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Si mori ars de viu pentru l)umnezeul tlu

Abd al-Muttalib - cel care avea si devind bunicul lui
Mahomed - este unul dintre cei zece oligarhi ai cetdlii
Mecca. Bdrbat bine fbcut, mai inalt dec0t sunt arabii in
general, el este blond; lucru nelalocul lui, igi vopseqte
barba qi pirul, primind de la un prin! yemenit (1), cu
ocazia unei cdldtorii in Arabia meridionald, un flacon
de vopsea, cdt qi modul de intrebuinlare a acesteia. Om
bogat, elegant, Abd al-Muttalib este trecut de 50 de ani.
Soarta i-a dIruit tot ceea ce ar putea sI facl din el un om
fericit. $i, cu toate acestea,via[alui este o dram6. CAnd
vorbeqte cu prietenii sii ori cu alli negustori nu uitd nici
mdcar pentru o clipd de amarul care-l chinuie...
Tofuqi, astlzi, pentru prima oard aude vorbindu-se
despre o durere care o depdqeqte pe a sa. in timpul povestirii, uiti de propria durere. Povestitorul este Al-Harith-ibn-Muad, conducltorul tribului Jurhum din Mecca.
Acesta ii vorbeqte despre un pogrom, un masacru, care
s-a pefecut in Najran, o oazh dinArabia meridionall.
Iatii faptele povestite de Al-Harith. Acestea s-au petrecut cu cdliva ani inainte, in jurul anului 530 al erei
creqtine. Arabia este un teritoriu imens, avdnd mai bine
de trei milioane de metri pdtrafi, insd aproape in totalitate p[mdnturile ei sunt sterpe: o mare de nisip, de pia-
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roqie qi de lav6. Doar o zecime este fertil[, alcItuitd
din regiuni aflate mai degrabl in partea de miazd-z| cu
precddere in Yemen. Yemen inseamnd ,,fara dreaptil" ori
,,,tara fericit6". Rolnanii au numit-o Arabia Felix. Acolo,
in wemurile biblice, atrditregina din Saba, contemporana lui Solomon. Sudul Arabiei a fost creqtinat in mai
multe rdnduri, apoi descreqtinat qi iardqi creqtinat. Primul care a adus cuvdntul Evangheliei in aceasti regiune
- conform tradifiei - a fost unul dintre cei 12 Apostoli
ai lui Hristos, Sfrntul Bartolomeu (2).Elaevanghelizat
Yemenul inainte de a trece strdmtoarea Bab-el-Mandeb
ca sd ajungd inAbisinia.
Regatul himyarifilor, in Arabia de Sud, il are ca rege pe Dhu Nuwas, adici ,,domnul cu cdrlionfi lungi'i
De religie iudaici, acesta a hotiirdt, dup6 cutum[, ca to{i
supuqii sdi sI adore acelaqi Dumnezeu ca qi el. Oamenii n-au avut ce face. Cei care nu se vor supune regelui
lor nu vor mai fi socotifi fideli ai sii. insd Dhu Nuwas
nu s-a mullumit doar cu aceasta. El dorea ca toate popoarele invecinate sE se converteascE, de asemenea,la
iudaism. Or, cei dintdi vecini ai regelui Dhu Nuwas, la
nord, sunt arabii din oazaNajran. Najran este o fifie de
plmdnt, mai mult ori mai pulin fertild, care se intinde
pe o sutil de kilometri in mijlocul pustiei de nisip qi de
piatrd.Aceasti frgie de plmdnt este inconjurati de cumplitul deqert Rub'Al Khali, care acoperi cu nisip rogu ;i
cu piatri opt sute de mii de kilometri pdtra{i qi care se
prelungeqte la nord cu un alt deqert numit Dahna, lung
de gase sute de kilometri, pentru a se sfhrqi in deqertul
uriaq dinspre miazl-noapte ce poartd numele de Nefud,
adic5,,dunele", ori Bakr-Billa-Ma,,,mare a ftrd, apd" .
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Dhu Nuwas, ,domnul cu cdrlionfi lungi", i-a anunfat
pe arabii creqtini din Najran ci ii cheamd si adore acela;i
Dumnezeu ca qi el. Arabii din Najran sunt mai pufin s6raci decdt ceila[i arabi. tn primul iand, oazalor se afl6 pe
calea caravanelor ce trec de la nord la sud qi de la vest la
est. Toate caravanele care fraverseaz[Arabia se int6lnesc
la Najran. Mai mult, ei se ocupd cu lesutul qi cu prelucrarea metalelor. Lainvitaqia regelui Dhu Nuwas, arabii
cre,stini din Najran au rdspuns cuviincios, aqa cum se cade sd-i rdspunzi unui rege, insd ferm: cum cI ei il iubesc
mai mult pe Dumnezeul lor qi cd nu au intenfla sd-L lase
pe acesta. Voiau sd r6mdnd credincioqi bunului Iisus.
