
tru p\catele sale; `ns\, datorit\ credin]ei sale, va fi m=ntuit. Islamul adaug\, `n plus,
c\ fiecare profet va mijloci pentru comunitatea sa, dac\ aceasta a crezut `n me-
sajul lui, ceea ce arat\ importan]a acordat\ credin]ei. Este adev\rat c\ con]inutul
credin]ei nu este acela[i `n cele dou\ religii. ~ns\ scopul ultim, cel eshatologic,

26 Citat `n R. Arnaldez, p. 218.
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este acela[i. Cu to]ii mergem c\tre Singurul [i Unicul Dumnezeu. Doar c\ile sunt
diferite.  {i se impune s\ le afirm\m. Calea noastr\ este Hristos, care este „adev\rul
[i via]a”, calea musulmanilor este Coranul cu toate legile [i regulile care `ntru-
chipeaz\ cuv=ntul lui Dumnezeu.

Discu]iile teologice cu islamul sunt inutile, cel pu]in `n starea de lucruri pre-
zent\, cu excep]ia unor grupuri mici, referitor la clarificarea punctelor comune [i
punctelor divergente `ntre cele dou\ religii. Exist\ `ns\ un domeniu care are mai
mult noroc din acest punct de vedere: dialogul referitor la rolul omului `n crea]ie.
Coranul nume[te omul „locotenentul (califul) lui Dumnezeu pe p\m=nt” (2, 30).
Cre[tinismul consider\ omul ca [i co-partener cu Dumnezeu la actul crea]iei.
Potrivit Coranului, c=nd Dumnezeu a vrut s\-l creeze pe Adam, `ngerii au pro-
testat: „Au zis ei: Vrei s\ pui pe unul care face stric\ciuni acolo [i vars\ s=nge?
~ns\ noi vestim lauda Ta [i Te sfin]im! El zise: Eu [tiu ceea ce nu o [ti]i” (2, 30).

Dac\ vechiul Adam a continuat s\ semene stric\ciune [i s\ verse s=nge, noul
Adam  {i-a v\rsat s=ngele pentru a pune cap\t stric\ciunii [i pentru a `nnoi ome-
nirea dup\ dorin]a dintotdeauna a lui Dumnezeu. Comparativ cu islamul, lucrarea
cre[tinilor este aceea de a m\rturisi despre ceeea ce a f\cut Hristos, de a perpetua
prezen]a Sa `n lume [i `n timp, pentru ca lumea s\ se p\trund\ de Duhul S\u [i
timpul s\ se umple de plin\tatea eshatologic\ a Atotputernicului. Aceast\ lucrare
ei o fac `n timp, `mpreun\ cu musulmanii care, la r=ndul lor, vor s\ `mplineasc\ pe
p\m=nt dorin]a etern\ a Domnului a[a cum le-a fost revelat\ lor de Coran. Sar-
cina nu este u[oar\, c\ci islamul tradi]ional r\m=ne fixat `n legile stabilite pentru
el de Coran [i pe care le consider\ a fi legile v=rstei adulte a umanit\]ii, `n timp
ce iudaismul este `n ochii s\i v=rsta copil\riei, iar cre[tinismul v=rsta adoles-
cen]ei. ~ns\ poate fi, oare, dep\[it islamul tradi]ional? Existen]a, de-a lungul tim-
pului, a misticilor musulmani care au reu[it s\ dep\[easc\ legalismul tradi]ional este
pentru noi, cre[tinii, un semn c\ speran]a trebuie p\strat\.

~n concluzie, dac\ credem c\ Hristos reprezint\ `n Persoana Sa Cuv=ntul lui Dum-
nezeu, [i instaurarea pe p\m=nt a ~mp\r\]iei eshatologice a lui Dumnezeu, credem
[i `n eficien]a Cuv=ntului lui Dumnezeu. Iar dac\ Hristos este, pentru islam, semnul
Iubirii lui Dumnezeu, cu certitudine c\ aceast\ Iubire nu va r\m=ne f\r\ rezultat.

Trad. de Daniela COJOCARU