Credinla in Dumnezeu, altfel decdt o fac plantele,
prinde rdd[cini mult mai qor qi mai addnc in pustie decdt in pdm6nturile fertile.
in pustie nu existii lucru creat de om ori de naturi care
si impiedice privirea, cugetul sau dorinla oamenilor. Nimic nu poate s6-l distragd pe om, prin urmare, de la contemplareave,sniciei. Omul se afldneincetatin legdturl cu
infinitul, care incepe chiar inaintea ochilor s6i. Cdnd el il
intdlneqte pe Dumnezeu in pustie, ii r6mane credincios.
Aga s-a petrecut gi cu crqtinii arabi din Najran.
Regele himyarililor a clutat un pretext pentru a pedepsi acest rcfilz.Iar pretextul nu se va ldsa aqteptat.
Orice pretext este asemenea petelor solare: sunt descoperite de acela care wea si le vadd.
in timp ce Dhu Nuwas i;i pregdtea rdzbunarea, cet6fenii din Najran se rugau la Iisus Hristos, dup6 cum ii
invdfase Sfhntul Apostol Bartolomzu ;i alfi misionari
care trecuser6 prin oazalo4 pierdutd in nesfhrqitul nisip
arzdtor. Creqtinii din Najran pdstrau amintirea unui epis-
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cop, numit Panthenaeus, care incregtinase o regiune vecini cu Yemenul, qi a unui preot misionar din Tir, numit
Frumentius. Cel de pe urmi nu a fost doar misionar, ci
qi un administrator iscusit; iar regele din Saana il rugase
si devind ministrul sdu de finanfe qi trezorierul s6u (3).
Cregtinii din Najran p[strau aceste amintiri plini de evlavie qi de credincioqie.
ln curdnd s-a ivit pretextul ciutat de ,,domnul cu

cdrlionfi lungi". Doi copii ewei au fost uciqi de niqte
necunoscufi in cetateaNajran. Tatil copiilor s-apl6ns de
acest fapt regelui Dhu Nuwas. Regele s-a adresat atunci
din nou creqtinilor din Najran qi le-a spus cE va ierta cele
doud crime dacd arabii vor imbrdfiqa religia iudaicn (4).
Mesajul lui Dhu Nuwas stipula in mod categoric ci nu
exista pentru ei o altii nidejde de iertare.
Uciderea fusese sivdrqitii de un criminal necunoscut.
Chiar dacd ar fi fost prins asasinul, aceasta n-ar fi rezolvat problema. in acele timpuri imp[rifea legea clanului.
Individul nu era responsabil nici de binele qi nici de rdul
pe care il sivdrqea. Individul nu exista din punct de vedere penal, nici din punct de vedere civil. Clanul rdspundea
de crimele qi de datoriile oricirui individ car.;e apatlinea
acestuia. intreaga colectivitate din Najran se ftcea vinovati de crim6. Ea trebuia s6 fie judecat5 qi pedepsitil.
Via{a in deqert qi condilia nomazilor trebuiau s6 fac6
fa16 unor nevoi deosebite, individul, chiar dac6 ar fi fost
un supraom, neput6nd sd-qi asigure propria viaf6. persoana reprezenta o cantitate infimi, aga inc6t ea nu putea sI existe in deqert in mod individual. Astfel, clanul
se va substitui individului
- prin clan infelegdndu-se intreaga comunitate ciruia acesta apar,tine.
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Din punct de vedere juridic - dup6 legile deqertului
- plrea just ca aceasti aouatie si loveascd in inbeaga
colectivitate. Ceea ce nu era echitabil din partea regelui
Dhu Nuwas era doar preful cerut pentru sdngele virsat.
Diya,,,preful sdngelui", era fixat cu exactitate. Se qtia
atunci - la fel de precis cum se cunoaqte ast[zi cota la
Bursd - care era ln degert prelul real al unei vie1i. in general, se aplica legea talionului: moarte pentru moarte.
Om pentru om. Copil pentru copil. Preful cerut de regele Dhu Nuwas era unul aberant. Creqtinii din Najran
vor refuza s5-l pliteasci. Dhu Nuwas a fost incintat de
acest refuz. El a ridicat o armatd qi a pdtruns in Najran
prin tddare. Cetatea a fost inconjuratii. Poporul s-a adunat in marbad, piafa cenfald a oraqului, acolo unde poposeau caravanele. Au venit aici cu to{ii: copii, femei,
bdtrani, domni qi sclavi. Toatii suflarea din oazd.
Dhu Nuwas i-a intebat dacd vor sd devinE iudei ori
s6 moari. Cu to{ii au rdspuns cd doresc sd rimdni credincioqi Dumnezeului lor. Credincioqi pdni la sfhrgitul
viefii lor. $i chiar cu preful vie{ii lor.
Atunci, ,,domnul cu cdrlionli lungi" a poruncit sd
fie sdpate in marbat, in pia{a imensS, mai multe gropi
addnci. Odatd sipate tranqeele, s-au aprins aici focuri
uriage. Cdnd fldcirile au fdqnit la fel de inalte precum
palmierii, regele Dhu Nuwas a cerut iariqi cet6lenilor
din Najran sd-qi schimbe Dumnezeul; dacd nu, vor fi
arqi de vii. Oamenii - dec0t s5-L trddeze pe Dumnezeul
pe Care il venerau - au preferat si fie arqi de vii. $i au
fost azvdrli{i in flSc6rile ce ardeau in adincul frangeelor.
Unul dupl altul. Pavel de Najran, episcopul cet{ii, murise cu mult inainte de masacru. Osemintele sale au fost
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Cdnd Mahomed L-a intdlnit pentna prima oard, avea
patruzeci de ani. A fost, bineinfeles, ann eveniment. Un
eveniment care nu a surprins insd pe nimeni la Mecca. Mullimea se inghesuia s[-l asculte pe Mahomed povestind despre intdlnirea lui cu Dumnezeu; dar aceastd
mullime e uimit[ qi se entuziasmeazd rnult maipufin decdt la sosirea unei caravane strdine. trrt6lnirea cu Dumnezeu nu era un lucru extraordinar pentru arabi.
in nici o parte a pdmdntului asemerrea intdlniri nu au
fost consemnate mai mult decdt in Peninsula Arabic6,
in acest paralelogram din care noul zecin;ri sunt acoperite cu nisip. Moise, Awaam, Noe, Iorz ;i o mullime de
patriarhi ;i de profefi au vorbit cu Domnul precum cu
un cioban din apropierea lor. Chiar gi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cdnd a cobordt pe pdmdnt, a venit sE

viefuiasci in aceste locuri, in PeninsulaArabicit.
Ascefii din toate finuturile, atunci cdnd se hotilrdsc
s6-L intdlneascd pe Dumnezeu, vin in deqertulArabiei.
Acolo nu existd creafie naturald ori omeneascd care
arputea sd-l despartdpe om de Dumnezeu. De,sertul cerului se contopeqte cu deqertul de nisip; se intdlnesc la
orizorrt, imprejurul omului, pentru a nu forma decdt un
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slngur deqert nemirginit. Oamenii se afl6 deodatd in cer;
ingerii qi Creatorul se aflE dinh-odatd in deqertul de aici
de jos. Cerul qi pdm6ntul se contopesc.
Prima intdlnire a lui Mahomed cu Dumnezeu are loc
in anul 610 in acest chip. Mahomed e cdsitorit cu Kadidja de cincisprezece ani. El duce o viafd obscur6, lipsiti de griji materiale. De la o anumiti vdrstS, bdrbafii
din Mecca se retrag pe una dintre colinele dimprejurul
cetilfii. Nu departe de casd. Existi in jurul Mecc[i multe
coline qi peqteri. Mahomed face la fel ca toati lumea.
,,Mahomed, in fiecare an, se retrdgea vreme de o lund
de zile pe Muntele Hira" (l).
Abd al-Muttalib s-a retras weme de o luni, in fiecare
an, in aceeaqi peqteri (2). Aceastd retragere era insofitd
de meditafie qi de rugdciune. Ea se numea tahannut.
,,in timpul lunii in care, in fiecare an, Profetul se retrhgea, el ii hr[nea pe acei sdraci care il cercetau. Cdnd
retragerea lui lua sffirqit, inainte de a se intoarce acasd,
ftcea de qapte, ori chiar de mai multe ori, inconjurul kaabei. Dupd aceea, se indrepta spre cas6" (3).
O altl povestire ne spune: ,,Maitdrziu, Profetul a inceput sI indrlgeascd peniten{a. El s-a retras atunci in
peqtera din Hira, in care s-a dedat tahannufului, adic[
practicii adora{iei, weme de mai multe nopfi la rdnd, frr[ sd se intoarcS acas[. Astfel ci el se aproviziona cu cele ale gurii pentru aceastd perioadd. Se intorcea apoi la
Kadidja qi iqi lua provizii necesare pentru o nou6 retragere. Aceasta a durat p6nd ce adevirul i-a fost descoperit in peqtera din Hira" (4).
Un cdlEtor englez din secolul al XV[-lea vorbeqte
despre colinele din jurul oraqului Mecca, unde avea loc
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retragerea: ,,Mecca este sifuatd infu-un
{inut pustiu, in
fundul unei vdi ori, mai bine zis, in mijlocul mai multor coline nu prea inalte... Oraqul este inconjurat de o
mullime de movile, foarte apropiate unele de altele. Am
urcat pe vdrful uneia dintre ele gi n-am putut sd o v6d pe
cea mai indepirtat6... Ele sunt alcdtuite din stdnci intu_
necate; vdztte din depdrtare, seamdnd cumva cu cldile
de fhn..." (5).

Un cilitor contemporan vorbe;te despre Muntele
Hira, locul in care Mahomed L-a intdlnit pe Dumnezeu:
,,Amvizitat aceastd pe;ter6 din Hira, care se afl[ in v6r_
ful jabal al-nur,,,Muntele Luminii", situatd la un ki_
lometru de casa lui Mahomed. Muntele Nur are un as_
pect foarte ciudat. El poate fi zdirt, de altfel, de la ma_
re depdrtare printre numeroqii munli care il inconjoard.
Peqtera Hira este alcituitd din pietre ingrdmidite laolal_
td, care formeazd, cei hei perefi, c6t qi bolta.
Ea este destul de inalti pentru a permite unui om s[
stea in picioare, fbrd sd atinglcu capul sdu bolta, qi des_
tul de lungl ca sd-i ingdduie sd se intinddaici.intAmpldtor sau nu, orientarea pegterii este indreptatd c6tre kaa_
ba. Jos, stdnca este bine bilfito/rtd;i se poate aqeza aici
un asternut. Intrarea este formatd dintr-o micd deschizi_
turd, situatd destul de sus, ceea ce face s6 fii nevoit sd
urci mai multe hepte, cioplite in st6ncd, inainte de a in_
tra in acest loc" (6).

,,Tradiliapopulari afirm6 cd aceasti peqterd din Mun_
tele Hira a fost fEcutd de diavol printr-o loviturd de spa_
di in flancul stdncii?'(7).
Mahomed a inceput, iati, retragerile sale in fiecare an.
Ele au inceput sd aib6 loc mai cu seam6 dupd vdrsta de
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patnveci de ani. Retragerea avea loc in timpul Ramadanului, care este o luni de post qi de pocdinld. intr-o noapte
din aceasti lund totul este cu putinla. in noaptea de Kadir.
tn aceasti noapte, minunile sunt la indem6na oricui. ,,in
acea noapte natura doarme. Fluviile inceteazd sI curgd.
Vdntul se opreqte. Duhurile rele uitd sd mai ia aminte la
cele ce se petrec in lume. Po[i auzi atunci cum creqte iarba qi cum astrele vorbesc intre ele. Din rdurile afipite se
inal16 nimfe. Nisipul deqertului este inundat de o toropeal5 adAnc6. Oamenii care stau de veghe in noaptea de Kadir vor deveni in,telepfi ;i sfinli; cdci in acea noapte ei vdd
universul printre degetele lui Dumnezeu" (8).
Necazul este cd nici un muritor nu qtie care dintre ce-le treizeci de nopfi ale lunii Ramadanului este noaptea
de Kadir in care ar trebui si priveghezi.
Cdnd aceastd noapte vine, tofi oamenii dorm. Pulini
muritori au privilegiul de a fi treji qi de a vedea universul printre degetele lui Dumnezeu.Ei vor fi sfinli qi
inlelepli pdndla sfdrqitul zilelor lor pdmdnteqti.
C6nd orientalii vorbesc despre un har al Celui Atotputernic qi de omul care a primit acest har, ei spun c5
aceste lucruri nu sunt cu putinld decdt in noaptea de Kadir, in noaptea minunilor (9).
in timpul acestei nopli a minunilor de Kadir, Mahomed
are prima lui int6lnire cu Dumnezeu. Coranul spune:
,,Noi li-am trimis Coranul in noaptea vestitd.
Cine tli vaface cunoscut prelul acestei nopli sldvite?
Ea este mai de prel decdt o mie de luni.
Ea afost sfinlitd prin venirea tngerilor ;i a Duhului.
Ei vor asculta de poruncile Celui Ve;nic ;i vor aduce
legi despre toate lucrurile.

